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гәҗит
· 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!

“

”

Мине искә алыгыз, 
Мин дә сезне 
искә алырмын. 
Миңа шөкер 
итегез, Миңа 
карата шөкерсез 
булмагыз.

“Әл-Бәкара” сүрәсе,
152 аять

10-12   ноябрьдә Татарстан Республикасы имам-мөхтәсибләре һәм казыйлары 
өчен белем арттыру курслары узды. Хәзрәтләргә һөнәри әзерлекләрен 

ныгытырга тәҗрибәле  дин галимнәре булышты. Шулай ук хәзрәтләр иске татар язуы 
(иске имлә) һәм хәзерге татар әдәби теле нормалары буенча белемнәрен яңарттылар. 
Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин иске имләдә 
дини һәм милли мирасыбызга караган бик күп китаплар, хезмәтләр язылуын әйтеп 
үтте. «Динебезне, тарихыбызны, әдәбиятыбызны тирәнтен өйрәнергә теләсәк, гарәп 
әлифбасына нигезләнгән иске язуыбызны өйрәнмичә, уңай нәтиҗәләргә ирешмәячәкбез. 
Рухи тамырларыбыздан өзелергә теләмибез икән, халкыбызның үткәнен белергә һәм 
гадел яктыртырга телибез икән, без гарәп хәрефләренә нигезләнгән тарихи язуыбызны 
онытырга тиеш түгелбез», - диде ул.

Татарстан Республикасы имам-мөхтәсибләре һәм казыйлары өчен оештырылган 
квалификация күтәрү курслары Татарстан мөселманары Диния нәзарәтенең Пленум 
утырышы белән төгәлләнде.

▪ ТР МДН сайтыннан
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ТР Диния нәзарәтенең «Зәкят» хәйрия 
фонды халыкка азык-төлек ярдәм  

күрсәтүне      дәвам  итә.   Арча, Апас, Алексеевск, 
Әлмәт, Актаныш һәм Әлки районнарында 
яшәүче 65 яшьтән өлкән мохтаҗ һәм күпбалалы 
гаиләләргә — барлыгы 120 мохтаҗга азык-
төлек җыелмалары туплап җибәрелде. Аларны 
урыннарда  имам-мөхтәсибләр илтеп бирәчәк. 
Мохтаҗ гаиләләр өчен азык-төлек җыелмаларын 
тарату «Татарстан Республикасында социаль 
ярдәм үзәге» проекты кысаларында атна 
саен дәвам итә. 

Т атарстан мөселманнары башлыгы, мөфти 
Камил хәзрәт Сәмигуллин «Религия сегодня» 

мәгълүмати-консалтинг компаниясе тарафыннан 
Россиянең иң абруйлы мөфтиләре исемлегенә 
кертелде. Рейтингта Камил хәзрәт 2 урынны 
били. Ун мөселман башлыгы карамакта булган 
мәчетләр саны, хакимияттә казанган абруеның 
дәрәҗәсе, Россия мөселманнары арасында хөрмәт 
ителү һәм чит ил мөселман оешмалары белән 
мөнәсәбәтләрдән чыгып сайлап алынды. 

Т атарстан Республикасы мөселманнары 
Диния нәзарәтенең «Азан» радиосы 

тыңлаучыларына  бәяләп  бетергесез  бүләк    әзерләде. 
Татар һәм рус   телләрендәге «Кәлам Шәриф. 
Мәгънәви тәрҗемә» һәм «Калям Шариф. Перевод 
смыслов» басмаларының аудиоверсияләрен 
теләгән һәркем бушлай күчереп алырга мөмкин. 
Аудиоязмалар azan.fm радиостанциясе сайтында 
урнаштырылган. 

▪ ТР МДН сайтыннан

Р оссиядә иң эре мөселман нәшриятларыннан 
саналган “Хозур” Нәшрият йорты 2020 

елның 10 ае эчендә 65 исемдәге төрле китап 
бастырды. Аларның гомуми тиражы 150 000 
данә тәшкил итә. Басмаларның актуальлеген 
һәм укучылар арасында популярлыгын аларның 
сатылу күрсәткечләре дәлилли: китапларның 
110 меңгә якыны сатылды. Бестселлерлар рәтенә 
“Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” һәм “Калям 
шариф. Перевод смыслов” керә.
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Адәм галәйһиссәләмнән алып бүгенге көнгә 
кадәр бик күп буыннар алышынды. Дөнья тоткан 
халыклар, зур империялар, хәтта хәлифәтләр дә 
тарих битләренә кереп урнашып алып торган 
дәрәҗәләрен, урыннарын югалттылар. Кеше бит ул 
гаҗәп булган җан иясе. Күп вакытта ул үзенең халык 
кылынуының төп максатын, үзенең кем икәнлеген 
һәм каян чыкканын, ул гына түгел, хәтта Раббысын 
да оныта, Аллаһ аңа биргән боерыкларын уйлап 
та бирми, Аның бар һәм бер булуына ышанмыйча 
бу мәсьәләдә бәхәсләшә башлый. Кешеләр  азып, 
золым таралып китүнең төп сәбәпләренең берсе - 
үлгәннән соң терелүгә, хисап кылынуга ышанмау 
тора. Күп вакытта халкыбыз арасыннан булган, 
«мин мөселман» дип йөргән кешеләр сүз кыямәт 
көне вакыйгаларына кереп китсә «кем булган соң 
анда?» дип җавап кайтара. Мөэминне башкалардан 
аера торган һәм кыйммәтле сыйфат шушы инде: 
Раббыбыз тасвирлаганча, гаиб булган әйбергә, 
Мөхәммәд галәйһиссәләмгә һәм аңа кадәр булган 
пәйгамбәрләргә иңгән китапларга һәм ахыйрат 
көненә шиксез ышану. Мөселманның шиге 
булырга тиеш түгел – Аллаһ әйткән икән, Аллаһ 
илчесе хәбәрне китереп җиткергән икән, димәк 
бу хәлләр булачак, булуында шик юк. Коръәндә 
бик күп сүрәләрдә Аллаһ кыямәт көне белән, аның 
газаплары белән кәферләрне кисәтеп, мөэмин 
бәндәләрен җәннәт нигъмәтләре белән сөендерә, 
анда булачак вакыйгаларны ачык итеп тасвирлый. 

Шул ук вакытта ачык булган аятьләргә ышанмый 
торган бәндәләр, ялган хәбәрләргә ышанып оятка 
калалар. Мисал итеп 2012 елның декабрендә 
булачак дигән ахырзаманга ышануны китерергә 
булыр иде.

Электән үк пәйгамбәрләр янына төрле сораулар 
белән килеп, алар белән бәхәсләшкәннәр. Ибен Әби 
Хәтимнән, аның чылбыры ибен Габбаска тоташа: 
«Дөреслектә Әл-Гас ибен Вәил бер сөяк алды да, 
аны ваклап: «Аллаһ моны кире терелтер мени?» - 
диде. Аллаһ илчесе аңа: «Әйе, Аллаһ Тәгалә сине 
үтерер, соңыннан терелтер, соңыннан җәһәннәмгә 
кертер!» - диде. Шушы вакыйгадан соң «Йәсин» 
сүрәсенең азаккы аятьләре иңә. Аллаһ Раббыбыз 

әйтә:
“Әллә кеше белмиме, Безнең аны бер тамчы 

судан халык кылганыбызны, шуның соңында ул 
зәгыйфь кеше Безнең белән каты каршылашамы, 
үтергәнебездән соң аны яңадан тергезергә кадир 
икәнлегебезне инкяр итәме?”(77 аять)

Бу алда әйтелгән бәндәләр аят иңүенә сәбәпче 
булсалар да, Аллаһның «әллә күрмиме кеше» 
дигән сүзләре һәрбер үлгәннән соң терелүне инкяр 
итүчегә юлланган.

“Үзенең бер тамчы судан халык кылынганлыгын 
онытып, кипкән сөяк белән Безгә мисал итеп, бу 
сөяк череп беткәч, моны кем тергезә алыр, дип.” 
(78 аять)

Югыйсә шушы зәгыйфь булган тамчыдан халык 
кыла алучы Зат әллә ул үлгәч аны торгызырга 
кодрәтле түгел мени?

“Син аларга әйт: «Бу сөякне әүвәл мәртәбәдә 
кем юктан бар кылган булса, шул Зат тергезер, 
дип. Ул – Аллаһ барча мәхлукның хәлен белүче.” 
(79 аять)

Гүкбә ибен Гамр Хүзәйфәгә әйтә: «Безгә Аллаһ 
илчесеннән ишеткәнне сөйләмәссеңме?”. Һәм 
Хүзәйфә: «Мин ишеттем аның болай сөйләгәнен: 
«Бер ир-ат үлер алдыннан, яшәүдән өметен өзгәч 
гаилә әһелләренә васыять калдырган: «Мин үлгәч, 
күп итеп утын җыегыз һәм аны яндырыгыз, хәтта 
ул минем итемне ашап сөякләремә җиткәнче. 
Аларны алыгыз һәм ваклап диңгезгә таратыгыз. 
Һәм якыннары шулай эшлиләр. Аллаһ аны кире 
җыя һәм: «Нигә шулай эшләдең?» - ди. Тегесе: 
«Синнән курку сәбәпле» - ди. һәм аны Аллаһ Гәззә 
вә Җәллә гафу итте» - ди. (Имам Әхмәдтән)

“Ул яшел агачтан ут чыгарды... Яшел, юеш 
һәм суык булган агачтан кайнар, коры булган 
утны чыгарды. Шушы мисаллар белән Раббыбыз 
үзенең нәрсә теләсә шуны эшләргә кодрәтле икәнен 
күрсәтә, аңа каршы чыгардай бер нәрсә дә, беркем дә 
юк. Шушы төзелешендә авыр булган әйберләрне 
халык кылучының төзелешендә җиңелрәк булган 
кешене халык кылу, үлгәннән соң кире кайтару 
әллә аңа авыр булырмы?

Аллаһ бер нәрсәнең бар булуын теләсә, ул 
нәрсәгә фәкать бар бул дип әйтер һәм ул нәрсә 
бар булыр.Барча нәрсәгә хуҗалык Аның кулында 
булган Аллаһ һәр кимчелектән пакь, вә Аңа 
кайтарылырсыз.”(80-83 аятьләр)

▪ Мөхәммәд хәзрәт МӨХӘММӘТОВ
 Яр Чаллы шәһәренең “Ак мәчет” 

мәдрәсәсе мөгаллиме,
Җәмигъ мәчете имамы

Үлгәннән соң кире терелү мәсьәләсе
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Б езнең күп кенә мөселман 
кардәшләребез ничек җомгага йөри 

башларга дип борчылалар. Ләкин җомга 
намазын уку тәртибе ничек икәнен, беренче 
тапкыр мәчеткә баргач нәрсәләр эшләргә, 
үзләрен ничек тотарга икәнен белмәү 
сәбәпле тартынып торалардыр. Чөнки күп 
кешедән ник җомгага йөрмисең дип сорасаң, 
догаларын, намазларын белмим дип җавап 
кайтара. Шуңа күрә бүгенге язмабыз  жомга 
намазы, жомга догалары һәм жомга намаз 
уку тәртибе хакында булыр, ин шә Аллаһ.

Беренче тапкыр җомгага баручыга нәрсә 
белергә кирәк?

Кеше суга кермичә йөзәргә өйрәнә алмаган 
кебек, мәчеткә йөрмичә генә җомга намазына 
өйрәнү җаен да таба алмас. Белегез: жомга 
намазына өйрәну авыр түгел. Шуңа күрә куркып 
тормагыз, тәвәкәлләп, мәчеткә юл тотыгыз! 
Кайчан, кайда, ничек вафат буласын берәү дә 
белми, соңрак йөри башлармын әле дип, суза 
килү һич ярамый. Чөнки җомга намазына бару 
фарыз, ягъни Аллаһның безгә кушкан әмере, 

боерыгыдыр. Һәм инде билгеле, җомгага 
йөрмәүче кеше Аллаһка буйсынмаучы була, 
димәк Аның боерыгын үтәми һәм ахирәттә 
дә, хәтта бу дөньяда ук җәзага тартылырга 
мөмкин.

Шулай ук җомга намазының ике гаеттән 
— Ураза белән Корбан бәйрәмнәреннән дә 
дәрәҗәлерәк икәнен онытмыйк. Димәк, Ураза 
һәм Корбан гаете көнне мәчеткә баруга карый 
җомга намазларына йөрү күпкә өстенрәк икән.

Беренче тапкыр җомга намазына барганда, 
мәчеткә күптәннән йөри торган, жомга 
намазы тәртибе белән яхшы таныш берәр 
кешегә ияреп барсагыз, әлбәттә, бик яхшы. 
Ул сезгә кайчан, ничек, нәрсә эшләргә икәнен 
аңлатып торыр иде. Ләкин мәчеткә үзегез 
генә барсагыз да сезне аннан беркем дә куып 
чыгармаячак. Намаз укый белмисең дип тә 
тиргәмәячәкләр, ә киресенчә, Аллаһ Тәгаләне 
олылап кушканын үтәп мәчеткә килгән өчен 
хөрмәт белән карарлар һәм җомга намазы 
тәртипләрен өйрәнү юлында ярдәм итәргә 
тырышырлар.

Тәхәрат яисә госел кайсы яхшырак?
Менә сез тәвәкәлләп мәчеткә җомгага йөри 

башларга ниятләдегез ди. Иң беренче эш итеп 
мәчеткә барыр алдыннан тәхәрат алу кирәк, 
тәхәрат алу тәртибе ничек икәнен белмәсәгез 
— душ коенып чыксагыз да җитә. Әле болай 
эшләү саваплырак та, чөнки Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм сөннәтен үтәгән 
булабыз, чөнки ул җомга алдыннан госел коена 
торган булган һәм безгә дә кушып калдырган. 
Душ коенуны — госел алу дип атасак та була һәм 
ул тәхәрат алуны алмаштыра. Ләкин өч тапкыр 
авызыгызны чайкарга, борыныгыз эченә су 
алып сеңгерергә һәм тәнегезнең бөтен өлешен 
дә юарга онытмагыз. Юынып-чистарынып, 
тәхәратләнгәч яисә госелләнгәч, матур 
чиста киемнәрне киеп мәчеткә юл тотабыз. 
Мәчет артык ерак булмаганда җәяүләп бару 
саваплырак. Мәчеткә иртәрәк бару яхшы.

Җомга намазы сәгать ничәдә башлана?
Җомга намазы вакыты төш вакытына туры 

килә, күбесенчә сәгать 12:00 дә башлана. 
Шуңа да бер 30-40 минутка алданрак килсәгез 
яхшырак. Чөнки беренче тапкыр мәчеткә 
килгәндә соңга калып килсәгез анда кеше күп 
булачак һәм каушап калуыгыз бар. Бөтенесе 
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сезне күзәтә кебек тоелачак, ләкин чынлыкта 
сездә беркемнең дә эше юк. Моңа сез соңыннан 
үзегез дә төшенерсез Аллаһ теләсә.

Мәчет намазы уку
Мәчеткә килеп керү белән җомгага килүчеләр 

гадәттә мәчет намазы укыйлар. Бу намазны 
укыр өчен каршыгыздан кешеләр үтеп йөрми 
торган урынны сайларга кирәк. Моның өчен 
стена каршынамы яисә берәр нинди колонна 
артынамы басып укырга була, ләкин урта бер 
җиргә басып укырга тырышмагыз. Үзегез дә 
намаз укып торган кешенең каршысыннан үтеп 
китүдән бик сакланыгыз — гөнаһлы буласыз. 
Мәчет намазы — ирекле нәфел намазы, ягъни 
укысаң саваплы буласың, укымасаң гөнаһы 
юк. Шуңа күрә намаз тәртипләрен бик белеп 
бетермәсәгез, беренче вакытларда мәчет 
намазы укуны калдырып торсагыз да ярый.

Дүрт рәкәгать сөннәт намаз уку
Мәчеткә кергәч мөмкин кадәр алдарак урын 

табып башкалар кебек алга карап идәнгә 
утырыгыз, азан әйтелгәнен көтегез. Азан 
әйтелгәч һәркем үзе кулларын күтәреп эчтән 
генә азан догасы укыр һәм урыннарыннан 
торып җомга намазының дүрт рәкагәть 
сөннәт намазын кылырга басачаклар. Сез дә 
берәрсенең янәшәсенә басып укыгыз, намаз 
укый белмәсәгез кешеләр ничек эшли, алар 
кебек иелеп-бөгелеп, сәҗдә кылыгыз.

Бу беренче дүрт рәкәгатьле сөннәт намаз 
тәмамлангач җайлап кына утырыгыз, җомга 
намазының вәгазь өлеше башланачак. Тагын 
бер тапкыр азан әйтеләчәк һәм имам мөнбәргә 
чыгып басып вәгазь сөйләр. 

Хөтбә, вәгазь тыңлау
Имам вәгазь сөйләгәндә сөйләшергә ярамый. 

Шулай ук мәчеткә кергәндә телефоныгызны 
сүндереп куегыз, юкса телефоныгыз шалтырап 
бик тә уңайсыз хәлгә калуыгыз мөмкин. 
Имам вәгазь, хөтбә укыганнан соң мөәзин 
камәт әйтер һәм кешеләр җомга намазының 
фарызын укырга сафларга тезелә башлар. 
Имам сафларның тыгыз һәм тигез булуын 
таләп итәчәк, шуңа күрә кырыйдагы кешегә 
терәлебрәк тыгызланып басарга кирәк. 
Тезелгән вакытта алдагы сафта урын бушаса 
тиз генә шунда күчеп басыгыз, ә сезнең урынга 
арттагы рәттән берәрсе кереп басачак.

Фарыз намазда катнашу
Сафларга тезелеп беткәч намаз башлана. 

Әлеге намаз имамга ияреп укыла. Монысы 
бик җиңел, бу намазны укыганда кешеләр 
барысы да бер юлы иелә-бөгелә, сәҗдә кыла. 
Монда ялгышып булмый. Барлык догаларны 
диярлек имам үзе кычкырып укый. Бу җомга 
намазының ике рәкәгать фарызы дип атала. 
Җомга намазына килүнең бөтен максаты — 
шушы фарыз намазны уку һәм вәгазь тыңлау 
була да инде. 

Ахыргы дүрт рәкагать сөннәт намаз
Югарыда әйтелеп узган, имам белән 

бергә җәмәгать булып укыла торган намаз 
тәмамлангач, җомга намазының ахыргы 
дүрт рәкагать сөннәте укылыр. Бусы нәкъ 
беренчесе кебек укыла, шулай ук моны һәркем 
үзе укый һәм сөннәт намазда кешеләр әз генә 
таралыбрак басалар, фарыз намаздагы кебек 
кысылышып басмыйлар.

Тәсбих әйтү, дога кылу
Бу намаз да тәмамлангач утырган урыннарда 

калабыз һәм имам үзе яки мөәзин намаз арты 
тәсбихләрен әйтә башлаячак. Монда 33 төймәле 
дисбе алып килгән булсагыз бик тә шәп булыр, 
булмаса бармак белән санарга тырышыгыз. 
Иң беренче «Аятел көрси» укыла, аннан соң 
имам тәсбихләрнең беренче сүзен кычкырып 
әйтеп барачак, ә сез эчтән генә кабатлыйсыз. 
Барлыгы әйтелер: беренче “Сөбханаллаһ” дип 
33 тапкыр, аннан “Әлхәмдүлилләһ” дип 33 
тапкыр һәм соңыннан “Аллаһү әкбәр” дип 33 
тапкыр. Бар кеше бергә тәсбих догасы кылыр. 
Янәдән имам үзе яисә ул кушкан кеше Коръән 
укыр, аннан соң барысы да кулларын күтәреп 
мәрхүмнәр рухына багышлап дога кылыр һәм 
жомга намазы тәмам. Күп мәчетләрдә кешеләр 
таралышыр алдыннан бер-берсе белән 
күрешеп чыгалар. Бу матур гадәт мондый 
тәртиптә була: иң беренче кеше имам белән 
күрешә һәм аның янына баса. Икенче, өченче 
һәм башка кешеләр шулай күрешә баралар, 
рәткә басалар һәм түгәрәк яисә ярымтүгәрәк 
барлыкка килә. Имам берәр кыска дога кыла 
һәм таралышалар. Җомга намазы иң озагы бер 
сәгать чамасы бара.

▪ “nur. Tatar” сайтыннан
Илина Арсланова әзерләнде
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Аллаһ   Тәгаләнең   изге    китабы  Коръәни 
Кәримнең һәрбер сүзе фазыйләтле. Коръән 
114 сүрәдән тора. Беренчесе “Фәтихә” булса, 
икенчесе – “Бәкара”. Ул иң озын сүрә булып 
санала. Әбү Хурайра радыйаллаһү гәнһү әйткән: 
“Пәйгамбәребез салләллаһү галәйһи вә сәлләм 
әйтте: ”Йортларыгыздан кабер кылмагыз. 
Дөреслектә, шайтан “Бәкара” сүрәсе укылган 
өйдән кача”. Мөслим Тирмизи риваяте.

“Дөреслектә, “Бәкара”ны укысагыз – бәрәкәт, 
калдырсагыз – хәсрәт. Һәм аны укыган кешегә 
сихер ирешмәс”. Бу хәдис Мөслим хәдисләр 
җыентыгында китерелә.

Тагын бер бик әһәмиятле хәдисне искә төшерик. 
“Рәсүлебез салләллаһү галәйһи вә сәлләм әйткән: 
“Һәрбер нәрсәнең биеклеге бар. Коръәннең 
биеклеге – “Бәкара” сүрәсе. Кем “Бәкара” сүрәсен 
өендә кич белән укыса, ул өйгә 3 кич буе шайтан 
кермәс. Ә кем “Бәкара” сүрәсен көндезен укыса, ул 
өйгә 3 тәүлек буе шайтан кермәс”. Бохари хәдисләр 
җыентыгыннан. 

Әлеге хәдискә таянганда әлеге озын сурәне 
тулысынча укырга кирәк дип аңлыйк. 

“Бәкара” сүрәсенең 281 нче аяте – иң ахыргы 
иңгән аять. Аллаһка кайтарылачак, шуннан 
һәркемгә ирешкәннәре тулысынча биреләчәк һәм 
беркемгә дә золым ителмәячәк көннән куркыгыз”. 
Димәк, Кыямәт көнендә кешенең саваплары 
киметелмәячәк, гөнаһлары арттырылмаячак. (Иң 
ахыргы иңгән сүрә – “Нәср” сүрәсе. “Раббыңны 
мактап тәсбих әйт һәм Аңардан гафу сора. 
Һичшиксез, Ул – тәүбәләрне кабул итүче”). Бу 
урында сүрә белән аятьнең аермасын онытмыйк. 
Әмма иң мөһиме – икесенең дә тирән мәгънәсен 
аңлап гамәл кылырга тырышыйк. 

Кайбер тәфсирләрдә “Бәкара”ны  “Сыер” сүрәсе 
дип тәрҗемә ясыйлар. Чыннан да, хикмәтле бу 
сүрәдә сыер кыйссасы искә алына. Коръәндә 
китерелгән кыйссаларның барысы да –  чынбарлык. 
Аллаһ Тәгалә аларны кешеләргә дәрес булсын 
өчен биргән. Аларны гыйбрәт өчен даими укырга 
кирәк. 

“Бәкара” сүрәсенең иң еш укыла торган аятьләре 
берничә. Баштагы беренче-бишенче аятьләрне –  
“Әлифләммим”не күпләребез яттан өйрәнгәндер. 
Әлиф, ләм, мим хәрефләренең төгәл мәгънәсе 
фәкать Аллаһ Раббыбызга гына мәгълүм. Коръәнне 
дөрес итеп укырга өйрәнүчеләр аның ләм, мим 
дигән хәерфләренең алты микъдар сузу тиешлеген 
яхшы белсен иде. 

“Фәзкүруни” – “Бәкара” сүрәсенең 152-157 
нче аятьләре. Аны укып, борчулы уйларлардан 
арынабыз, күңел төшенкелегеннән тынычлык 

табабыз. Аллаһ каршында үзебезнең 
көчсезлегебезне искә төшерәбез. Шулай ук 
“Фәзкүруни”не  мәет янында, мәетне алып 
чыкканда укыйлар. Кеше үлгәч, берәрсенең үлеме 
турында ишеткәч яки башка борчу, авырлык килсә, 
шушы доганы укырга кирәк: “Иннәә лилләәһи үә 
иннәә иләйһи рааҗигуун”. Ул Коръәндә язылган. 
Әгәр берәребез нәфесен тыярга теләсә дә, 
шушы доганы укып куйсын. Мәгънәсе шундый: 
“Дөреслектә, без – Аллаһныкы һәм, дөреслектә, 
без – Аллаһка кайтучылар”. 

“Шәһри Рамадан” – мөбарәк рамазан аенда 
еш укыла торган Коръән аятьләре. “Бәкара” 
сүрәсенең 183-186 нчы аятьләре ул. “И иман 
китерүчеләр, сездән алда килеп-киткәннәргә 
язылган кебек, сезгә дә ураза язылды. Бәлки, 
тәкъвалык ияләреннән булырсыз!” – диелә анда. 
Көннәрнең иң кыска вакыты хәзер. Калдырган 
уразаларыбызны каза кылырга көч таба алу 
үзебездән тора. 

“Раббәнәәә әәтинәә фиддүнйәә хәсәнәтәү-үә фил 
әәхыйрати хәсәнәтәү-үә кыйнәә гәзәәбәннәәәр”. 
Мәгънәсе: “И Раббыбыз, безгә дөньяда да яхшы 
нәрсәләр бир, Ахирәттә дә яхшы нәрсәләр бир һәм 
безне ут газабыннан сакла!”

Әлеге доганы ишетмәгән, белмәгән кешеләр 
сирәктер. Коръән мәҗлесләрендә кылган 
догаларны, гадәттә, шушы ихлас ялварулар белән 
тәмамлыйлар. Бу сүзләр Аллаһ Раббыбыздан 
иңдерелгән Изге Коръән китабында язылган. 
“Бәкара” сүрәсенең 201 нче аяте ул, “Раббәнә” дип 
йөртелә. Төрле дога китапларыннан да табарга 
мөмкиндер, ятлыйк һәм һәрвакыт кабатлап йөрик. 

“Бәкара” сүрәсендә тагын күркәм бер аять бар, ул 
– “Аятел Көрси”, 2/255. Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйткән: “Көннәрнең 
иң олысы – Җомга, сүзләрнең иң олысы – Коръән. 
Коръәннең иң олы сүрәсе - “Бәкара”. “Бәкара”ның 
иң олуг аяте – “Аятел Көрси”. Аллаһның көрсие, 
тәхете – күкләрне, җирне үз эченә алырдай киң, 
олы, чиксез. Бу хакта ошбу аятьтә әйтелә. Аллаһ – 
Олуг, Бөек зат. 

Коръәннең иң озын аяте булган “Аятел Көрси” 
кешеләрне саклый, рухын күтәрә. Шуңа күрә аны 
һәрвакыт укып йөрергә кирәк. Без бит һәрвакыт 
кулга китап тотып йөри алмыйбыз. Шуңа күрә 
яттан өйрәнсәк бик күпкә хәерлерәк. Ләкин 
шунысы да бар, сүзләрне дөрес әйтмәү, хаталы уку, 
мөгаен, нәкъ менә шушы аятьтә күренәдер. 

Кайсы урында туктарга, кайсы иҗекне сузарга, 
кайсы хәрефне – калын, кайсысын нечкә итеп 
әйтергә кирәклеген остазлардан өйрәнү хәерле. 
Чөнки аны алдан ашык-пошык ятлыйбыз да, 

“АЯТЕЛ КӨРСИ”НЕ КЕМНӘР ЯТТАН БЕЛӘ?
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Аллаһ Тәгалә безгә рәхмәт кылыр дип көтәбез. 
Гарәпчә укырга өйрәнгәннән соң, үзебезнең 
никадәр хаталы итеп ятлаганыбызны аңлыйбыз 
инде аннары. Тик менә бу вакытта үзгәртүе генә 
кыенрак шул. Шуңа күрә башта ук дөрес итеп 
укырга өйрәнеп, телне күнектерергә, шуннан соң 
гына ятларга кирәк.  

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтаанир-
раҗиим.

Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим.
Әллааһү ләә иләәһә илләә һүүәл-хәййүл-

каййүүм.
Ләә тәъхузүһүү синәтү-үә ләә нәүүм.
Ләһүү мәә фис-сәмәәүәәти үә мәә фил-әрдъ.
Мәң зәл-ләзии йәшфәгү гиңдәһүү илләә би’ 

изниһ.
Йәгъләмү мәә бәйнә әйдииһим үә мәә 

хальфәһүм.
Үә ләә йүхиитуунә бишәй’им-мин гилмиһии 

илләә бимәә шәә.
Үәсигә күръсиййүһүс-сәмәәүәәти үәл-әрдъ.
Үә ләә йә’үдүһүү хифзуһүмәә. Үә һүәл-

гәлиййүл-гәзыйййм.
Бу аятьтәге з хәрефенең берсе дә татарчадагы 

кебек ачык итеп укылмый, ә сакау яңгырашлы. 

Гыйбадәт кылучылар намазларыннан соң, 
тәүбә кылып, зикер әйтеп, “Аятел Көрси”не укый. 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһү галәйһи 
вә сәлләм: “Бер кеше “Аятел Көрси”не һәр фарыз 
намаздан соң укыса, ул кеше хәзер оҗмахка 
керер иде. Ләкин оҗмахка керүдән тыйган нәрсә 
үлем генә. Аллаһның дусты һәм Аңа гыйбадәт 
кылучы “Аятел Көрси”не даими укыр. Һәрбер кеше 
йокларга яткач, “Аятел Көрси”не укыса, Аллаһ 
Тәгалә бу укучыга һәм күршеләренә иминлек 
бирер”, – диде.

Дини китапларда әлеге аятьнең фазыйләтләре 
турында күп мисаллар китерелә. Шуларның 
берничәсенә тукталыйк:

“Аятел Көрси” җеннәрнең усаллыгыннан 
иртәдән кичкә, кичтән иртәнгә кадәр саклар.

“Аятел Көрси” Коръәннең дүрттән бер өлешенә 
тиң.

Әлеге аятьне һәр фарыз намаздан соң укыса, ул 
кеше икенче намазга кадәр иминлектә булыр. 

Ишектән кергәндә “Аятел Көрси” укылса, ул 
өйдән шайтан качып китәр.

Аятьне укучы үзе, аның гаиләсе, өе, 
байлыгы, хәтта, 40 күршесе дә имин булыр.

Карак “Аятел Көрси” укучы янына якын да 
килмәс.

Әгәр дә “Аятел Көрси” “Бәкара” сүрәсенең соңгы 
аяте белән бергә укылса, дога җавапсыз калмас.

Җеннәр бу аять укылган савыт-сабаны ача алмас.
Берәү йоклар алдыннан “Аятел Көрси”не укыса, 

аны ике фәрештә таң атканчы саклар.
Кем дә кем иртән “Аятел Көрси”не һәм 

“Гафир” сүрәсенең башын укыса, ул кичкә кадәр һәм 
әгәр дә кич укыса, таң атканчы иминлектә булыр.

Әгәр берәү өеннән чыгар алдыннан “Аятел 
Көрси” укыса, Аллаһ аның йортын мохтаҗлыктан 
коткарыр.

Әгәр бу аятьне укып, чирле кешене 
өшкерсәң, Аллаһ аның 63 чирен җиңеләйтер.

Иминлек өчен һәркөн 33 яки 99 мәртәбә уку 
зарури.

Шайтаннарны куу өчен укыла.
Начар төш күреп газапланучылар йоклар 

алдыннан 3 тапкыр укысыннар.
Берәү җомга көнне, ялгызы калган хәлдә, әлеге 

аятьне 70 мәртәбә укыса, ул эчке рухи яктылыкны 
сизәр, бу мизгелдә Аллаһ догаларын кабул итәр.

Күңел тынычлыгы өчен йоклар алдыннан 
“Аятел Көрси”не һәм Коръәннең ахырдагы кыска 
“Кәфирун”, “Нәср”, “Мәсәд”, “Ихлас”, “Фәләкъ”, 
“Нәс” сүрәләрен укырга кирәк.

Пәйгамбәребезнең якын сәхабәсе, туганы Гали 
(Аллаһ аннан разый булсын) болай дигән: “Мин 
йоклар алдыннан “Аятел Көрси”не укымаган 
мөселманнарны аңламыйм. Әгәр сез бу аятьне 
укуның нинди файдалары барлыгын белсәгез, 
аңа бик нык игътибарлы булыр идегез. Бу аять 
Мөхәммәд галәйһиссәләмгә кадәр бер пәйгамбәргә дә 
иңдерелмәгән. Мин бервакытта да “Аятел Көрси”не 
укымыйча йокларга ятмыйм”.  

“Бәкара” сүрәсенең 284-286 нче аятьләре 
булган “Лилләһи”не дә яттан белсәк, бик яхшы. 
Аллаһ Раббыбызның Кодрәте, һәрнәрсәне күрүе, 
ягъни безнең күңелебездәге уйларны да белеп 
торганлыгы әйтелә. 

286 нчы аять белән “Бәкара” сүрәсе тәмамлана. 
Бик көчле аять! Аны яттан гел кабатлап йөрсәк, 
үзебез өчен хәерле. Чөнки анда дога сүзләре 
китерелә: ”Әй, Раббыбыз, онытсак яки ялгышсак, 
безне газапларга салма! Йә, Раббыбыз, бездән 
алда килеп-киткәннәргә йөкләгәнең кебек, безгә 
дә шундый авыр газаплар йөкләмә! Раббыбыз, 
безне чыдый алмаслык хәлләргә ташлама! 
Гөнаһларыбызны өстебездән ал, ярлыка безне, 
кичер безне, безгә рәхимле бул! Син – безнең 
Хуҗабыз, Хәкимебез”.

Гарәпчә язылышын Коръән китабыннан табып 
ятларга мөмкин. Әгәр гарәпчә укый белмәсәгез, 
“Һәфтиях шәриф” китабында гарәпчә әйтелеш 
(транскрипция) рус хәрефләре (кирилица) белән 
бирелә. Әлеге китап Коръәнне өйрәнүчеләр өчен 
бик яхшы ярдәмлек булып исәпләнә. 

▪  Филиза Сәлахова
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Аллаһ Тәгалә безгә балаларыбызны 
дөрес тәрбияләргә насыйп итсен!

Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм болай дип әйткән:
«Балаларыгызга кадер-хөрмәт 
күрсәтегез, аларны асыл кешеләр итеп 
тәрбияләгез».
«Һичбер ата баласына затлы әдәп һәм 
тәрбиядән башка файдалырак нәрсә бирә 
алмас».

Ата-ананың балаларына карата булган 
вазифалары:
1. Балага Ислам диненә туры килгән күркәм 
исем кушу.
2. Ир баланы җиде көннән соң сөннәткә 
утырту. Бу – мөселман булуның билгесе.
3. Хәләл ризык белән тәэмин итү.
Хәләл ризык чиста, бәрәкәтле була, изге 
эшләргә көч бирә, Аллаһның ризалыгына 
ирешелә, догалар кабул ителә.
4. Дин гыйлемен өйрәтү.
5. Һөнәргә өйрәтү.
6. Балигълыкка ирешкәч, баланы өйләндерү 
яки кияүгә бирү.
Аллаһ Тәгалә безгә балаларыбызны дөрес 
тәрбияләргә насыйп итсен.

▪ ТР МДН сайтыннан

Ак күңелдән изге теләкләр

Теләкәй авылында әтиебез Сәләх белән ун 
ел пар канат булып гомер итеп, киләчәккә 
якты уй хыяллар белән зур өметләр 
багьлап яшәгәндә, утыз биш яшендә кечкенә 
биш бала белән язмыш кочагында калып, 
сынмаган, сыгылмаган, тормыш юлында 
очраган авырлыкларга каршы көрәштә 
акылын җилкән итеп куеп, хатын-кыз 
исеменә тап төшермичә, максатына 
туры атлаган, олы йөрәкле, киң күңелле, 
ачык йөзле, сабыр холыклы; иман ныклыгы 
белән яшәп, бар назын, күңел җылысын 
балаларына, оныкларына биреп, сиксән 
яшендә бакыйлыкка күчкән кадерле әнием 
Сәхия Миркасыйм кызының рухына дога 
булып ирешсен.

Шигырь тәлгәшләрен тезәм әниемнең ап-
ак шәлен кулыма алганда.

ӘНИЕМНЕҢ АК ШӘЛЕ
Сәрия Ганиуллина кое

Әниемнең ап-ак шәлен ябынам
Аклык бирә минем җаныма.
Ак күңелле, ихлас булыгыз, - дип
Сеңдерде ул минем каныма.

Әниемнең ап-ак шәлен ябынам
Тоям әнкәемнең җылысын.
Искә төшә һәрбер әйткән сүзе
Сөйли иде сүзнең нурлысын.

Әниемнең ап-ак шәлен ябынам
Чын татарның үрнәк өлгесе.
Давылларда сынмый саклап калды
Безгә дигән йөрәк җылысын.

Әниемнең ап-ак шәлен ябынам
Изге дога кылам һәр көндә.
Әниләрнең фатыйхасын алып
Яшәү насыйп булсын һәркемгә.

▪ Әлфисә Гыймазова
Актаныш

·  ӘХЛАК ТӘРБИЯСЕ ·  
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Ата-анага итагать итү, 
аларның фатихасын алу, 
ата-ананы ярату, хөрмәт 
итү Аллаһ Тәгалә каршында 
иң сөекле, мәртәбәле 
гамәлләрдән. Бигрәк тә   
«Анаң, анаң, анаң», диелә 
билгеле бер хәдистә. Тиздән 
Әниләр көне җитә. Аллаһ 
Тәгаләгә мактау булсын, 
тирә-юнебездә күз карашы 
белән дә җылыта-юата 
алган, теләк-догасы белән 
бар җиһанга бәрәкәт 
теләгән, бар булмышыннан 
нур бөркелгән иң зиннәтле 
нигъмәтебез – Аналарыбыз 
бар! Шундый әниләрнең 
берсе белән сезне дә 
таныштырасым килде.

Җылы, кояшлы Үзбәкстан 
якларында дөньяга килә 
Зәмирә. Тарихтан белгәнчә, 
Үзбәкстан яклары, шул тирәдә 
урнашкан башка төбәкләр 
динебез Ислам белән нык 
бәйләнгән була, хәдисләр 
җыентыгын төзүче Имам Әл-
Бохари,      дин өлкәсендәге 
галимнәрне, Бәһауддин 
Нәкышбәнди хәзрәтләрен искә 
төшерү дә җитәдер. Исеме-
җисеменә дигәндәй, Зәмирә 
исеме гарәпчәдән тәрҗемә 
иткәндә «вөждан, намус, йөрәк» 
төшенчәләрен белдерә. Гаиләдә 
алар әти-әниләренең ныклы 
ышыгында 9 бала үсәләр. 
Эшле һәм ашлы була аларның 
тормышы. Әдәп, әхлак, тәртип, 
өлкәннәрне хөрмәт итү, ата-ана 
сүзе, хезмәт ярату белән бергә 
үсә алар. “Дастарханны (тәбәнәк 
өстәл, җәймә мәгънәләрендә) 
сузып куяр идек, әнинең тәмле 
иттереп пешергән ризыклары, ел 
әйләнәсендә була торган җиләк-
җимешләр, яшелчәләр белән 
тулган табынга җыела идек”, 
-  дип искә ала Зәмирә. Бер-бер 
артлы еллар үтә, абыйлары да 
өйләнешеп башлы-күзле була 
торалар, Зәмирәнең дә буй 

җитеп матур кызга әйләнгән 
чоры. Ләкин, көтмәгәндә 
авырудан әтиләре вафат була. 
“Әти бакыйлыкка минем кулда 
күчте”, - ди Зәмирә. Бик авыр 
кичерә ул көннәрне. Аралашмас, 
ризык капмас дәрәҗәгә җитә. 
Бик яраткан була шул әтисен, 
якын кешесен югалту ачысы 
бик күп шифаханәләргә йөртә 
аны. Бер табибәнең  сүзе тәэсир 
итә аңа. Ә ул болай дигән 
була: «Бу дөньяда үзең өчен 
түгел, ә кем өчендер, кемнедер 
бәхетле итеп яши алсам иде дип, 
яшәргә кирәк!». Бу нәсыйхәт 
фәрештәләрнең «Әмин» 
дигән чагына туры килгәндер. 
Зәмирәгә әниләреннән ятим 
калган ике угылга Ана, хәләл 
яры бакыйлыкка күчкән ир-
атның җәмәгате булырга язган 
була. Ияләшү, ана буларак кабул 
ителү тиз, җайлы гына булмый. 
Бервакыт уллары иртән уянып 
киткәч, Зәмирәнең кайнанасы 
әбиләреннән: «Теге апа кая 
китте?» - дип сорыйлар. «Сез 
әни димәгәч, яратмагач, китте 
инде», -  ди әбиләре. Тәрәзәдән 
аның кайтып килгәнен күрәләр, 
«әни» дип каршысына йөгереп 
чыгалар. Шул көннән Зәмирә 
Әнигә әйләнә. Зәмирә бигрәк 
тәмле итеп ашарга әзерли 
белә шул! Ә угылларның үсә 
торган вакыты. Шулай тормыш 
матур гына итеп дәвам итә. 
Өченче уртак уллары да дөньяга 
килә. Адәм баласын җыясы 
ризыгы йөртә диләр. Зәмирә 
иптәше, өч улы белән Яңа Әлем 
авылына кайтып төпләнәләр. 
“Ул вакытлар...”, - дип, искә ала 
Зәмирә. Зарланырга яратмый 
ул. Истә калганнарны гына язам. 
Төпчек улыбыз Якуб дүрт яшьтә 
иде, без яшәячәк йорт ишек 
алдында зур тополь агачы үсә, 
бала туган якта күргәнчә шуннан 
барып җимеш эзли иде, ди. 
Россия гражданнары булу өчен дә 
бик күп көч түгәргә туры килә ул 

вакытта. Президентка хат язалар, 
Аллаһка мактау булсын, уңай хәл 
ителә. Иртәнге дүрт тулганчы 
эшкә сыер савырга барырга, 
аннан кайткач мичкә ягарга, 
мал-туар карарга, балаларга 
ашарга әзерләп, кайсын кая 
укырга озатырга, иптәше белән 
йорт, каралты-кура корырга 
кирәк. “Ярый күршеләрем әйбәт 
булдылар”, -  дип сөйли Зәмирә. 
Мәмдүнә апа, урыны оҗмахта 
булсын; Дифинә апа, Фнүдә 
апа, һәм тагын бик күп яхшы 
кешеләр булган аның тирәсендә. 
Икенче уллары Русланның 
армиягә китәр вакыты җиткәч, 
барлык күрше-тирәләрне 
чакырып бергәләп аш үткәрәләр, 
өлкәннәр яшьләргә үгет-
киңәшләр бирәләр. Руслан үзе 
дә армиядән язган хатларында 
бер битне тутырып исемләп һәр 
күршегә сәламнәр җибәрә торган 
була. Инде Фәрхать тә, Руслан да 
башлы-күзлеләр, берсе Себер 
якларында, икенчесе Псков 
шәһәрендә. Һәр җәйдә гаиләләре 
белән әти-әни янында кунак 
булырга ярата алар.  Оныклар да 
бик ярата дәү әни-дәү әтисен. 

“Сагынам”, - ди Зәмирә. Туган 
ягын, туганнарын сагына ул. 
Нишлисең, ризыгы кайда – 
бәндә шунда. Аллаһ Тәгалә 
эчәсе суларыбызны, җыясы 
ризыкларыбызны, сулыйсы 
һавабызны киң итсен! Аллаһ 
Тәгаләнең рәхмәте һәммәбезгә 
дә җитә! Ул безне газиз 
әнкәйләребездән дә ныграк 
ярата бит. Ә шулай да, “Ата-
анаңа “уф” дип тә әйтмә”,  дип 
кисәтә Ул безне. Ата-ана безнең 
җәннәтебез дә, җәһәннәмебез 
дә булырга мөмкин. Бу дөньяда 
яшәгәндә әти-әниебезне 
ожмахка якын шартларда яшәтә 
алсак, аларга игелекле булсак, 
һичшиксез Раббыбыз безгә 
карата мәрхәмәтле булыр!

▪  Алсу Хисмәтова
Актаныш

Җәннәт аналарның аяк астында
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«99» КАГЫЙДӘСЕ 
(Әкият, әмма бик зур 

гыйбрәт)

Борын-борын заманда яшәгән 
ди бер патша. Ил белән идарә 
итү эшендә аңа бик тә акыллы, 
үткен зиһен һәм зирәклек иясе 
булган вәзир ярдәм иткән. 
Әгәр шушы вәзире янында 
булмаса,  бу патшага бик тә 
авыр булыр иде, мөгаен... Ни 
өчен дисезме? Чөнки патша бик 
еш төшенкелеккә бирелүдән 
интекте. Борчылырга бернинди 
җитди сәбәп булмаганда да, 
ул, гадәттә, бик кәефсезләнеп, 
тирән уйга батып, кайгылы 
халәттә утыра иде.

Шунысын да әйтергә кирәк: 
патша сараенда хезмәтче 
вазифасын башкарган Сабах 
исемле бер кеше эшли иде. 
Иртән килеп керүгә ул кояш 
шикелле балкып исәнләште, 
аннары борын астыннан гына 
шатлыклы көйләрен яңгыратып, 
көн дәвамында гел күтәренке 
кәеф белән эшләп йөрде. Шушы 
көр күңелле, көн дә авызын ерып 
йөргән шатлыклы хезмәтчене 
күзәтеп торудан патшаның 
моңсу карашында тагын да 
тирәнрәк гамь-сагыш чагыла 
башлый иде.

Бер көнне Сабах йөзен 
шатлыклы балкытып зур 
бүлмәне җыештырганда, патша 
ана ымлап, вәзиренә болай ди:

- Күр әле син моны... Кайчан 
карама, гел шат, гел елмая... 
Шулай куанырлык әллә ни зур 
сәбәпләре дә юк кебек... Менә 
карыйм да аңа, гаҗәпләнәм: ни 

өчен ни зур байлыгы, ни югары 
дәрәҗәсе булмаган шушы 
гади халык вәкиле шундый 
тыныч һәм бәхетле, ә мин... 
олы вазифа биләп тә, шундый 
мөмкинлекләрем булып та бу 
тормышның ямен тоймыйм һәм 
бернигә дә шатланмыйм?..

Сүзен тәмамлаганнан соң, 
патша ямансулап көрсенеп куя, 
вәзир исә нәрсәдер уйлагандай 
бермәл дәшмичә торганнан 
соң, хуҗасы колагына иелеп, 
әкрен генә әйтә:

- Йә галиҗәнап! Хезмәтчегез 
борчусыз, гамьсез вә ваемсыз 
күренә күренүен, ләкин бу 
чыннан да шулаймы икән? 
Моны тикшереп беләсе иде... 
- Ә моны ничек белеп була? – 
диде патша башын күтәрмичә 
һәм идәндәге бер ноктага 
текәлеп.

- Аны, әфәндем, “99” 
кагыйдәсе илә сынап карарга 
мөмкин, – дип, серлелек саклап, 
пышылдады вәзир. Сынауның 
асылы бик гади. Моның өчен 
хезмәтчегезгә бераз акча бүләк 
итәргә кирәк.

- Акча? – диде патша күзләрен 
сагаюлы кысып. – Күпме бирәсе 
булыр икән, хакыйкатьне 
ачыклау өчен?

- Күп түгел – нибары 100 
динар. Дөресрәге – 99, әмма 
аңа тапшырылачак янчыкка 
“Патшадан бүләк – 100 динар!” 
дип язып куярга кирәк булачак.

- Мин моның хикмәтенә әле 
барыбер төшенеп бетә алмыйм, 
шулай да синеңчә булсын, ярар: 
казначыдан кирәкле күләмдә 
акча алып, бу эшне башкарырга 
фәрман бирәм. Бар!

Кич җитүгә вәзир зур янчыкка 
тутырылган 99 динар акчаны 
алып, Сабахның йортына таба 
юнәлә. Килеп җиткәч, янчыкны 
болдырга куя да ишеккә шакый, 
һәм хуҗаның чыкканын көтеп 
тормыйча, тиз-тиз атлап китеп 
бара. Ишекне ачкан хезмәтче 
беркемнең булмавына аптырый, 
ә инде янчыкны күргәч, тагын 
да ныграк гаҗәпләнә. Бер 

уйламаганда-көтмәгәндә килеп 
ирешкән шушы мал-нигъмәткә 
Сабах гаять сөенә, кергәч 
тә хатынына: “Менә патша 
мине ничек олылаган – 100 
динар бүләк итеп җибәргән!” 
– дип шапырынып, сөенечтән 
сикергәләп тә ала.

Озакка сузмыйча, капчыктагы 
акчаны бушатып саныйлар. 
Беренче санауда 99 динар 
килеп чыккач, әллә ни исләре 
китми, “ялгышканбыз” дип 
уйлап, акчаны кабат санап 
алалар. Әмма кат-кат чутлап 
та акча саны 99 булгач, Сабах 
пошаманга төшә. Өй эчендә 
дә, болдырда да, ишегалды 
тирәсендә дә эзләп карыйлар 
җитмәгән бер динарны – акча 
табылмый. Хатыны юатырга 
тырышса да, Сабах: “Әнә кара 
– янчыгында “100 динар” 
дип язылган! Күрәсеңме син? 
Йөз!!!” – дип тәкрарлап, хәләл 
җефетенең кич буе теңкәсенә 
тиеп тора.

Бу төнне Сабахлар йортында 
йокы йокы булмады. Төне буе 
боргаланып, әйләнеп-тулганып 
ятканнан соң, иртән хезмәтче 
хәтта черем дә итмәгән килеш 
эшкә китә. Ишектән килеп 
кергән кыяфәтсез, сөмсере 
коелган хезмәтчене күрүгә, 
патша белән вәзир бер-берсенә 
карап елмаеша. Берничә көннән 
соң гына, кайгылы хәлгә төшкән 
Сабахның кулыннан бер эш 
килмәгәненә игътибар биргән 
патша аның шулай хәсрәтләнеп 
йөрүенең сәбәбен сорый. Белгәч 
исә әйтә:

- Ий кеше! 100 динарның 
берсе генә югалганыннан 
шулай кайгыга сабышканчы, 
калган 99ы бүләк булып 
килгәненә шатланасы иде 
бит! Синең өчен анысы да 
зур нигъмәт түгелмени? Аз 
гына җитешсезлек аркасында 
хафаланып, миңа рәхмәтеңне дә 
әйтмәдең! Югыйсә булганына 
шөкер итеп яшәүгә ни җитә...

▪ Ришат Курамшин
язмаларыннан
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НӘЗАРӘТ “30/40” ПРОЕКТЫНДА КАТНАШЫРГА ЧАКЫРА
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең социаль үсеш бүлеге “30/40” проектына 

катнашучылар җыю игълан ителү турында хәбәр итә, әлеге чара 2021 елның 2-6 гыйнварында бабаларыбыз 
рәсми рәвештә ислам динен кабул иткән тарихи җирлектә – Болгар шәһәрендә узачак. Проектта 30-40 
яшьлек егетләр һәм кызлар, шулай ук гаиләле парлар да катнаша ала.

“30/40” проекты беренче тапкыр Татарстан мөфтияте тарафыннан 2020 ел башында тормышка 
ашырылды. Әлеге чараны үткәрүнең төп максаты – рухи һәм физик камилләшү, дини белемнәрне 
арттыру.

Быел форум җанны дәвалау темасына багышланган. Спикерлар булып шәех Гали Ибодов һәм остаз Әхмәд 
Абу Яхъя чыгыш ясаячак. Форумда катнашучыларны көн саен бай программа көтә. Өч көн дәвамында 
саф һавада тренинглар, остазлар катнашында дәресләр, саф һавада спорт уеннары уздыру ниятләнә. 
Фәнни-танып белү дәресләре экскурсияләр һәм күңел ачу программалары белән чиратлашачак.

Проектта 60 кеше катнашачак. Катнашу бушлай. Язылу өчен телефон: 7 (843) 237-86-18. Шулай ук 
инстаграм челтәрендә https://www.instagram.com/muslimol/ аккаунты ярдәмендә 2020 елның 20 
декабренә кадәр теркәлү узарга мөмкин.

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.
“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).

Н әзарәт кисәтә: тыелган дини әдәбиятны 
саклау, тарату һәм уку өчен закон 

нигезендә җаваплылык каралган. 

Хөрмәтле татарстанлылар! Кадерле дин 
кардәшләр! Татарстан мөселманнары Диния 
нәзарәте тыелган дини әдәбиятны саклау, тарату 
һәм укуның закон бозу булып саналуы, аның 
экстремистик эшчәнлек алып баруга тиңләнүе 
һәм моның өчен Россия Федерациясе законнары 
тарафыннан җаваплылыкка тарту турында кисәтә. 
Сезне шәхси китапханәләрегезне тикшерергә, 
аларда экстремистик дип табылган әдәбиятның 
барлыгын-юклыгын барларга, әгәр табылса, әлеге 
китаплардан һәм мәгълүмати материаллардан 
котылырга чакырабыз. Россия Федерациясендә 
тыелган әдәбият исемлеге белән сез https://minjust.
gov.ru/ru/extremist-materials/ сылтамасы аша кереп 
таныша аласыз.

Шулай ук якыннарыгызга карата игътибарлы 
булырга һәм аларны тыелган әдәбият укудан, 
шикле ялган дини текстларны өйрәнүдән, шикле 
затлар белән танышудан һәм алар белән дустанә 
мөнәсәбәтләрдән, шулай ук дини эшчәнлек алып 
баруга рәсми хокукы булмаган затлардан дини 
белемнәр алудан сакланырга сорыйбыз.

Хөрмәтле дин кардәшләр! Татарстан 
Республикасында Россия җирлеге мөселманнары 
өчен традицион саналган Хәнәфи мәзһәбе 
һәм Матуриди гакыйдәсе кысаларында ислам 
динен өйрәнү өчен бөтен мөмкинлекләр 
тудырылган. Дини белемне башлангыч баскычтан 
алып академия дәрәҗәсенә кадәр түләүсез 

алырга мөмкин. Татарстанда 700дән артык мәчет 
каршында курслар, 8 мәдрәсә, 3 дини югары уку 
йорты – Россия ислам институты, Казан ислам 
университеты һәм Болгар ислам академиясе эшли.

Моннан тыш, ТР мөселманнары Диния 
нәзарәтендә дини мәсьәләләр буенча халыкка 
консультация бирү өчен бушлай «Даруль-ифта» 
мөселман call-үзәге эшли: анда 8 800-222-76-67 
телефоны буенча шылтыратып, кызыксындырган 
сорауларга җавап алырга мөмкин. Барлык 
сорауларга да гыйлемле шәригать белгечләре төрле 
телләрдә җавап бирә.

Шулай ук ТР мөселманнары Диния нәзарәтендә 
«Хозур» нәшрият йорты эшли, ул, тикшерелгән 
дини әдәбиятны рус, татар һәм гарәп телләрендә 
чыгарып, фирма һәм онлайн-кибетләрдә (https://
huzurshop.ru/) сата.

Вакыт ягы кысанрак булган, әмма намаз һәм Ислам 
нигезләрен өйрәнү күнекмәләрен үзләштерергә 
теләгән кешеләр өчен Казанда «Исламда беренче 
адымнар» курслары эшли: рәсми дин әһелләре 
сезне 7 дәрес эчендә (дәресләр атнага бер тапкыр 
уза) Ислам диненә һәм намаз укуга кагылышлы иң 
кирәкле белемнәргә өйрәтәчәк.

Хөрмәтле мөселманнар! ТР мөселманнары 
Диния нәзарәтенең дини эшчәнлек алып бару 
хокукын бирүче Шаһадәтнамәсенә ия булган, 
аттестацияләнгән имамнарга гына мөрәҗәгать 
итүегезне үтенәбез.

Үзегезгә һәм якыннарыгызга игътибарлы 
булыгыз! Татарстан Республикасы мәчетләренә 
рәхим итегез!

▪ ТР МДН сайтыннан



Мөхәррир вазыйфаларын 
башкаручы Гәрәева Д. Д.

Элемтә, мәглүмати технологиялар 
һәм массакүләм Коммуникацияләр 

өлкәсендә законлылыкны күзәтү 
Федераль хезмәтенең Татарстан Ре-
спубликасы буенча идарәсендә ПИ 

№ ТУ15-01471 саны белән теркәлде.
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Мөхәррият, басмаханә адресы: 423740, 
Татарстан Республикасы, Актаныш рай-
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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 
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: 
26 ноябрь 11.00 сәгатьтә.
Индекс: П4562, тираж 500
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1442ел

1 Сиш 05:12 05:59 07:29 11:20 12:00 13:08 15:04 17:11 16

Ра
би

гу
л 

- ә
хи

р

2 Чәрш 05:13 06:00 07:30 11:20 12:00 13:07 15:03 17:10 17

3 Пәнҗ 05:14 06:02 07:32 11:21 12:00 13:06 15:02 17:10 18

4 Җомга 05:15 06:03 07:33 11:21 12:00 13:06 15:02 17:10 19

5 Шимбә 05:17 06:05 07:35 11:21 12:00 13:05 15:01 17:09 20

6 Якш 05:18 06:06 07:36 11:22 12:00 13:05 15:00 17:09 21

7 Дүш 05:19 06:08 07:38 11:22 12:00 13:04 15:00 17:09 22

8 Сиш 05:20 06:09 07:39 11:23 12:00 13:04 14:59 17:09 23

9 Чәрш 05:21 06:10 07:40 11:23 12:00 13:04 14:59 17:09 24

10 Пәнҗ 05:22 06:11 07:41 11:24 12:00 13:03 14:59 17:09 25

11 Җомга 05:23 06:13 07:43 11:24 12:00 13:03 14:59 17:08 26

12 Шимбә 05:24 06:14 07:44 11:25 12:00 13:03 14:58 17:09 27

13 Якш 05:25 06:15 07:45 11:25 12:00 13:03 14:58 17:09 28

14 Дүш 05:25 06:16 07:46 11:25 12:00 13:03 14:58 17:09 29

15 Сиш 05:26 06:17 07:47 11:26 12:00 13:03 14:58 17:09 30

16 Чәрш 05:27 06:18 07:48 11:26 12:00 13:04 14:58 17:09 1

Җ
өм

әд
әл

 - 
әү

вә
л

17 Пәнҗ 05:28 06:18 07:48 11:27 12:00 13:04 14:59 17:09 2

18 Җомга 05:28 06:19 07:49 11:27 12:00 13:04 14:59 17:10 3

19 Шимбә 05:29 06:20 07:50 11:28 12:00 13:04 14:59 17:10 4

20 Якш 05:30 06:20 07:50 11:28 12:00 13:05 15:00 17:11 5

21 Дүш 05:30 06:21 07:51 11:29 12:00 13:05 15:00 17:11 6

22 Сиш 05:31 06:21 07:51 11:29 12:00 13:06 15:01 17:12 7

23 Чәрш 05:31 06:22 07:52 11:30 12:00 13:06 15:01 17:12 8

24 Пәнҗ 05:31 06:22 07:52 11:30 12:00 13:07 15:02 17:13 9

25 Җомга 05:32 06:22 07:52 11:31 12:00 13:08 15:03 17:13 10

26 Шимбә 05:32 06:23 07:53 11:31 12:00 13:09 15:03 17:14 11

27 Якш 05:32 06:23 07:53 11:32 12:00 13:09 15:04 17:15 12

28 Дүш 05:33 06:23 07:53 11:32 12:00 13:10 15:05 17:16 13

29 Сиш 05:33 06:23 07:53 11:33 12:00 13:11 15:06 17:17 14

30 Чәрш 05:33 06:23 07:53 11:33 12:00 13:12 15:07 17:17 15

31 Пәнҗ 05:33 06:23 07:53 11:34 12:00 13:13 15:08 17:18 16


