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Ий Раббыбыз, 
безне туры юлга 
күндергәнеңнән 
соң күңелләребезне 
дөреслектән ялган 
якка авыштырма 
һәм шәфкать кылып, 
безгә рәхмәтеңне бир! 
Әлбәттә, Син сорап та, 
сорамыйча да бирүчесең

Рабигул-әхир — Җөмәдәл-әүвәл ,1441

гәҗит

«Әл Гыймран» сүрәсе, 8 аять

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

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



Казыйлар гаиләләрне 
таркалудан саклау буенча 
тәкъдимнәр белән 
чыгачаклар

9 декабрьдә Татарстан 
мөселманнары Диния 

нәзарәте резиденциясендә 
Казыйлар шурасының чираттагы 
утырышы үткәрелде. Җыелышны 
Татарстанның баш казые Җәлил 
хәзрәт Фазлыев алып барды 
һәм көн тәртибендәге ике төп 
мәсьәлә белән таныштырды. 
Беренчесе – Нальчикта татар 
казыйлары катнашында узган 
“Хәзерге Россиядә Ислам 
хокукый культурасы: бүгенге 
торышы һәм перспективалары” 
дип исемләнгән халыкара 
фәнни-гамәли конференция 
нәтиҗәләре буенча фикер алышу. 
Икенче мәсьәлә – татар исемнәре 
китабын булдыру. Утырыш 
ахырында хатын-кызлар 
арасында Коръән укучылар 
бәйгесен үткәрү буенча игълан 
ясалды. Әлеге чараны 2020-нче 
елның 25-нче гыйнварында 
Ютазы районы Урыссу бистәсе 
Мәдәният йортында үткәрү 
ниятләнә. 

«Хозур» нәшрият 
йорты Мөхәммәд 
гәләйһиссәләмнең тормыш 
юлы турында китап 
бастырды

«Х  озур» нәшрият 
йорты Болгар ислам 

академиясе белән берлектә 
танылган галим доктор 
Мөхәммәд Сәгыйд Рамадан 
Әл-Бутыйның “Пәйгамбәребез 
галәйһиссәламнең тормыш 
юлын аңлау. Тугры хәлифәләр 

т а р и х ы н ы ң 
кыскача бәяны 
белән” дип 
и с е м л ә н г ә н 
к и т а б ы н 
нәшер итте. 
Әлеге хезмәттә 

Аллаһ Илчесенең  тормыш 
юлы, аның әдәбе, бөек 
гамәлләре һәм халыкка Ислам 
динен ирештергәндә күргән 
авырлыклары турында бай 
мәгълүмат бирелә. Шулай ук бу 
китапта тугры хәлифәләрнең 
һәм алар идарә иткән чорларда 
булган вакыйгаларның кыскача 
тарихы бәян ителә. Китапны 
“Хозур” нәшрият йортының 
фирма кибетләрендә, шулай 
ук дистанцион рәвештә сатып 
алырга мөмкин: huzurshop.
ru интернет-кибете.

Йосыф Нәбхәнинең 
«Шәвахидуль-Хак» хезмәте 
бастырылды

«Х  о з у р » 
нәшрият 

йорты Болгар 
ислам академиясе 
белән берлектә 
« Ш ә в а х и д у л ь -
Хак» («Хакыйкать 
д ә л и л л ә р е » ) 

китабын нәшер итте. Әлеге 
китапның авторы – бөек галим, 
дин белгече Йосыф Нәбхәни. 
Үзенең хезмәтендә ул Ибн 
Тәймия һәм аның тарафдарлары 
фикерләренең Әһле Сөннәт 
вәл-Җәмәгать тарафыннан 
кире кагылуын тәфсилле  бәян 
итә. Басмада Әһле Сөннәт вәл-
Җәмәгать юлында булуның 
мөһимлеге, белемсезләрнең 
ялгыш фикерләре турында 
искәртелеп, күп кенә борчый 
торган сорауларга җаваплар 
бирелә.

Китапны “Хозур” нәшрият 
йортының фирма кибетләрендә, 
шулай ук дистанцион рәвештә 
сатып алырга мөмкин.

23 декабрьдә Актаныш 
Җәмигъ мәчетендә район 
имамнарының чираттагы 
җыелышы узды

Б иредә айлык эшкә 
нәтиҗә ясалды, алдагы 

елга планнар билгеләнде.

25-26 декабрьдә Актаныш 
Җәмигъ мәчетендә вәгазь 
-дәресләр узды

В әгазьнең әлегесе 
үзенчәлекле булды, 

чөнки аны Мәскәүдән кайткан 
кунагыбыз Айсылу Нәҗип кызы 
алып барды. Үзе Чалманарат 
авылы кызы, дини гыйлемне 
Төркиядә алган. Бүгенге 
көндә тормыш иптәше белән 
башкалабызда яшиләр. Айсылу 
ханымның мөселман җәмәгатенә 
әйтер сүзләре, җиткерәсе 
фикерләре шактый. Вәгазь-дәрес 
дип исәпләнгән чара өч көн 
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ДИНИЯ НӘЗАРӘТЕ ЯҢАЛЫКЛАРЫ

▪ Актаныш мөхтәсибәте

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).

https://www.huzurshop.ru/
https://www.huzurshop.ru/
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Мөхтәрәм дин кардәшләрем, әссәләәмү 
галәйкүм үә рахмәтүллаһи үә бәракәәтүһ. Изге 
җомга көне һәркайсыбызга хәерле һәм мөбарәк 
булсын!

Хөрмәтле җәмәгать! Кем ул мөселман? 
Мөселман - буйсынучы дигән сүз. Кемгә буй-
сынучы? Әлбәттә, фәкать Аллаһка гына 
буйсынучы һәм коллык кылучы. Кайберәүләр бу 
сүзнең мәгънәсен белмичә, аңламыйча: «Мин 
буйсынмыйм, мин ирекле, мин кол түгел», - 
дип әйтә. Монда, әлбәттә, илебездә 70 ел буе 
барган «Без кешелекне дини богаулардан азат 
итәбез» дигән сәясәтнең дә тәэсире бар. Ләкин 
хакыйкатьтә алай килеп чыкмый. Чын хакыйкый 
мөселман Аллаһка гына буйсына һәм Аңа гына 
тәвәккәл кыла. Шул сәбәпле беркайчан да югалып 
калмый, төшенкелеккә бирелми, һәрвакыт 
Аллаһның ярдәменә өмет итеп яши. Тормышның 
иң кыен, авыр мизгеллә рендә дә өметен өзми, 
Раббысына таяна.

Әүвәл заманда бер кеше улы белән атлы сәфәргә 
чыгып киткән. Бер җирдә кунарга туктагач, 
боларның атлары югала. Бер көн эзлиләр, ике көн, 
өч көн, әмма нәтиҗәсе юк. Малае бик борчыла 
икән, ә атасы гел: «Ахыры хәерле булсын», - дип 
тыныч кына тора, ди. Беркөнне малае түзми: «Без 
бүген инде барып җитәргә тиеш идек, атлар да 
юк, ашарга да бетеп килә, без һаман юлда, нәрсәсе 
хәерле булсын», - дип атасына ачула на. Ниһаять, 
атларын табып, болар барасы җирләренә китә. 
Барып җитсәләр, ни күрсеннәр: болар барасы 
җирне су басып, бар кешесе һәлак булган. Көнендә 
барып җитсәләр, атлары да, үзләре дә су афәтенә 
очраган булачаклар иде.

«Мин буйсынмыйм, бар нәрсәне үзем генә 
булдырам» дип әйтүче, хакыйкатьтә, гоме ре буе 
бар нәрсәдән куркып яши. «Иртәгә ни булыр 
микән, кеше ни дип әйтер икән?» дип борчыла. 
Төрле ырым, юрауларга, йолдызнамәләргә ышана 
һәм куркып яши, тыныч лыкны хәмердән эзли. 
Нәтиҗәдә, аракы яки наркотик колы булып 
китә. Бүген Аллаһтан йөз чөергәннәрнең, Аллаһ 
кануны буенча яшәмәүчеләрнең бөтен тормышы, 
яшәеше исер ткечкә бәйләнгән, андыйлар 
хәмергә коллык кылып яши. Мөселман кешесе 
фарызларын үтәмичә яши алмаса, үзләрен азат 
дип йөрүчеләр аракыдан башка яшәүне күз 
алдына китерә алмый. «Ничек инде аракысыз 
туй булсын, ничек аракысыз печән әзерләп, бакча 
сукалап, тегермән тарттырып, төзелеш алып 
барып яки квартир ремонтлап булсын?» дип 
гаҗәпләнәләр. «Аллаһка сәҗдә кылмаган кеше 
шайтанга сәҗдә кыла», - дигән сүз әнә шул була да 
инде. Аллаһ безне акыл белән зиннәтләгән икән, 
без фикерләргә тиеш: «Кайсысы үзебез өчен дә, 
җәмәгать өчен дә уңай? Аллаһка коллык кылумы, 
аракыга, нар котикка коллык кылумы?» Шуларны 

да уйларлык дәрәҗәдә булмагач, безнең 10-15 ел 
алган белемебезне файдалы гыйлем дип буламы 
соң?

Мөхтәрәм җәмәгать! Галимнәр мөселманнарга 
хас төп алты сыйфатны билгеләгән. Шуларның 
иң беренчесе - иман. Мөселманның иманы нык 
булырга тиеш. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә (14 нче 
«Ибраһим» сүрәсе, 24-25 нче аятьләр):

Ягъни: «Иман ул - яхшы үскән агач кебек, аның 
тамырлары җирдә, ботаклары күккә үрелгән, 
Раббысының әмере белән җимешне һәрвакыт 
биреп торыр», -дип иманны сыйфатлый. Димәк, 
чын мөселманның иманы әнә шундый куәтлә 
агач кебек булып, җимешләре белән үзе дә 
канәгатьләнергә, башкаларны да сөендерергә 
тиеш икән.

Адәм баласы дөньяга фитри иман белән килә. 
Дөнья яралтылгач, Аллаһ барча җан нарны 
яралтты һәм сорады: «Раббыгыз кем?». Җаннар 
барысы бердәм рәвештә: «Раббыбыз - бөтен 
галәмнәр тәрбиячесе - Аллаһ», - дип җавап 
кайтарды, ягъни иман ки терде. Шуңа күрә дә 
һәркем, нинди милләт вәкиле булуга карамастан, 
дөньяга иман белән килә.

Яңа туган сабыйны күз алдына китерик. 
Авырлыгы - 3-3,5 кг, буе 40-50 см һәм шул гүзәл 
затта иман үсентесе, яралгысы бар, Аллаһның 
әманәте. Бала тугач, без - әти-әни - аны тәрбияли 
башлыйбыз. Ашатабыз, эчертәбез, киендерәбез, 
тизрәк үсүен тели без, ләкин күп вакытта «тәрбия» 
сүзенең мәгънәсе ашату-эчертү, киендерү 
генә түгел, киңрәк мәгънәдә икәнен онытып 
җибәрәбез. Бала тәрбияләү мөһим булганга, Аллаһ 
Тәгалә безгә вакытны да күп биргән. Хайваннар 
1-2 елда җитлексә, адәм баласына җитлегү өчен 
14-16 ел вакыт кирәк. Әмма күбебез, шушы 14-16 
ел гомерне бушка үткәреп, «кеше» исемле хайван 
үстерәбез. Сәбәбе нидә соң? Ашаттык, эчерттек, 
укыт тык, 18 ел үтеп тә китте. Каршыбызда 2 
метрга аз генә җитмәгән, 60-70 килограммлы бала 
тора. Ә иманы нинди? Менә бөтен сәбәп тә шунда 
инде: иманы үсмәгән икән, туганда нинди хәлдә 
булса, шул килеш калган. Әлеге зәгыйфь үсенте 
2 метрга якынаеп килүче әзмәверне бозыклык 
эшләүдән тыеп тора аламы соң? Юк шул. «Балам 
нишләп начар? Кем гаепле? Балалар бакчасымы, 
мәктәпме, ураммы?» дип, күп аналар кайнар күз 
яшьләре түгә. Төп гаеп әти-әнидә, бигрәк тә ана 
кешедә. Баланы үстергәндә буе белән бергә, аннан 
да мөһимрәген - иманны да үстерергә кирәк. 
Аллаһ сыйфатлаганча, көчле, куәтле агач кебек 
булып җитешсен иде. Зур агач җил-давылдан, 
яңгырдан ышык лаган кебек, балаларыбызны да 
куәтле иманы бозыклыклардан сакларга сәләтле 
бул сын иде. (Дәвамы киләсе санда)

МӨСЕЛМАННЫҢ СЫЙФАТЛАРЫ

▪ Руслан хәзрәт Мортазин
әзерләде
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Мөселман кешесе һәр кич-
не йокыга ятар алдыннан үзенә 
көнлек отчет ясый. Мин бүген 
ниләр эшләдем? Ул эшләремнән 
Аллаһ Тәгалә риза микән? Иртәгә 
ниләр планлаштырам? һәммәсен 
уйлый. Григориан календаре бу-
енча ел ахыры җитә. Мәктәптә 
укучылар чирек ахырына әзер-
ләнә, оешма-предприятиеләрдә 
еллык отчетлар вакыты якыная. 
Без, шушы җирлектәге мөселман 
өммәте, эшләгән эшләребезгә 
нәтиҗә ясарга булдык. 2019 нчы 
елда  ниләр башкара алдык, нин-
ди максаталарыбыз хыялда гына 
калды, нинди эш-гамәлләребез-
не төзәтергә кирәк – шул турыда 
уйландык. 

Гомумән алганда, әлхәмдүлил-
ләһи Раббил гааләмиин! Ил-көн-
нәребез тыныч, күгебез аяз. Ал-
лаһ Тәгалә яраласы җаннарны 
яралтып, аласы җаннарны алып, 
тормыш арбасын тәгәрәтә. Бар-
ча галәмнәрне төзектә, тәрбиядә 
тота. Мең шөкер!

Районыбыз халкы да чәчкән 
икмәген күптән урып, сатасын 
сатып, калганын амбарларга са-
лып куйды. Кош-корт, мал-туа-
рын да карый, файдасын күрә. 
Тәрбия, белем бирү, дәвалау, 
мәдәният учаклары гөрли. Шу-
нысы бик куанычлы: үзәктә дә, 
авылларда да мәчетләр эшли. 
Динне өйрәнергә, шәригать 
кушканча яшәргә омтылучылар 
саны арта. Барысы 42 мөгал-
лим-мөгаллимә дүрт йөзгә якын 
укучыга 26 мәчеттә белем бирә. 
Бу күрсәткеч үткән ун елга ка-
раганда бермә-бер арткан дигән 
сүз. 2019 елда районда 2 мәчет 
ачылды. Хәзер бездә 55 Аллаһ 
йорты бар. Үзәктәге Җәмигъ мә-
чете авыл имамнарын һәр ай 
саен чакырып, җыелышлар үт-
кәреп тора. Айлык нәтиҗәләр 
ясалып, киләсенә максатлар бил-
гели. Бу бер йодырык булып, бер 
сулышта эшләү өчен бик мөһим. 
Әлбәттә, эшләгән эшләр, сөйлән-
гән сүзләр, Актаныш район мөх-
тәсибәтенең интернет сайтында 
һәм айга бер тапкыр чыга торган 
“Нурлы гәҗит” битләрендә урын 
алып бара. Андагы архивларда 
фотомизгелләр дә саклана. Хә-
зерге заман өчен бу бик уңай, 

чөнки кайчан, нәрсә булды икән, 
ниләр әйтелде икән дип апты-
рыйсы юк. Яңалыклар вакытын-
да куелып тора, эзләү уңайлы. 
Мөселманнарның заман тех-
нологиясеннән артка калмавы 
сөендерә. 

Спорт өлкәсендә дә алар сынат-
мыйлар. 2019 елның 10 гыйн-
варында Мөслим районының 
универсаль спортзалында Респу-
блика мөселман яшьләре ара-
сында IV Спартакиада үтте. Анда 
республиканың 15 районыннан 
300 дән артык мөселман-спорт-
чы үз көчләрен сынады. Безнең 
районнан да 17 кешелек коман-
да катнашты биредә. Волейбол 
һәм бадминтон буенча II, гер 
күтәрүдә мактаулы III урынны 
яулады актанышлылар. 30 нчы 
март көнне Чаллының «Витязь» 
спорт комплексында мөселман 
яшьләренең Татарстан мөсел-
маннары Диния нәзарәте ку-
богына татарча көрәш һәм кул 
көрәше буенча XI Бөтенроссия 
берләштерелгән турниры узды. 
Анда кардәшебез Рузиль Ганиев 
катнашып, 60 кг авырлык катего-
риясендә I урынны яулады.

Бу елгы төп яңалык булып, 
“Мөслимәләрнең корылтае” 
узу булгандыр. Зур әһәмияткә 
ия чара 20 нче март көнне 
үтте. Корылтайда Россия һәм 
Татарстан мөслимәләре берлеге 
рәисе Наилә Җиһаншина 
катнашты. “Агыйдел” дәүләт җыр 
һәм бию ансамле бинасында ул 
районыбыз мөслимәләре белән 
очрашып, балаларга дөрес тәрбия 
һәм белем бирүдә, әхлакка 
өйрәтүдә, гореф-гадәтләрне 
саклауда мөслимә хатын-
кызларыбызның роле хакында 
үтемле чыгыш ясады. Наилә 
ханым Актаныш районында 
дин гыйлемен үстерүгә зур 
өлеш керткән мөслимә-
мөгаллимәләргә Рәхмәт хатлары 
тапшырды. Аллаһ Тәгалә рәхмәте 
белән хатын-кызлар өчен 
булган әлеге чара динебезне, 
өммәтебезне, милләтебезне 
күтәрүгә ныклы бер адым булды. 

Балаларыбызда Ислам диненә, 
Коръән өйрәнүгә кызыксыну 
һәм мәхәббәт уяту максатыннан 
ТР мөхтәсибәтләрендә март-

апрель айларында мәктәпкәчә 
һәм мәктәп яшендәге ир һәм кыз 
балалар өчен “Намаз уку” бәйгесе 
оештырылды. 28 апрель көнне 
Актаныш Җәмигъ мәчетендә 
районыбызның кечкенә 
мөселманнары өчен шундый 
чара узды. “Намаз бәйрәмендә” 
илледән артык бала катнашып, 
үзләренең белемнәрен 
сынадылар, аралаштылар, 
диплом һәм истәлекле бүләкләр 
алып таралыштылар. Зәй 
районында балалар өчен үткән 
намаз уку бәйгесендә 
районыбыздан Мортазин Сәид 
һәм Мортазина Мәрьям үз 
номинацияләрендә беренче 
урынны алып кайттылыр. 
Киләчәктә Республикакүләм, 
илкүләм үткәрелгән дини 
бәйгеләргә катнашырлык 
гыйлемле балалар тәрбияләүне 
кайгыртырга кирәк.  

Ел дәвамында даими рәвештә 
районның ЗАГС бүлегендә 
“Гаилә мәктәбе” дәресләре 
үтте. Әлеге дәресләрдә һәрдаим 
район имам-мөхтәсибе Руслан 
хәзрәт Мортазин, өлкән 
психолог Фәһимә Шәйгәрдәнова, 
мөслимәләр берлеге рәисе Зөһрә 
Закирова, ЗАГС бүлеге җитәкчесе 
Гөлфинә Мөхәмәдиевалар 
тәрбия-әхлак турында күп 
мәгълүмат бирделәр. Киләчәктә 
үз ярларын сайгаланда 
нәрсәләргә игътибар итәргә 
кирәклеген, ничек бәхетле гаилә 
корырга мөмкинлеген билгеләп, 
бәһале киңәшләр белән 
аңлаттылар.

Мәчетләребездә ел дәвамында 

Күркәм эшләребез дәвамлы булсын!
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балаларга дини белем бирү 
туктап тормый. Анда балаларга 
башлангыч дини белем 
белән бергә өлкәннәргә-
кечеләргә хөрмәт күрсәтү, кече 
дусларыбызга миһербанлы булу, 
табигатебезгә сак караш тәрбиләү 
дә максат итеп куелган. Җәйге 
каникул чорларында районыбыз 
мәчетләрендә балалар өчен рухи-
сәламәтләндерү курслары узды. 
Көзге, кышкы, язгы каникул 
чорларында шулай ук үзәк 
мәчетләр бик актив эшлиләр. 

Яшь буынга динебезнең 
асылын дөрес төшендерергә 
кирәк. Алар өчен гыйлемле 
кадрлар булдыру үтә мөһим. Шул 
максаттан мөхтәсибәт мөгаллим-
мөгаллимәләрнең белемен 
күтәрү өстендә шактый эшләр 
башкара. Мисал өчен, Яр Чаллы 
шәһәре “Ак мәчет” мәдрәсәсе 
Актаныш районында яшәүче 
мөслимәләр өчен “Ислам динен 
өйрәнү һәм дини тәрбия бирү” 
курслары үткәрде. 23 хатын-
кызыбыз биш көн дәвамында 
гыйлемнәрен арттырып 
кайттылар. Чираттагысы  
2020 елның гыйнвар аенда 
узачак. Теркәлү бара, рәхим 
итегез. “Мөхәммәдия”, “Ак 
мәчет”мәдрәсәләрендә, Россия 
Ислам институтында белем алып 
чыгучы мөслим-мөслимәләребез 
дә шактый. Бүгенге көндә 
дә көндез һәм читтән торып 
укуларын дәвам итүчеләр бар. 
Файдалы гыйлемнәр булсын! 
Башкалабыз Казанда 7 ел рәттән 
Мөселман мәгариф оешмалары 
мөгаллимнәре форумы үтә. Әлеге 
форумга безнең мөгаллимнәр 
дә барып, катнашып тора. 
Бу елгысы 24-25 сентябрь 
көннәрендә узды. Форум 
эшендә мөселман мәгарифенең 
башлангыч сегментында 
мөгаллимлек эшчәнлеген 
камилләштерү буенча лекцияләр 
тыңланылды һәм мастер-
класслар узды. ТР мөселманнары 
Диния нәзарәте вәкилләре, 
Болгар ислам академиясе, 
Әл-Әзһәр университеты һәм 
республика мөселман уку 
йортлары мөгаллимнәре, 
имам-мөхтәсибләр, казыйлар 
чыгыш ясады. Лекцияләр 
башлангыч дини белем бирү, 

гарәп теле һәм әхлак дәресләрен 
укыту үзенчәлекләре, җәйге 
чорда мәчетләр базасында 
балаларга белеем һәм тәрбия 
бирүне оештыру мәсьәләләре, 
мәктәпкәчә аудиториядә укыту 
методиклары һ.б. темаларга 
алып барылды. Гомумән, 
Республикакүләм үткәрелгән 
җыелышларда, квалификация 
күтәрү курсларында һәм 
башка чараларында Актаныш 
районы имамнары читтә 
калмый. Район админстрациясе 
оештырган Рамазан ае җитү, 
аның фазыйләтләре темасына 
үткәрелгән брифингта, 
демографик хәлне яхшырту 
мәсьәләләренә багышланган 
киңәшмәдә дин әһелләребез 
үз фикерләрен җиткерә. Алар 
җирлегебездәге тәртипсезлек, 
әдәп-әхлаксызлык, эчүчелек, 
урлашуларны фәкать дин генә 
бетерә алуын аңлатып торалар. 
Моның шулай икәненә хакимият 
башлыгы, җитәкчеләр елдан-ел 
ныграк ышана. Диннең әхлакый 
ягын мөмкин кадәр күбрәк 
тормышыбызда яшәү рәвеше 
итеп куллануга мөмкинлекләрне 
тудырырга тырышалар.

Актанышыбызның йөзек 
кашы кебек үзәк мәчете бар, 
ул – Җәмигъ мәчете. Беренче 
хәзрәтебез Габдулла Мансуров 
нигез ташы салып калдырган 
әлеге Аллаһ йортында күп 
дини чаралар үтә. Бигрәк тә 
мөслимәләр актив. Атнаның буш 
калган көне, дәрес булмый калган 
көне юк, көнгә икешәр-өчешәр 
группа чиратлап белем алалар. 
Һәр ай саен төрле темаларга 
вәгазь кичәләре үтеп тора. Моның 
турында язу аерым бер тема 
булыр иде. Без гомумиләштереп 
әйтәбез. Мәчетебез чиста, 
тәһарәт алу мөмкинлекләре 
бар, җылы. Кыш көне кары 
көрәлгән, җәйдә себерелгән. 
Территориядәге хуҗалык 
эшләре, документ-кәгазь эшләре 
хәзрәтләр өстендә. Димәк, алар 
халыкны рухи агарту, вәгазьләү 
белән генә шөгыльләнмиләр. 
Рамазан ае алдыннан, Корбан  
гаете алдыннан үткәрелгән 
өмәләрдә халык та актив 
катнаша. 17 июнь көнне 
районыбызны төзекләндерү, 

чистарту, яшелләндерүгә 
куйган хезмәтләре өчен “Иң 
төзек оешма” район бәйгесендә 
җиңү яулаган Җәмигъ мәчете 
Татарстан Республикасы 
Актаныш муниципаль район 
башлыгы Э.Н. Фаттаховның 
дипломы белән бүләкләнде.

Рамазан аенда үткәрелгән 
Ифтар ашлары аерым игътибарга 
лаек. Бу елда аеруча сизелерлек 
булды, чөнки мәчете булган 
һәр авыл авыз ачтырмыйча 
калмагандыр. Районкүләм ифтар 
мәҗлесе 31нче майда үтте. 
Районда икенче тапкыр мондый 
киң масштабта оештырылган 
ифтарда 500гә якын кеше 
катнашты. Актанышка махсус 
ифтар өчен Татарстан мөфтие 
урынбасары – “Кол Шәриф” 
мәчетенең имамы Илфар хәзрәт 
Хәсәнов килде. Дин кардәшләр 
тәкъдименнән соң, район 
башлыгы Энгель Фәттахов 
Ураза гаетендә Актанышта 
“Мөселман үзәге” булачагын 
белдерде. Җитәкчебез сүзендә 
тора торганнардан, шуңа без 
бу үзәкнең оештыралачагына 
ышанабыз, өметләнәбез.

Димәк, безнең эшлисе 
эшләребез бихисап булачак. Үзәк 
мөселманнарның аралашу, ял 
итү урыныннан тыш, психологик 
ярдәм үзәге дә булырга тиеш. 
Өлкәннәр, бигрәк тә үсмерләр 
тормышта төрле матди, рухи 
авыр халәттә калырга мөмкин. 
Мөрәҗәгать итү өчен кешенең 
намаз укыган булуы мөһим 
түгел. Россия Ислам институнда 
психология факультеты 
ачыла. Аннан чыккан ислам 
психологлары бездәге үзәкнең 
нигезен тәшкил итүчеләр булыр, 
иншәАллаһ!

Гомумән алганда, безнең 
күзлектән еллык эш 
кәнагатьләнерлек дип бәяләсәк 
тә, эшлисе эшләр шактый. 
Җитәкчеләргә, мөхтәсибкә 
күбрәк билгеле. Алар айлык, 
квартал отчетларын мөфтияткә 
даими тапшырып торалар. 
Халык, имамнар һәм хөкүмәт 
бергә кулга кул  тотынып эшләргә 
насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә 
һәммәбезгә имин, бәрәкәт 
тормыш бирсен. 

▪ Илина Арсланова
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– Ихаталы өйдә яшәмисең, бер 
эшең дә юк, ул озын кичләреңне 
ничек үткәрәсең?

– Коръән укыйм.
–Коръәнне һаман укып 

чыкмадыңмыни әле?

Ничек уйлыйсыз, сорау 
бирүчене гаепләргә кирәкме 
бу очракта? 

Дингә каршы көрәш барган 
дәвердә туган кешеләр 
шул без. Балачагыбыз, 
яшьлегебез динсезлектә үтте. 
Коръәнне өйрәнмәгәнбез, 
намазны үзебезгә якын 
җибәрмәгәнбез. Шайтан 
вәсвәсәсеннән, гөнаһтан 
читләшергә теләмәгәнбез. 
Ләкин шулай да әниләребез-
әбиләребез өстәл артына 
утырганда – “бисмиллә”не, 
ашап туйгач – “амин”ны, 
“әппәр”не (“Аллаһү әкбәр”не 
шулай кыскартканнар инде), 
берәр эш ниятләгәндә 
“Алла бирсә”не әйтергә һәм 
мунчага тамак кырып керергә 
өйрәттеләр. Бүген, Аллаһка 
шөкер, диннән берәү дә 
тыймый. Бөек Раббыбызның 
хак сүзен Изге Китаптан 
укый алырга мөмкинлекләр 
ачылды. 

“Болгар” радиосында 
һәр атнаның пәнҗешәмбе 
кичендә “Хак дин” дигән 
тапшыру бара. Аның 
язмасын соңыннан социаль 
челтәрләргә урнаштыралар. 
Теләгән кадәр тыңлый аласың. 
Кыскача эчтәлеге шуннан 
гыйбарәт: студиягә имамнар, 
дин белгечләре кунак итеп 
чакырыла, билгеле бер темага 
әңгәмә корыла, кыскача 
вәгазь сөйләнелә, туры эфир 
аша яки алдан бирелгән 
сорауларга җавап бирелә. 

“Азан”, “Курай” радиолары 
да дини тапшыруларны 
халык сорауларына 
нигезләнеп оештыра. ТНВда 
күрсәтелә торган “Нәсыйхәт” 
телевизион чыгарылышының 
да көтеп алып, яратып карый 
торган үз тамашачысы бар. 
Хәзер инде күп вәгазьләрне 
“Ютуб” интернет челтәре 
популярлаштырып бетерде. 

Менә шундый кызыклы 
әңгәмәләрне тыңлаганда, 
сюжетларны караганда 
бернәрсә соклану уята. Яшь 
булуларына карамастан, дин 
өлкәсендә зур гына тәҗрибә 
һәм белем туплаган күп кенә 
имамнарыбыз гыйлемне 
һәм гыйбадәтне балачактан 
үзләштергәннәр ләбаса! 

Без төрле күңел ачу 
чараларында катнашып, 
йолдызнамә китапларын 
таушалганчы укып йөргәндә, 
сериалларга кереп чумганда, 
алар Аллаһ Раббыбызга 
якынайганнар, шәригать 
нигезләрен өйрәнгәннәр, 
сөбхәналлаһ.

Казанның “Иман нуры” 
мәчете имамы Нияз хәзрәт 
Закиров сөйләгән сүзләр 
колакка кереп калды:

– Якшәмбе көнне иртән 
иртүк уятып, әти мәчеткә 
укырга йөртте. Йокыдан 
торасы килмәгән чакларда 
да калдырмады. Бераз үсә 
төшкәч, үз дигәнемә ирешеп, 
мәчеткә барудан туктап 
тордым. Соңгы сыйныфларга 
җиткәндә исә күңелдә 
ниндидер бушлык барлыкка 
килде. Рухи бушлык. Дингә 
тартылуымны шунда гына 
аңлап алдым. Намазга бастым, 
Россия ислам университетына 
укырга кердем. Укыганда ук 
имам булып эшли башладым, 
балалар укыттым, – диде. 

Коръән сүрәләрен әбисеннән 
ишетүен дә сөйләп бирде.

Бердәнбер якшәмбедә балам 
ял итсен, мәктәптә укулары 
авыр, түгәрәкләре арыта, 
мәчеткә соңыннан да өлгерер 
әле, дип уйлаучылар юкмы 
әллә? Ләкин бервакыт җитеп, 
кеше балалары бәләкәйдән 
үк мәчеткә йөргән, ник 
мин дә йөртмәдем икән, 
дигән уй килмәсме икән? Ә 
бит, чынлыкта, якшәмбегә 
карамыйча, Коръән укырга, 
намаз тәртипләрен өйрәнергә, 
Аллаһны танып белергә, ислам 
дине нигезләрен белергә 
дип, мәчетләребезгә йөрүче 
балалар Актанышыбызда да 
бар. 

Раббыбыз аларга кече 
яшьтән туры юлын күрсәтә, 
моңа ничек сокланмыйсың 
инде!? Бик ихластан бирелеп, 
гыйлемгә омтылалар. Әти-
әниләре йөрткәнгә генә 
йөрүчеләре дә бардыр, бәлкем. 
Ләкин килүләре хак. Әҗер-

Коръәнне ничә кат укырга?
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савап алулары да хактыр, 
Аллаһ белүче. Мәчеткә таба 
атлаган һәр адым саен савап 
язылуы хәдисләр белән дә 
дәлилләнә.  

Кечкенәдән Хак Тәгалә сүзен 
ишетеп үскән баланың иманы 
нык булыр, иншә Аллаһ. 
Юкка гына түгелдер, аларны 
әти-әниләре машиналары 
белән китереп куя, килеп ала. 
Йөрәк парәләренең Коръән 
укуларын телиләр. Ә Коръән 
Кәрим – Аллаһның каләме. 
Аны укыган саен, хикмәтле 
сүз, яңалык, ачыш табасың. 

Бер тапкыр гына укып чыгу 
әле бернәрсәне дә аңламадым 
дигәнне аңлата. Ике, өч 

мәртәбә укысаң да – зиһенең 
тиз генә ачылырга ашыкмый. 
Кайбер сүрәләрне ятлап 
бетерәсең – фазыйләтенә, 
мәгънәсенә аннан соң гына 
төшенә башлыйсың. 

Шунысы хикмәт – ялкытмый, 
укыган саен укыйсы килә. 
Гаҗәп бит: ничәмә-ничә 
гасырлар элек бу дөньяга 
килеп киткән, хәзерге көндә 
җир йөзендә гомер итүче һәм 
киләчәктә туачак һәркемнең 
тормышы, язмышы шушы 
Изге Китапка сыеп беткән. 
Кешеләр уйлап чыгарган 
йолдызнамәләр дә кирәкми. 
Әдәби китаплар да бу кадәр 
күп укылмый, туйдыра 

башлый. 
Коръән Шәрифне 

бакыйлыкка күчкән газиз 
кешеләреңә багышлап, хәтем 
чыгып, никадәр догалар 
кылсаң да аз. Мәгънәсенә 
төшенү, хаталарыңны төзәтү 
өчен дә кат-кат кулга аласың. 
Әйтәм ич, ачкан саен бер 
могжиза табыла. Аллаһның 
нык җебенә тотынган кебек, 
үзеңне яклауда-саклауда 
кебек хис итәсең. 

Бер генә аять, бер генә 
хәреф укысаң да, күңелгә 
тынычлык иңә. Бәхет чорнап 
ала. Раббыбызның Кодрәте, 
Гыйлеме чиксез. 

▪ Филиза Сәлахова
Актаныш

Зәйнулла Рәсүлев – күренекле 
татар дин әһеле, ишан, «Рәсүлия» 
мәдрәсәсенә нигез салучы, суфый, 
мәгърифәтче.

Зәйнулла Рәсүлев 1833 елда 
Оренбург губерниясе Троицк өязе 
Шәрип авылында туа. Муйнак 
авылы мәдрәсәсен тәмамлагач, 
белем алуын Троицк шәһәре 
мәдрәсәсендә дәвам иттерә, 
аннары Акхуҗа авылына имам-
хатыйб булып кайта.

Шәкертлек чорында 
ук суфыйчылык белән 
кызыксына башлый. 1859 елда 

Нәкъшбәндия суфыйчылык тәрикатына  алына. 
1884 елдан – Троицк шәһәре мәчете имамы, аның каршында ул «Рәсүлия» 

мәдрәсәсенә нигез сала, биредә җәдитчә укыту тәртибен кертеп, Россиянең 
иң дәрәҗәле мөселман уку йортлары биеклегенә күтәрә. Зәйнулла Рәсүлевнең 
шәкертләре һәм тарафдарлары күп була. Ул Россиядә заманының иң йогынтылы 
мөселман эшлеклеләренең берсенә әверелә.

Улы Габдрахман Рәсүлев шулай ук күренекле дин әһеле, мөфти була. Оныгы Атилла 
Расих (Атилла Кадыйр улы Рәсүлев) — күренекле татар язучысы.

ЗӘЙНУЛЛА ИШАН РӘСҮЛЕВ – КҮРЕНЕКЛЕ ТАТАР ДИН ӘҺЕЛЕ

▪ ТР МДН сайтыннан
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СОРАУ: Динебез иснәүгә һәм төчкерүгә 
ничек карый?

ҖАВАП: Пәйгамбәребез галәйһиссәләм 
шулай диде: «Иснисе килгән кеше хәленнән 
килгәнчә аны басырга тырышсын». (Бохари, 
Мөслим)

Әбу Хурайра, Аллаһ анардан риза булсын, 
Пәйгамбәребез галәйһиссәләмнең шулай дип 
әйткәнен риваять итә: “Чынлыкта, Аллаһ 
Тәгалә төчкергәнне ярата һәм иснәүне кәриһ 
күрә”. 

 Пәйгамбәребез галәйһиссәләм әйткән: 
«Сездән берегез иснәгәндә авызын каплап 
иснәсен, югыйсә эченә шайтан керер». 
(Мөслим)

Мәгълүм булганча, иснәү начар тәэсир 
калдыра һәм әдәпле кешегә бер дә килешми. 
Шуңа күрә авыз ачылганда башкаларның 
игътибарын җәлеп итмәс өчен авызны 
кул белән каплау тиеш. Пәйгамбәребез 
галәйһиссәләм үзенең хәдисләрендә моңа 
басым ясый, мондый кеше җәмагатьнең кыек 
карашларына дучар булмасын өчен. 

 (Кайсы кул белән капларга кирәклеге хакында 
шуны әйтеп була: уң кул яки сул кулның тышкы 
ягы белән каплау киңәш ителә. Ред.)

Төчкергәндә дә әдәп кагыйдәләрен 
онытырга ярамый. Ислам төчкерүне сәламәт 
гадәт санаганлыктан, аны тыймый, бу 
күренешкә каршылык күрсәтергә кушмый.  
Мөселман төчкерү тавышын киметү һәм 
янындагы кешеләрне борчымас өчен, читкә 
борылырга, авызын кулъяулык, һичьюгы 
куллары белән капларга тиеш. Төчкерүче 
мөселман Аллаһны мактап: “Әлхәмдүлилләһ” 
(“Аллаһка барлык мактауларыбыз”), — 
дип әйтергә, ә аны ишетеп торганнар: 
“Йәрхәмүкаллаһ” (“бәлкем, Аллаһ сиңа да 
хәерхаһлы булыр”), — дип әйтергә тиеш. 
Аллаһтан мәрхәмәтлелек сорау 3 тапкыр 
кабатланырга мөмкин. Аннан да күпкә 
китсә, ул авыру билгесе булуы ихтимал.  
Әгәр төчкерүче Аллаһны данламаса, аңа 
Раббыбызның мәрхәмәтен сорау дөрес 
түгел. Кеше төчкереп тә Аллаһны мактауны 
онытса, янәшәсендәге мөселманнар 
бу хакта исенә төшерергә тиеш.  
Мөселман булмаганнар төчкергәндә: 
“Йәхдикум Аллаһ” (“бәлкем, Аллаһ сине дә 
хакыйкать юлына чыгарыр”), — дию әдәплелек 
билгесе санала.

КИҢӘШЛӘРГӘ КОЛАК САЛЫГЫЗ

1. “Минем хакта башкалар нәрсә уйлый 
икән”, – дип борчылмау. Бу – азатлык сере. 
2. “Дөрес итеп тели белгән һәр теләгебез 
Аллаһ рәхмәте белән тормышка ашачак”, 
– дип уйлау. Бу – хакыйкать сере.   
3. Тышкы кыяфәтенең нинди 
булуына карамастан, кабул 
итеп сөю. Бу – матурлык сере.   
4. Үзеңне һәм башкаларны 
тәнкыйтьләмәү. Бу – дуслык сере.   
5. Ярату, сөю һәм сөйгән кешеләрне 
үзгәртергә тырышмау. Бу – мәхәббәт сере.  
6. Алдан бирергә, соңыннан 
алырга өйрәнү. Бу – байлык сере.   
7.  Кешеләрнең дәрәҗәләренә, 
байлыкларына, матурлыкларына 
кызыкмау. Бу – кешеләр белән уртак тел 
табу сере. 

Хөрмәтле дустым! Бел шуны һәм оныта 
күрмә: хакыйкатьтә авырлыксыз көчле 
булып булмый. Мәшәкатьле мәсьәләләрне 
чишми торып, хикмәтле була алмыйсың. 
Акылны кулланмыйча һәм хезмәт итмичә, 
баеп булмый. Мохтаҗларга ярдәм итми 
торып, чын мәгънәсендә сөяргә өйрәнеп 
булмый. Үз көчеңне куеп ирешмәгән бер 
генә хәлнең дә кадерен белеп булмый. 

“Авырмас өчен 101 киңәш” китабыннан
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Мин язасы, мин күргән вакыйга күңелле, 
шатлыклы мизгел түгел, уйдырма да түгел, 
тормышта булган хәл, сагынып искә алып 
сөйли торган вакыйга да түгел, ә киресенчә 
бик тә тетрәндергеч вакыйга, шулайда язасы 
иттем…

...Ялан кырда юл фаҗигасы!
Машина юлдан шактый гына, бер ничә тапкыр 

әйләнә-әйләнә кырга капланган!
Ялан кыр ком тузаны белән күмелгән, 

әйтерсеңлә тузан яңгыры ява, чөнки кыр өсте 
кап-кара болытлы көндәге күк йөзен хәтерләтә 
иде. Машина эчендә өч кеше - өч хатын-кыз 
булган; аның берсе әле сабый бала гына. Аларны, 
машина белән арттан килүчеләр ярдәмгә 
йөгереп, машина эченнән чыгарганнар иде инде. 
Изелгән, инде хезмәткә яраксыз машинага 
карап, алар ничек кенә исән калдылар икән 
дигән гәҗәпләнүле, кызганулы уйлар бөтерелде 
башымда...

Мине иң тетрәндергәне сабый бала булса,  
иң таң калдырганы һәм шул ук вакытта 
иң сокландырганы 50 яшьләр тирәсендәге 
ханымның хәле нык авыр булуга да карамастан 
өзгәләнә-өзгәләнә яулыгын эзләве булды; ул исә 
бер кулы белән башын каплап Раббым мине күрә, 
кая минем яулыгым дип өзгәләнсә, ә икенче кулы 
белән тирә-яктан, ком бураны эченнән яулыгын 
эзләде...

Бу апа мөселман икән дип уйлап куйдым мин. 
Чөнки ул озын күлмәктән иде һәм аның башында 
яулыгы булган һәм фаҗига булганда башыннан 
төшеп югалган булып чыкты.

Шул арада икенче бер яшьрәк хатын-кыз 

аңа каяндыр алып чит яулыкны  
башына бәйләтте, ул шул вакытта 
җиңел сулап куйгандай итте. Һәм 
тиз-арада бәләкәй кызны кысып-
кысып кочаклап тынычландырырга 
тырышты.

Бу ханымның кыяфәтенә карап 
та аның хәле җиңел булмавын, 
киресенчә аңа нык авыр һәм аның иң 
авыр мизгеле булуы һәм шул хәлдә дә 
«үзен юктан бар иткән Раббысының 
ризасызлыгыннан һәм Аның 
хөкеменнән «уттан» курыккан кебек 
нык кына куркуы һәм «Раббысының 
ризалыгын алу» - аның өчен иң 
мөһиме булуы читтән караганда да 
аңлашыла иде.

Димәк, ул Аллаһның барлыгына һәм берлегенә 
шул кадәрле дә нык ышану белән ышана. Чөнки: 
Аның өчен беренче урында Аллаһ ни әйтер дигән 
борчу булса, икенче урында бәләкәй кыз, аннан 
гына үзе, үз хәле иде...

...Еллар узу  белән мин бу ханым белән 
очраштым, ул миңа: «Безне Коръән һәм 
тәһарәтле булуыбыз саклады, машинага шуңа 
гына ут капмады дип уйлыйм. Дөрес, травмалар 
белән шактый гына интегергә туры килде, 
шифәханәдән шифәханәгә йөрергә, ятарга туры 
килде, эзсез калмады, димәк шулай тиешле 
булган, чөнки һәр очракның нигезендә дә без 
белмәгән, аңламаган хикмәтләр ята», - диде.

Ул сүзен дәвам итеп: «Фаҗига буласын мин 
сизендем, сизенсәм дә курку булмады, курку булса 
туктат машинаны дип әйткән булыр идем дип 
уйлыйм.

Ни хикмәт, юл догасын ничә тапкыр укырга дип 
талпынсам да укый алмадым. Фаҗига булырга 
10-15 минут алдан күңелгә уй килде, ул-бу булса 
Коръән китабым ертылып, таралып бетмәсен 
дип, сумкамның замогын бикләп куйдым!

Мин Коръәнне сакладым, Коръән исә Аллаһның 
чиксез рәхмәте белән безне ут газабыннан һәм 
үлемнән саклады» - диде.

Коръән! Тәһарәт! Яулык! - яшәвебезнең 
мәгънәсе, шарты, дөреслеге, саклаучылары һәм 
яклаучылары. Аллаһ Сөбхәнәһү вә Тәгаләнең 
безгә биргән олы бүләкләре.

▪  Резеда Калимуллина
(ватсап челтәреннән)
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Бүгенге көндә мәктәп һәм бала тәрбиясе, 
укучыларның үз-үзен тотышлары көнүзәк мәсьәлә 
булып кала бирә. Яшьләребез начар гамәлләрдә 
үзләрен сынап карыйлар, бозыклыкка үзләре дә 
сизмичә керә баралар. 100 ел элек бу мәсьәләдә 
ничек фикерләделәр икән? Игътибарыгызга 
1909 нчы елны “Вакыт” газетасында басылып 
чыккан  Г. Фәхринең “Мәктәп вә гаилә тәрбиясе” 
мәкаләсен тәкъдим итәбез.  Проблемадан чыгу 
юлларын бәлки тарихтан табарбыз???

Милләт балаларының укыту-тәрбия сурәте бик 
мөһим булган гомуми бер мәсьәләдер. Моның 
өчен милләт әхвәлен һәм гавам фикерен бер караш 
аша уздыру тиеш булыр. Чөнки гомуми мәсьәләләр 
һәрвакыт гомуми фикер белән хәл ителергә тиешле.

Русиядә булган мөселманнарның укыту һәм 
тәрбия хакындагы гомуми фикерләре һаман 
уртага чыкмады, бу сәбәптән һәр кеше бер-
берсен гаепли. Милләтнең, кирәк кадим ысулы, 
кирәк җәдид ысулы хакында тоткан мәсләге 
һичбер тәрбия кагыйдәсенә муафыйк түгел. Һәр 
ата баласын ошбу ике ысулның берсендә булган 
мәктәпкә биреп, беркадәр мәгыйшәтен тәэмин 
кылганнан соң, үзенең барлык вазыйфаларын 
тәмамлаган дип санала. Баласы тәмәке тартса, 
аракы эчсә вә башка бертөрле бозыклык кылса, 
мәсъүлият баланың дәвам иткән мәдрәсәсе белән 
шул мәдрәсәнең мөгаллименә аударыла. Баланы 
диндар ясау вә гүзәл холыклы итү вазыйфасы ялгыз 
мөгаллимгә йөкләнгән дип уйланыла. Мәктәпне 
тәмамланчыга кадәр балаларның ата-аналары бу 
хосуста үзләрендә һичбер мәсъүлият күрмиләр. 
Гаҗәп, аларның тоткан юллары дөресме? Чыннан 
да, шәкертләрнең гомум мәдрәсәләрдә күрелгән 
әхлак бозылуына сәбәп фәкать мөгаллимнәрнең 
генә әһлиятсезлекләреме?

Шушы ике сорауга җаваб бирер өчен, һәр ике 
тараф та бер-берсен гаепләгәнгә, бу хосуста милли 
тормышыбызны тикшерергә ләзем була. Әүвәлән, 
безнең өй тәрбиябез ничек? Бу өлкәдә гомум 
милләтне икегә аерырга мөмкиндер. Берсе бай вә 
урта хәлле гаиләләр, икенчесе фәкыйрь гаиләләр. 
Өйдәге тәрбия хосусында аш вә киемгә карамасак, 
һәр ике такым гаилә арасында аерма юк кебидер.  
Бай вә урта хәлле гаиләләрнең балалары биш-алты 
яшенә кадәр дәвам кылган вакытларын тамак 
туклыгына яки айга биш-алты сум хакка хезмәт 
кылган вә бөтен мәгънәсе белән тәрбия вә әхлактан 
мәхрүм булган асраулар вә хезмәтчеләр кулында 
уздыралар. Болар ялгыз баланың егылып, аксак-
туксак, сукыр вә чулак булмауларын гына карыйлар. 
Боларның биргән тәрбия фикеренә килсәк: пәри, 
шүрәле кебек хорафаттан гыйбарәттер.

Ошбу гаилә балаларының сабыйлык вакытларына 
килсәк, икегә аерыла. Берсе ханәсендә булган 
вакытлар, икенчесе мәктәптә уздырган заманнар. 

Баланың ханәдә уздырган уналты сәгатьлек яки 
артыграк заманы кара хезмәтчеләр вә приказчиклар 
янында үтә. Бу сәбәптән бала аларның тәрбиясе илә 
тәрбияләнә вә аларның холыклары илә холыклана. 
Моның өчен, тәмәке тарту, эчү, һәртөрле начар 
холыклар күбесенчә безнең бай балаларында күбрәк 
күреләдер. Бу баланың иң күбе сигез вә иң азы 
биш сәгатьлек заманнары мәктәптә мөгаллимнәр 
хозурында үтәдер ки, моның да күбрәк өлеше 
укытуга сарыф кылына. Шушы бик аз заман эчендә 
мөгаллимнәргә аударылган вазыйфа белән ата-
ананың үз өсләреннән ташлаган вазыйфалары 
игътибарга алынса, мәсъүлиятнең кемнәр өстендә 
булырга тиешлеге бик ачык күренер.

Намаз калдыру мәсьәләсенә килгәндә, мәктәпкә 
йөреп укуда булган балаларның кайсы намаз 
вакытында мәктәптә була? Мәктәпләрнең дәрес уку 
вакытлары күздән уздырылса, күрелер ки, балалар 
һичбер намаз вакытында мәктәптә булмыйлар. 
Балаларына: “Балам, намазыңны укы да, аннан 
соң уйнарга чык”, дип әйтүче вә бу хәлгә игътибар 
итүче ничә ата-ана бар икән? Хәлбуки, кунып 
укучыларны мәдрәсә идарәсе мәҗбүри намаз 
укыта. Ләкин моның да тәэсире күрелми. Чөнки 
ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән кермәс. 
Фәкыйрь гаиләләр исә ярлылык вә мохтаҗлыклары 
сәбәпле балаларының ни тән тәрбиясен, ни әхлак 
тәрбиясен карый алмыйлар. Менә шушы тәрбиянең 
нәтиҗәсе буларак әхлаклары тәмам бозылган вә 
миләре бер такым хорафат белән тулган балалар 
мәктәпкә китерелә вә аннан фәрештә булып чыгуы 
көтелә. Инсаф, әй, ата-аналар, инсаф!

Килик начар үрнәк булу мәсьәләсенә. Монда 
тагы ата-аналар арттыралар вә һәр кабәхәтне 
мөгаллимнәрдән күрәләр. Мөгаллимнәр арасында 
тәмәке тартучылар бар. Ләкин боларның мәдрәсәдә 
дәрес вакытында, я тәнәфес заманында шәкертләр 
хозурында тәмәке тартканнары юк. Хәлбуки, кайбер 
аталар балалары алдында тәмәке тарту вә исереп, 
гаиләдә низаг чыгарудан бер дә тартынмыйлар. 
Мөгаллимнәрнең бик сирәк күрелгән тәмәке 
тартулары начар үрнәк була да, аталарының тарту 
вә эчүләре начар үрнәк булмыймени? Ни өчен бу 
хосуста ялгыз мөгаллимнәр генә гаепләнә? Моннан 
башка, балаларның мәктәп вә мәдрәсә тышындагы 
хәлләре ни өчен бер дә игътибарга алынмый? 
Хәят вә гомуми хәрәкәт ни булса, балалар да шуңа 
иярәләр.

Безнең милләтнең күп заманнан бирле һичбер 
хосуста бер фикер вә гомуми максат белән 
хәрәкәт кылмаганы күреләдер. Бу җәһәт һәрбер 
эшебездә мәшһүрдер. Хәрәкәтебез я сукырларча 
иярү, я мәгънәсез бер гадәткә яки табигатькә 
иярүдер. Мәсәлән, өйләнү башка кавемдә өй 
бәхетен тәшкил итү һәм дә милләтнең калуын 
тәэмин итү максаты белән төзелә. Чөнки алар 
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Әйдәле, нәни дустым, бергәләп уйлыйк: сиңа 
хәзер ничә яшь? Менә шул вакыт элек әле син 
бу якты дөньяда юк идең. Сине Аллаһ Тәгалә 
юктан бар итте… Һәм менә инде син әти-
әниеңне сөендереп яшисең.

Күрәсеңме, сабыем, бу дөнья нинди гүзәл?!! 
Кыш, яз, җәй, көз ничек һәрвакыт үз чираты 
белән килә! Һәр ел фасылы үзенчә матур: 
кышын мамыктай кар ява… Ул бөтен җирне 
ап-ак итә, агач-куакларга куна. Көндезен 
ерактан кояш карый һәм бөтен җир искиткеч 
матур булып ялтырый! Ә шул кардан 
атлаганда, күңелләрне тынычландырырлык 
итеп ул шыгырдый.

Яз җитүгә, карлар эреп, көннәр җылыта. 
Әкренләп үләннәр башларын калкыта, 
агачлар яшәрә. Табигать кышкы йокыдан 
уяна. Кышларга дип җылы якларга киткән 
кошлар кайталар. Кояш та күбрәк елмая.

Җәен җылы көннәр арта. Чәчәкләр дә күбәя. 
Төрледән-төрле, берсеннән-берсе матур 
күбәләкләр, канатларын җәеп, тормышка 
сөенгән сыман очып йөриләр. Җылы яңгырлар 
ява. Көннәр дә озая.

Көз дә үзенчә матур. Син агачларга гына күз 
сал: беришләре аларның сап-сары, икенчеләре 
ут кебек кызыл, янып тора! Ә бакчада 
берсеннән-берсе тәмле җиләк-җимешләр һәм 
яшелчәләр уңа.

Әгәр дә күзәтсәң, дустым, мондый гади, 
ләкин искиткеч үзенчәлекле, могҗизага тиң 
күренешләр бик күп. Аларны күрә генә белергә 
кирәк. Менә шушы күренешләр, акыллым, 
безне Аллаһ Тәгаләне танып белергә 
өйрәтәләр. Уйлап кара әле син, нәнием, безгә 
шушы хәтле күп нигъмәтләр биргән Аллаһның 
никадәр Кодрәтле, Бөек, Көчле икәнен!!! Ул – 
һәрнәрсәне үз вакытында бирүче, Хикмәтле, 
һәр нәрсәне Белүче. Ул безгә боларны иң 
камил рәвештә биргән, чөнки Ул – юмарт, 
Мәрхәмәтле. Тагын Ул безне бик ярата, 
чөнки Ул безгә шуларны һәрвакыт биреп 
тора, безне ташламый, тәрбияли. Аллаһ 
Тәгаләнең биргән нигъмәтләре өчен без Аңа 
шөкер итәргә тиешбез.

Аллаһ безне бик ярата

▪  sabyem.ru сайтыннан 
әзерләнде

балаларының кирәк рух тәрбиясе, кирәк тән 
тәрбиясе хосусында калтырап торалар. Бездә исә 
шәһвәтне канәгатьләндерүдән һичбер максат 
күзәтелми. Шулай ук укыту вә тәрбия вә башка 
милләтләрдә тормыш көрәшендә җиңелмәс өчен 
бер корал булганы хәлдә, бездә кешеләр укый, без 
дә укыйк, дип иярүдән башка бер нәрсә түгелдер. 
Әгәр бер максат булса иде, замананың таләп иткән 
гыйлемнәрендә галимнәр җитештерү нияте белән 
ачылган бер мәдрәсенең мөдирлегенә, барлык 
укыганы мантыйк дибәҗәләрен тәмамлавы булган 
бер зат билгеләнмәс иде.

Бу авыру бөтен милләтебезне җиңеп алган вә 
безне бик тизлек белән инкыйраз чокырына алып 
бара. Шулай булгач, мәсъүлиятне бер-беребезгә 
аударып, үз өстеңнән бурычны төшерүдән бер 
нәтиҗә чыкмас. Ысул кадим вә җәдид низагын 
ташлап, бер гомуми максатка хезмәт вә һәр шәхес 
вазыйфасын белү тиеш. 

Г. Фәхри. Буби.“Вакыт”, №482, 1909 ел.
▪ Сәидә Рахманова әзерләде  
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1 Сиш 05:33 06:23 07:53 11:12 12:00 13:13 15:11 17:09 6

Җ
өм

әд
әл

-ә
үв

әл

2 Чәрш 05:33 06:22 07:52 11:12 12:00 13:15 15:13 17:10 7
3 Пәнҗ 05:33 06:22 07:52 11:13 12:00 13:16 15:14 17:11 8
4 Җомга 05:33 06:22 07:52 11:13 12:00 13:17 15:15 17:12 9
5 Шимбә 05:33 06:21 07:51 11:14 12:00 13:18 15:16 17:13 10
6 Якш 05:32 06:21 07:51 11:14 12:00 13:20 15:18 17:14 11
7 Дүш 05:32 06:20 07:50 11:15 12:00 13:21 15:19 17:15 12
8 Сиш 05:32 06:20 07:50 11:15 12:00 13:22 15:21 17:17 13
9 Чәрш 05:31 06:19 07:49 11:15 12:00 13:24 15:22 17:18 14

10 Пәнҗ 05:31 06:18 07:48 11:16 12:00 13:25 15:24 17:19 15
11 Җомга 05:30 06:17 07:47 11:16 12:00 13:27 15:26 17:20 16
12 Шимбә 05:30 06:16 07:46 11:17 12:00 13:28 15:27 17:22 17
13 Якш 05:29 06:15 07:45 11:17 12:00 13:30 15:29 17:23 18
14 Дүш 05:29 06:14 07:44 11:18 12:00 13:31 15:31 17:25 19
15 Сиш 05:28 06:13 07:43 11:18 12:00 13:33 15:33 17:26 20
16 Чәрш 05:27 06:12 07:42 11:19 12:00 13:35 15:34 17:27 21
17 Пәнҗ 05:27 06:11 07:41 11:19 12:00 13:36 15:36 17:29 22
18 Җомга 05:26 06:10 07:40 11:20 12:00 13:38 15:38 17:30 23
19 Шимбә 05:25 06:09 07:39 11:20 12:00 13:40 15:40 17:32 24
20 Якш 05:24 06:07 07:37 11:21 12:00 13:42 15:42 17:34 25
21 Дүш 05:23 06:06 07:36 11:21 12:00 13:44 15:44 17:35 26
22 Сиш 05:22 06:05 07:35 11:22 12:00 13:45 15:46 17:37 27
23 Чәрш 05:21 06:03 07:33 11:22 12:00 13:47 15:48 17:38 28
24 Пәнҗ 05:20 06:02 07:32 11:23 12:00 13:49 15:50 17:40 29
25 Җомга 05:19 06:00 07:30 11:23 12:00 13:51 15:52 17:42 30
26 Шимбә 05:18 05:59 07:29 11:24 12:00 13:53 15:54 17:43 1

Җ
өм

әд
әл

-ә
хи

р

27 Якш 05:16 05:57 07:27 11:24 12:00 13:55 15:56 17:45 2
28 Дүш 05:15 05:55 07:25 11:25 12:00 13:57 15:58 17:47 3
29 Сиш 05:14 05:53 07:23 11:25 12:00 13:59 16:00 17:49 4
30 Чәрш 05:12 05:52 07:22 11:26 12:00 14:01 16:03 17:50 5
31 Пәнҗ 05:11 05:50 07:20 11:26 12:00 14:03 16:05 17:52 6


