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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!

“

”

Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә 

сәлләм әйткән: 
“Рамазан ае уразасын 

ихлас күңел белән 
ышанып һәм савабын 

бары тик Аллаһтан 
гына өмет итеп тоткан 

һәркемнең кылган 
гөнаһлары ярлыканыр.

(Бохари,  Мөслим)

Хәдис

Хуш киләсең,
нурлы Рамазан!

▪ Актаныш мөхтәсибәте

Хөрмәтле дин кардәшләребез!
Сагынып көткән нурлы Рамазан ае башланырга берничә 

көн калып килә.
Әлеге изге айга ирешергә, аны хәерле гыйбадәттә 

уздырырга насыйп булсын! Аллаһ Сөбеханәһү вә 
Тәгалә тоткан уразаларыбызны, кылган изге 
гамәл-гыйбадәтләребезне, догаларыбызны, укыган 
намазларыбызны кабуллардан кылса иде. Әәмииин!

1 нче апрель – беренче тәравих намазы.
2 нче апрель – уразаның беренче көне. 
30 нчы апрель – соңгы тәравих намазы.
1 нче май – уразаның соңгы көне.
2 нче май – Ураза бәйрәме. 

Тәравих намазы барлык мәчетләрдә 
20 рәкәгать итеп укыла.

Уразаның башлану һәм тәмамлану көннәре: 
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1-3  мартта Диния Нәзарәте Татарстан имам-
мөхтәсибләре һәм казыйлары өчен белем күтәрү 

курсларын уздырды. 
Дәресләрне Нәзарәтнең шәригать мәсьәләләре буенча бүлек 

җитәкчесе, Казан шәһәре казые Булат хәзрәт Мөбарәков һәм 
Нәзарәтнең Голәмәләр шурасы җаваплы сәркатибе, ислам 
фәннәре докторы Рөстәм хәзрәт Нургалиев үткәрде. Курслар 
3 март көнне Татарстан мөселманары Диния нәзарәтенең 
Пленум утырышы белән төгәлләнде.

10  мартта Теләкәй мәдәният йортында хатын-кызлар 
өчен «Җан. Акыл. Гыйлем» исемле дини чара 

үткәрелде.
Чараның максаты - авылда яшәүче хатын-кызлар белән 

аралашу, шул ук вакытта дини мәгълүмат бирү иде. Бу кичәдә 
Адәм галәйһиссәлам турында, аңа Аллаһ Тәгалә тарафыннан 
бирелгән акыл һәм гыйлем турында сүз барды. Безгә, адәм 
балаларына, әлеге нигъмәтләр өчен шөкер итеп яшәргә 
кирәклеге искәртелде. Ә ничек шөкер итәргә? Аның юллары 
күптөрле: тел белән, гамәл белән, калеб белән. Һәрвакыт 
Аллаһны истә тотып, зикер итеп яшәү юллары күрсәтелде. 
Чара хатын-кызлар белән җанлы аралашу формасында барды. 
Хәләл һәм хәрам, хатын-кызның вазыйфалары кебек темалар 
да яктыртылды.

12    мартта Минзәлә шәһәрендә мәчет призына 
районара милли көрәш турниры үткәрелде.

Биредә Минзәлә, Мөслим, Тукай, Актаныш, Сарман 
районнарыннан җыелган 15-18 яшьлек көрәшчеләр 
катнашты. Актаныш районы имам-мөхтәсибе Руслан 
хәзрәт Мортазин, Мөслим районы имам-мөхтәсибе Илгиз 
хәзрәт Сөнгатуллин Коръәннән аятьләр һәм дога укып, 
ярышны башлауга хәер-фатыйха бирделәр.

А ктаныш районы китапханәләре Болгар дәүләтендә Ислам 
дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган чаралар 

уздыра.
Шундый кичәләрнең берсе 6 март көнне,  Актанышбаш авылы мәдәният 

йортында «Иман нуры» дип исемләнгән иде. Шул ук кысаларда Кәзкәй 
авылы мәчетендә «Гаиләм ядкаре - намазлык» кичәсе узды. 

17 март көнне Уразай авылында Бәраәт кичәсе көне уңаеннан 
китапханәдә дин сәгате үткәрелде, Коръән китабы күргәзмәсе эшләде.

▪ Актаныш мөхтәсибәте
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Фидия – ураза тотмаган көннәр өчен бирелә торган сәдака. Рамазан аенда ураза 
тота алмаган кешеләр уразаларын башка айларда тота ала, уразаны бөтенләй тота 
алмаганнар исә фидия сәдакасы түләргә тиеш була. Фидия акчалата түләнергә 
мөмкин.

Фитыр   сәдакасы   бирү - һәр мөселманга да вәҗиб гамәл. Фитыр сәдакасы 
мохтаҗларга бирелә.  Фитыр сәдакасын мөселман булмаганнардан һәм 
фәкыйрьләрдән тыш, бар кеше дә бирергә тиеш. Фитырны гаилә башлыгы барлык 
гаилә әгъзалары һәм аның тәрбиясендә булган кешеләр өчен үзенең кеременнән 
түли. Ир бала балигъ булуга, фитырны үзе өчен үз кеременнән түләргә омтылырга 
тиеш. Андый мөмкинлеге булмаган очракта, бу бурыч гаиләдәге башка ир-атлар 
өстенә төшә.

Зәкят түләү өчен нисаб күләме - 620 000 сум (алтын буенча). 
Фитыр сәдакасы түләү өчен нисаб күләме — 58 000 сум (көмеш буенча), фитыр 

сәдакасының минималь күләме – 150 сум, ә зәкят чыгару мөмкинлеге булганнарга 
800 сум итеп түләргә тәкъдим ителә. 

Моннан тыш, сәламәтлек торышына бәйле ураза тоту мөмкинлегенә ия булмаган 
һәм аны башка вакытта да каза кылып үти алмаучылар өчен тотылмый калган 
һәрбер көн өчен 300 сум күләмендә фидия билгеләнде.

▪  ТР МДН сайтыннан

УРАЗАНЫҢ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ

Ураза гарәпчә «саум» дип атала.
«Саум»ның лексик мәгънәсе «берәр нәрсәдән ерагаю, читләшү, берәр нәрсәгә 

каршы тору» дигәнне белдерә. 
Уразаның шәригатьтә мәгънәсе ураза тотучы кешеләрнең үзләрен икенче 

фәҗердән (таң атканнан) алып кояш батканчыга кадәр ашау-эчүдән һәм җенси 
якынлыктан тыюларын белдерә.

Икенче фәҗер – «имсак» вакыты. Гарәп телендә «имсак» үз-үзеңне тыю дигән 
мәгънәне белдерә. Имсак вакытында ястү намазының вакыты чыгып, иртәнге 
намазның вакыты керә.

Шушы вакытта сәхәр ашалып бетеп, ураза башлана. Моннан соң ураза тотучы 
кеше үзен ашаудан да, эчүдән дә, җенси якынлыклардан да тыя.

Кояш баткан вакыт ифтар вакыты була. Бу вакыттан алып ураза тоткан кешеләр 
өчен тыелган нәрсәләр рөхсәт ителә. Ахшам намазының вакыты да кергән була.

Рамазан аен «Шәһри Сыйам» дип әйтәләр, Ураза бәйрәмен, тыелган вакыт 
тәмамланганга күрә, «Гийд әл-Фитыр» (ураза төгәлләнү бәйрәме) дип атыйлар.
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Р амазан ае – изге вә шәриф айдыр һәм 
ошбу айның һәр көне, һәр кичәсе 

мөэмин-мөселманнар өчен бик тә кадерле. 
Шулай да, бу изге айның бер кичен аеруча 
зурлап, олы җаваплылык вә тәкъвалык белән 
үткәрәләр. Аллаһ Тәгалә шул кич турында 
аерым бер сүрә иңдерә һәм аны “Ләйләтүл 
кадер”, ягъни “Кадер кичәсе” дип билгеләп 
үтә. Сүрәнең башында ук: “Коръәнне шушы 
изге Кадер кичәсендә иңдердек”, - дип әйтелә. 
Шулай итеп, игелеккә, яктылыкка, пакьлеккә, 
яхшылыкка, ягъни бәхет-сәгадәткә илтә 
торган юлны күрсәтүче изге китап Рамазан 
аеның Кадер кичәсендә Ләүһүл-мәхфүздән 
күкләрнең беренче катына төшерелә.

Шушы серле кичнең шәрәфәте вә хикмәтен 
аңлатып, Аллаһ Сүбехәнәһү вә Тәгалә 
мөэминнәргә: “Кадер киче мең айдан да 
хәерлерәк”, - дигән сөенечле хәбәр бирә, ягъни 
ошбу кичтә кылынган гыйбадәт мең айлык (83 
еллык!) гыйбадәтнең әҗереннән дә артыграк 
булуын аңлата.

“Кадер” сүрәсеннән белүебезчә, ошбу 
мөбарәк төндә Аллаһ әмере буенча җиргә 
бик күп фәрештәләр иңәр һәм алар белән 
Рух - Җәбраил фәрештә. Раббыбызның тугры 
мәхлуклары – фәрештәләр гыйбадәт кылучы 
кешеләрне эзләрләр, шундыйларны тапсалар, 
аларга бәхет-изгелек теләп, гөнаһлары 
кичерелүен үтенеп, догалар кылырлар, 
“мөэмин-мөселманга сәләм!” дип дәшерләр 

һәм бу таң атканчыга кадәр дәвам итәр.
“Кадер кичәсе” гыйбарәсен, гадәттә, “Кодрәт 

киче” дип тәрҗемә итәләр, шулай ук “кадер” 
сүзен “тәкъдир” төшенчәсе белән бәйләп, шушы 
изге кичтә барлык Адәм балаларының алдагы 
елда булачак язмышлары каралыр дигән фикер 
белдерүчеләр дә бар: алар кешеләрнең Рамазан 
аендагы эш - гамәлләре, тоткан уразалары 
һәм, әлбәттә, бу изге төндә укыган намазлары, 
кылган догалары, белдергән теләк-үтенечләре 
киләсе елдагы тәкъдирләренә үз йогынтысын 
ясый, дип әйтәләр.

Галимнәр билгеләп үткәнчә, Кадер кичәсен 
кайбер галәмәтләрдән, шул кичкә хас булган 
аерым билгеләрдән тәгаенләргә мөмкин: бу 
кичә нурлы, тыныч һәм матур булыр; бик 
салкын да булмас, бик эссе дә булмас; ул кичтә 
болытлар йөрмәс һәм җил исмәс, һавадан 
йолдызлар атылмас, яңгыр яумас, барча 
җиһанда тылсымлы тынгылык урнашыр.

Хәдисләрдәге мәгълүматка караганда, 
Кадер кичәсе Ураза аеның ахыргы ун көнендә 
була. Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: “Әгәр әлеге мөбарәк 
кичәне табарга теләсәгез, аны Рамазанның 
ахыргы  7 так төнендә эзләгез”, - дигән. 
Гайшә радыяллаһу ганһә риваять кылуы 
буенча, Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм Рамазан аеның ахыргы 10 төнен 
йокламыйча гыйбадәттә үткәргән булган, 
гыйбадәтендә гадәттән тыш тырышлык 

Кадер кичәсе фазыйләтләре
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күрсәтеп, шул дәвердә хатыннарын да уяткан 
һәм аларга бу вакытта җимаг (якынлык) һич тә 
кылмаган. Бервакыт мөэминнәр анасы Гайшә 
радыяллаһу ганһә пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнән сорады: “Әгәр мин 
Кадер кичәсен белсәм, ул кичтә нинди дога 
кылыйм?”. Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм җавап итеп аңа: “Аллаһүммә иннәкә 
гафуввүн, түхиббүл гафвә фәгфү ганни” (“Йә 
Аллаһ, дөреслектә Син гафу итүче, гафу итәргә 
яратасың, минем гөнаһларымны гафу ит”), - 
дигән доганы өйрәткән.

“...Йә Раббым Аллаһ! Син бит гафу итүче, гафу 
итәргә яратасың. Мине, гаҗиз колыңны, гафу ит, 
белеп вә белми кылган гөнаһларымны ярлыка, 

үземә дә, туганнарыма дә тәүфыйк-һидәят 
юлында булырга, дөнья һәм ахирәт бәхетенә 
ирешергә насыйп кыл! Мине ярдәмеңнән 
ташлама... Ташлама...”. Ошбу догалар һәм 
башка шундый сорау-үтенечләребез белән 
Аллаһка мөрәҗәгать итеп, изге Рамазан аенда, 
Кадер кичәсендә генә түгел – ел әйләнәсендә, 
тормышыбыз дәвамында – һәрдаим гыйбадәт 
әһеле булуыбызны белдереп, Раббыбызны 
зурлап, Аңа шөкер итеп һәм мәхәббәтебезне 
баглап яшәсәк – Яратучы вәгъдә иткән олуг 
дәрәҗәгә ирешүчеләрдән булырбыз. Ошбу олуг 
дәрәҗәне Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә насыйп 
кылсын, әәмиин. ▪ ТР МДН сайтыннан

(Ришат хәзрәт Курамшин вәгазеннән)

Аллаһ Тәгалә әйтте (мәгънәсе): 
«Синең Раббың бал кортына вәхи 
итте: “Тауларда, агачларда һәм 
(кешеләр төзегән) корылмаларда 
оялар кор”». (“Нәхл” сүрәсе, 68 нче аять)

Бал корты бик зәгыйфь һәм кечкенә 
жан иясе булса да, Аллаһ Тәгалә 
аңа кешеләр аңлый алмый торган 
эшләрне эшләү көче бирде. Умарта 
кортлары бал ясау өчен умарта эчендә 
кечкенә күзәнәкләр (кәрәз) төзиләр. 
Бу кәрәзләрнең эчендә булган 
кечкенә күзәнәкләр бик тигез һәм 
алты почмаклы. Аларның һәрберсе 
бер үк зурлыкта.

Аллаһ Тәгаләнең илһамы белән бал кортлары үзләре арасыннан иң көчлесе һәм иң гәүдәлесе 
булганын үзләренә әмир итеп сайлыйлар. Бу әмиргә «корт анасы» дип әйтелә. Умартадагы 
барлык бал кортлары да аңа буйсыналар.

Яңадан, Аллаһ Тәгаләнең илһамы белән, алар умарталарыннан чыгып, бик ерак болыннарга 
очалар, адашмыйча, юлларын югалтмыйча, кабаттан шул ук умартага кире кайталар.

Агачларның яфраклары һәм чәчәкләре өстендә татлы, нәфис һәм тәмле өлешләре белән җиләк-
җимешләрнең тәмле җирләрен генә ашыйлар һәм хуш исләрен алалар. Болар карыннарына 
җыелып, бер-берсе белән кушылып, Аллаһ Тәгаләнең рөхсәте белән балга әйләнәләр. Аннары 
умарталарына барып, ашказаннарыннан чыгаралар һәм кәрәз эченә урнаштыралар. Шуңа күрә, 
ашаган балда, бал корты алган чәчәк һәм җимешләрнең асыл тәме һәм исе сизелә.

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтте: “(Камил) мөэмин бал кортына охшаган. 
Бал корты чиста булганны гына ашый һәм саф (бал) гына бирә”. Галимнәр мондагы охшашлыкны 
болай аңлаттылар: “Бал кортлары бик оста һәм акыллы. Аларның кешеләргә зыяны бик аз, 
ләкин файдалары бик күп. Алар беркайчан да пычрак урынга кунмыйлар һәм алар бар нәрсәнең 
асылын һәм иң яхшысын гына ашыйлар. Алар үз хакимнәренә буйсыналар. Караңгы, болытлы 
һәм җилле һава торышы, томан, су һәм ут кебек әйберләр аларга бал ясарга комачаулый. Шулай 
ук, гафләт караңгылыгы, шик болытлары, фетнә җилләре, хәрам томаны, наданлык суы һәм 
явызлык уты да кешеләргә Раббыларына гыйбадәт кылырга комачаулый”.

▪ Фазыйләт календареннан

БАЛ КОРТЛАРЫНЫҢ ХИКМӘТЕ
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КОРЪӘН ТУРЫНДА ӨЧ ФИКЕР

Коръән турында кешеләр, гадәттә, шундый 
өч фикер белдерә:

1.  Коръән – гарәпләр язган китап.
2.  Коръән – Мөхәммәд язган китап.
3. Коръән – Аллаһ Тәгалә иңдергән изге 

китап.

Коръән китабы турында шушы 3 фикердән 
башка, тагын ниндидер фикер булуы мөмкин 
түгел.

Әйе, Коръәннең теле – гарәп теле, ләкин 
«Коръән – гарәпләр язган китап» дигән фикер 
ялгыш фикердер, чөнки Коръәннең үзендә аңа 
охшаш язмалар иҗат итәргә тәкъдим ителә. 
Мөшрикләр Коръән Аллаһ Сүзе булуына шик 
белдергәч, Аллаһ Тәгалә җавап итеп «Коръән 
сүрәләренә охшаш 10 сүрә китерегез» дигән 
аять иңдерә. Аллаһ Тәгалә тарафыннан шул 
тәкъдим ясалган вакытта гарәпләрдә шигырь 
сәнгате, гомумән, матур сөйләү осталыгы бик 
югары дәрәҗәдә иде. Кешеләр, хәтта урамда 
очрашканда да, еш кына бер-берсе белән 
шигъри юллар ярдәмендә сөйләшә иде. Ул 
вакытта, шулай итеп, матур сөйләү осталары, 
көчле шагыйрьләр бик күп булды, ләкин 
Коръәнгә охшаган 10 сүрәне беркем дә язып 
чыгара алмады. Шуннан соң Аллаһ Тәгаләдән 
түбәндәге аять иңә: «Әгәр дә колыбызга 
иңдергән нәрсәдән (Бездән җибәрелүеннән) 
шикләнсәгез, сез дә аңа охшаш берәр сүрә 
(уйлап табып) китерегез...», – диелгән анда. 
«Әл-Бәкара / Сыер», 2:23

«Әйт: «Аңа охшаш бер (генә булса да) сүрә 
китерегез», – дигән сүзләрне дә укый алабыз. 
«Йунус / Юныс»,10: 38

Сүз осталары тагын бик каты тырышты, ләкин 
берсенең дә Коръән сүрәсе кебек бер генә сүрә 
булса да китерергә көче җитмәде – барысы 
гаҗиз (көчсез) калды һәм бүгенге көнгә кадәр 
гаҗиз булып кала.

«Әл-Исра» сүрәсенең 88 аятендә Коръәннең 
илаһи изге Китап булуында шикләнүчеләргә 
Аллаһ Тәгалә ахыргы төгәл һәм анык җавап 
бирә: «Әгәр бөтен кешеләр белән җеннәр, бу 
(өстен мәгънәләргә ия булган) Коръәнгә охшаш 

нәрсә булдырыр өчен, җыелсалар да, хәтта 
берәүләре икенчеләренә ярдәм күрсәтсәләр дә, 
барыбер аңа охшаш нәрсә булдыра алмаслар!», 
– диелә анда. «Әл-Исра / Төнге күчеш», 17:88

Димәк, гарәпләр Коръән сүрәләре шикелле 
бер генә сүрә булса да китерә алмагач, Коръән 
гарәпләр тарафыннан язылмаган икәнлеген 
дәлилләп була.

Икенче фикер, ягъни «Коръән Мөхәммәд 
тарафыннан язылган» дигән фикер дә ялгыш 
фикердер, чөнки Коръән сүрәләренә охшаш 
булган бер генә сүрә булса да язарга бөтен 
гарәп халкының көче җитмәгән икән, шул 
гарәпләрнең берсе булган Мөхәммәднең көче 
җитмәслеге табигый нәрсә.

Моннан тыш Коръән китабының язылу стиле 
кабатланмас һәм могҗизалы һәм шул вакытта, 
ягъни Коръән иңә башлаган заманда яшәгән 
гарәпләрнең сөйләм һәм әдәби стиленә 
бөтенләй туры килми. Коръән теле – оригиналь, 
гаҗәп һәм кабатланмас. Гарәп һәм дөнья 
әдәбиятында бу изге Китапка охшаш булган 
үрнәкләр юк һәм булмаячак. Шушы Китапта 
төрле фән ачышлары, гади кеше акылы җитә 
алмаслык бик күп мәгълүмат, тирән мәгънәле 
хикмәтләр һәм нәсыйхәтләр бар. Һәм, әлбәттә, 
беркайда да махсус гыйлем алмаган, укый-яза 
белмәгән Мөхәммәд Коръәнне үзе язган дип 
әйтү һич тә дөрес түгел.

Моңа өстәп шуны да әйтергә мөмкин: 
кеше иҗатының үзенчәлеге – үсеш, тәҗрибә 
туплау, шомару, билгеле бер осталыкка ирешү. 
Мәсәлән, шагыйрьләрнең беренче шигырьләре 
зәгыйфьрәк, соңгылары исә – остарак, 
камилрәк була. Ә Коръәндә осталык, камиллек 
буенча аятьләр арасында аерма юк, алар 
барысы да (иң беренче булып иңгән аятьләр 
дә, соңгылары да) югары дәрәҗәдә камил һәм 
искиткеч гаҗәеп ысул белән язылган аятьләр. 
Ә Коръән, белүебезчә, 23 ел дәвамында иңгән.

Мәгълүм булганча, Коръән аятьләре дә, 
хәдисләр дә Мөхәммәд аркылы кешеләргә 
ирешелде, әмма Коръән аятьләре һәм хәдисләр 
стиль буенча бер-берсеннән аерыла. Моның 
бердәнбер аңлатмасы – Коръәннең илаһи изге 
Китап булуында.

Гакыйдә
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Алда әйтелгәннәргә шуны да өстәргә мөмкин: 
Мөхәммәд Пәйгамбәр  салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм махсус кайдадыр укымаган, алай гына да 
түгел, ул хәтта укый-яза да белмәгән һәм 40 яшенә 
кадәр, ягъни пәйгамбәр булганчы, бик тыйнак 
тормыш рәвеше алып барып, кешеләр алдында 
беркайчан да сөйләмәгән, чыгышлар ясамаган. 
Шуңа күрә «Коръәнне Мөхәммәд» язган дигән 
фикер, һичшиксез, мантыйк вә акылга каршы 
килә торган хаталы фикердер.

«Ән-Нәҗм» сүрәсенең беренче аятьләрендә 
Аллаһ Тәгалә: «Баеган вакыттагы (Өлкәр дигән) 
йолдыз белән ант итәмен. Иптәшегез (булган 
Расүлем хак) юлдан язмады һәм ялганга да 
ышанмады. Ул үзе теләгәнне сөйләми. Ул аңа (Аллаһ 
Тәгалә тарафыннан Җәбраил (галәйһиссәлам) 
аркылы) күңеленә салынган вәхидән башка берни 
дә түгел», – дип әйтә. «Ән-Нәҗм / Йолдыз», 53:1-4

Шулай итеп, алда әйтелгәннәрдән фәкать 
бер генә нәтиҗә ясарга мөмкин: «Коръән ул – 
Раббыбыз Аллаһ Тәгалә иңдергән илаһи изге 
Китаптыр». Коръәнне, аның үзенчәлеген беркем 
дә кабатлый алмады. Хәтта күп вакыт үзганнан 
соң, бер генә оста шагыйрь дә үсеп, остарып, 
Коръән кебек әсәрне иҗат итә алмады. Әгәр 
Коръән кеше иҗаты булса, аны кемдер барыбер 
кабатлый алыр иде.

Хәзер дә Коръәндәге «Китерегез бер генә сүрә 
булса да!» дигән тәкъдим үз көчендә кала. Бүген 
гарәпләр – югары цивилизацияле, гыйлемле, 
көчле әдәбиятлы халык. Ләкин шушы вакытка 
кадәр беркем дә Коръәнгә охшаган әсәрне яза 
алмады һәм яза алмаячак, чөнки Коръән ул, 
һичшиксез, бөек Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең 
кабатланмас изге Китабы.

▪ https://medrese.tatar

СОРАУ: Рамазан аенда ифтар 
мәҗлесләренә, Коръән ашларына барыла. 
Табын әзерләүче хуҗалар кайвакыт 
шәригатебез тыйган ризыкларга 
игътибарсыз. Ничек итеп үзебезне хәрам 
ризыктан саклап була икән?

ҖАВАП: Әйе, хәләл белән туклану – 
динебезнең иң мөһим таләбе. «И кешеләр! 
Җирдә хәләл, (бөтен шик-шөбһәдән) 
пакь булганнардан ашагыз. Шайтанның 
эзләреннән бармагыз, чөнки ул (шайтан) 
- сезнең ап-ачык дошманыгыз», - ди Аллаһ 
Тәгалә “Бәкара” сүрәсенең 168 аятендә. 

Аллаһ Тәгалә безгә Коръән Кәримдә 
хәләлне дә, хәрамне дә аңлатып биргән. 
Хәләл ул – Аллаһ Тәгалә тарафыннан 
рөхсәт ителгән әйберләр. Хәрам исә – аның 
капма-каршысы, без аннан тыелырга тиеш. 
“Бәкара” сүрәсендә  ап-ачык итеп, биш 
әйбернең хәрам булуы әйтелә. 

Беренчесе – үләксә ите. Ягъни, үз үлеме 
белән үлгән малның ите үләксә ите булып 
санала, аны ашарга ярамый. 

Икенчесе – кан. 
Өченчесе – дуңгыз. Шунысын истә тотарга 

кирәк, дуңгызның ите генә түгел, аның белән 
бәйле һәр нәрсә – хәрам. Аның сөякләреннән 
ясалган желатин да, тиресеннән эшләнгән 
аяк киеме дә, кием-салым да. 

Дүртенчесе – Аллаһ Тәгалә исеме 
әйтелмичә чалынган хайван ите. Әгәр ул: 
“Бисмилләһи, Аллаһу әкбәр” дип чалынмаса, 
аның җаны дөрес чыкмый, ул безгә хәрам 
була.  

Бишенчесе – ерткыч хайван һәм кошлар. 
Составында кармин булган ризыклар да 

хәрам. Мәсәлән, краб таякчыкларыннан 
әзерләнгән аш-су. Кармин, икенче төрле 
Е120, кошениль дип аталган бөҗәкләрдән 
алына. Кызыл төс кергән конфет-
печеньеларда, йогурт, сырокларда, һ.б. 
булырга мөмкин. 

Камыр ризыкларын сайлаганда 
игътибарлы булыгыз. Майлы кислоталарның 
моно- һәм диглицеридлары салынган ризык 
шикле була. Состав язуларындда Е 471 
тамгасы белән куела. 

Мөселманнарга сыр алганда игътибарлы 
булырга кирәк. Әлеге фермент 
“животного происхождения” түгел, 
“микробиологического происхождения” 
булуы шарт. 

Мармелад яки желатинлы конфетларга 
игътибарлы булыгыз. Желатин күп очракта 
хәләл түгел. Агар-агардан ясалган мармелад 
яки конфетны алыгыз.

▪ Актаныш мөхтәсибәте

·  СОРАУ-ҖАВАП ·
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Б ер адәм юлдан җәяү атлап барганда, 
үз-үзен кызганып: «Бу далада, бу 

сахрада, бу чүлдә миннән дә көчсез, бичара, 
хәсрәт-кайгыларга баткан кем булыр 
тагын», – дип елый ди.

Сыртына йөк төялгән ишәк, бу кешенең 
сүзләрен ишетеп: «Әй акылсыз адәм! Ни 
булды, нишләп зарланасың? Ишәк хәлен 
белмисең, минем кебек, йөк астында түгелсең 
бит! Атла да хәлеңә шөкер ит», – дигән.

АЛЛАҺКА ШӨКЕР ИТҮ

К ызганыч, без, адәм балалары, үзебездән 
түбәннәргә карап, шуннан гыйбрәт алып 

шөкер итә белмибез. Үзебездән югарыракларга 
карап, алар бит ничек яши, дип үпкә 
белдерәбез. Ашарыма бар, Аллаһка шөкер, 
диясе урынга, башкалар тәмлерәк ашый, дибез. 
Шөкер, яшәргә өем бар дип сөенәсе дә бит, юк, 
башкалар икешәр катлы йортларда яши, дибез. 
Югыйсә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә: «Әгәр 
шөкер итсәгез, арттырып бирермен», – дигән.

Шөкер итә белүнең мисалын әллә каян 
эзләп тә торасы түгел. Тормыш безгә аны үзе 
күрсәтте. Үзизоляция режимы вакытында бик 
күп нигъмәтләрнең кадерен белә башладык. 
Өйдән чыгып, каядыр бару да, бөтен 
үпкәләрне тутырып рәхәтләнеп һава сулау да, 
якыннарың-дусларың белән күрешүләр дә, бик 
күпләр чирләп ятканда вирус эләктерми калу 
да – зур нигъмәт икән. Әйләнә-тирәбездә дә 
мисаллар күп. Берәр кешенең хәлен белергә 
дип, хастаханәгә генә барып кайтсаң да яки 
урамда инвалид арбасында хәрәкәтләнә торган 
авыру кешене күрсәң дә: «Аллаһка шөкер, 
исәнлегем бар», – дип әйткәнеңне сизми дә 
каласың. «Сәламәтлек ул – сәламәт кешеләр 
башына кидертелгән таҗ, әмма аны авырулар 
гына күрә» дигән гыйбарә бар. Күзләребезнең 
күрүенә, үз аякларыбызда атлап йөрүебезгә 
нигъмәт итеп карый белмибез шул. Аллаһ 
Тәгалә дә: «Бик әз бәндәләр генә Аллаһка 
шөкер итүчән», – ди. Ул шулай ук Үзенә генә 
түгел, әти-әниләргә дә шөкер итәргә куша.

Аллаһка шөкер итү ничек була? 
«Әлхәмдүлилләһ» дип кенә әйтү җитәме?

Намаз уку, ураза тоту, зекер әйтү дә Аллаһка 
шөкер итү була. Намаз укыганнан соң Коръән 
укып, әти-әниеңә дә дога кыл. Ураза тоту да 
тән гыйбадәтенә керә, ягъни Аллаһ биргән 
сәламәтлек белән гыйбадәт кылабыз. Болардан 
тыш мал гыйбадәте бар. Аллаһ Тәгалә Дауд 
галәйһиссәламгә: «Ий, Дауд пәйгамбәр нәселе, 

Аллаһка шөкер белән гамәл кылыгыз», – ди. 
Ягъни шөкерне гамәлегез белән күрсәтегез. 
Дауд галәйһиссәлам бик бай була. Ә улы 
Сөләйманның патша булуын беләбез. Аллаһ 
аларны булган байлыкларыннан сәдака 
бирергә, иганәче булырга, мохтаҗларга 
булышырга чакыра. Кемдер, мин «Аллаһка 
шөкер» дип әйтәм бит, шул җитә дип уйлый. 
Байлыкның шөкере барлыгын ул истән чыгара. 
Байлыгың бар икән, зәкят түлә, иганәчелек 
белән шөгыльлән.

Ни өчендер кеше ирешкән дәрәҗәләрен, 
тапкан мал-мөлкәтен үзенең тырышлыгына 
гына бәйләп карый. Яхшы һөнәр үзләштердем, 
акчалы эшкә урнаштым, үз көчем белән 
йорт салып чыктым, хатыннан уңдым, дип 
әйтә кайберәүләр. Дөрес, кеше боларга 
үз тырышлыгы белән ирешә, әмма Аллаһ 
Тәгалә аңа укырга шартлар-мөмкинлекләр 
тудырмаса, сәламәтлек, сәләт, яхшы тәрбия 
бирә торган әти-әни бирмәсә, хәтта күңеленә 
укыйм, эшлим, булдырам дигән теләкләрне 
салмаса, аларга үзе генә ирешә алмас иде. 
Хаҗга бардым яки намазга бастым, ураза 
тоттым, диләр. Болар барысы да – Аллаһның 
рәхмәте белән башкарылган гамәлләр. Шуңа 
да андый вакытта «Аллаһ рәхмәте белән 
ураза тота алдым», «Аллаһ рәхмәте белән хаҗ 
кылып кайттым» яки «өй салып чыктым» 
дип сөйләшергә кирәк. Ул насыйп итмәсә, 
тәүфыйгын бирмәсә, кеше дингә килә алмас 
иде. Аллаһ безне сәҗдә әһеле иткән икән, 
моның өчен Аңа шөкер итәргә тиешбез.

Кешеләр бер-берләренә дә рәхмәтле булырга 
тиештер.

Башкаларга рәхмәтле булмаган кеше Аллаһка 
да рәхмәт әйтмәс. Пәйгамбәребез  салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: «Сезгә яхшылык эшләсәләр, 
үзегез дә шулай җавап кайтарыгыз», – дигән. 
Күчтәнәч биргәннәр икән, син дә бүләк бир. 
Булдыра алмасаң, «җәзакаллаһу хайран» диген, 
ягъни «Аллаһ Тәгалә сезгә иң хәерле җәзасын 
бирсен». Бу очракта җәза сүзен турыдан-туры 
мәгънәдә аңларга кирәкми, ул гарәп телендә 
савап-бүләк мәгънәсендә килә.

Пәйгамбәребез  салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең: «Канәгать булыгыз, чөнки ул – 
юкка чыкмый торган байлык», – дигән хәдисе 
дә бар. Ул шулай ук: «Канәгать була белгән кеше 
бәхетле», – ди. Кызганыч, бүген канәгатьсезлек 
чире таралды. Аллаһ Тәгалә Коръәндә “Гафир” 
40нчы сүрәнең 61нче аятендә: «Сез ял итсен 
өчен дип, Аллаһ төнне яратты, сез гамәл кылсын 
өчен дип, Аллаһ көнне яратты. Һичшиксез, 
Аллаһ кешеләргә карата рәхимлек Кылучы, 
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ләкин кешеләрнең күбесе – шөкер итмәүчеләр, 
рәхмәт кылмаучылар», – ди. Әби-бабаларыбыз 
яшәгән чорларны бик яхшы күзаллыйбыз, алар 
күргән авырлыкларны безгә күрергә язмасын 
иде. Шуларны уйлап кына да гыйбрәт алырлык.

Аллаһ Тәгалә: «Кем минем биргән 
нигъмәтләремә шөкер кыла, аңа 
нигъмәтләремне тагын да арттырып бирермен, 
ә кем көферлек кыла, аңа газабым хәтәр 
булыр», – дип кисәтә. “Ибрахим” сүрәсе 7нче 
аять.

Сәдака да гыйбадәт санала. Сәдака биргән 
кеше өчен фәрештәләр, малың артсын, 
бәрәкәте булсын, дип дога кылып торыр ди. 
Һәм киресенчә – кемдер саранлана икән, 
фәрештәләр Аллаһтан: «Комсызлык белән 
үзенә калдыручыныкын кире алсаң иде», – дип 
сорарлар. Бик күп акчага ия булган кешеләр, 
иганәчелек белән шөгыльләнеп, мохтаҗларга 
ярдәм иткән саен баеганнарын үзләре дә 
таный. Юмарт булган саен, малың арта гына.

Аллаһ биргән нигъмәткә шөкер йөзеннән 
корбан чалу гадәте бар. Моны Корбан гаетендә 
чалына торган корбанлык белән бутарга 
ярамый. Сарыкны чалып, итен башкаларга 
таратырга кирәк. Корбан чалу ул – иң зур 
сәдака.

Шулай ук Шөкер намазы укырга була. Шөкер 

намазы ул – нәфел намаз, ягъни саваплы 
өстәмә намаз. Аны укымасаң, гөнаһы юк, 
укысаң – саваплы буласың. Пәйгамбәребез 
исә, бер нигъмәт килсә, сәҗдә кыла торган 
булган. Намазын укырга да, сәҗдәсен кылырга 
да ярый.

«Аллаһка шөкер» дип әйтү дөресрәкме, әллә 
«әлхәмдүлилләһ» диюме?

Әлхәмдүлилләһ – «барлык мактаулар Аллаһка 
булсын» дигән сүз. Ул киңрәк мәгънәдә 
кулланыла. Шөкер күбесенчә рәхмәт йөзеннән 
әйтелә һәм аны гамәлләрең белән дә күрсәтеп 
була. Сәдака бирү, намаз уку, ураза тоту да 
шөкер итүгә керә. Адәм баласы шатлыкта 
Аллаһка шөкер итәргә, кайгы килгәндә 
сабырлык күрсәтергә тиеш. Шуңа да иман 
ике өлештән тора: берсе – шөкер, икенчесе 
– сабырлык, дигәннәр. Алар икесе дә – зур 
нигъмәт.

Аллаһ ризалыгына ирешү, әҗер-саваплар 
казану өчен Раббыбызны зикер итик, һәрвакыт 
һәм һәр җирдә Аллаһны искә алыйк. Һәр хәерле 
эшне Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһка тәвәккәл 
кылып, Аллаһ исеме белән башлыйк. Аллаһка 
шөкер итик. Шул рәвешле яшәсәк, ике дөнья 
бәхетенә ирешербез, ин шәә Аллаһ.

▪ Илина Арсланова әзерләде

АЛЛАҺНЫҢ КОДРӘТЕ
ЧИКСЕЗ

Аллаһның кодрәте чиксез,
Һәрнәрсәгә җитәрлек.
Тирә-якка күз сал әле,
Күрсәң исең китәрлек.

Аллаһның кодрәте чиксез,
Һәрнәрсәне күрүче.
Кемнең нәрсә эшләгәнен,
Барысын да белүче.

Аллаһның кодрәте чиксез,
Ярдәмен биреп тора.
Кемнең нәрсә уйлаганын,
Барысын да белеп тора.

Аллаһның кодрәте чиксез,
Һәрнәрсәгә җитәрлек.
Безгә дөрес яшәү өчен
Бирсәң иде егәрлек.

ЮК, -  ДИМӘЕК

Юк, - димәек, булганыннан
Без канәгать булаек.
Аллаһ биргән нигьмәтләргә
Шөкерана кылаек.

Юк, - димәек, булдыра 
алганча
Эшләргә тырышаек.
Ярдәм кирәк кешеләргә
Авырсынмый булышаек.

Юк, - димәек, бергә-бергә
Аралашып яшәек.
Бу гомерләр ике килми,
Кадерен белеп яшәек.

Ак күңелдән
изге теләкләр

▪ Әлфисә Гыймазова,
Актаныш
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РӘСЕМ БӘЙГЕСЕ

Идел Буе Болгар дәүләтендә 
Ислам динен кабул итүнең 
1100 еллыгына багышлап, 
Актаныш мөхтәсибәте 
б а л а л а р  а р а с ы н д а 
рәсем бәйгесе игълан 
итә. Нәтиҗәләр 31 май 
көнне билгеле булыр. Иң 
уңышлы рәсемнәр “Нурлы 
гәҗит”тә дә урын алыр. 
К о н к у р с к а  и җ а т 
эшләрен “Нурлы гәҗит” 
мөхәрриятенә (Актаныш, 
Ленин проспекты, 49 нчы 
йорт, беренче кат, Вәҗиев 
Х.Х. басмаханәсе) китерүегез 
сорала.

▪ Актаныш мөхтәсибәте

НАМАЗ УКУ БӘЙГЕСЕ 

31 март көнне 9 сәгатьтә Актаныш Җәмигъ 
мәчетендә балаларның намаз уку бәйгесе 
оештырыла.

Районкүләм чара I-VI сыйныф укучылары 
арасында уза.

Бәйге шартлары:

Мәктәпкәчә
Ике рәкәгатьле намазны укып күрсәтү

1-2 сыйныф
Ике рәкәгатьле намазны укып күрсәтү

3-4 сыйныф
Фарыз намазның берсен укып күрсәтү
Аятел Көрси
Конут догасы

5-6 сыйныф 
Фарыз намазның берсен укып күрсәтү
Аятел Көрси
Конут догасы
Азан догасы

А ктанышның  Җәмигъ һәм Бүләк 
мәчетләрендә Рамазан ае дәвамында 

ифтар ашлары уздыру матур бер традициягә 
әйләнде. 
Җәмигъ мәчетендә ифтар мәҗлесе дүшәмбе, 

чәршәмбе, җомга көннәрендә, ә Бүләк мәчетендә 
сишәмбе, пәнҗешәмбе, шимбә көннәрендә үткәрү 
планлаштырыла.
Ураза тотучыны ифтар кылдыру - саваплы гамәл.   

Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен ифтар мәҗлесенә 
кушылырга теләүчеләргә Җәмигъ һәм Бүләк 
мәчетләрендә махсус тартмалар куелган.

▪ Актаныш мөхтәсибәте

Авыз ачарга рәхим итегез,
хөрмәтле райондашлар!
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санга - 15:00 сәгатьтә кул куе-
лырга тиеш. Кул куелды: 
24 март 11.00 сәгатьтә.

Индекс: П4562, тираж 500
Заказ номеры № 1523

Бәясе ирекле

12 · РАМАЗАН АЕНА НАМАЗ ВАКЫТЫ ·

Сәхәрдә: “Нәүәйтү ән әсуумә саумә шәһри рамәдаанә минәл-фәҗри иләл-мәгъриби
хаалисан лилләәһи тәгааләә”. 

Ифтарда: “Әллааһүммә ләкә сумтү үә бикә әәмәнтү үә галәйкә тәүәккәлтү үә галәә
ризкыйкә әфтартү фәгъфирлии йәә гаффәәру мәә каддәмтү үә мәә әххартү”.

Ап
ре

ль
20

22 Көн
исеме Сәхәр 

Иртәнге 
намаз 

(вакыты 
керә)

Иртәнге 
намаз 

(мәчеттә 
укыла)

Кояш 
чыга

Өйлә 
намазы
(вакыты 

керә)

Өйлә 
намазы 

(мәчеттә 
укыла)

Икенде
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү
   намазы

Һиҗри
1443ел

1 Җомга 02:21 02:41 03:25 04:55 11:34 12:00 15:52 18:05 20:08 29
2 Шимбә 02:17 02:37 03:22 04:52 11:33 12:00 15:53 18:06 20:09 1
3 Якш 02:14 02:34 03:20 04:50 11:32 12:00 15:55 18:07 20:10 2
4 Дүш 02:10 02:30 03:17 04:47 11:31 12:00 15:56 18:08 20:11 3
5 Сиш 02:07 02:27 03:14 04:44 11:30 12:00 15:58 18:09 20:12 4
6 Чәрш 02:03 02:23 03:12 04:42 11:29 12:00 15:59 18:11 20:13 5
7 Пәнҗ 02:00 02:20 03:09 04:39 11:28 12:00 16:00 18:13 20:14 6
8 Җомга 01:56 02:16 03:07 04:37 11:27 12:00 16:02 18:15 20:15 7
9 Шимбә 01:52 02:12 03:04 04:34 11:25 12:00 16:03 18:17 20:16 8

10 Якш 01:48 02:08 03:02 04:32 11:25 12:00 16:05 18:19 20:17 9
11 Дүш 01:44 02:04 02:59 04:29 11:24 12:00 16:06 18:21 20:18 10
12 Сиш 01:41 02:01 02:56 04:26 11:24 12:00 16:08 18:23 20:20 11
13 Чәрш 01:37 01:57 02:54 04:24 11:24 12:00 16:09 18:25 20:23 12
14 Пәнҗ 01:33 01:53 02:51 04:21 11:24 12:00 16:10 18:27 20:26 13

Ра
м

аз
ан

15 Җомга 01:28 01:48 02:49 04:19 11:23 12:00 16:12 18:29 20:29 14
16 Шимбә 01:24 01:44 02:46 04:16 11:23 12:00 16:13 18:31 20:32 15
17 Якш 01:20 01:40 02:44 04:14 11:23 12:00 16:14 18:33 20:35 16
18 Дүш 01:16 01:36 02:42 04:12 11:23 12:00 16:16 18:35 20:38 17
19 Сиш 01:11 01:31 02:39 04:09 11:22 12:00 16:17 18:37 20:41 18
20 Чәрш 01:07 01:27 02:37 04:07 11:22 12:00 16:18 18:39 20:45 19
21 Пәнҗ 01:02 01:22 02:34 04:04 11:22 12:00 16:20 18:41 20:48 20
22 Җомга 00:58 01:18 02:32 04:02 11:22 12:00 16:21 18:43 20:51 21
23 Шимбә 00:53 01:13 02:29 03:59 11:22 12:00 16:22 18:45 20:55 22
24 Якш 00:48 01:08 02:27 03:57 11:21 12:00 16:24 18:47 20:58 23
25 Дүш 00:42 01:02 02:25 03:55 11:21 12:00 16:25 18:49 21:02 24
26 Сиш 00:37 00:57 02:22 03:52 11:21 12:00 16:26 18:51 21:05 25
27 Чәрш 00:31 00:51 02:20 03:50 11:21 12:00 16:27 18:53 21:09 26
28 Пәнҗ 00:25 00:45 02:18 03:48 11:21 12:00 16:29 18:55 21:13 27
29 Җомга 00:19 00:39 02:15 03:45 11:21 12:00 16:30 18:57 21:17 28
30 Шимбә 00:12 00:32 02:13 03:43 11:21 12:00 16:31 18:59 21:21 29
1 Якш 00:05 00:25 02:11 03:41 11:21 12:00 16:32 19:02 21:25 30


