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Ий тәрбиячебез 
Аллаһ! Без сиңа гына 
гыйбадәт кылабыз һәм 
һәр эшебездә синнән 
генә ярдәм сорыйбыз

Җөмәдәл-әхир — Рәҗәб,1441

гәҗит

«Фатиха» сүрәсе, 4 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!

20   гыйнварда  Яр Чаллы     шәһәренең 
“Ак мәчет” мәдрәсәсенә 31 райондаш 

мөслимәбез гыйлем эстәргә килделәр. Бер 
атналык курста гакыйдә, фикһ, сира, әхлак,  
Коръән уку буенча дәресләр уза. Алган 
белемнәре белән хәерле гамәлләр кылырга, 
ислам динен күркәм рәвештә башкаларга 
ирештерергә насыйп булсын.

20-22 гыйнварда, Лаеш районы мөхтәсибәтендә 
Татарстан Республикасының барлык 

имам-мөхтәсибләре һәм казыйлары җыелды – биредә 
квалификация күтәрү курслары башланып китте. 
Хәзрәтләргә һөнәри әзерлекләрен ныгытырга танылган 
дин галимнәре – гакыйдә һәм фикһ белгечләре булышты. 
Дәресләр татар, рус һәм гарәп телләрендә узды.

Имамнар өчен беренче лекцияне Диния нәзарәтенең 
Голәмалар шурасы җаваплы сәркатибе, ислам фәннәре 
докторы Рөстәм хәзрәт Нургалиев укыды. Лекция исламда 
гаилә хокукы мәсьәләләренә багышланды. Остазның 
лекциясе хәнәфи мәзһәбенә караган «Әл-Һадая», «Бәдәигъ 
әс-сәнаигъ фи тәртиб әш-шәраигъ», «Хашия ибн Габидин» 
кебек китаплар нигезендә эшләнгән.

Квалификация күтәрү курсы кысаларында Болгар ислам академиясе мөгаллиме, шәригать фәннәре 
докторы Сәйф Али әл-Асриның “Гакыйдә” темасы 
буенча лекциясе узды.

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

Пленум барышында имам-мөхтәсибләр һәм 
казыйлар бертавыштан 2020 елны “Туган тел” 
елы дип игълан итәргә карар чыгарды. Шулай 
итеп, мөфтият үзенең быелгы бөтен эшчәнлеген 
мәчетләрдә татар телле мохит булдыру, татар телен 
өйрәтү, татар рухи мирасын популярлаштыру, 
халыкта милли үзаңны тәрбияләү, милли 
үзенчәлекләрне саклап калу кебек максатларны 
исәпкә алып башкарачак.

▪ Актаныш мөхтәсибәте сайтыннан әзерләнде

· ХӘБӘРЛӘР ·
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25 февральдә раҗәб ае башлана
27 февраль – Рагаиб кичәсе

Раҗәб ае һәм аның фазыйләтләре
Раҗәб һәм шәгъбан - Рамазан ае турында алдан хәбәр бирә торган 

айлар булып тора. Бу ике мөбарәк айларда без Рамазанга әзерләнәбез. 

Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтаанир-раҗииим. 
Бисмилләәһир-рахмәәнир рахииим Бөтен 
галәмнәрнең Раббысы булган,  безне мөбарәк 
кичәләр белән бүләкләгән Аллаһ Тәбарәкә вә 
Тәгаләгә хәмед-сәнә, шөкраналарыбыз булса иде. 
Безнең өчен һәр хәлебездә иң күркәм үрнәк булган 
нурлы Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһү гәләйһи 
вә сәлләмгә, аның хөрмәтле әһеленә, сәхабәләренә 
күңел түрләребездән чыккан сәламнәребез, 
салаватларыбыз һәм һәртөрле изге догаларыбыз 
булса иде.

Раҗәб һәм шәгъбан - Рамазан ае турында алдан 
хәбәр бирә торган айлар булып тора. Бу ике мөбарәк 
ай аша без изге Рамазанга күчәбез. Бу айларда без 
Рамазанга әзерләнәбез. Бүгенге вәгазебез, ин шә 
Аллаһ, Раҗәб ае һәм аның фазыйләтләре турында 
булачак.

Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһү гәләйһи вә сәлләм бер хәдистә: «Раҗәб — Аллаһның 
ае, шәгъбан — минем аем, ә Рамазан — өммәтемнең ае», - дип әйткән. Берәү Пәйгамбәребез 
салләллаһү гәләйһи вә сәлләмдән: «Йә, Расүлүллаһ, ни өчен Раҗәб — Аллаһ ае соң ул?» — дип 
сораган. Расүл әкрам салләллаһү гәләйһи вә сәлләм: «Бу айда чын күңелдән тәүбә итүчеләргә 
Аллаһ Тәгаләнең мәгъфирәте иңә, бу айда кан түгү, сугышлар тыелган, бу айда Аллаһ Тәгалә 
бөтен пәйгамбәрләрнең догаларын кабул кылган һәм күп кенә әүлияләрне (изгеләрне) дошман 
кулларыннан коткарган», - дип аңлаткан.

Раҗәб аенда кылган изге гамәл-гыйбадәтләр өчен Аллаһ Раббыбыз савапларны арттырып бирә. 
Бу айда сәдакалар бирү, фәкыйрьләрне ашату, мескеннәрне шатландыру, вакытында укылмаган 
намазларны каза кылу, «Ихлас» сүрәсен ешрак уку күркәм гадәт булып тора.

Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһү гәләйһи вә сәлләм хәзрәтләре раҗәб аеның беренче 
җомгасына каршы булган кичтә уяу булырга киңәш иткән. Фәрештәләр аны Рәгаиб кичәсе 
дип атаганнар. Бу кичә— сөекле Пәйгамбәребезнең әтисе Габдуллаһ белән әнисе Вәһб кызы 
Әминәнең никахлашкан көннәре. Күп гасырлар дәвамында мөселманнар бу кичәгә зур әһәмият 
бирәләр. Бу вакытта догалар кабул була. Сөекле Пәйгамбәребез салләллаһү гәләйһи вә сәлләм: 
«Биш кичәдә Аллаһ Тәгалә уз колларының үтенечләрен кабул кылыр: Рәгаиб, Бәраәт, Җомга 
киче, Рамазан һәм Корбан гаетенә каршы кичәләр», - дип әйткән.

Бу кичәләрдә мөселманнар Раббылары һәм тормышлары турында уйланалар, фикер йөртәләр, 
Коръәнне күп итеп укыйлар, догалар кылалар. Аллаһ Тәгалә безгә бу кичәләрдә гөнаһлардан 
пакьләнергә, үзебезнең изге ниятләргә, максатларга ирешергә зур мөмкинлекләр бирә. Без бу 
кичәләргә игътибарлырак булырга, аларны шатланып, сөенеп каршы алырга тиешбез.

▪ Нияз хәзрәт Сабиров вәгазеннән
http://dumrt.ru/

http://dumrt.ru/
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(Дәвамы, башы алдагы санда)

Мөселманның икенче сыйфаты - намаз. Намаз ул 
- Аллаһка буйсынучыны буйсынма учыдан аерып 
тора. Намаз укый башлагач, димәк, иман телдә 
генә түгел, гамәлдә дә күренә. Бу - кешенең ихтыяр 
көче, ялкаулыгын җиңүе дигән сүз. Балабыз уңны 
сулдан аера башлау белән, без инде аны намазга 
гадәтләндерергә тиеш. 10 яшьләрдән узгач, намаз 
укуын таләп итү дә безнең өстә. Балигъ булганда ул 
биш вакыт намаз укуны гадәт итеп алган булырга 
тиеш. Хәрәм ризык иманның тамырын кисеп 
зәгыйфьләндерсә, намаз аны шифалы, туклыклы 
матдәләр белән туендырып тора. Димәк, балабыз 
на мазга никадәр ихласлы икән, аның иманы да 
шулкадәр куәтле була.

Мөселманның өченче сыйфаты - гыйлем алу һәм 
Аллаһны зикер итү. Пәйгамбәре без Мөхәммәд 
Мостафа голәйһиссәлам: «Гыйлем алу бишектән 
алып ләхеткә кадәр фа рыз», - дигән. Димәк, кеше 
гомере буе өйрәнергә, укырга, эзләнергә тиеш. 
Бүген кай берәүләр - дини гыйлемнең, кайберәүләр 
- дөньяви гыйлемнең әһәмиятен киметеп 
күрсәтергә тырыша. Кеше чын камиллеккә 
ирешсен өчен, әлбәттә, дөньяви гыйлемне дә, дини 
гыйлемне дә белергә тиеш. Сыңар канатлы кош 
оча алмаган кебек, кеше дә бер генә гыйлемгә ия 
булса мөкәммәл була алмый. Узган гасыр башында 
зыялылары быз дөньяви белем бирүнең җитәрлек 
дәрәҗәдә булмавына борчылган. Милләтебез фәнни 
казанышлардан артка кала дип кайгыртканнар. 
Менә XX гасыр башында моның киресе булды, дини 
гыйлем бирү бөтенләй тукталып, мәҗбүри урта 
белем бирүгә күчелде. Ләкин милләтебездә аңа 
хас булмаган күренешләр - эчүчелек, наркомания, 
фахишәлек, СПИД авырулары барлыкка килде. 
Рухый наданлык бүген халкыбызны упкынга 
алып бара. Аны инде бернинди дә фән-техника 
казанышы белән туктатып булмаячак. Бүген инде 
дини гыйлемнән башка тәрбия биреп булмавы 
көн кебек ачык. Аллаһ күңелләребезгә иман нуры 
биреп, XXI гасырда дини һәм дөньяви гыйлемне 
бергә алып бару, яңа гасырда милләтебезне яңа 
биеклеккә күтәрү насыйп булса иде.

Мөселманның дүртенче сыйфаты - башкаларны 
хөрмәт итү. Пәйгамбәребез голәйһиссәлам: «Әгәр 
берәү мөселман кардәшен бер кайгысыннан 
арындырса, Кыямәт көнендә Аллаһ ул бәндәне 
бер кайгысыннан арындырыр. Әгәр берәү бер 
фәкыйрьнең хәлен җиңеләйтсә, Аллаһ аның хәлен 
бу дөньяда да һәм ахирәттә дә җиңеләйтер. Берәү 
үзенең кардәшенә ярдәм иткән вакытта, Аллаһ 
аңа Үзенең ярдәмен ирештереп торыр», - дип, 
үзара хөрмәт һәм күркәм мөгамәләнең никадәр 
әһәмиятле икәнен безгә белдерде. Аллаһ Раббыбыз 
Коръәндә хәтта начарлык эшләгән кешегә дә 
яхшылык белән җавап кайтарырга куша.

Без үзебезне ихлас мөселман дип саныйбыз икән, 

кеше кайгысы - ул безнең дә кай гы, кеше сөенече - 
ул безнең дә сөенеч булырга тиеш. 

Мөселманның бишенче сыйфаты - ихлас ният. 
«Һәрбер эш нияткә карап бәяләнер» дигән хәдис 
тә бар. Һәркайсыбыз һәр эшебезне фәкать Аллаһ 
ризалыгын өмет итеп кенә эшләргә тиеш. «Кеше 
күрсен, кеше мактасын», - дип эшләгән эштә савап 
булмый, рия гына була. Кешеләрнең мактавын яки 
нинди дә булса бүләк өмет итеп эшләгән изгелек 
- дөнья өчен генә була, ахирәтебезгә кыймм әте 
калмый. Халкыбызда әйтем дә бар бит: «Яхшылык 
эшлә дә, суга сал». Димәк, ях шылыкны эшләргә 
дә, онытырга кирәк. Ә инде кемдер сиңа игелек 
эшләсә - анысын онытмавың хәерле. Шул вакытта 
гына дөньяда һәм ахирәттә бәхетле буласың.

Мөселманның алтынчы сыйфаты - дәгъвәт, 
ягъни үзеңнең белемеңне башкаларга җиткерү һәм 
кешеләрне дингә, яхшы гамәлләр кылырга өндәү. 
Аллаһ Раббыбыз Коръәндә болай дип әйтә:

«Сездән шундый бер өммәт булырга тиеш 
ки, алар һәркемне хәерле эшләргә, игелеккә 
өндәр, яманлыктан ваз кичәргә чакырыр. Менә 
шундыйлар морадларына ирешкән булырлар», 
- диде (3 нче «Әли Гыймран (Гыймран гаиләсе)» 
сүрәсе, 104 нче аять). Димәк, берәү Аллаһны танып, 
дин гыйлемен үзләштереп, хакны ялганнан аера 
башлаган икән, ул үзенең гый лемен башкаларга 
да җиткерергә тиеш. Кешенең гыйлеме коедагы 
су кебек кенә бул масын. Чөнки коедан суны эчәсе 
килгән кеше генә алып эчә. Кешенең гыйлеме 
җәйге шифалы яңгыр кебек булырга тиеш, ул 
теләгән кешегә дә, теләмәгән кешегә дә иреш сен. 
Пәйгамбәребез голәйһиссәлам: «Мөселман үзенә 
теләгәнне башкаларга да телә ми торып, мөселман 
булмас», -дигән үзенең бер хәдисендә. Берәү Аллаһ 
кушканнарны үтәп, тыйганнарыннан тыелып, үзен 
җәннәткә әзерли икән, ул барлык вөҗүде белән 
башкаларның да шуңа ирешүен, җәннәткә керерлек 
итеп тормышларын алып барула рын теләргә һәм 
шуңа өндәү өчен бар көчен куярга тиеш.

Әлбәттә, бу - җиңел эш түгел. Әмма эшләгән эшең 
никадәр авыр булса, аңа әҗер-савап та шулкадәр 
күбрәк бит. Дөньядагы иң кечкенә дәүләт - гаилә. 
Дингә өндәү дә, ислам кануннары белән яшәү 
рәвешенә күчү дә иң элек гаиләдән башланырга 
тиеш. Без үзебезне мөселман дип саныйбыз 
икән, үзебезнең яшәү рәвешебез, күркәм мөга-
мәләләребез белән башкаларда да дин юлына 
мәхәббәт уятырга тиешбез.

Аллаһ Раббыбыз барыбызга да файдалы 
гыйлемнәр биреп, башкаларга да белгәннәребезне 
ирештерүдә ярдәменнән ташламаса иде. 
Хакыйкый мөселманнарның санна ры күбәеп, 
гүзәл җәмгыятьтә яшәүләребез һәм мәңгелектә дә 
Аллаһның җәннәтләрендә очрашуларыбыз насыйп 
булса иде.

МӨСЕЛМАННЫҢ СЫЙФАТЛАРЫ

▪ Руслан хәзрәт Мортазин
әзерләде
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М ә ч е т
һ ә м 

б а л а л а р
Ислам дине таралгач та, 

балаларны мәчеттә күрергә 
мөмкин булган. Әлбәттә, 
ул вакытта да инде балалар 
бүгенге кебек уйнаганнар, 
сикерешкәннәр, йөгергәннәр. 
Намаз вакытында елап та, көлеп 
тә җибәрә торган булганнар. 

Риваятьләрдә хәбәр ителгәнчә, 
бервакыт Пәйгамбәребез 
салләллаһу голәйһи вә сәлләм 
ачык урында сәхабәләр белән 
намаз кылган. Ибне Габбас 
(ул вакытта әле ул кече яшьтә 
булган) үзенең ике дусты 
белән ишәккә атланып, шушы 
җиргә килгәннәр. Болар 
Пәйгамбәребез салләллаһу 
голәйһи вә сәлләм каршысыннан 
узып китеп, ишәктән төшеп, 
ишәкне намаз укучы сафлар 
арасына җибәргәннәр. Үзләре дә 
сәхабәләр арасында йөгерешеп 
уйнаганнар. Пәйгамбәребез 
салләллаһу голәйһи вә сәлләм 
һәм сәхабәләрнең берсе дә 
аларны бу гамәлләре өчен 
шелтәләмәгән. Шул рәвешле, 
олыларның мондый мөнәсәбәте 
балаларны җәмәгатьтән 
читләштермәгән, киресенчә, 
балаларда намазга һәм 
Аллаһның йорты булган мәчеткә 
мәхәббәт уяткан. 

Икенче яктан караганда, ул 
вакытларда мәчетләр гыйбадәт 
кылу урыны гына булмаган. 
Мәчетләрдә дин гыйлеме 
дә өйрәтелгән, көндәлек, 
иҗтимагый һәм сәяси сораулар 
да хәл ителгән. Шуңа да 
мәчетләрдә балалар бик күп 
булган, хәтта алар аерым бер 
саф булып тезелеп баса торган 
булганнар. Мәчеттә булганда 
балалар мөселман кешесе 

нинди булырга тиешлеген, аңа 
нинди бурычлар йөкләнүен 
өйрәнгәннәр. 

Күп кенә риваятьләрдән 
билгеле булганча, 
Пәйгамбәребез салләллаһу 
голәйһи вә сәлләм 
кайвакытларда кулына берәр 
оныгын яки оныкчыгын алып 
намазын кыла торган булган. 
Ул сәҗдә кылган вакытта, 
алар аның аркасына менеп 
утырганнар. Алар җиргә 
төшмичә, Пәйгамбәребез 
салләллаһу голәйһи вә сәлләм 
сәҗдәдән күтәрелмәгән. Моннан 
күренгәнчә, Пәйгамбәребез 
салләллаһу голәйһи вә 
сәлләмнең оныклары кече 
яшьтән үк мәчеткә йөргәннәр 
дип әйтә алабыз. Шулай ук 
мәчеткә хатын-кызлар күкрәк 
балалары белән дә килгәннәр. 
Пәйгамбәребез салләллаһу 
голәйһи вә сәлләмнең болай дип 
әйткәне билгеле: «Аллаһның 
коллары булган хатын-
кызларга мәчеткә йөрергә 
комачауламагыз». Мөхәммәд 
пәйгамбәр голәйһиссәлам 
балаларга мәчеткә йөрергә 
бернинди каршылыклар 
ясамаган, киресенчә, үзе аларны 
намазга өйрәткән. 

Алда әйтеп үтелгәннәрдән 
күрәбез, төрле яшьтәге 
балаларның да мәчеткә 
тартылулары гадәти күренеш 
булган. Моны Пәйгамбәребез 

салләллаһу голәйһи вә сәлләм 
бик яхшы аңлаган, алар турында 
кайгырткан һәм аларга шартлар 
тудырырга тырышкан.

Мәчеткә ничә яшьтән 
йөрергә? 

Баланы ничә яшьтән мәчет 
белән таныштырырга була соң? 
Кемдер «бик яшьтән»  дип әйтер. 
Кемдер «үзе аңлый башлагач» 
дип җавап бирер. Ә кайберәүләр 
баланың үзенә сайлау 
мөмкинлеге калдырырлар. 
Шәригатьтә фарыз намазлар һәм 
башка мәсьәләләргә бәйле яшь 
күрсәткечләреннән кала төгәл 
күрсәтмәләр юк. Шуңа да алда 
санап кителгән очракларның 
барысы да дөрес кебек. 

Шулай да кайбер кыенлыкларга 
игътибар итеп китик. Мәсәлән, 
күкрәк баласын үзен генә 
калдырырга ярамый, чөнки 
ул кычкырып елап җибәрергә 
мөмкин, ә гыйбадәт кылучы 
әнисе аны тынычландырыр өчен 
намазыннан бүленә алмаячак. 

Бер яки ике яшьлек баланы 
да үзен генә калдыру ярамый, 
чөнки ул, әлбәттә, әти-әнисен 
көтеп, ялгызы гына тыныч 
утыра алмый. Ул сафлар 
арасында йөри, шаяра, көлә 
яки елый башлый. Кайбер 
аналар кызы яки улы олыларга 
карап, шул ук вакытта намаз 
хәрәкәтләрен ясый башлыйлар 
дип ялгышалар.
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Бераз зуррак яшьтә булган 
балаларны да үзеңнән ераграк 
җибәрергә ярамый. Алар 
һәрвакыт яныңда булырга 
тиешләр. Әгәр 5-6 яшьлек бала 
һәрвакыт йөри торган мәчетенә 
унынчы яки йөзенче тапкыр 
намазга килгән очракта гына 
аңа бераз ирек бирергә була: 
ул үзе теләгән кешесе янына 
басып намаз укый яки бераз 
алгарак китеп, имамга якынрак 
баса ала; яки олылардан соң, 
дуслары белән үз «җәмәгатен» 
оештырып баса. 

Рәсемнәрдәге мәчет 
Бала сораулар бирә башлагач, 

аңа тулы һәм аңлаешлы 
мәгълүмат бирү бик мөһим. 
Бу сорауларга җавапларны 
аның белән бергә тапсагыз, 
тагын да хәерлерәк. Балага 
төрле мәчетләр мисалында 
бөтен дөньяны күрсәтергә 
була. Мәсәлән, беренче мәчет 
нинди булган? Хәзерге вакытта 
дөньядагы иң зур мәчет кайда? 
Бу сорауларга әлеге мәчетләрнең 
рәсемнәрен күрсәтеп тә җавап 
бирергә була.

Буш тартмалардан яки 
картоннан ясалган мәчет 
мисалында намаз уку залын, 
минбәр, тәһарәтханә бүлмәсен 
билгеләргә була. Мәчет ул 
гыйбадәт кылу урыны гына 
түгел Башка дин вәкилләренең 
г ы й б а д ә т х а н ә л ә р е н н ә н 
аерылмалы буларак, мәчет ул 
гыйбадәт кылу урыны гына 
түгел. Теләсә нинди пакь, нәҗес 
булмаган җирдә намаз укырга 
яраганлыгын балалар белергә 
тиеш. Моның өчен мәчеткә бару 
шарт түгел. Мәчетнең үзендә 
намаз уку гына түгел, дини 
дәресләр үткәрергә, бәйрәмнәр 
оештырырга да мөмкин. 

Хәзер инде бала мөстәкыйль 
рәвештә мәчеттә үз-үзен ничек 
тотарга кирәклеге турында 
уйланырга мөмкин. Мәсәлән, 
башкалар намаз укыганда 

комачауларга ярыймы? 
Юк, әлбәттә. Димәк, намаз 
укылган вакытта йөгерергә, 
тавышланырга ярамый. Мәчеттә 
чүпләргә ярыймы? Әлбәттә, 
юк. Чөнки монда намаз укыла, 
ә намаз чиста, пакь җирдә 
укылырга тиеш. 

Баларга мәчеткә йөрүне 
тыяргамы?

Әлбәттә, балаларны мәчеткә 
йөрергә һәм күңелләрендә 
мәчеткә карата мәхәббәт 
уятырга кирәк. Ләкин шул ук 
вакытта мәчеттә чисталыкны 
сакларга һәм анда гыйбадәт 
кылучыга комачау итмәскә 
кирәк. Җәмәгать белән намаз 
укымаучы балалар өчен иң 
хәерлесе – намаз залының 
ахыргарак өлешендә яки мәчет 
ишегалдында уйнау. Аларның 
уйнаганнарын олылардан 
берәрсе карап торса яхшы. 
Әйткәнебезчә, балаларның 
мәчетне чүпләмәүләрен 
һәм уйнаган вакытларында 
гыйбадәт кылучыларга комачау 
итмәүләрен күзәтеп торырга 
кирәк. Кайбер мөселманнар 
балаларын җомга намазына 
алып киләләр. Җәмәгать намаз 
кыла башлагач, балалар сафлар 
арасында йөгерешә, кычкырып 
сөйләшә башлыйлар. Бу бер дә 
матур күренеш түгел. Әгәр дә 
бала әтисе янәшәсенә басып, 
намаз кыла ала икән, аны үзең 
белән мәчеткә алып килергә 
була. Әгәр инде бала үзе дә намаз 
укымый һәм башкаларга да 
гыйбадәт кылырга комачаулый 
икән, бу очракта аны мәчеткә 
алып килмәү хәерлерәк. 

Файдалы киңәшләр 
Балалар булган мәчетләрдә 

тавыш һәм дә тәртипсезлек 
булырга тиеш дигән сүз түгел. 

Алга таба берничә киңәш 
биреп китәбез: 

1. Шелтәне йомшаклык 
белән белдер.

Әнәс бине Мәлик 
Пәйгамбәребез салләллаһу 
голәйһи вә сәлләмнең беркайчан 
да әшәке һәм түбәнсетә торган 
сүзләр әйтмәвен риваять иткән 
(Бохари). Безгә балаларның 
бер гөнаһсыз икәнлекләрен 
онытмаска кирәк. Аллаһ 
Тәгалә балаларга начар 
торышлары өчен җәза бирми, 
киресенчә, алар белән нинди 
мөнәсәбәттә булуыбыз өчен 
безне җаваплылыкка чакыра. 
Безнең бурычыбыз – балаларга 
йомшаклык белән мәчеттәге 
тәртипләрне аңлату. Төрле 
яшьтәге бала да үзенә тавыш 
күтәреп, түбәнсетеп әйткән 
кешенең сүзенә колак салмый. 
Ә инде кайгыртып, йомшаклык 
белән үзенә эндәшкән кешенең 
сүзен игътибар белән тыңлар. 

2. Ярдәм кулыңны суз.
Бер атаның шук баласы 

артыннан йөгереп йөргәнен 
яки сабыен тынычландырырга 
теләгән ананы карап торганчы, 
аларга ярдәм итәргә тырышырга 
кирәк. Әгәр «сез намаз 
укыган вакытта мин сезнең 
улыгызны карап тора алам» 
яки «пакетыгызны күтәреп 
торыйм», дип ярдәмегезне 
белдерсәгез – ул сезгә, ин шә 
Аллаһ, садака булып язылыр.

3. Искә төшерү.
Мәчетләрдә һәрвакытта да 

әти-әниләргә һәм балаларга 
мәчеттәге тәртипләр һәм үз-
үзеңне тоту кагыйдәләрен искә 
төшереп, әйтеп торырга кирәк.

4. Уңайлы шартлар булдыру.
Мәчетләрдә ата-аналар һәм 

балаларга аерым урын бүленеп 
куелса хәерле. Монда әти-
әниләре гыйбадәт кылганда 
яисә дини темаларга лекцияләр 
тыңлаган вакытта балалар 
үз уенчыклары белән уйный 
алырлар иде.

▪ Дин вә мәгыйшәт, № 6 (287), 
июнь, 2019
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Ислам дине милләтләргә 
бүленми. Татар, үзбәк, 
мари, урыс – барысы да 
ислам динен кабул итә ала, 
шәригать кушканча яшәргә 
мөмкин. Актанышта таҗик 
милләтеннән булган бер гаилә 
яши. Үзләренең асылларын 
искә төшереп, дин кушканча 
яши башлаганнар, дөресрәге, 
яшәргә өйрәнәләр. Алар белән 
күптән түгел генә якыннан 
танышырга туры килде. 

Актанышта яшәүче Закир 
абый, аның тормыш иптәше 
Мехриниса апа Актанышбаш 
авылында торучы Нисо исемле 
кызларына кунакка килгәннәр 
иде. Нисо ханым үзе генә дүрт 
бала тәрбияли. Иң олы кызы 
Хәдиджәгә 14 яшь, сәламәтлеккә 
туймый. Хөкүмәт күпмедер 
ярдәм итсә дә, гаилә хуҗасы 
булмау нык сиздерә. Электән 
мәктәп булган бина аларга 
йорт итеп бирелгән. Ә авыл 
йортына ир кеше кулы нык 
кирәк. Шуңа Нисо ханым әтисен 
бик кадерли, чөнки әтисе шушы 
иске генә каралты-кураны 
тернәкләндереп торырга бик 
ярдәм итә. Кызганыч, Закир 
абыйның да сәламәтлеге какшап 
киткән. 

- Закир абый, бик ерак 
җирләрдән шулай күчеп 

килергә нәрсә мәҗбүр итте? 
СССР дигән илнең 

таркалаганына күпләр шаһит. 
92–97нче еллар арасында 
күпчелек аерылып чыккан 
союздаш республикаларда 
гражданнар сугышы булды. 
Безнең Таҗикистаныбызда да 
хөкүмәт белән аерым көчләр 
арасында бик каты бәрелешләр 
аркасында тыныч халыкка яшәп 
калырга мөмкин түгел иде. Без 
менә шушыннан качтык, чөнки 
теләсә кайсы көнне гаиләбез 
белән юк итәргә мөмкин иделәр. 
(Таҗикстан дәүләтендә 
барган 5 еллык гражданнар 
сугышында официаль рәвештә 
60000 кеше үлде, 260000 
качаклар булды дип белдерелә). 
Беркөнне мамык басуы аркылы 4 
чакрымлап булган апам яшәгән 
авылга чыгып киттек. Басудан 
ятып бардык. Алдан мин, уртада 
балалар, арттан хатыным 
барды. Хатыныма әйтәм, алдан 
атсалар – иң  беренче миңа 
тия, арттан атсалар – сиңа  тия. 
Балаларны ничек тә саклап 
калырга кирәк, дим. Апамда 
бераз торганнан соң, тынычлык 
килгән кебек булды, кире үз 
авылыбызга кайттык. Эш юк, 
илдә һаман чуалыш, гаиләне 
ашатырга кирәк. Авылдан дүрт 
ир 1998 елда Россиягә эш эзләп 

чыгып киттек. Язмыш урау 
юллар аша Актаныш районы 
Чалманарат авылына алып 
килде. Анда маллар карадык. 
1999 елның апрель аенда кинәт 
кенә гаиләм килеп төште. Ул 
вакытта телефоннар юк, килеп 
урнашкач,  бер тапкыр хат язган 
идем. Шундагы адрес буенча 
урау юллар аркылы, иптәшем 
дүрт балабызны да ияртеп, 
төн уртасында кайттылар. 
Хатынымның шундый тәвәккәл 
булуына шаккатам. 

- Шулаймы, Мехриниса апа, 
курыкмыйча шундый кечкенә 
балалар белән ничек юлга 
чыктыгыз? Сагынмыйсызмы, 
Таҗикстанга кире кайтасыгыз 
киләме?

- Әти-әнием дә белмәде. 
Аларга әйтсәм, җибәрмиләр 
иде. Балаларым өчен тынычлык, 
исәнлек бик кирәк булды, 
әтиләре янына күчеп килергә 
карар кылдым. Алдан хатлар 
язып кисәтеп торырга вакыт 
юк, тоттым да Турсензаде 
станциясеннән Саратовка юл 
алдым. Проводник иремнең 
классташы иде. Качырып кына, 
билетсыз утыртты. Саратовтан 
Казанга билет алырга булышты, 
Казаннан ирем яшәгән 
авылга такси алып кайтты. 
Әлбәттә,  таксига акчам юк 

Ишетүче инсан табылыр!
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иде. Ирем түли дигәч, ышанып 
алып кайтуына мең рәхмәт. 
Балаларымның аталары белән 
очрашуына бик шат идем, ләкин 
аларга яшәү шартларының 
булуы да бик кирәк. Без башта 
Минзәлә районының Руский 
Коран авылында торып алдык. 
Кызым Нисо 8 нче классны 
шунда тәмамлады. Аннан 
1999 елда тормышыбызда 
бик яхшы кеше очрады. Ул 
Камильянов Равил абый, 
“Үзәк” колхозының җитәкчесе 
иде. Урыны оҗмахта булсын! 
Актанышбаш авылына күчеп 
килдек. Бер ел фермада торып 
тордык, аннан иске барактан 
булса да йорт бирде. Үзебез 
фермада эшләдек. Качаклар 
статусы ала алмасак та, ирем 
1986 елда Мурманскийда хезмәт 
иткән документын кайтартып, 
шул документ нигезендә тузган 
торак программасына эләгеп, 
2014 елда яңа фатир бирделәр. 
Кызларым-улларым да башлы 
күзле булдылар. Кызым Нисога 
да менә шушы элекке мәктәпне 
йорт итеп җайлаштырып 
бирделәр. Аллаһка шөкер итеп 
яшибез, пенсияләребезне 
алып торабыз. Туган илебезне 
сагынсак та, монда ияләштек 
инде. Оныклар да шунда 
туды, Россия гражданнары 
алар да. Сәламәтлек кирәк, 
иң мөһиме – сәламәтлек. Без 
карт кешеләр инде хәзер. 
Гомеребезнең ахырына кадәр 
тыныч кына яшәп бетерәсе 
килә. Балаларыбызга җүн 
бирсен Аллаһ Тәгалә. Күбрәк 
кызым Нисога авыр, чөнки дүрт 
баланы берүзе аякка бастыра. 
Олы оныгыма 14 яшь, аның 
мөмкинлекләре чикле, шуңа 
өйдә генә укый.

- Нисо, ватсапп группасында 
бер мөслимәгә ярдәм кирәк 
дигәч, ул мөслимә сез булып 
чыктыгыз. Сезнең белән 
шулай таныштык. Белүемчә, 
яулыкны күптән түгел генә 
бәйләдегез. Ә нәрсә сәбәп 
булды яулык бәйләп, намазга 
басарга?

- Аллаһка якынаюыма Ләйсән 
исемле мөслимә кардәшем 
сәбәп булды. Балалар бер 
садикка йөргәч, аралышып 
тордык. Бервакыт аның миңа: 
“Нисо, кыен булса да әйтәм, 
синең чалбардан йөрүең 
ошамый миңа. Син – хатын-
кыз, сыланып торган чалбарлар 
киергә тиеш түгелсең. Артыңнан 
чит ирләрнең күз салуы сиңа 
гөнаһ булып тора”, – диде. 
Шул сүзләр күңелемә нык 
тиде. Кардәшемнең холкы, үз-
үзен тотышы, киеме болай да 
игътибарымны җәлеп итә иде. 
Менә шуннан күлмәк киеп йөри 
башладым, яулык бәйләдем. 
Намазга басасым килә дигәч, 
ул миңа әкренләп өйрәтә 
башлады. Хәзер үзем дә, кызым 
да “Гайшәбикә”мәчетенә укырга 
йөрибез. 

Әйе,  ярдәм кирәк булды: 
өебездә су юк иде. Суны 
ишегалдына тикле керттеләр, 
ә өйгә  кертергә үз көчем 
генә җитми иде. Хәзер, 
әлхәмдүлилләһ,  өйдә су бар, 
моның өчен мөселманнарга, 
җирле җитәкчеләргә дә зур 
рәхмәт. Кер юу машинасын 
бурычка алдым, анысын түләп 
бетергәч, җылы су өчен бойлер 
алырмын дип торам. Олы 
кызымның аяклары авырта, аңа 
йомыш үтәргә урамга чыгуы 
авыр. Өйдә туалет-ванна булсын 
иде дип хыяллана, чөнки ул 
да намаз укырга өйрәнә, ә 
намазга таһарәт алу кирәк. Иң 
кечкенәсенә 2 яшь, бакчага 
йөри. Табиблар йөрәк авыруы 
таптылар. Аның белән Казан 
хастаханәсе юлын таптыйбыз 
әле. Үзем 8 класс белем белән 
генә калдым, профессиям 
булмаса да авыр эштән куркып 
тормыйм. Киләчәктә ниятем 
– эшкә чыгу, балаларны аякка 
бастыру.

- “Нурлы гәҗит” аша әйтер 
сүзегез бармы?

- Юк дип әйтсәм, ялган 
булыр иде. Улым Искәндәр 
туар алдыннан, 2012 
елда, Актанышбаш авылы 

фермасында 2 ай эшләп алдым. 
2013 елда улым Әмирхан 
туды, ә 2017 дә кызым Гаишә. 
Олы кызыма 2012 елда 
беренче тапкыр бер еллык 
инвалидлык билгеләделәр, 
2013 елда инвалидлыкны18 
яшькә кадәр ясап, үземә 
шул баланы караган өчен дә 
пособие түли башладылар. 
Тик ни хикмәт, 5 ел үзгач, 
минем хезмәт кенәгәсен (үзем 
күргәнем юк) пенсия фондына 
тапшырганнар. Нәтиҗәдә, 
мине эшләгән, декрет акчалары 
алган, өстәвенә инвалид бала 
караган өчен пособие дә алып 
барган, дип 267000 сумны ай 
саен тотып калырга карар 
чыгарганнар. Мин чынлыкта 
эшләмәдем. Имза куеп алган 
хезмәт хакы кәгазьләрен дә 
үземә күрсәтмәделәр. Хәл 
бик катлаулы, монда минем 
икенче тормыш иптәшемнең 
дә колхозда эшләп алуының 
да катнашы бар. Моңарчы 
прокуратурага мөрәҗәгать итеп 
караганым булды. Нәтиҗәсе 
генә булмады. Миңа җирлеккә 
бәйле булмаган юристларга 
чыгарга тәкъдим иттеләр. Алар 
түләүле. Белемем дә, гакылым 
да җитми, шуңа берәр киңәш 
бирердәй, юл күрсәтердәй 
кеше табылмасмы дип дәшүем. 
Дөреслеккә ирешергә иде. 

Кеше хәлен кеше белми, 
үз башына төшмәсә. 
Раджабовлар башка милләт 
вәкилләре булсалар да, 
ышанулары бер. Бер Аллаһ 
Тәгаләгә ышаналар, Аннан 
ярдәм көтәләр. Күпмедер 
дөньяви авырлыкларга дучар 
булсалар да, тормышларына 
кәнәгать булып яшиләр. 
Газетабызның тиражы күп 
булмаса да, Нисо ханымның 
мөрәҗәгатен ишетүче инсан 
табылыр. Дөреслек өскә 
чыгар.

▪Илина Арсланова
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Сәйдә Аппакова киңәшләре

КАЕНАНАНЫ САТЫП АЛЫРГА КИРӘК

Әңгәмәбез барышында Сәйдә абыстай ирен 
ничек итеп аракыдан биздерүен дә сөйләп үтте.

- Яңа өйләнешкән чагыбыз, ирем заводта эшли. 
Эштән соң иптәшләре белән очраша да аракы эчеп 
кайта. Бер ай җәфаландым шулай. Фатир хуҗабыз, 
сеңлем, син аны мактап кара әле, ди. Бер мәҗлескә 
чакырдылар, мине бәйрәмнәрдә гел тамада итеп 
билгелиләр иде. Махсус уен оештырдым: иреңне 
яки хатыныңны макта. Иң элек үзем башлыйсы 
иттем. Иремне үтереп мактадым. Мәҗлестән 
кайтканда, Сәйдә, син кемне мактадың ул, ди. 
Тормыш аракы эчеп кенә бармый, бер-беребезгә 
үрнәк булып яшәргә кирәк, дим.

Фатир хуҗасы тагын бер киңәш бирде: 
иптәшләрен кунакка чакыр, диде. Дәш тем кунакка, 
пилмән, өч почмак пешереп сыйладым. Ашаткач, 
эчерткәч, йә әйтегез әле, минем сезнең алда нинди 
гаебем бар, нинди начарлыгым тиде, дим. Син 
бик әйбәт хатын, диләр. Алай булгач, ник иремне 
эчертеп кайтарасыз, мин әйтәм. Сезнең алда иремә 
шарт куям: йә сезне, йә мине сайлый. Ул торып 
басты да, иптәшләрем, гафу итегез, мин хатынны 
сайлыйм, диде. Шуннан соң бер тапкыр да аракы 
эчмәде.

Ачу чыкканда, шкаф җыештыр
Тормыш булгач, савыт- саба шалтырамый 

тормый. Ачуланышкан чаклар да була. Үпкәләп, 
авыз турсайтып әллә ни эшләп булмый, үпкәләшү 
тирәнгәрәк китә.

Сәйдә абыстай андый вакытта үзенә шөгыль таба 
торган булган - шкаф җыештырган.

- Мин үзем, ачуым чыкканда, шкафтагы 
әйберләрне ишеп төшерә идем дә шуларны, 
берәмләп, кабат киштәләргә тутыра идем. Шулай 
үземә эш ясап тынычланам. Үзалдыңа җырлап 
җибәрсәң дә була. Шул рәвешле тискәре энергияңне 
чыгарасың. Шкаф җыештырасың килмәсә, чәй куй. 
Чәй кайнап чыккач, өйдәгеләрне табынга чакыр. 
Минем ирем ачуланышкан вакытта гел чәй куя иде.

Яшьләрнең хәзер олыларга карата ихтирамы 
юк, каенана, каенатага хөрмәт дигән нәрсәне 

белмиләр, дип зарланабыз. Югыйсә тормышта 
аларның да киңәш- үгетләре бик кирәк. Сәйдә 
абыстай сүзләренчә, ирне җиңү өчен алар белән, 
киресенчә, дуслашырга кирәк.

- Күчтәнәч аласың да, иреңне, балаларыңны 
ияртеп, каенанаңа кунакка барасың. Шунда, и, 
әти-әни, әле ярый сез бар, әле дә сезнең улыгызга 
тормышка чыкканмын, рәхмәт, улыгызны дөрес 
үстергәнсез, дип сөйләнәсең. Гәрчә өйдә ызгышып, 
сугышып ятсагыз да! Ата-анага аның баласын 
беркайчан да яманларга кирәкми. Һәр ата-ана өчен 
бала газиз. Син иреңне мактагач, каенанаңның 
күңеле булып, синең алдыңда тыпырдап кына тора. 
Бу каенананы сатып алу була. Шәригать буенча, үз 
анаң белән каенанаң арасында тары ярмасы кадәр 
генә аерма бар. Шуңа күрә, телеңне кызганмаска 
кирәк.

Каенана да киленгә игътибарлы булсын. Килен 
эштән кайтканда чәй куеп торса, ике арадагы 
мөнәсәбәтләр дә яхшы була. Ашарга пешмәгән, чәй 
куелмаган булса, килен әнисе янына утырсын да, 
иңеннән кочып: «И әни җаным, әле ярый син бар, 
мин кайтышка чәй кайнап тора», - дисең. Акыллы 
каенана тиз генә торып, чәй куя. Артистлану менә 
шул вакытта кирәк инде.

Каенана дигәннән, кайбер кызлар, кияүгә чыгуга, 
ирне үз ягына авыштыру ягын карый башлый, 
чөнки аңа үз әти-әнисе дә шуны тукып тора: 
«Каенана-каената белән яшәмәгез, алардан аерым 
тору җаен кара!» Бала тәрбияләшергә дәү әни белән 
дәү әти кирәк бит.

▪ «Тузмый торган бүләк» китабыннан

СОРАУ:   Мөслимәгә банкта эшләргә 
ярыймы һәм анда бурычларны түләтү белән 
шөгыльләнергә, дөресрәге, хезмәткәрләрне 
моңа өйрәтергә мөмкинме?

ҖАВАП: Мөселманның бурычлы кеше белән үз-
үзен тоту кагыйдәләре “Әл-Бәкара” (Сыер) сүрәсенең 
280-нче аятендә әйтелгән: “Әгәр (бурычлы) авыр 
хәлдә булса, аның хәле җиңеләйгәнче көтү (кирәк). 
(Тарлыкта яшәгән кешеләрдән алачагыгызның 
бөтенен яки бер өлешен) Гафу итсәгез, сезнең 
өчен яхшырак. Әгәр сез (бурычны кичерүнең сезгә 
нинди зур савап китерәчәген) белсәгез иде!”

Әлеге аятьтән аңлашылганча, кичектерү – 
бурычлы белән үзара хезмәттәшлекнең иң кулай 
ысулы. Шуңа күрә бурычны түләтү процессы 
мәҗбүри характерда була алмый. Моннан тыш, 
банклардагы барлык бурыч йөкләмәләре – риба 
нигезендә төзелгән килешүләр, ә бу исә Коръәндә 
тыелган. Мондый төр бурычларны түләтүдә теләсә 
нинди төр ярдәм – үзенә күрә золым (рәхимсезлек 
һәм гаделсезлек). Шуңа күрә, акча эшләүнең 
мондый төре бик шикле. Ә Аллаһ яхшы белүче.

▪ ТР МДН сайтыннан
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ТАТАРСТАН МӨФТИЯТЕ
ӨЧ МӨСЕЛМАН БАСМАСЫ

НӘШЕР ИТӘ

13-нче гыйнварда илебездә Россия матбугаты 
көне билгеләп үтелде. Бүген Россиядә 67 меңнән 
артык массакүләм мәгълүмат чарасы теркәлү 
узган. Алар арасында газета һәм журналлар 
– 41 038. Шулар исәбенә «Шура» фәнни-дини 
альманахы, шулай ук «Умма» һәм «Дин вә 
мәгыйшәт» газеталары керә, алар Татарстан 
Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең 
«Хозур» нәшрият йорты тарафыннан 
бастырыла.

Элек «Шура» альманахы 1908 елдан 1917 елга 
кадәр Оренбург шәһәрендә нәшер ителә һәм ике 
атнага бер тапкыр чыга. Аның нәширләре – 
танылган меценатлар, татар сәнәгатьчеләре 
һәм җәмәгать эшлеклеләре бертуган 
Мөхәммәдшакир һәм Мөхәммәдзакир Рәмиевлар 
булган. «Шура»ның мөхәррире – күренекле дин 
белгече, тарихчы-галим, педагог, язучы һәм 
җәмәгать эшлеклесе Ризаэддин Фәхретдин 
(1859-1936) була. 2013 елда ТР мөселманнары 
Диния нәзарәте башлангычы белән журналны 
нәшер итү торгызыла. Хәзерге чорда альманах 
татар телендә кварталга бер тапкыр 2500 
данәдә дөнья күрә һәм Татарстан Республикасы 
мәхәлләләренә, шулай ук Россия төбәкләренә 
тарала.

Журналда вәгазьләр, актуаль дини сорауларга 
җаваплар, тарихи очерклар, әдәби әсәрләрдән 
өзекләр, танылган татар дин белгечләре 
турында мәкаләләр, иске татар телендәге 
текстлар һ. б. басыла. Бүгенге көндә альманахның 
28-нче саны басмага әзерләнә. 

Альманахны түбәндәге адреслар буенча «Хозур» 
нәшрият йортының фирма кибетләреннән 
сатып алырга мөмкин:

- Казан шәһәре, Габдулла Тукай ур., 36-нчы 
йорт;

- Казан шәһәре, Газовая урамы, 14-нче йорт;
- www.huzurshop.ru интернет-кибете.
- +79033054543 белешмә телефоны буенча.
«Умма» газетасы – рус телендә, «Дин вә 

мәгыйшәт» газетасы татар телендә ай саен 
дөнья күрә һәм Татарстан Республикасы 
вакыйгаларын һәм җирле мөселманнарның 
тормышын, шулай ук Ислам дине һәм тарихы 
темаларын яктырта. 

«Дин вә мәгыйшәт» газетасына түбәндәге 
сайтлар аша язылырга мөмкин:  https://
podpiska.pochta.ru  һәм  https://uslugi.tatarstan.
ru («Подписка» бүлегендә).

▪ ТР МДН сайтыннан

РИЗА ФӘХРЕТДИННЫҢ 
ТУУЫНА 161 ЕЛ ТУЛДЫ

17 гыйнварда татар дин галиме, мәгърифәтче, 
мөфти Ризаэтдин Фәхретдиновның тууына 161 ел 
тулды. 

Р. Фәхретдин 1859 елда хәзерге Татарстан 
территориясендә - Бөгелмә губернасының Бөгелмә 
өязе Кичү Чаты авылында (хәзер Татарстанның 
Әлмәт районы) туа.  Әтисе имам булган. Аны 
7 яшендә авыл мәдрәсәсенә укырга бирәләр, 
бераздан күрше Чыршылы авылы мәдрәсәсенә 
укырга җибәрәләр. 1867-1868 елларда Ризаэтдин 
Фәхретдинов Чистай мәчете каршындагы 
мәдрәсәдә күренекле суфи шәех Закир ишан 
Камаловта укыган. 1869-1889 елларда Фәхретдинов 
Түбән Шельчел авылы мәдрәсәсендә укыта. Уку 
елларында Ризаэтдин Шиһабетдин Мәрҗани 
йогынтысында була. Атаклы галим-мәгърифәтче 
Шиһабетдин Мәрҗанине якыннанрак белер 
өчен, 1886 елда Ризаэтдин Казанга килә. 1887 
елда ул имам вазыйфасына сынауларны уңышлы 
тапшыра. 1889 елның июлендә Бөгелмә өязе Илбак 
авылы мәхәлләсе Р.Фәхретдиновны җирле имам 
вазыйфасына чакыра.

1891 елның гыйнварында Р. Фәхретдинне Диния 
җыены әгъзасы (кади) урынына чакыртып алалар 
һәм ул гаиләсе белән Кичучаттан Уфага чыгып 
китә. Риза Фәхретдин, татар иҗтимагый фикере 
һәм мәдәнияте тарихында фәнни белемнәр, тарих, 
әдәбият һәм мәдәният, фәлсәфә һәм тарих, дөньяви 
белемнәрне пропагандалаучы һәм рационалистик 
фикерләүгә өндәүче дин галиме буларак билгеле. 
1922 елда Россия һәм Себер мөселманнары үзәк 
Диния нәзарәте мөфтие итеп сайлана.

Фәхретдинов мәчетләрне ябуга, имамнарны 
кулга алуларга һәм дини китапханәләрне юк итүгә 
каршы протестлар белдерә. Әдәбиятның бер өлешен 
ул  Үзәк Диния нәзарәте архивында коткарып кала 
алган. Үз кулъязмаларының күп өлешен ул СССР 
Фәннәр академиясе көнчыгышны өйрәнү буенча 
Ленинград бүлеге архивына тапшыра, анда алар 
бүгенге көнгә кадәр саклана.

1936 елда Риза хәзрәт үзенең тормыш юлын 
Россия һәм Себер мөфтие постында Уфа шәһәрендә 
тәмамлый. Уфадагы мөселман зиратында җирләнә.

https://podpiska.pochta.ru/
https://podpiska.pochta.ru/
https://uslugi.tatarstan.ru/
https://uslugi.tatarstan.ru/
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БисмиЛләһ

БисмилЛәһир-Рахмәнир-Рахим дип, бөтен гамәл башлана.
Таш атып куылган шайтаннан сыенам мин Аллаһка.
БисмиЛләһ ул – бар эшне дә башлаучы дога була.
БисмиЛләһ дип башлаган эш, һәрчак уңышлы була. 
БисмиЛләһ дип иртә торсаң, уңар бөтен эшләрең.
БисмиЛләһ дип ятар булсаң, матур булыр төшләрең.

Мөселманның таныклыгы – “Ләә иләәһә илләЛлааһ” –        
 “Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы юк затлар!”
“Ләә иләәһә илләЛлааһ” дип, кабатлар мөэмин кеше;
Аллаһ аңар ярдәм итәр, уңышлы булыр эше.
“Ләә иләәһә илләЛлааһ”, “Ләә иләәһә илләЛлааһ”
Мөселманга ярдәм итә, һәрдаим Бөек Аллаһ.
Аллаһу Әкбәр! Аллаһ Бөек! Бердәнбер безнең Аллаһ.
Бул мөселман, укы намаз – Имансыз булып калма!
Аллаһу Әкбәр! Аллаһу Әкбәр! Ләә иләәһә илләЛлааһ!
Мөселманның һәр гамәлен күрә, ишетә Аллаһ.

Ябык шайтан белән симез 
шайтан

Бервакыт ябык шайтан белән симез шайтан очрашалар. Симез шайтан ябык 
шайтанга әйтә:

– И, дустым! Ни өчен бу кадәр ябыгып беттең син? Нәрсә булды? – ди.
Ябык шайтан аңа жавабында:
– Әй, кардәшем, мин бер мөселман кешегә билгеләнгән идем, ул нәрсә генә 

эшләсә дә, кайда гына барса да, нинди генә халәттә булса да – шатлыклымы ул, 
борчулымы – һәрвакыт Аллаһны телгә алып йөри: эшләрен башлар алдыннан 
“бисмиЛләһ”, ди; иртәли-кичли догалар язылган китаптан төрле зикерләр 
укый; нәрсә генә булса да: “Нәрсә генә булса да, Аллаһка мактау булсын!” – ди!!! 
Аптырагач, ачуын китереп карыйм, ә ул: “әгузу биЛләһи минәшшәйтаанир 
ражим”, – ди. Шул сәбәпле, ашамый-эчми калам, ябыгып, шыр сөяккә калдым! 
Аннан кача-кача арып, талып беттем! Ә иң авыры шул – ул күзләрен харамнан 
саклый! Бер угымны да ата алмыйча калдым! Зур шайтан янына барып, берәр 
жиңелрәк бирем бирүен сорыйм әле!

– Әй, дустым! Синең хәлең бигрәк кызганыч икән! Ә мин шундый бер гамьсез 
бәндәгә эләктем: “бисмиЛләһ” әйтү түгел, Аллаһны исенә дә алмый!!! Ашаганы 
– харам, эчкәне – харам, эшләгәне дә – харам!!! Өенә кергәндә муенына атланып 
керәм, башын кайда борсам, шунда карый, нинди сүз пышылдасам, кабатлый! 
Рәхә-ә-әт!!! Аның белән бергә ашыйм, бергә эчәм, йоклыйм һәм башка бөтен 
гамәлләрен дә аның белән бергә башкарам. Менә, күр, ничек тазарып беттем! 
Шулай дәвам итсә, аны утка керәчәге көн кебек ачык!…

Шулай итеп, әле алар бик озак сөйләшеп тордылар.

http://sabyem.ru/?p=8174
http://sabyem.ru/?p=12555
http://sabyem.ru/?p=12555
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Хөрмәтле Актаныш районында 
яшәүче хатын-кызларыбыз!

Актаныш муниципаль районы Башкарма 
Комитеты һәм Актаныш районы Мөслимәләр 
берлеге “Хатын-кызның күркәм 
сыйфатлары” исемле мөнәҗәт һәм бишек 
җырларын башкару осталыгы конкурсын 
үткәрә. 

Конкурска катнашу өчен сабырлык, 
чисталык (тән һәм җан), оялчанлык 
темаларын мөнәҗәт  яки бишек җыры белән 
катнашырга мөмкин. 

    
Конкурсны үткәрү вакыты 

1. I тур (сайлап алу ) 14 нче февральдә “Яшьлек” кинотеатрында сәгать 8.00 дә була.
2. II тур (финал) 17 нче февральдә Финал. Әлфия Авзалова исемендәге Район мәдәният 
йортында уздырылачак. 

Конкурсның номинацияләре
I. “Аллаһ Тәгалә сабырлар белән...” номинациясендә мөнәҗәт башкару

1. 7 яшьтән -18 яшькәчә балалар арасында; 
2. 19 – 40  яшькә кадәр яшькәчә хатын-кызлар арасында; 
3. 40 яшьтән өлкәнрәкләр арасында.

II. “Оялчанлык - иманнан” темасына башкарылган мөнәҗәтләр башкару  
1.  7 яшьтән - 18 яшькәчә балалар арасында; 
2. 19 – 40 яшькә кадәр яшькәчә хатын-кызлар арасында; 
3. 40 яшьтән өлкәнрәкләр арасында.

III. “Пакълек – иманның яртысы” темасына башкарылган мөнәҗәтләр башкару  
1.  7 яшьтән -18 яшькәчә балалар арасында; 
2. 19 – 40 яшькә кадәр яшькәчә хатын-кызлар арасында; 
3. 40 яшьтән өлкәнрәкләр арасында

IV. “Бишек җыры” номинациясе
1.  7 яшьтән -18 яшькәчә балалар арасында; 
2. 19 – 40  яшькә кадәр яшькәчә хатын-кызлар арасында; 
3. 40 яшьтән өлкәнрәкләр арасында.

Конкурсны үткәрү шартлары һәм таләпләре
•	 Конкурска тәкъдим ителүче мөнәҗәт, бишек җыры 5 куплеттан артмаска тиеш. 
•	 Заявкаларны биреп бетерү 14 февральгә тәмамлана.
•	 Шәригатьчә кием белән килергә.  
•	 Актаныш районында яшәүче һәрбер хатын-кыз катнаша ала.

Конкурста катнашырга теләүчеләр 89372919602 телефоны буенча Гарифуллина Сумия Хәләф 
кызына заявка калдыра ала.

· ИГЪТИБАР! БӘЙГЕ ·

Гариза үрнәге

Фамилия
Исем

Әтисенең исеме

Катнашучының 
яше

Катнашучыларның 
торган җире Телефон Номинация 
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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: 

30 гыйнвар 11.00 сәгатьтә.
Индекс: П4562, тираж 500

Заказ номеры № 995

12 · ФЕВРАЛЬ АЕНА НАМАЗ ВАКЫТЫ ·
М

ил
ад

и
20

20 Көн исеме Сәхәр 
тәмам

Иртәнге 
намаз

Кояш 
чыга

Өйлә 
намазы

Икенде 
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү
намазы

Һиҗри
1441ел

1 Шимбә 05:10 05:48 07:18 12:00 14:05 16:07 17:54 7

Җ
өм

әд
әл

-ә
хи

р

2 Якш 05:08 05:46 07:16 12:00 14:07 16:09 17:56 8

3 Дүш 05:07 05:44 07:14 12:00 14:09 16:11 17:58 9

4 Сиш 05:05 05:42 07:12 12:00 14:11 16:13 17:59 10

5 Чәрш 05:03 05:40 07:10 12:00 14:13 16:15 18:01 11

6 Пәнҗ 05:02 05:38 07:08 12:00 14:15 16:18 18:03 12

7 Җомга 05:00 05:36 07:06 12:00 14:17 16:20 18:05 13

8 Шимбә 04:58 05:34 07:04 12:00 14:19 16:22 18:07 14

9 Якш 04:56 05:32 07:02 12:00 14:21 16:24 18:09 15

10 Дүш 04:55 05:30 07:00 12:00 14:23 16:26 18:11 16

11 Сиш 04:53 05:28 06:58 12:00 14:25 16:28 18:12 17

12 Чәрш 04:51 05:26 06:56 12:00 14:27 16:31 18:14 18

13 Пәнҗ 04:49 05:24 06:54 12:00 14:29 16:33 18:16 19

14 Җомга 04:47 05:21 06:51 12:00 14:30 16:35 18:18 20

15 Шимбә 04:45 05:19 06:49 12:00 14:32 16:37 18:20 21

16 Якш 04:43 05:17 06:47 12:00 14:34 16:39 18:22 22

17 Дүш 04:41 05:15 06:45 12:00 14:36 16:41 18:24 23

18 Сиш 04:39 05:12 06:42 12:00 14:38 16:44 18:26 24

19 Чәрш 04:37 05:10 06:40 12:00 14:40 16:46 18:28 25

20 Пәнҗ 04:35 05:08 06:38 12:00 14:42 16:48 18:30 26

21 Җомга 04:32 05:05 06:35 12:00 14:44 16:50 18:32 27

22 Шимбә 04:30 05:03 06:33 12:00 14:46 16:52 18:34 28

23 Якш 04:28 05:01 06:31 12:00 14:48 16:54 18:36 29

24 Дүш 04:25 04:58 06:28 12:00 14:50 16:57 18:38 30

25 Сиш 04:23 04:56 06:26 12:00 14:52 16:59 18:40 1

Рә
җ

әб

26 Чәрш 04:21 04:53 06:23 12:00 14:54 17:01 18:42 2

27 Пәнҗ 04:18 04:51 06:21 12:00 14:56 17:03 18:44 3

28 Җомга 04:16 04:48 06:18 12:00 14:57 17:05 18:46 4

29 Шимбә 04:13 04:46 06:16 12:00 14:59 17:07 18:48 5


