№ 2 (171) 29-сђфђр-1434

6+

№2 (171). 11 гыйнвар 2013 / 29-cђфђр-1434

ТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ БАСМАСЫ

"Мљхђммђдия"
мђдрђсђсе

Вакытыгызныћ
кадерен белегез!
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МЂЊЛИД АЕ

ЯЋАЛЫКЛАР
ЯЋАЛЫКЛАР
ХЂЛЂЛ РИЗЫК
ЌИТЕШТЕРЕРГЂ
ТЕЛЂЊЧЕЛЂР АРТА
Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ "Хђлђл" стандартлары
комитеты динебез кануннары буенча
продукция ђзерлђњне раслый торган таныклыклар тапшырды. Комитет таныклыкларын бу юлы май ризыкларын
ќитештерњче "Клюкин Вячеслав Владимирович" шђхси предприятиесе џђм
"Молочное объединение "Победа"
ќаваплылыгы чиклђнгђн ќђмгыяте
алды. Ђлеге оешмалар икесе дђ - Чилђбенеке. Таныклыклар бер елга бирелде.

Тиздђн мљселманнар
љчен зур тантана, шатлык кљне - Пђйгамбђребез Мљхђммђднећ (сгв)
туган кљне - Мђњлид
бђйрђме ќитђ. Аны рабигыль-ђњвђл аеныћ 12
нче кљнендђ билгелђп
њтђлђр.
Сабый баланыћ дљньяга аваз
салуы - аныћ ђти-ђнисе џђм туганнары љчен куанычлы вакыйга. Ђ пђйгамбђр туу ул - бљтен
дљнья љчен шатлык. КоръђниКђримдђ болай диелђ: "(Ий,Мљхђммђд) Без сине бары тик рђхмђт
билгесе итеп галђмдђге халыкларга књндердек" ("Ђнбия
(Пђйгамбђрлђр)" сњрђсенећ 107
нче аяте). Сљекле пђйгамбђребез
туган кљнне безгђ шђфкать-рђхим
ићђ. Аллаџы Тђгалђ књрсђткђн
тугры юлны љйрђтњче Пђйгамбђребезнећ (сгв) кешелек љчен
мљџимлеген џђм књркђм сыйфатларын аћлаган очракта, Мђњлид
ђн-Нђби кебек кљнгђ битараф калып булмый.
Бу кљнне бљтен дљнья мљселманнары Аллаџы Тђгалђнећ
пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
белђн ќибђргђн рђхмђтен тагын
бер кат тљшенергђ тырышырга
џђм шљкрана кылып догалар
укырга, пђйгамбђребезне мактап,
салаватлар ђйтергђ тиешлђр.
Мђњлид бђйрђмен билгелђп
њтњ - барлык мљселман халыкларына хас дини гореф-гадђтлђрнећ

берсе. Ислам диненећ књпчелек
галимнђре бу кљнне бђйрђм итњ
шђригать кануннары кысаларында башкарылса рљхсђт ителђ,
хђтта мђслихђт тђ дигђн фикердђ.
Бђйрђмне уздыру бит бары динебезне кљчђйтђ торган гамђллђрдђн генђ тора: бергђлђп намазлар уку, салаватлар ђйтњ, Пђйгамбђребезнећ (сгв) књркђм сыйфатлары турында сљйлђшергђ ќыелу,

догалар уку... Мђњлидне бђйрђм
итњнећ балалар љчен тђрбияви
ягы да бар, чљнки бу кљнне алар
Пђйгамбђребез (сгв) турында еш
ишетђлђр, ђ аныћ тормышын чагылдырган хикђятлђр балаларны
илџамландыра, књћеллђрен баета.
Мђњлид - барлык мљселманнар љчен Аллаџы Тђгалђнећ
рђхмђтен искђ тљшерњ. Раббыбыз-

га рђхмђтле булыйк, шљкрана кылыйк, дин кардђшлђребез белђн
бергђ пђйгамбђребезгђ багышлап
џђм дљнья мљселманнары арасында тынычлык урнашуын сорап догалар кылыйк.
Њзђклђшкђн дини оешма Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

ОЛУГ ГАЛИМ ВЂ
ФИКЕР ИЯСЕ
Моннан нђкъ тугыз гасыр элек яшђгђн галим џђм
ќђмђгать эшлеклесе, педагог џђм остаз-имам Газзђлинећ фикерлђре, карашлары, аныћ хезмђтлђре еллар
аша урта гасырларда ук Европага барып ирешђ, бљек
немец философы Гегель тарафыннан да бик югары
бђялђнђ.
Ђл-Газзђли
ђбњ-Хђмид
Мљхђммђд - књренекле ислам
дине белгече џђм фикер иясе
1058 елда Иранныћ Тус
шђџђрендђ (ђлеге кала Хљрђсђн
тљбђгендђ урнашкан) туган. Аныћ
балачагы ятимлектђ џђм михнђттђ
узган. Тус, Ќурќан џђм Нишапурдагы атаклы мђдрђсђлђрдђ белем
алган.
1085 елда Коръђнне тирђнтен њзлђштергђн џђм аны оста
итеп тђфсир кылучы буларак, аны
вђзир Низам ђл-Мљлек Исфаханга китертђ џђм Иранны яулап алган сђлќњк солтаны Мђлик шаџ
сараена хезмђт итђргђ књндерђ.

Мђгълњм булганча, шул чорларда
шунда бљек шагыйрь, математик
џђм астроном Гомђр Хђйям дђ
яши.
Бу ике шђхеснећ очрашуы
турында риваять бар. Имеш, бервакыт Газзђли Исфахандагы обсерваториягђ килђ џђм њзеннђн
10 яшькђ љлкђнрђк Гомђр Хђйям
белђн озаклап ђћгђмђ кора. Кунак
акыл иясенећ йолдызлар, галђм
тљзелеше, обсерваториянећ эшчђнлеге турында тђфсиллђп
сљйлђвен шаккатып тыћлый, сораулар яудыра. Ђћгђмђдђшлђр сњз
белђн шулкадђр мавыгып китђлђр
ки, хђтта вакыйгаларныћ чылбы-

рын югалтып, сњзне ничек йомгакларга белмилђр. Шулчак манарадан азан ишетелђ џђм ђл-Газзђли:
- Ниџаять, бљек хакыйкать
ишетелде џђм сафсата эреп югалды, - дип, обсерваториядђн чыгып китђ.
Гыйлем эстђњнећ ђџђмиятен
тирђнтен аћлаган Низам ђлМљлек Мђлик шаџны илдђ берничђ урында дарелфљнњн ачарга
књндерђ. Табигыйдер, мђгърифђт
учаклары кодрђт иясе вђзир
хљрмђтенђ "Низамийя" исеме
белђн аталалар. 1091 елда Багдад
шђџђрендђге "Низамийя"гђ вђзир
Ислам дине хокукын - фикъџе
мљгаллиме итеп Газзђлине
ќибђрђ. Мђгђр аныћ укытучылык
эшчђнлеге нибары дњрт ел гына
дђвам итђ. Тђхет тирђсендђ вакыйгалар куера. Вђзир Низам ђлМљлек џђм Мђлик шаџ фетнђ-

Мђчеттђ яланаяк
џђм башка тњбђтђй кими
намаз уку мђкруџ гамђл
булып исђплђнђме?

челђр тарафыннан явызларча њтерелђ џђм, сђлќњклђр империясеннђн бђрђкђт качып, ызгыштарткалашлар башлана. Белгечлђр фаразлаганча, ђлеге куркыныч вакыйгалар тђэсирендђ, ђллђ
инде башка сђбђплђр белђнме галим авыруга сабыша џђм Шамнан
(Багдадтан) хаќ сђфђренђ чыгып
китђ. Хаќдан соћ Газзђли суфиларга кушыла. Дистђ еллар буе
(Ахыры 3-4 нче битлђрдђ.)

"ЗЂКЯТ" ФОНДЫ
ЭШ ТАБАРГА ЯРДЂМ ИТЂ
Татарстан мљфтиятендђге
"Зђкят" хђйрия фонды социаль
мђсьђлђлђрне хђл итњ белђн
шљгыльлђнђ џђм ятимнђргђ,
љлкђннђргђ, авыруларга, инвалидларга, мохтаќларга хђйрия ярдђме
књрсђтђ. Ић беренче чиратта хезмђткђ
яраксыз кешелђргђ љстенлек бирелђ.
Ђмма безнећ ќђмгыятебездђ, эшкђ
яраклы булып та, билгеле бер сђбђплђр
аркасында эш таба алмаучылар бар.
Менђ шундыйларга ярдђм књрсђтњ максатыннан, "Зђкят" фонды Казанда кадрлар белђн эшлђњдђ ђйдђп баручылардан саналган "Ућыш стратегиясе" компаниясе белђн килешњ тљзеде. Хђзер
фонд мохтаќларны эшкђ урнаштыру
белђн шљгыльлђнђчђк.
2013 елда, бу максатны књздђ тотып, Казанныћ Кабан арты мђчетендђ
яћа профессия њзлђштерњ чаралары,
тренинглар,
мастер-класслар
њткђрелђчђк.
Љстђмђ мђгълњмат алу љчен телефон: +7 (843) 537-12-83.
ЂГЕРЌЕДЂ
МЂЊЛИДКЂ
ЂЗЕРЛЂНЂЛЂР
Ђгерќе мљхтђсибђте Мђњлид
бђйрђменђ ђзерлђнђ. Белгђнебезчђ,
быел Мђњлид - Мљхђммђд пђйгамбђрнећ (сгв) туган кљне - 24 гыйнварга
туры килђ.
Ђгерќе районы имам-мљхтђсибе
Хђлим хђзрђт Якупов хђбђр иткђнчђ,
районда изге бђйрђм кичђсен њткђрњ
љчен ђзерлек эшлђре башланган. "Районыбызныћ "Нур" мђдрђсђсендђ
љлкђннђр Пђйгамбђребезне (сгв) олылаган мљнђќђтлђр, балалар шигырьлђр
љйрђнђ. Мђњлид бђйрђмен гыйнвар
ахырында район хакимияте белђн берлектђ Мђдђният йортында зурлап уздырырга ќыенабыз", - диде Хђлим хђзрђт.
ЛЕНИНОГОРСКИДА БАЛАЛАРНЫЋ ЯЛЫ ФАЙДАЛЫ УЗДЫ
Лениногорск шђџђре, Керкђле,
Яћа џђм Иске Шљгер, Бђкер авыллары мђчетлђренђ барлыгы иллелђп бала
ќыелды.
Мђктђп балалары ялга туктаган
вакытта, алар љчен мђчетлђрдђ белем
бирњ генђ тњгел, ял итњ чаралары да
оештырылды. Быел ђлеге чаралар
ќиденче мђртђбђ њткђрелде. Балаларга
ић беренче чиратта дин нигезлђре
љйрђтелде. Бу дђреслђр ярдђмендђ балалар ђти-ђнилђрне, љлкђннђрне
хљрмђтлђргђ, дус-ишлђренђ њрнђк,
књркђм холыклы булу нихђтле ђџђмиятле икђнен белделђр. Тљрле ярышларда
катнашып, бњлђклђр дђ алдылар. Саф
џавада уйнап, сђламђтлеклђрен ныгыттылар. Моннан тыш аларга, Боз сараен
арендага алып, тимераякта шуу
мљмкинлеге тудырылды. Яшь мљселманнар љчен кљненђ љч тапкыр аш ђзерлђнде.
Мђгълњматлар
ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ
рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды
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ДИН ЏЂМ ТОРМЫШ

"МЉХЂММЂДИЯ"
МЂДРЂСЂСЕ
Билгеле булганча, XIX
гасыр ахырында иске,
артта калган мђктђплђр
књпкђ яћарак, заманчарак уку йортларына
алыштырылалар. Патша Россиясендђ дљньяви татар мђктђплђре
ачуга киртђлђр булуын
билгелђп узыйк. Шул ук
вакытта алдынгы карашлы, яћа ысул белђн
укыта торган мђктђплђр
ачуга кискен зарурлык
барлыкка килђ. "Мљхђммђдия" мђдрђсђсен ачу
нђкъ менђ шул дђвергђ
туры килђ, ул заман талђплђренђ ќавап буларак тљзелђ.
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе
Россия татарлары арасында ић
билгеле уку йортларыныћ берсе була. Аћа књренекле дин галиме, мђшџњр ќђмђгать эшлеклесе, педагог Галимќан
Мљхђммђтќан улы Баруди (Галиев) нигез сала. XX гасыр башында ул књренекле мђгърифђтче, реформатор џђм философ
буларак та билгеле. Мђдрђсђ
бинасын тљзњ берничђ этаптан
тора. 1882 елда Г.Барудиныћ
ђтисе буе 16 м, иће 8 м булган
бер катлы таш бинага нигез
сала.
Аћа нигез салучы
хљрмђтенђ џђм аныћ фамилиясенђ бђйле рђвештђ бу мђдрђсђ
"Галиев мђдрђсђсе" дип
йљртелђ. Лђкин мђдрђсђ ачылуныћ беренче елында ук шђкертлђрнећ саны шулкадђр артып
китђ ки, алар хђтта бинага сыймый
башлыйлар.
Бу
Мљхђммђтќан ђфђндене идђн
астын да мђдрђсђ итеп яраклаштыруга этђрђ. Ул аћа тђрђзђлђр
куйдыра.
Шуннан
соћ
шђкертлђр аскы катка да урнаша башлыйлар. Кызганыч, 1898
елгы янгын вакытында бинаныћ агачтан эшлђнгђн љлеше
тулысынча янып юкка чыга.
Шул вакыйгадан соћ бераз вакыт њткђч, Барудиныћ танышлары ярдђмгђ килђ. Алар бай
џђм абруйлы кешелђр була,
аларныћ
ярдђме
белђн
мђдрђсђнећ яћа таш бинасы
тљзелђ, бу бина ике катлы була.
"Мљхђммђдия"нећ даны Россия
мљселманнары арасында тиз
тарала џђм, бераз вакыт узганнан соћ, мђдрђсђнећ яћа бинасында да шђкертлђргђ кысан
була башлый. Бер татарлар гына
тњгел, ђ башкортлар, кыргызлар,
калмыклар џђм тљрки халыкларныћ башка вђкиллђре дђ бу
мђдрђсђдђ белем алырга тырышалар.
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе
эшчђнлегенећ ић ђџђмиятле
љлешлђреннђн, ић беренче чиратта, шунысын књрсђтергђ
кирђк: ул њзенећ 36 ел эшлђњ
дђверендђ милли тормыш љчен
кирђкле мећнђрчђ югары квалификацияле кадрлар ђзерлђп
чыгарган. Алар миллђтнећ
књрке џђм горурлыгы булганнар.
Алар арасында без инкыйлабта
зур эшчђнлек књрсђтњче џђм

демократия љчен кљрђшњчелђрне (Х.Ямашев, М.Дулат-Гали,
К.Якуб, К.Туйбактин, С.Габбасов), могтђбђр ђдиплђрне (Г.Камал, Ф.Ђмирхан, М.Гафури,
Ф.Борнаш,
К.Тинчурин,
З.Бђшири, М.Укмаси, Ђ.Исхак,
Ђ.Камал, Ф.Ђсгать, Ф.Туйкин),
галим џђм ќђмђгать эшлеклелђрен (Г.Ногайбђк, Г.Шђрђф,
Х.Бђдигый, Ђ.Рђхим, Г.Гобђйдуллин), гуманитар-энциклопедистны (Н.Исђнбђт), мђгърифђтче-педагогларны (Т.Ильяс,
З.Шакиров, М.Галиев), инкыйлабчы, шагыйрь, полиграфистны (М.Алмаев), археограф џђм
педагогны (С.Вахиди), журналист џђм нђширлђрне (Б.Шђрђф,
Ђ.Хђсђни), югары ранг дипломатларын
(Х.Биккенин,
И.Ђмирхан), билгеле артистларны (З.Солтанов, Габдрахман
Камал, Габдулла Камал), атаклы
композиторларны (С.Габђши,
С.Сђйдђшев), рђссам-скульптор
Б.Урманчены џђм башка бик
књплђрне очратабыз.
Биш йљз шђкерт укыган бу
уку йортыныћ мљгаллимнђр составы њз заманы љчен шактый
зур булган. Мђсђлђн, 1906 елда,
берничђ ассистентны исђпкђ
алмаганда, монда егермегђ якын
мљгаллим эшлђгђн. Књрше "Гаффария" мђдрђсђсендђ, хђтта 1914
елда да нибары биш мљгаллим
булган. Архив материаллары буенча, 1913-1914 нче уку елында
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсенећ
мљгаллимнђр составы егерме
кешедђн торган. Алар арасында
шундый мљгаллимнђр булган:
Г.Баруди-Галиев (Коръђн тђфсире,
хђдислђр);
Г.Галиев
(Коръђн); М.Хђнђфиев (ђлифба,
Коръђн, гакыйдђ, ислам тарихы); Т.Ильяс (фикъџе, гарђп
ђдђбияты џђм гарђпчђ уку, инша,

догматика, шигърият, гакыйдђ,
хђдис џђм ђхлак); Я.Адутов
(Мљхђммђд галђйџиссђлам тормышы, гарђп ђдђбияты); Ш.Бикбулатов (Коръђн, гарђп этимологиясе, гакыйдђ); Х.Газизов
(гарђп этимологиясе, уку,
тђрќемђ, диктовка, хђдис, гомуми тарих, татар теле); К.Биккенин (этимология, гарђп теле
синтаксисы,
арифметика,
тђрќемђ, диктовка, уку, табигый
тарих, гарђп ритмикасы, инша);
М.Хђбибрахманов (арифметика,
география, татар тарихы, татар
теле); Ш.Мостафин (арифметика, матур язу, рђсем, Мљхђммђд
галђйџиссђлам хђдислђре, уку,
диктовка, гарђп теле, инша);
Х.Солтанов (рус теле, арифметика); Ђ.Заџитов (ислам тарихы,
рђсем, арифметика, хисап, этимология, диктовка, география,
Мљхђммђд
галђйџиссђлам
хђдислђре, Коръђн, уку); З.Уразаев (ятлау, диктовка, рђсем,
Коръђн, уку, књчермђ, хђдис,
гарђп теле, матур язу, хисап,
арифметика, ислам тарихы);
И.Ќђлђлетдинов (диктовка, матур язу, Коръђн, гакыйдђ, уку);
М.Мљхђммђтзакиров (гарђп
теле этимологиясе, тђрќемђ,
диктовка, уку, татар теле, ислам
тарихы, табигый тарих); В.Булатов (кљйлђп Коръђн уку, матур
язу); Ђ.Нигъмђтуллин (рђсем,
уку, гакыйдђ, књчермђ, ятлау, матур язу, арифметика, хисап, диктовка); К.Тђрќеманов (хокук
нигезлђре, татар теле, философия, психология, логика);
Ђ.Кђримов (Мљхђммђд галђйџиссђлам хђдислђре, гарђп
ђдђбияты); С.Нигъмђтуллин (гакыйдђ, арифметика, татар теле).
1901 елда шђџђр мэры Лебедев мђдрђсђнећ љч катлы бинасын тљзергђ рљхсђт бирђ. Ба-

руди мђдрђсђдђге тормыш рђвешен ул вакытларныћ санитаргигиена талђплђренђ туры китерњ љчен књп кљч куя.
Мђдрђсђнећ ашханђсе, кухнясы,
шифаханђсе, аяк киемнђре
тљзђтњ кярханђсе, урманчылыгы, китап тљплђњ кярханђсе, њз
бакчасы була. Кышын талиблар
(шђкертлђр) тимераякта шуу
љчен бакчада шугалак эшлилђр.
Мђдрђсђ каршында тљп бинадан
тыш њз укуларына тњли алмаган
ярлы балалар љчен мђктђп тђ
эшли. Мђдрђсђ њз исђбенђ талибларга бушка махсус кием, уку
ђсбаплары бирђ, хђтта стипендия дђ тњли. Ачылган вакытта
"Мљхђммђдия" башка уку йортларыннан берни белђн дђ аерылып тормаган. Бары тик Г.Баруди тырышлыгы белђн генђ уку
программасына илаџият џђм
гарђп теле кебек яћа дисциплиналар кертелђ. Алга таба
"Мљхђммђдия"
талиблары
"Мљхђммђдия", "Теле скоп",
"Манзарател-галђм", "Телчђн"
кебек њз газеталарын чыгара
башлыйлар. Талибларныћ њз
театрын булдыру идеясе барлыкка килђ. Џђм, билгеле булганча, 1906 елда мђдрђсђнећ њз
профессиональ театры оеша.
1891 елда, мђдрђсђдђ яћа
укыту ысулы кертелгђч, анда
математика, география, табигать
белеме, рус теле кебек дљньяви
предметлар да укытыла башлый.
Ел саен дљньяви фђннђрне укытуга зарурлык арта бара. Шулар
белђн параллель рђвештђ югары
квалификацияле укытучылар да
ђзерлђргђ кирђк була. Шул максатларда 1907 елныћ 2 маенда
педагогик курслар ачыла.
Нђтиќђдђ уку йорты књпбаскычлы мђдрђсђгђ ђйлђнђ, анда 12 ел
укый башлыйлар. Ђ 1913 елдан

мђдрђсђ тагын њзгђртелђ џђм ундњртьеллыккка ђйлђнђ: 5 ел "Ибтидаия" - башлангыч мђктђп, 6
ел "Санавия" - урта белем, 3 ел
"Галия" - югары џђм чыгарылыш курсы. Аннан тыш, укыту
системасына кертелмђгђн берьеллык ђзерлек курслары да була.
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе татарлар арасында гына тњгел, ђ бар
тљрки халыклар арасында да кић
танылу ала. 36 ел эшлђњ дђверендђ ул мећнђн артык талиблар ђзерлђп чыгара, аларга башлангыч, урта, югары рухи белем
бирђ. "Мљхђммђдия" мђдрђсђсе
татар мђгарифе тарихында якты
эз калдыра, фђн, мђдђният, икътисад, сђясђт љлкђлђренђ караган зур белгечлђр, галимнђр
ђзерлђп бирђ.
Лђкин
"Мљхђммђдия"
мђдрђсђсе тарихында барысы да
шома гына бармый. 1918 елда
мђдрђсђ куып таратыла, аныћ
бинасы тљрле совет оешмаларына тапшырыла. Мђдрђсђ, бик
озак эшлђми торганнан соћ,
бары тик 1993 елда гына яћадан
ачыла.
Мђдрђсђне оештыручы Татарстан мљселманнары Диния назарђте. Ђ хђзерге тарихи
бина бу уку йортына бары тик
1998 елда гына кире кайтарылды. Бу бинаныћ мђдрђсђгђ кире
кайтарылуында Ислам дине кабул итњгђ мећ ел исемендђге
Казан мљселман мђдрђсђсенећ
ул вакыттагы директоры Исхак
хђзрђт Лотфуллинныћ љлеше зур
булды.
Бњгенге кљндђ мђдрђсђдђ
урта
гомумбелем
бирњ
мђктђплђрен тђмамлаган укучылар "Ислам фђннђре џђм
тђрбия" белгечлеге буенча белем (югары рухи белем) алалар. Дини дисциплиналар
белђн бергђ, гарђп, татар, инглиз теллђре, психология, педагогика, чит теллђр укыту методикасы, риторика, информатика кебек предметлар да бу
уку йортыныћ уку планына
кертелгђннђр.
Мђдрђсђдђ дђреслеклђре,
курс џђм диплом эшлђрен
ђзерлђр
љчен
ќитђрлек
дђрђќђдђ ђдђбияты булган китапханђ эшли. Уку максатларында талибларга аудио/видео
кассеталар тђкъдим ителђ, бар
талиблар да алардан файдалана
ала. Чит шђџђрлђрдђн килњчелђрне мђдрђсђ тулай торак белђн
тђэмин итђ. Мђдрђсђдђ даими
рђвештђ Коръђнне яттан белњ џ.
б. темалар буенча группалар,
курслар, талиблар арасында
бђйгелђр њткђрелђ, кул эшлђре,
рђсем сђнгате њрнђклђре буенча
књргђзмђлђр оештырыла. ШТК
(русча ђйткђндђ КВН. - ред.),
башка вузлар белђн футбол, теннис, баскетбол, волейбол,
ќићел атлетика џ. б. спорт
тљрлђре буенча ярышлар њткђрњ
инде традициягђ ђйлђнде, дини
темаларга конференциялђр џђм
танышу, књћел ачу экскурсиялђре њткђрелђ.
Чыганак:
www.muhammadiya.ru
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ВАКЫТЫГЫЗНЫЋ
КАДЕРЕН БЕЛЕГЕЗ!
(Ахыры. Башы газетабызныћ
2013 елныћ 4 гыйнвар санында.)

Гамђллђрсез белемнђр акылдан язу, ђ белемсез
гамђллђр ул - булмый
торган ђйберлђр
Гали (рг) ђйткђн: "Гамђллђрсез белемнђр - акылдан язу, ђ белемсез гамђллђр ул - булмый торган ђйберлђр".
Акылдан язганнар исђбендђ
булмас љчен, без изге гамђллђр
эшлђњгђ књбрђк игътибар юнђлтергђ
тиешбез. Тик бу љлкђдђ ућышка
ирешер љчен, безгђ њз вакытыбызны контрольдђ тотарга џђм гамђллђребезне вакыт шкаласы буенча
дљрес бњлђргђ љйрђнергђ кирђк.
Гамђллђрнећ кыйммђте књп
факторларга бђйле. Џђм аныћ кыйммђтен шактый арттыра торган
шундый факторларныћ берсе - ул
гамђл кылынган вакыт.
Коръђндђ билгеле бер вакыт
аралыклары турында искђ алына. Ул
вакыт аралыкларыныћ, вакытныћ
мљџим булуы турында дђлилли.
Изге Коръђндђ Аллаџ берничђ тапкыр вакыт белђн ант итђ. Мђсђлђн,
Аллаџы Тђгалђ кљн белђн, ђ кайвакыт тљн белђн дђ, кояш чыгышы,
шђфђкъ алды вакытлары белђн дђ
ант итђ.
Коръђндђ шулай ук айлар искђ
алына, алар арасында дњртесе аеруча аерып књрсђтелгђн. Ул айлар арасында ураза ае - Рамазан да бар.
Ќомга кљн џђм Кадер киче аерым
искђ алынган.
Болар барысы да вакытныћ
ђџђмиятен дђлилли џђм Изге Китапта ђйтелгђн вакыт аралыкларын
дљрес итеп файдалана белњнећ зарурлыгы турындагы фикергђ китерђ.
Аллаџныћ Рђсњле (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
ђйткђн: "Аллаџныћ ић сљйгђн коллары - кояш џђм айныћ хђрђкђте
артыннан књзђтеп баручылардыр. Ягъни њз тормышларыныћ џђр
мизгелен бу вакытта ић кирђкле булган гамђлне башкарырга тырышучылары - ић сљелгђннђре. Кайсы
вакытта кайсы гамђлне башкарыр-

га кирђк икђнен Рђсњлебез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) хђдислђре аша ачыкларга
була. Хђдислђрдђ кайсы гамђллђрне кайсы вакытта башкарырга, алда
искђ алынган ул вакыт аралыкларын
ничек итеп дљрес файдаланырга икђнлеге тђфсиллђп аћлатылган.
Њзенећ килђчђге турында кайгырткан џђм бар омтылышлары бу
фани дљнья белђн генђ чиклђнмђгђн
џђркемгђ бу мђсьђлђне ќентеклђп
љйрђнергђ џђм тормышныћ џђр мизгеленнђн мљмкин кадђр књбрђк файда алып калырга тырышырга кирђк.
Мин эшне имам ђл-Газзђлинећ
"Хак юлга басу буенча књрсђтмђлђрнећ башлангычы" китабын
укудан башларга кићђш итђр идем.
Китапта йокыдан уянганнан алып
йокларга ятканга кадђрге џђр вакыт
аралыкларында нинди гамђллђр кылуныћ џђм аларны ничек итеп башкаруныћ љстенлеклђре турында ќентеклђп аћлатыла. Китап рус теленђ
тђрќемђ ителгђн џђм бу китапны
укып чыккан кеше њзенђ књп файда
алачак.

Вакытныћ кадерен
барысыннан да књбрђк
белњчелђр
Хђсђн ђл-Басри: "Мића њз вакытларына карата динарлар
џђм дђрџђмнђргђ караганда да
књпкђ комсызрак булган кешелђрне књрергђ туры килде", - дигђн.
Хђсђн ђл-Басри табигыйннардан булган, ягъни ул сњз алып барган кешелђр я сђхабђлђр, я табигыйннар булган. Сђхабђ џђм табигыйннардан бу сыйфатны алдагы гасырларда њзлђренђ ић књп алучылар суфилар булганнар.
Суфичылыкныћ књп тљрле билгелђмђлђре бар. Аларныћ берсе:
"Суфичылык - џђр мизгелне бу
мизгел вакытында ић љстенлекле булган гамђл башкару љчен
файдалану", - дигђн.
Гомђр ђл-Макки билгелђве буенча: "Суфичылык ул - Аллаџныћ
колы џђр мизгелдђ бу мизгел љчен
мљмкин булган гамђллђрдђн ић
љстенлеклесе белђн мђшгуль булуы".

Ић зур галимнђр суфичылыкныћ бу сыйфатын таныганнар џђм
вакытларыныћ џђр мизгелен нђтиќђле файдаланырга љйрђнњ љчен суфиларныћ мљридлђре булып
киткђннђр.
Гамђллђрнећ кыйммђте књп
факторларга бђйле. Алда без гамђллђрнећ вакыт белђн бђйле икђнлеге турында сњз алып барган идек.
Тик гамђллђрнећ кыйммђтен билгелђњ љчен тагын бер тљп фактор
бар. Ул - бу гамђлне башкарган вакытта аны башкаручыныћ халђте.
Ике кеше дђ бер њк гамђл кылырга мљмкин, мђсђлђн, алар икесе
дђ намаз укыйлар, ди. Тыштан караганда, аларныћ икесе дђ бертљрле кебек књренергђ мљмкин. Тик
шулай да, алар арасындагы аерма
књк белђн ќир арасындагы кебек тђ
булырга мљмкин. Барысы да бу
гамђл кылучыларныћ нинди ният
алып аны башкаруларына џђм аны
башкарган вакыттагы эчке халђтлђренђ бђйле.
Безнећ књбебез љчен ић мљџиме - гамђл башкару: намаз, Коръђн
уку, искђ алу йоласы, сђдака тарату
џ. б. Ђгђр дђ бу гамђлне кылган вакытта: "Рухи халђт нинди булырга
тиеш?" - дип сорау бирелсђ, безнећ
кайсыбыз бу сорауга ќавап бирђ
алыр иде икђн?! Ђ бит бу - без кылган гамђллђрнећ кыйммђтен књп
мђртђбђлђр арттыра торган ђйбернећ њзе бит инде.
Гамђллђрне кылган вакытта
эчке халђтнећ ничек булырга тиешлеген белергђ телђгђн кешегђ ђлГаззђлинећ "Иман турындагы
фђннђрнећ яћадан тууы" китабын
укырга кићђш итђр идем. Бу гаќђеп китап, аны укып чыгып, сез кылган гамђллђрегезнећ, гђрчђ сез аларны башкару љчен књп кљн-тљннђрегезне сарыф итсђгез дђ, камиллектђн никадђр ерак икђнлеген
аћлый аласыз.

Планлаштыру,
контроль, анализ…
Безнећ тормыш кай ягы белђндер сђњдђгђ охшаш. Сђњдђдђге
кебек њк без тљп капиталга - вакытыбызга иябез. Безнећ табышка

чыгу яки инде зыянга эшлђвебез аны
ничек итеп файдалана белњебезгђ
бђйле. Телђсђ кайсы эшмђкђр
њзенећ эшлђрен планлаштырырга
џђм аннан соћ аны анализларга
кирђк икђнен белђ. Џђр эшмђкђр
шул анализ нђтиќђсендђ алга таба
њзенђ ничек эш кылырга кирђклеген
ачыклый. Шуныћ кебек њк без дђ
кыла торган гамђллђребезне планлаштырырга, аларны контрольдђ
тотарга, аннан соћ анализларга тиешбез.
Ић беренчесе - без њзебезгђ
эшлђнђсе эшлђрнећ программасын
тљзеп куярга тиешбез. Ђлбђттђ, бу
программа Аллаџныћ Рђсњленнђн
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) безгђ кадђр килеп
ирешкђн белемнђр белђн туры китереп тљзелергђ тиешле. Шул ук
вакытта, бу программабызныћ матдђлђрен башкарып чыгу безгђ
нђрсђлђр китерђчђген дђ аћларга
тиешбез. Аныћ ни љчен эшлђнњен
џђм нилђргђ китерђчђген аћламыйча, ни дђ булса эшлђњ - бик авыр эш.
Бу эш башта, соћыннан гадђткђ
ђйлђнеп киткђнчегђ кадђр аеруча
авыр. Шућа да баштагы этапта,
планлаштырган ул гамђллђребезнећ
зур кыйммђткђ ия булганын њзећнећ
исећђ тљшереп тору - аеруча мљџим.
Ђгђр дђ безнећ љебезнећ књренеп
торган урынында кљндђлек режим
эленеп торса, бик яхшы. Ђ андагы
планлаштырылган џђр матдђ каршында, аныћ кыйммђтен аћлатучы
Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!)
хђдислђре яки галимнђрнећ ђйтемнђре дђ торса, аеруча яхшы.
Мђсђлђн, ђгђр без, беренче
матдђ итеп, "Таћ атканчы торырга
џђм намаз укырга", - дип язганбыз
икђн, монда бу вакытныћ ђџђмиятен дђлиллђњче џђм намазны шул
вакытта уку лазем икђнен аћлатучы хђдислђрне язып куябыз. Ђгђр
дђ уянгач џђм йоклар алдыннан без
бу хђдислђрне укып чыгабыз икђн,
безнећ бу вакытны Аллаџка табынып њткђрергђ булган телђклђребез
артачак кына.
Шулай ук йоклар алдыннан режимны укып чыгып, безгђ бу рас-

писаниене њти алу-алмавыбызга
анализ ясау да лазем. Ђгђр дђ планлаштырылганныћ барысын да эшли
алгансыћ икђн, игелекле гамђллђр
башкарырга ярдђм иткђн љчен Аллаџка рђхмђтлђр яудырырга кирђк.
Ђгђр дђ инде ният ителгђннђрнећ
барысы да эшлђнеп бетмђгђн булуы, яки тагын да начаррагы - берђр
килешсез эш тђ эшлђнгђн булуы
ачыкланса, шунда ук тђњбђ итђргђ
кирђк џђм мондый эшлђр љчен,
мљмкинлегећђ карап, њз-њзећђ ниндидер ќђза бирњ тђртибе урнаштыру да яхшы.
Мисал љчен, сез иртђнге намазга вакытында тора алмадыгыз, ди.
Сезгђ бу кљнне моныћ љчен ураза
тотарга яки мљлкђтегезнећ ниндидер бер љлешен Аллаџ юлында тотарга була. Шул ук вакытта без њзњзебезгђ икенче кљнне расписаниедђге бар матдђлђрне дђ башкарып
чыгарга тырышуны максат итеп
куярга тиешбез. Џђм шулай итеп,
џђр кљн саен без бу фани дљньяны
ташлап киткђнгђ кадђр шул эшлђрне башкарырга тиешбез.
Без џђр яћа кљнне яћа шартларда башлап ќибђрђбез. Баймы без,
ђллђ ярлымы, безнећ барыбыз карамагында да 24 сђгать. Бђялђп бетереп булмаслык бу ресурсны џђркем
њзенчђ файдалана џђм безнећ Хисап
кљнендђге хђлебез дђ без аны ничек
итеп сарыф итњебезгђ бђйле.
Бу кљнне кешелђр бу дљньяда
ќыйган бар байлыкларын да Аллаџныћ берлеге турындагы гыйбарђне
ђйтер љчен ќитђрлек булган берничђ
секундка алмаштырырга ђзер булырлар, тик инде андый мљмкинлек
аларга бњтђн бирелмђс.
Ђ ул вакытта башкалар хозурлыкта булыр. Аларныћ хђтта йокылары да, башкалар дљньяви дип
исђплђгђн гамђллђре дђ, аларга Аллаџка табыну булып язылыр. Џђм дђ
алар, шиксез, тормыш мизгеллђренећ кадерен белгђн, вакытларын
бушка сарыф итмђгђн кешелђр булырлар.
Фђџим хђзрђт ЂХМЂТЌАНОВ,
Татарстанныћ кљньяккљнбатыш тљбђге казые,
Чњпрђле районы имаммљхтђсибе
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дђрвиш булып, михнђтлђр, ќђберзолымнар чигеп, аларны њз ќилкђсендђ татып, гади халык арасында бер каладан икенчесенђ
књченеп йљреп гомер кичерђ.
Хђер, ул заманнарда Шђрык
идарђчелђре, тљс-кыяфђтен
њзгђртеп, ићнђренђ ямаулы
чикмђн элеп, халык арасына, базарларга чыгудан тайчанмаган.
Максат бер - ќаџил вђ ялагай ярдђмчелђрнећ чынбарлыкны купайтуыннан гарык булып, гавам
сулышын тою, хакыйкатьтђ гади
халыкныћ ничек яшђве белђн
якыннан танышу. Илбашы тђхете
тирђсендђ кадер-хљрмђттђ кљн
књргђн ошбу олуг галим вђ фикер
иясенећ шушы гамђле аныћ биографларын бњгенгђчђ гаќђпкђ
калдыра. Яланаяклы киндергђ
тљренгђн, биштђр аскан мосафир
њзе кебек аркадашлары џђм

мљридлђре белђн Сњрияне гизђ,
ђл-Кодс (Иерусалим) џђм Искђндђрия (Александрия) калаларына сђфђр кыла. Биштђрендђ
кибеп беткђн арыш икмђгенећ
кыерчыгы белђн галимнећ исемен гасырларда мђћгелђштергђн
дњрт калын кулъязма дђфтђр
йљри. Ислам дине тарихында
ђлеге фундаменталь хезмђт "Иман турында фђннећ яћадан
торгызылуы" ("Воскрешение наук
о вере"). Галим анда суфыйчылык
тђгълиматын вђ ортодоксаль исламны килештерњгђ ирешђ. Џђм
шуныћ љчен ул исђн чагында вђ
бакыйлыкка књчкђч тђ, Исламга
яћа сулыш бирњче буларак таныла. Ниџаять, фарсы тђхете тирђсендђге ыгы-зыгылар тына џђм
ил белђн идарђ итњ Мђлик шаџныћ улы - солтан Баркьярњк кулына књчђ. Ђлбђттђ, шаџныћ баш
вђзире итеп Низам ђл-Мљлекнећ
улы Фђџр ђл-Мљлек билгелђнђ.

Нђкъ менђ шушы яшь вђзир, Газзђлине эзлђтеп, шаџ сараена кайтара џђм аны остаз итеп, университетка билгелђтђ. Галим џђм
философ алты ел дђвамында
мђгърифђт нурын тарата. Шуннан
соћ туган якларына - Хорасанга њзенећ туган шђџђренђ кайтып
хљрмђткђ - суфыйларныћ рухи
ќитђкчесе - шђех дђрђќђсенђ
ирешђ, ђмма њзенећ мђктђпмђдрђсђсен ачарга љлгерми кала,
1111 елда 53 яшендђ "дарелфђнђдан дарелбакыйга књченђ". Моннан нђкъ тугыз гасыр элек яшђгђн
галим џђм ќђмђгать эшлеклесе,
педагог џђм остазныћ фикерлђре,
карашлары, аныћ хезмђтлђре еллар аша урта гасырларда ук Европага барып ирешђ, бљек немец
философы Гегель тарафыннан да
бик югары бђялђнђ.
Газзђлинећ югарыда телгђ
алынган хезмђте бихисап
бњлеклђрдђн гыйбарђт. Аныћ бе-

ренче бабы "Белем турында китап" дип исемлђнгђн. Андагы беренче ќљмлђне искђртеп китњ
урынлы булыр:
"Хак Тђгалђнећ Илчесе, аћа
Аллаџныћ рђхмђте вђ мђрхђмђте
ирешсен, ђйткђн:
- Гыйлем эстђњ - џђр мљселман љчен фарыз! Белемне хђтта
Кытайга да барып эзлђгез!"
Ђлбђттђ, сљекле Рђсњлебез
Мљхђммђднећ (гсв) ђлеге сњзлђре
мљселманнарга гына атап
ђйтелмђгђн, чљнки гыйлем Ќђнабел Хакка илтђ торган њзђк
юлларныћ берсе ул. Шушы гыйлем иялђренећ берсе фарсы Газзђли, борынгы гыйбрани (яџњд)
џђм юнђн (грек) теллђрендђ иќат
ителгђн чыганакларны укып,
њзенећ китабын гарђп телендђ
язган.
Акыл иясенећ фикеренчђ, ић
югары књрњ сђлђтенђ кеше књзе
тњгел, хакыйкатьтђ адђм баласы-

ныћ акылы ия, чљнки књз, ђйлђнђтирђдђге ќисемнђрнећ асылына
њтмичђ, аларныћ тышчасын гына
ићли, ђ кеше акылы љчен кояш
ролен Ќђнабел Хактан ићдерелгђн изге Коръђни-Кђрим њти.
Философныћ хљкемдарларга
турылап ђйткђн уй-фикерлђре
бњгенге кљндђ дђ актуальлеген
югалтмыйча, васыять буларак кабул ителђ. Менђ бер љзек:
"Бел џђм аћла, солтан, гаделлек урнашу акылныћ тулылыгыннан. Ђ тулы акылга ия булу димђк, ђйберлђрне ничек бар шулай књрњ, асылына тљшенњ џђм
тышкы кыяфђтенђ алданып ялгышмау. Ђйтик, ђгђр син ќирдђге тормышыћ хакына кешелђрне
рђнќетђсећ икђн, яшђвећнећ
максаты нђрсђдђ икђнен аћларга тиешсећ. Ђгђр максатыћ
тђмле ашау булса, бел: бу - хайвани телђк, чљнки ашау-эчњдђге
(Ахыры 4 нче биттђ.)

4

№ 2 (171) 29-cђфђр-1434

ТЉРЛЕСЕННЂН

Мђчеттђ яланаяк џђм башка тњбђтђй кими намаз уку
мђкруџ гамђл булып исђплђнђме?

Бу дљньяда барысына
да, Хисап кљнендђ
иманлыларга гына рђхим-шђфкатьле Аллаџ
исеме белђн.
Бар мактаулар, чынлап та,
Аллаџка гына. Без мактыйбыз
Аны, Аннан ярдђм џђм ярлыкавын сорыйбыз, књћеллђребез џђм
гамђллђребезнећ явызлыкларыннан Аћа гына сыенабыз. Аллаџ
юлыннан барган кешене беркем
дђ юлдан яздыра алмас, Аллаџ
юлыннан бармаганыныћ рухи
остазы юктыр. Аллаџтан башка
илђџ юклыгына, Аныћ иптђше
юклыгына шђџадђт итђбез. Шул
ук вакытта Мљхђммђднећ (сгв)
Аныћ колы џђм Рђсњле икђненђ
дђ шђџадђт итђбез.
Ић башта Ђбу Давыд ќыентыгында 650 нче номер белђн
књрсђтелгђн хђдисне укып чыгыйк.
Ђбу Сђед ђл-Хљдрий (рг)
сљйлђп калдырган: "Аллаџныћ
Рђсњле (сгв) њзенећ сђхабђлђре
белђн намаз укыган вакытта, аяк
киемен салып, њзенећ сул ягына
куйган. Џђм, моны башка кешелђр књргђч, алар да њз аяк киемнђрен салып куйганнар. Аллаџныћ Рђсњле (сгв.) намаз укып
бетергђч: "Сез нигђ аяк киемнђрен салдыгыз?" - дип сораган.
Алар: "Без синећ аяк киемећне
салганыћны књргђч, њзебезнекен
дђ салып куйдык", - дип ќавап
биргђннђр. Џђм Аллаџныћ
Рђсњле (сгв): "Чынлыкта, Ќђбраил (гс) фђрештђ минем янга килеп, анда нђќес бар дип ђйткђн
иде", - дигђн. Аннан соћ: "Ђгђр
дђ кем дђ булса мђчеткђ килђ икђн,
аягына кигђн ђйберендђ пычрак
(казар) яки шакшылык (аза) бармы-юкмы икђнен карасын, ђгђр
дђ аяк киемендђ пычрак џђм шакшылык бар икђн, аны тазартсын
џђм аныћ белђн намаз укысын",
- дип ђйткђн.
Игътибар итегез: Аллаџныћ
Рђсњленећ (сгв) яланаяк намаз
укуыныћ сђбђбе шунда: аныћ аяк

киеменећ пычрак, башка сњзлђр
белђн ђйткђндђ, нђќесле булуында. Ђ њзенећ сђхабђлђренђ ул аяк
киеменећ чиста булу шарты
белђн, аяк киемнђрен салмыйча
гына, намаз укырга тђкъдим
иткђн.
Шул ук ќыентыкныћ 652 нче
номерлы хђдисендђ болай диелгђн:
Йаглђ бине Шаддад бине Аус
њзенећ ђтисе сљйлђгђнен китерђ:
"Аллаџныћ Рђсњле (сгв): "Яџњдилђрнећ киресен эшлђгез, чљнки
алар, чынлап та, њзлђренећ сандали џђм читеклђрендђ намаз
укымыйлар".
Чынлап та, яџњдилђрнећ
гыйбадђт кылуыныћ нигезендђ
яланаяк гыйбадђт кылу ята. Аларны? яланаяк укуларыны? сђбђбен
без "Та џа" сњрђсенећ 12 нче
аятендђ Аллаџы Тђгалђне? Муса
галђйџиссђламгђ булган боерыгында књрђбез: "(Ий Муса!) Синећ
Раббыћ, ђлбђттђ, Минмен, башмакларыћны сал, чљнки син Тува
исемле мљкатдђс њзђнлектђ".
Ђйе, яланаяк гыйбадђт кылу
- яџњдилђрнећ тљп њзенчђлеге.
Мљхђммђд (сгв) љммђтенђ исђ,
аякларга киеп намаз уку тђкъдим
ителгђн. Ул калын, нык аяк киемеме, ђллђ инде юка оеклармы,
моныћ ђџђмияте юк. Фђкать аяк

киеме чиста, пакь булырга тиеш.
Безне яџњди џђм христианнардан
аерып тора торган бу љстенлек
Мљхђммђд (сгв) љммђтенђ Аллаџы
Тђгалђ тарафыннан бирелгђн
бњлђк. Моны шулай кабул итђргђ
кирђк. Љстђвенђ, безнећ сљекле
Пђйгамбђребез (сгв) њзене? књп
кенђ хђдислђрендђ безне яџњди
џђм христианнардан аерылып торырга да љнди. Бу турыда
хђдислђр ќитђрлек булса да, без
сезгђ шуларныћ бары тик берничђсен китерњ белђн генђ чиклђнђбез.
Ибне Умардан (Аллаџ аћардан риза булсын!) тапшырыла, ул
шундый сњзлђр ђйткђн: "Аллаџныћ Рђсњле (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!): "Кем
ниндидер халыкка охшарга тырышса, ул шулардан саналыр", дигђн (Ђбу Давыд. Китабел либас, № 4031).
Шулай итеп, пђйгамбђребезнећ (сгв) нђсихђтлђренђ буйсынып, яџњдилђрдђн џђм насаралардан аерылып торыр љчен, без
аякларыбызга оекбаш џђм читек
кебек аяк киемнђре киеп кенђ намаз укырга тырышабыз. Безне?
гыйбадђтебез яџњд џђм насара
дин ђџеллђрене? гыйбадђтеннђн
яланаяк укымау белђн генђ тњгел,
бђлки яланбаш укымау белђн дђ
аерылып тора. Чљнки пђйгамбђребез (сгв) џђрвакыт башына чалма кигђн рђвештђ генђ намаз укыган. Сђхабђлђр аны бер генђ тапкыр, анысын да чалмасын юу
сђбђпле генђ, чалмасыз кље
књргђннђр. Ђ хаклыкта, бу - безне? гыйбадђтебезне яџњд џђм насараларны? гыйбадђтеннђн
аерып тора торган бер билге.
Ђгђр дђ инде сез моћа ышанып
бетмисез икђн, чиркђњгђ њз гомерендђ бер генђ тапкыр булса да
кергђн телђсђ кайсы христианнан
сорый аласыз, ул сезгђ, шиксез,
чиркђњгђ кергђн џђр ир-ат баш
киемен мђќбњри салырга тиеш
дип ђйтер.
Мљхтђрђм дин кардђшлђрем!
Аллаџтан курыккан кеше аныћ

боерыкларын њтђргђ, Пђйгамбђребез (сгв) сљннђтлђренђ иярергђ
тиеш. Намаз - безгђ йљклђтелгђн
и? зур гыйбадђт. Бу гыйбадђтне
њтђгђндђ без бигрђк тђ фарыз џђм
вђќиб гамђллђргђ генђ тњгел,
бђлки сљннђт џђм мљстђхђб
гамђллђргђ дђ игътибарлы булырга тиешбез. Онытмыйк: намаз
Раббыбыз белђн булган и? якын
урын, и? якын вакыт. Тышкы кыяфђтебезне шиклђнмичђ без њти
алабыз. Џђм аны мљмкин кадђр
њтђргђ тырышырга кирђк. Эчке
халђтебез - кешегђ књренми торганы, шайтан тљрле уй-фикерлђр
белђн читкђ алып китђ торганы,
хђтта намазны бозылыр дђрђќђгђ
ќиткезђ. Тышкы кыяфђтебез ќитђрлек дђрђќђдђ булмаса, шайтанга эчке халђтебезгђ тђэсир итњ
ќи?елрђк була. Шу?а књрђ књ?елдђ
булганы ќитђ, дип, тђкђбберлђнеп йљрергђ кирђк тњгел.
Без, хђнђфилђр, яланаяк,
яланбаш намаз укуны мђкруџ
гамђл дип исђплибез. Без артыгына дђгъва итмибез, гђрчђ галимнђр арасында бу мђсьђлђ буенча тљрле фикер каршылыклары
булса да, бу эш тыелган, хђрам
гамђл дип расламыйбыз.
Бу турыда имам Мљхђммђд
њзенећ "ђл-Ђсл" китабында искђ
алган, ул имам ђс-Сарахсиныћ
"Мђбсут" китабына кертелгђн.
Шулай ук "Миркател Мафатих"
китабында да бар, ул "Мишкател
Мђсабих" китабыныћ шђрехе.
Мулла Гали ђл-Кари ђйткђн: "Галимнђр арасында читек киеп намаз уку, аныћ мђкруџмы, мљбахмы яки мљстђхђбме булуы турында бђхђслђр урын алган. Тик,
яџњдилђрдђн аерылып тору ниятендђ, берничђ тапкыр гына булса да, моны эшлђњ кирђклеге турында бернинди фикер каршылыклары да юк. Шулай итеп, без,
читек киеп намаз укуны, ким
дигђндђ, мљбах яки мљстђхђб
гамђл дип исђпли алабыз".
Ђгђр дђ инде, намазны оек
киеп уку файдасына булган алда
књрсђтелгђн дђлиллђр, хђтта

булмасалар да, без барыбер Россия мђчетлђрендђ аякларыбызга оеклар киеп намаз укырга
љндђгђн њзебезнећ имамнарыбыз сњзлђренђ колак салырга тиешбез. Безгђ биш вакыт намазларын калдырмаган мљселман
табиблары белђн еш аралашырга туры килде, алар мђчетлђрдђ
гљмбђчек авырулары таралу ихтималлыгы турында бертавыштан белдерђлђр. Баш киеме
белђн намаз уку гыйбадђтебез
белђн генђ бђйле булса, аякка
киеп намаз уку медицина књзлегеннђн караганда, гыйбадђт
белђн бђйлђмђгђн очракта да,
бернинди бђхђскђ урын калдырмый,
хђтта
мђќбњрилек
дђрђќђсенђ књтђрђ. Безнећ
мђчетлђребез - ќђмђгать урыннары, динебез џђрберебездђн
чисталык талђп итђ, шућа да
анда чисталык саклау џђм гыйбадђт кылу љчен комфортлы џђм
хђвефсез шартлар тудыру - безнећ бурычыбыз. Кайбер мђчеткђ
йљрњчелђрнећ оекбаш киеп намаз укуга ќићел караулары аркасында, кайбер мљселман туганнарыбызныћ гљмбђчек авырулары йоктыру очраклары
чынлап та билгеле.
Бу мђкалђнећ ахырында, без,
оек та кимичђ, џђм, шиксез,
тњбђтђйсез намаз укуда тырышлык књрсђтњче њзебезнећ мљселман туганнарыбызга њзегезнећ
гыйбадђтегез вакытында яџњди
џђм христианнарга охшарга тырышмагыз, алардан аерылып торыгыз дип мљрђќђгать итђсебез
килђ. Ђлбђттђ, сезне бу гамђлгђ,
"башкалардан аерылып тор џђм
сине књреп алырлар" кагыйдђсе
этђргђнен без яхшы аћлыйбыз,
тик шулай да, ђйтегез ђле, ђллђ
инде сез, чынлап та, безнећ
мђчетлђребездђ ызгыш-талаш џђм
ќђнќаллар чыгуыныћ сђбђбе булырга телисезме?!
Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН,
Рљстђм хђзрђт
ШЂЙХЕВЂЛИЕВ

ОЛУГ ГАЛИМ ВЂ ФИКЕР ИЯСЕ
(Ахыры. Башы 1,3 нче битлђрдђ.)

чамасызлык аларга хас. Ђгђр максатыћ
ефђк киемнђргђ тљренњ икђн, димђк, син
ир-ат кыяфђтендђге хатын-кыз, чљнки
џђртљрле бизђнњлђргђ омтылу џђм ќићел
акыллылык - аларга тљс. Ђ инде максатыћ бар ачуыћны дошманнарыћа тњгњ булса, син кеше кыяфђтендђге ерткычсыћ.
Ђгђренки кешелђрне њзећђ хезмђт иттерергђ ирешмђкче икђнсећ, димђк, син
акыллы булып кыланучы ахмак, чљнки
акылыћ булган очракта белер идећ: сића
хезмђт итњчелђр чынлыкта њз телђклђре
џђм корсакларыныћ коллары, џђм хакыйкатьтђ аларныћ хезмђте џђм бил бљгњлђре
џич тђ сића тњгел, ђ њз-њзлђренђ. Шућа
да алар, синнђн, бњтђн зат кулына хакимият књчњ белђн њк, сића арка белђн борылачак: алар динар џђм дирџђм китерњ-

че телђсђ нђрсђгђ хезмђт итњчелђр џђм
мондый хезмђт - адђм кљлкесе".
Ђл-Газзђли - йљгерек телле, искиткеч
мантыйкка ия булган, хикмђтле чагыштырулар ярдђмендђ зур гомумилђштерњлђргђ
ирешкђн фикер иясе. Мђсђлђн, ул, кяфер
каберенђ еланнар оя кора дигђн риваятькђ
ышанып, кабер ачып, анда еланнар тапмыйча аптыраучылардан каџкђџђлђп кљлђ.
Аныћ фикеренчђ, гадђти тышкы еланнардан котылу, аларны куып чыгару дљрес
гамђл, ђмма ул еланнар дђџринећ књћелендђ мыжлый џђм алардан џђр ике дљньяда да берничек тђ котылу ђмђле юк...
Тђмугта да бернинди дђ ут янмый, анда
килњче џђркем њз утын њз књћелендђ њзе
алып килђ, дип фараз кылган бљек дин белгече.
Суфыйларда урнашкан гадђт буенча,
Газзђли њз акылы белђн ирешкђн хакый-
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катьлђрне кыйсса-риваятьлђр аша укучыларга ирештерђ. Менђ шуларныћ берсе:
"Кљннђрдђн беркљнне Рђсњл-Ђкрђмебез Мљхђммђд (сгв) мђчеттђ сђхабђлђре
белђн иртђнге намазда була. Араларында
њтђ дђ хискђ бирелњчђн бер адђм бар икђн.
Мљхђммђд (сгв) Коръђни-Кђримнђн бер
сњрђне укый. Ђлеге сњрђдђ фиргавеннећ:
"Мин сезнећ асыл Раббыгыз!" - дигђн
сњзлђрне ишетњгђ, ђлеге кеше,
нђфрђтлђнеп:
- Эттђн туган мактанчык, - дип ычкындыруын сизми дђ кала.
Пђйгамбђр (сгв) намазын бњлдерми,
шартын китереп укып бетерђ.
Гыйбадђттђн соћ мђчеттђгелђр дђррђњ:
- Ђдђпсез! Шул сњзећ белђн син Ќђнабел Хакны рђнќеттећ, Аныћ йортында
тынлыкны бозу гына тњгел, Аныћ Илчесе
алдында начар сњзлђр ђйттећ, - дип љстенђ

ябырылалар.
Теге бичара:
- Эш харап, болар мине ботарлап ташлыйлар бугай, - дип нишлђргђ белми, куркуыннан коелып тљшђ џђм бары тик Рђсњл
(сгв) каршына Ќђбраил фђрештђ килеп
баскач, бераз тын ала.
Ќђбраил фђрештђ исђ:
- Ќђмђгать, Аллаџы Тђгалђ сезгђ сђламен ирештерде џђм ошбу беркатлы
мђхлњкны ќђберлђмђскђ боерды, чљнки
намаз кылучыларныћ аерым-аерым
џђркайсыныћ вђ ќљмлђгезнећ догаларына караганда шушы адђмнећ ихластан
ђйтелгђн тиргђњ сњзлђре Хак Тђгалђнећ
књћеленђ тирђнрђк њтеп кергђн, дип белдергђн, имеш".
Рљстђм МЂЏДИЕВ
Чыганак: www.islam-today.ru
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