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Якынлашып килњче
Ураза бђйрђме белђн!

Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!
Мљхтђрђм дин кардђшлђребез!

Чын књћелдђн барыгызны да якын-
лашып килњче Ураза гаете белђн котлыйм!

Мљбарђк бђйрђмебездђ барча дљнья
мљселманнарын  берлђштергђн Раббы-
бызга, сљекле Пђйгамбђребез Мљхђммђд
галђйџиссђламгђ џђм аныћ сђхабђлђренђ
чиксез мактауларыбыз џђм салават-
шђрифлђребез булса иде!

Рамазан - мђрхђмђт, изгелек џђм ура-
за гыйбадђте ае. Рамазан - бђндђлђрне
тугры юлга юнђлткђн Коръђни-Кђрим
ићдерелгђн ай. Барлык кљннђрдђн кадер-
ле Кадер кичђсе дђ - бу айда. Коръђндђ
болар хакында ачык язылган: "Рамазан
ае кешелђргђ тугры юл књрсђтњче, ялган-
нан хакыйкатьне аера торган дђлиллђр
белђн Коръђн ићдерелђ башлаган айдыр.
Шућа књрђ, шушы айга килеп
ирешкђннђр ураза тотсын. Хаста булган-
нар яки сђфђрдђгелђр (тотылмаган
кљннђре хисабынча) башка кљннђрне
ураза тотар. Аллаџ сезгђ ќићеллек тели,
кыенлык телђми. Санаулы (ураза)
кљннђре тђмам итеп, сезгђ тугры юл
књрсђткђне љчен, Аллаџны олылагыз,
бђлки сез шљкер итђрсез?" ("Бђкара"

сњрђсе, 185 нче аять)".
Рамазан аенда ураза тотуныћ мљџим-

леге турында Пђйгамбђребез (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте вђ сђламе булса иде!) хђди-
сендђ болай диелђ: "Ураза тотучыныћ ике
шатлыгы булыр: ифтар (авыз ачкандагы)

шатлыгы џђм Аллаџы Тђгалђ белђн оч-
рашу шатлыгы". Тагын бер хђдистђ: "Ра-
мазан аенда иман белђн џђм савапка
ирешњгђ љмет баглап ураза тоткан кеше-
нећ элеккеге барча гљнаџлары да ярлы-
каныр", диелгђн.

РАМАЗАН АЕНЫЋ СОЋГЫ КЉННЂРЕ

Бљтен галђмнђрнећ Раббысы
булган, безне тљрле нигъмђтлђр
белђн нигъмђтлђндергђн Аллаџ
Сљбханђџњ вђ Тђгалђгђ иксез-чиксез
рђхмђтлђребез, мактауларыбыз,
шљкраналарыбыз булса иде. Ал-
лаџы Тђбарђкђ вђ Тђгалђ тарафын-
нан галђмнђргђ рђхмђт, мђрхђмђт
буларак ќибђрелгђн сљекле Пђйгам-
бђребез Мљхђммђд галђйџиссђлам
хђзрђтлђренђ, аныћ хљрмђтле
ђџеленђ, сђхабђлђренђ барчабызныћ
сђламнђре, салаватлары џђм
џђртљрле изге догалары булса иде.

Ислам диненећ хаклыгына
ышанып, ислам шђригате белђн
гамђл кылучы мљхтђрђм мљселман-
нар! Ђссђлђђмњгалђйкњм њђ рахмђт-
њллаџи њђ бђракђђтњџ! Аллаџы
Тђгалђ бљтен айларныћ солтаны
булган мљбарђк рамазан аенда тот-
кан уразаларыбызны, укыган тђра-
вих намазларыбызны, кылган изге
гамђл-гыйбадђтлђребезне, догала-
рыбызны кабуллардан кылса иде.
Аллаџ Сљбханђџњ вђ Тђгалђ ике
ќомга арасында фаный дљньядан
мђћгелек ахирђткђ књчкђн газиз дин
кардђшлђребезнећ гљнаџларын
гафу итеп, њзенећ рђхмђтенђ иреш-
терсђ иде.

Мљхтђрђм ќђмђгать! Пђйгамб-
ђребез Мљхђммђд Мостафа галђйџ-
иссђлам хђзрђтлђре њзенећ мљбарђк
хђдисендђ: "Рамазан аеныћ беренче
ун кљнлеге - Аллаџы Тђгалђнећ
рђхмђте кљннђре, икенче ун кљнле-
ге - гљнаџлардан пакьлђнњ кљннђре
џђм соћгы ун кљнлеге - ќђџђннђм
утыннан котылу кљннђре", - дигђн
(Ибне Хузђймђ, Сахих). Без Аллаџ-

ныћ рђхмђте белђн 25 нче кљнгђ
ирештек. Рамазан аеныћ соћгы ун
кљннђре аеруча кадерле, кыйммђт-
ле, чљнки бу айныћ ахырында ис-
тђлекле кљннђр бар. Рамазанныћ 21
нче кљне бљтен ислам дљньясында
билгелђп њтелђ торган Фђтех Мђккђ
кљне дип атала. Бу кљнне сљекле
Пђйгамбђребез галђйџиссђлам
њзенећ 12 мећ сугышчыдан торган
гаскђре белђн Мђккђи-Мљкђррђмђ
шђџђрен дингђ ышанмаган
мђќњсилђр, кяферлђр кулыннан
азат итђ џђм мљселманнарныћ кый-
бласы булган Кђгъбђтулладан табы-
ну љчен хезмђт иткђн 365 потлар-
ны-таш сыннарны чыгарттыра.
Шулай итеп, Фђтех Мђккђ кљнне
Кђгъбђтулла фђкать Аллаџка гына
гыйбадђт кыла торган йортка
ђйлђнђ. Фђтех Мђккђ кљне ислам
динендђ ялганныћ ќићелње, ђ хакый-
катьнећ ќићеп чыгу кљне булып
тора.

Хљрмђтле мљселманнар! Ђгђр
тоткан юлыбыз дљрес, ниятлђребез
ихлас булса, иншђ Аллаџ, без дђ
Пђйгамбђребез галђйџиссђлам џђм
аныћ сђхабђлђре кебек ќићњче-
лђрдђн булачакбыз.

Рамазан аеныћ соћгы ун кљнле-
гендђ бик кыйммђтле, мљкатдђс бер
кичђ бар, ул - Кадер кичђсе. Мђгъ-
лњм булганча, бу изге кичђдђ Ал-
лаџы Тђбарђкђ вђ Тђгалђ Мљхђммђд
галђйџиссђлам хђзрђтлђренђ Коръђн
ићдерђ башлаган. Аллаџ Раббыбыз
бу мљбарђк кичђ турында Њзенећ
Китабында болай дип ђйтђ: "(1) Ха-
кыйкать шулдыр ки, Без аны (Коръ-
ђнне) Кадер кичђсендђ ићдердек. (2)

Ђгњњзњ биллђђџи минђш-шђйтаанир-раќииим. Бисмил-
лђђџир-рахмђђнир-рахииим. Ђлхђмдњлиллђђџи раббил
гаалђмииин вђссалђђтњ вђссђлђђмњ галђђ расњњлинђ
Мњхђммђдињ њђ галђђ ђђлиџи њђ ђсхабиџи ђќмђгыйн.

Кадер кичђсенећ нђрсђ икђнен син
белђсећме? (3) Кадер кичђсе мећ ай-
дан да хђерлерђк. (4) Ул кљндђ
фђрештђлђр вђ Изге Рух (Ќђбра-
ил), Раббыныћ рљхсђте илђ, Аныћ
ђмерлђрен ќиренђ ќиткерер љчен,
бер-бер артлы ићеп кенђ торырлар.
(5) Кадер кичђсе - иминлек кичђсе -
таћ ата башлаганга чаклы дђвам
итђр" ("Кадер" сњрђсе).

Бу сњрђдђ Аллаџы Тђгалђ ба-
рыбызга да Кадер кичђсенећ фазый-
лђтлђрен, љстенлеклђрен, ђџђмиятен
књрсђтђ. Кадер кичђсендђ кылган
изге гамђл-гыйбадђтлђр љчен, хђтта
бер изге сњз љчен булса да, Аллаџ
Раббыбыз савапларны књпкђ артты-
рып бирђ. Ђгђр Кадер кичђсендђ
кылган изге гамђллђрне башка ай-
ларда, кичђлђрдђ кылсак, андый зур
ђќер-савапларга ирешђ алмас идек.

Кадер кичђсенећ вакыты тљгђл
билгелђнмђгђн. Безнећ хђнђфи
мђзџђбе галимнђре аны рамазан
аеныћ 27 нче кљненђ каршы кич дип
белдерђлђр. Сљекле Пђйгамбђребез
галђйџиссђлам рамазан аеныћ соћгы

ун кљнендђ игътикяф кылган, ягъ-
ни мђчеттђ торып, књп тђгать-гый-
бадђтлђр џђм догалар кылган.Игъ-
тикяф кылып, без њзебезнећ књћел-
лђребезне сафландырабыз, йомшар-
табыз, Аллаџы Тђгалђгђ якынаябыз.
Кодси хђдистђ Аллаџ Раббыбыз
ђйткђн: "Ђгђр кеше Минем бер уч
тљбе кадђр якынайса, Мин аныћ бер
кулы кадђр якынаермын. Ђгђр
Мића атлап килсђ, Мин аћа йљге-
реп килермен".

Мљхтђрђм ќђмђгать! Ђгђр игъ-
тикяф кылырга хђлебездђн килми
икђн, без љйлђребездђ дђ тљнге нђфел
гыйбадђтлђр, истигъфарлар, дога-
лар кылып, Кадер кичђсен каршы
ала алабыз. Рђсњл Ђкрам галђйџис-
сђлам ђйткђн: "Кем Аллаџка ыша-
нып џђм савабын Аллаџтан кљтеп,
Кадер кичђсен гыйбадђт белђн уз-
дырса, ул кешенећ гљнаџлары гафу
ителер", - дигђн (Бохари, Мљслим).

Ђнђс (Аллаџ аннан разый бул-
са иде!) риваять итђ. Мљбарђк ра-
мазан аенда  Пђйгамбђребез галђйџ-
иссђлам безгђ болай дип ђйтте:

"Сезгђ рамазан ае килде, бу айда мећ
айдан да хђерлерђк булган кичђ бар.
Кем бу кичђдђн мђхрњм булса, бљтен
изгелеклђрдђн мђхрњм булыр. Бу
кичђдђн бары тик бђхетсезлђр генђ
мђхрњм буладыр" (Ђхмђд бине
Хђнбђл, Муснад).

Нђфел гыйбадђтлђренећ фа-
зыйлђте турында икенче бер кодси
хђдистђ болай диелгђн: "Бђндђ Мића
нђфел гыйбадђтлђрен кылып якы-
наер. Мин аны яраткач, аныћ ишет-
њче колагы, књрђ торган књзе, тота
торган кулы, йљри торган аягы бу-
лачакмын. Ул Миннђн берђр нђрсђ
сораса, Мин аћа, џичшиксез, аны
бирђчђкмен. Миннђн яклау сораса,
яклаячакмын" (Бохари).

Бу хђдисне галимнђр болай дип
аћлата: Аллаџы Тђгалђ љстђмђ гамђ-
ллђрне, ягъни нђфел гыйбадђтлђрен
кылучыны њзенђ якынайта џђм аны
иман дђрђќђсеннђн ихсан
дђрђќђсенђ књтђрђ, шуныћ нђтиќђ-
сендђ кеше Аллаџны књргђн кебек
гыйбадђт кыла башлый, аныћ йљрђге
Аллаџка карата мђхђббђт, хљрмђт,
курку белђн тула. Ниџаять, Аллаџы
Тђгалђне танып белњ сђбђпле, ул
књћел књзе белђн књрђ башлый. Ка-
леб нђфес хакимлегеннђн азат ителђ
џђм Аллаџы Тђгалђ телђгђнне генђ
тели башлый. Шундый калебкђ ия
булган кеше Аллаџны искђ алмый-
ча бернђрсђ дђ сљйлђми, Аныћ бое-
рыгыннан тыш бернђрсђ дђ кылмый,
сљйлђгђндђ Аллаџныћ ярдђме белђн
сљйли, караганда Аллаџныћ ярдђме
белђн карый, берђр ђйбер тотканда
Аныћ ярдђмендђ тота.

Мљхтђрђм ќђмђгать! Кадер ки-
чђсенећ шундый билгелђре бар: ул
кичђ аяз була, артык суык та, эссе
дђ булмый, кар-яћгыр яумый, ќил
исми.

Барча мљселманнар мљбарђк Рама-
зан аенда тђравих намазларында: "Ий
Раббыбыз, Сића гына сыенабыз, коллык
итђбез, Синнђн генђ ярдђм сорыйбыз.
Барча кардђшлђребезне тугры юлга
књндер", - дип, ялварып, Раббыбызга сы-
ендылар џђм илебезгђ, якыннарыбызга
ямьле, бђрђкђтле кљннђр телђделђр. Ал-
лага шљкер, бу мљбарђк айны ниятлђре-
безне яхшыга юнђлтеп, начарлыктан ка-
чарга, теллђребезне гайбђттђн, ялганнан
тыярга, тђнебезне дђ, књћелебезне дђ
хђрђмнђн арындырырга тырыштык.

Аллаџы Сљбханђџњ вђ Тђгалђ тоткан
уразаларыбызны, кылган гамђл-гыйбад-
ђтлђребезне кабул итеп, Њзенећ рђхим-
шђфкатеннђн ташламаса иде. Аллаџ исе-
мен зикер итеп, књћеллђребез белђн бары
Коръђнгђ, иманга ашкынып њткђн рама-
зан ае савапларын књрергђ язсын. Нђфе-
себездђн љстен калып, яхшы гамђллђр
генђ кылып, килђсе рамазан айларын да
исђн-сау, бердђм булып каршы алырга
насыйп итсђ иде!

Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Камил хђзрђт

СЂМИГУЛЛИН

(Ахыры 2 нче биттђ.)



№ 5 (200)  25-рамазан-14342 ДИН ЏЂМ ТОРМЫШ

БАЛА ЯКИ АКЫЛЫ ЗЂГЫЙФЬ КЕШЕ
МИЛКЕННЂН ЗЂКЯТ ТЊЛЂРГЂ КИРЂКМЕ?

Ђ аннары...
Хђнђфи мђзџђбе буенча, балигъ булмаган балалар яки акыллары зђгыйфь кешелђр мил-

кеннђн зђкят тњлђњ ваќиб тњгел. Сђрхаси (483 нче елда вафат), Касани (587 нче елда вафат)
џђм хђнђфи мђзџђбенећ башка галимнђре биргђн аћлатмалар буенча, њз акылындагы џђм
балигъ булган кеше зђкят тњлђргђ тиеш. Чљнки галимнђр зђкяткђ гыйбадђт кылуга караган
кебек  карыйлар, ђ гыйбадђт кылуныћ тљп максаты - колларын сынау. Акылы зђгыйфь кеше
яки балигъ булмаган бала сынауларга дучар ителђ алмый.  Шућа књрђ алар зђкят тњлђргђ
тиеш тњгел.

Лђкин Гайшђ (радыйаллаџу ганџа) џђм Ибне Гомђр (радыйаллаџу ганџу) бала яки акылы
зђгыйфь (акылдан язган) кеше милкеннђн зђкят тњлђњне ваќиб дип санаганнар. Шђфигый
мђзџђбе бу фикерне кабул иткђн. Лђкин бу бурыч бала яки акылы зђгыйфь кеше љстендђ
тњгел, ђ аларны караучылар љстендђ. Шућа књрђ бала балигъ булганчы, ђ акылы зђгыйфь
кеше (мљмкин булган очракта) терелгђнче, аныћ љчен ќаваплылар (опекуннар) аларныћ
милкеннђн, ќаваплы кешелђр буларак, зђкят тњлђргђ тиеш.

Балигъ булмаган балалар яки акыллары зђгыйфь кешелђр милкеннђн зђкят тњлђнми
дигђн карар чыгарып, хђнђфи мђзџђбе башкалардан аерылып торган фикерне кабул итђ. Бу
књзлектђн чыгып караганда, хђнђфи мђзџђбе буенча, зђкят тњлђњче кеше њз акылында џђм
балигъ булырга тиеш. Имам Ђбу Хђнифђ (рђхимуллаџ) балигъ булмаганнар џђм акыллары
зђгыйфь кешелђр, гошердђн кала, зђкят тњлђргђ тиеш тњгел дип исђплђгђн. Аларныћ опекун-
нары да шулай ук алар милкеннђн зђкят тњлђргђ тиеш тњгел [1].

Бу фикер тњбђндђге - Ђбу Давыд, Нђсаи џђм башкалар ышанычлы дђвамлылык (иснђд)
буенча тапшырылган хђдискђ таяна.

Гайшђ (радыйаллаџу ганџа) ђйтњенчђ, Аллаџы Тђгалђ илчесе (саллђллаџу галђйџи
вђссђлам): "Калђм баланыћ балигъ булганчы, йоклаучыныћ уянганчы, акылдан язганныћ
терелгђнче кылган гамђллђрен язмый" [2], - дигђн.

Бу хђдистђге "калђм књтђрелгђн" сњзлђре ќаваплылыкныћ юк икђнлеген аћлата.
Књпчелек галимнђр хђнђфилђр фикеренђ каршы башка хђдисне китерђ. Лђкин Тирмизи

бу хђдис турында њз китабында болай ди: "Бу хђдис (буыннан-буынга тапшырылса да),
ышанычлы тњгел. Бу иснђдтђ хђл ителмђгђн мђсьђлђ бар, чљнки иснђднећ бер тапшыручысы
Мусанна ибн ас-Сабах кљчсез рави (тапшыручы) дип исђплђнелђ. Кайберђњлђр бу риваятьне
Гомђр (радыйаллаџу ганџу) сњзлђре дип тапшырганнар" [3]. Камал Ибн Џђммам "Фатхуль-
Кадир" китабында бу хђдиснећ нигезлђре турында сљйлђгђндђ, аны дђлил буларак куллану-
ныћ дљрес булмавы турында яза. Шуннан соћ ике якныћ да карашларын дђлиллђњче сђхабђлђр
фикерлђренећ булуын исђпкђ алып, бу сорауга кыяс књзлегеннђн чыгып карый [4].

Имам Мљхђммђд (рђхимуллаџ) "Китђбњл-Асл" хезмђтендђ, бу сорауга аћлатмалар биреп,
болай ди: "Намаз алар љчен фарыз тњгел, шућа књрђ зђкят тђ тњлђнергђ тиеш тњгел" [5].
Шулай ук ул бу сорауда капма-каршы фикерлђрне ќиткергђн китаплар булуы турында да
ђйтђ џђм бу очракта кыяска таянырга кићђш итђ. Кыяс буенча зђкят гыйбадђт кылуга тић,
димђк, гыйбадђт кылырга тиеш булмаганнар зђкят тњлђргђ дђ тиеш тњгел.

Бохари тапшырган џђм књп кенђ хђдислђр ќыентыкларында китерелгђн хђдис: "Ислам
биш баганага таяна". Бу хђдистђ ислам диненећ нигезлђре санап њтелгђн џђм аларныћ бары-
сын да балигъ, њз акылында булган кеше њтђргђ тиешле булулары берлђштерђ. Ђ балага яки
зђгыйфь акыллы кешегђ аларны њтђњ мђќбњри тњгел. Шул рђвешчђ, зђкят љчен ић яхшы
чагыштыру (кыяс) булып, намаз џ. б. гыйбадђт кылу тљрлђре тора.

Намаз кебек њк, зђкят - гыйбадђт кылу нигезлђренећ берсе. Ђ гыйбадђт кылу нияттђн
башка булмый. Балалар џђм зђгыйфь акыллы кешелђрнећ нияте дљрес була алмый, чљнки
аларныћ дљрес ният белђн тиешле гыйбадђт кылу хђллђреннђн килми. Нђкъ менђ шул сђбђпле
алар љчен гыйбадђт кылу мђќбњри тњгел. Ниятсез намаз дљрес булмаган кебек, зђкят тђ алар
љчен мђќбњри тњгел.

Књпчелекне тђшкил итњчелђрнећ фикере балигъ булмаганнар џђм акыллары зђгыйфь
кешелђрнећ дђ милкеннђн зђкят тњлђнергђ тиеш диюендђ балигъ булу џђм њз акылыћда булу
зђкятнећ шартлары булып тормый. Аларныћ милкеннђн зђкятне опекуннары яки варислары
тњлђргђ тиеш. Опекун аныћ карамагында булган туганнарына тиешле яшђњ шартлары туды-
рырга тиеш булган кебек, алар милкеннђн зђкят тњлђњ дђ аныћ љстендђ. Алар исеменнђн
опекун ђйткђн ният аларныћ да нияте дип санала [6].

Акылы зђгыйфь кешелђр ике тљрле була.
Беренчесе: зђгыйфь акыл белђн туып, шул рђвешле балигъ булып, гомерлђре буенча

зђгыйфь акыл белђн яшђњче кешелђр.
Икенчесе: балигъ булгач акылын югалткан кеше.
Имам Мљхђммђд (рђхимуллаџ) фикеренчђ, бу ике тљр акылы зђгыйфь кешелђргђ карата

да ике тљрле карар чыгарырга була:
а) дђвалап бетереп булмый торган акылдан язу. Мондый кешелђр милкеннђн, хђнђфи

мђзџђбе буенча, зђкят тњлђњ ваќиб тњгел [7];
б) дђвалап була торган акылдан язу. Биредђ сњз вакыт-вакыт акылларын югалта торган

кешелђр турында бара. Бу тљр акылдан язу шђригать тарафыннан авыру буларак кабул
ителми, шућа књрђ кеше зђкят тњлђргђ тиеш. Лђкин акылдан язу бер ел дђвам итсђ, бу дђвалап
булмый торган акылдан язуга керђ џђм зђкят тњлђњ бу кешегђ фарыз булмый.

Имам Мљхђммђд (рђхимуллаџ) бу ике фикерне дђ кабул итђ, ђ имам Ђбу Йосыф (рђхи-
муллаџ) дђвалап була торган акылдан язу очрагыныћ икенчесен генђ исђпкђ алган [8].

Шулай итеп, елныћ бер љлешен њз акылында булып, икенчесен акылдан язган хђлдђ
яшђгђн кеше зђкят тњлђргђ тиешме дигђн сорау туа.

Бу очракта ике риваять бар. Беренче - имам Мљхђммђд  риваяте (надир ђр-ривая) буен-
ча, ђгђр дђ кеше елныћ кыска гына бер љлешен њз акылында њткђргђн икђн, аныћ љчен закят
тњлђњ фарыз. Бу риваятьне шулай ук Ибне Сђма џђм Ђбу Йосыф тапшырган.

Икенче, Ђбу Йосыф (рђхимуллаџ) џђм аныћ шђкерте Џишам тапшырган, риваять буенча,
ђгђр дђ кеше елныћ књпчелек љлешен њз акылында њткђргђн икђн, аныћ љчен зђкят тњлђњ
мђќбњри.

[1] Ђбу Бђкер Мљхђммђд ибн Ђхмђд Шђмсел-Ђиммђ ђс-Сђрхаси, ђл-Мђбсњт; Галђведдин
Ђбу Бђкер ђл-Касани, Бадаигус-Санаиги фи Тартибиш-Шараиг.

[2] Ђбу Давыд, Китђбњл-Хњдњд, бђб филь-мђќнњни йасрику.
[3] Тирмизи, ђз-Зђкят, бђб зђкђтњ мђлил-ятим.
[4]  Камал Ибнел-Џђммам, Фђтхел-Кадир.
[5] Ђбу Абдилляџ Мљхђммђд ибн ђл-Хђсђн ђш-Шђйбани, Китђбњл-Ђсл 2/11.
[6] Ђс-Сђрхаси, ђл-Мђбсњт, 2/162, 163.
[7] Камал Ибнел-Џђммам, Фђтхел-Кадир, 1/484.
[8] Камал Ибнел-Џђммам, Фђтхел-Кадир, 1/484.
[9] Галђведдин Ђбу Бђкер ђл-Касани, Бђдаигус-Санаиги фи Тартибиш-Шараиг.

Мљфти Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

Кадер кичђсе тын џђм нурлы була. Кадер кичђсендђ йол-
дызлар да атылмый. Кадер кичђсеннђн соћ килгђн кљннећ ко-
яшы артык якты булмый.

Ул кичђдђ фђрештђлђр Аллаџныћ рђхмђтен таратырлар,
шайтан да њзенећ мђкерлеген кыла алмас. Гайшђ анабыз
(Аллаџ аннан разый булса иде!) Пђйгамбђребез галђйџиссђ-
ламнђн сораган: "Йђ рђсњлебез, ђгђр мин Кадер кичђсенђ
ирешсђм, мића ничек дога кылырга?" Аллаџныћ рђсњле гал-
ђйџиссђлам ђйткђн: "Аллаџњммђ иннђкђ гафуун тњхиббњл
гафвђ фђгъфу ганни. (Ђй Аллаџым, Син гафу итњче, Син гафу
итђргђ яратасыћ - гафу ит мине, гљнаџларымны ярлыка), -
дип дога кыл".

Хљрмђтле мљселманнар! Рамазан аеныћ санаулы кљннђре
калды, Аллаџы Раббыбыз шушы кљннђрдђ изге гамђллђре-
безне књбрђк кылуны насыйп итсђ иде. Ибне Габбас дигђн
сђхабђ (Аллаџ аннан разый булса иде!) ђйткђн: "Пђйгамбђре-

без галђйџиссђлам кешелђрнећ ић юмарты иде џђм рамазан
башланса, аныћ ић юмарт вакыты башлана иде", - дигђн. Гайшђ
анабыз (Аллаџ аннан разый булса иде!) ђйткђн: "Рђсњлебез ић
юмарт кешелђрдђн иде. Ић юмарт вакыты рамазанда башла-
на иде, џђр богаулыны азат итђ иде џђм џђр сораучыга бирђ
иде".

Сљекле Пђйгамбђребез галђйџиссђлам ђйткђн: "Аллаџ
юмарт џђм Ул юмартлыкны сљядер". Икенче хђдис-шђрифтђ:
"Ић хђерле сђдака - ул да булса рамазан сђдакасыдыр", - дип
ђйтелгђн.

Бљтен дљнья мљселманнары изге Рамазан аенда пђйгамб-
ђребез Мљхђммђд галђйџиссђламнђн њрнђк алып, кешелђрне
авыз ачтыралар, ифтар мђќлеслђре њткђрђлђр. Искђ тљше-
рик, мљхтђрђм ќђмђгать! Пђйгамбђребез галђйџиссђлам
ђйткђн: "Кем дђ кем ураза тотучыны авыз ачтырса, шул
кеше књпме ураза тотучыны ашаткан булса, аларныћ бљте-
несенећ дђ ђќерлђрен њзенђ алыр, шуныћ љстђвенђ ураза
тотучыларныћ да ђќерлђре кимемђс". Икенче хђдистђ: "Ра-
мазан аенда ураза тотучыны авыз ачтырсаћ, ул синећ гљнаџ-

ларыћа кђффарђт булып, уттан котылуыћа сђбђп булыр", -
диелгђн. Сђхабђлђр Пђйгамбђребез галђйџиссђламнећ бу
сњзлђрен ишеткђч, бик тђэсирлђнгђннђр, тик бљтенесенећ дђ
авыз ачтыртып ураза тотучыларны ашатырга хђленнђн кил-
мђгђнлектђн, бу турыда алар Пђйгамбђребезгђ (с. г. в.)
ђйткђннђр. Рђсњлебез галђйџиссђлам аларга: "Нияте изгедђ
булып, ураза тотучыны бер хљрмђ яки бер йотым су белђн
булса да авыз ачтырсагыз, сез шундый ук ђќер алырсыз,
бу изге эшегез љчен Раббыгыз сезне Кыямђт кљнендђ шун-
дый су эчерер, бђндђнећ ќђннђткђ кергђнчегђ хђтле башка
бер дђ эчђсе килмђс", - дигђн.

Газиз дин кардђшлђрем! Нђфескђ каршы торып, рама-
занныћ соћгы кљннђрен игелекле гамђллђребез, нђфел гыйба-
дђтлђре, зикерлђр, тђњбђлђребез белђн бизик, Аллаџныћ
рђхмђтеннђн, мђгъфирђтеннђн (ярлыкавыннан. - Ред.) мђхрњм
булмыйк.

Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтенећ дђгъвђт бњлеге

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

РАМАЗАН АЕНЫЋ СОЋГЫ КЉННЂРЕ
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ФИТЫР СЂДАКАСЫ НЂРСЂ УЛ ЏЂМ

АНЫ БИРЊ КЕМНЂР ЉЧЕН МЂЌБЊРИ?
Сорау. Фитыр сђдакасы
нђрсђ ул џђм ул нинди
књлђмдђ бирелергђ
тиеш?

Ќавап. Зђкят кебек њк, фитыр
сђдакасы да, Аллаџка табынуныћ
матди чыгымнар сорый торган тљре.
Сђдаканыћ бу тљре рамазан ае
тђмамлангач њткђрелђ торган Ура-
за бђйрђме белђн бђйле рђвештђ би-
релергђ тиеш. Аныћ исеме шуннан
- бђйрђмнећ гарђпчђ атамасыннан
алынган.

Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте вђ сђламе булса иде!)
хђдисендђ килгђн рђвештђ фитыр
сђдакасы мљселманнардан булган
ирекле кешелђргђ - бар ир-ат џђм
хатын-кызларга, кечесенђ џђм
љлкђненђ, гает алды кљнендђ, бђйрђм
намазына чыгар алдыннан, бер сагъ
(якынча тугыз кадак ясмык сыяр-
лык савыт) тулысынча хљрмђ, яки
арпа, яки йљзем, яки ярты сагъ бо-
дай (яисђ он) бирергђ кушкан. Бу
мђсьђлђгђ халкыбызныћ бљек гали-
ме, мђгърифђтче Ш.Мђрќани дђ
њзенећ гыйльми хезмђтлђрендђ тук-
талып њтђ. Мђрќани хђзрђтлђре
њзенећ матди ярдђмчелђре булган
кайбер байларга шљбџђ џђм ихти-
лафтан чыгар љчен бер сагъ хљрмђ
яки илебездђ бер сагъ хљрмђ књпме
торса, шулкадђр акчаны сђдака итеп
бирергђ кирђклеген аћлаткан.

Фитыр сђдакасы бирњ ваќиб
гамђллђрдђн санала.

Билгелђнгђн акча џђм мљлкђт
минимумына ия булган џђр мљсел-
манга фитыр сђдакасы бирњ
мђќбњри. Акча  џђм мљлкђтнећ ђлеге
минимумы кешенећ кичектергесез
ихтыяќларын канђгатьлђндерњ љчен
зарур булган суммадан  (мђсђлђн,
бурычларны тњлђњ, аныћ каравын-
да булган кешелђрнећ кичектерге-
сез ихтыќларын канђгатьлђндерњ)
чыгып билгелђнђ.

Зђкяттђн аермалы буларак,
акылга зђгыйфь булмау, балигъ
булу - фитыр сђдакасы бирњ љчен
шарт итеп куелмый. Мђсђлђн, ба-
лигъ булмаган балаларныћ, акылга
зђгыйфь кешелђрнећ тиешле
књлђмдђге мљлкђтлђре бар икђн,
аларны караган кешелђр алар исе-
меннђн фитыр сђдакасы бирергђ
тиешлђр. Ђгђр дђ бу кешелђр моны
эшлђмилђр икђн, бу бала кеше эшл-
ђнми калдырылган бу эшне њзе ба-
лигъ булгач башкарырга тиеш, ђ
акылга зђгыйфь булган кеше - њз
акылына кире кайтса.

Њз акылында булган љлкђн ке-

шелђр фитыр сђдакасын њзлђре
љчен генђ тњгел, ђ аларныћ тиешле
дђрђќђдђге њз мљлкђтлђре булмаса,
њзенећ балигъ булмаган балалары
љчен дђ бирергђ тиешлђр. Балигъ
булган балаларга килгђндђ, алар
моны, алар акылга зђгыйфь булса
яки аларныћ тиешле мљлкђте бул-
маган очракта гына башкарырга
тиешлђр. Ђгђр дђ гаилђдђ ђти кеше
юк икђн, бу бурычны башкару
гаилђ башлыгына йљклђнђ.

Гаилђдђ ир кеше њзенећ хаты-
ны љчен фитыр сђдакасы бирергђ
тиеш тњгел, чљнки хатыныныћ фи-
нанс џђм мљлкђт эшлђренђ аныћ хо-

куклары юк. Шулай ук, њзенећ њз
акылындагы њсеп ќиткђн улы љчен
дђ ул бирергђ тиеш тњгел, чљнки
аныћ бу улы љстеннђн, ул балигъ
булуыннан соћ, хокукы тулы булып
санала алмый. Шулай итеп, мљэмин-
мљселман кеше њз тђрбиясендђ бул-
ган џђркем љчен дђ фитыр сђдакасы
бирергђ тиеш.

"Фитыр сђдакасы сыйфатында,
гадђттђ, берешђр сагъ ниндидер
ризык яки берешђр сагъ коры эрем-
чек яки берешђр сагъ йљзем ќиме-
ше бирђлђр", - дип килђ Ђл-Бохари
сахихендђ.

Ярты сагъ бодай 2-2,5 кило-
граммга тић. Хђнђфи мђзџђбе галим-
нђре фђкыйрьлђргђ моны, бодай
урынына, аныћ акчалата нисбђтендђ
бирергђ мљмкин дип исђплилђр.
Алар моны сђдака бирњнећ
фђкыйрьлђрне ифтар кљнендђ мох-
таќлыкта калдырмас љчен эшлђнњ-
енђ нигезли, ђ аларныћ ул  мохтаќ-
лыгы бер ризык кына булмаска
мљмкин. Пђйгамбђребез (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте вђ сђламе булса иде!)
ђйткђн: "Бу кљнне аларны ке-
шелђрдђн (соранып) йљрњ зарурлы-
гыннан коткарыгыз" (Ђт-Дара Кут-
ни; бине Ади; ђл-Хђким). Менђ ни
љчен факиџлар мохтаќларга фитыр
сђдакасын дирџђмнђрдђ бирњне ях-
шырак та дип исђпли.

Фитыр сђдакасы бирњ - мљсел-
маннарныћ гомер буе башкарылыр-
га тиешле бурычы. Моны бђйрђм
кљнендђ таћ атканчы яки таћ аткач
та эшлђргђ була, чљнки фитыр сђда-
касы љчен књрсђтмђлђр, зђкят
књрсђтмђлђре кебек њк, абсолют ха-
рактерда. Безнећ кљннђргђ килеп
ќиткђнчђ, Ибне Гомђр фитыр сђда-
касын аны алучыларга тараткан.
Алар (сђхабђлђр) фитыр сђдакасын
бђйрђмгђ кадђр бер-ике кљн алдан
биргђннђр (ђл-Бохари сахихе).

Фитыр сђдакасын кљнендђ бирђ
алмый калу - аны башкару буры-

чыннан  азат итми, ул аны соћлап
булса да бирергђ тиеш, тик бу юлы
аныћ савабы азрак була.

Џђркем бер яки берничђ мох-
таќ кешегђ фитыр сђдакасы би-
рергђ мљмкин, тик аларныћ џђрбер-
се дђ акчалата нисбђттђ тулы
књлђмдђ булырга тиеш.

Зђкят рђвешендђ ќыелган фи-
нанс џђм матди кыйммђтлђрдђн
ярдђм алырга хокуклы кешелђр
фитыр сђдакасы алырга да хокук-
лы.

Быел рамазан аеныћ ахыргы
кљне 7 нче августка туры килђ. Ураза
тђмамлану белђн, мљселманнар 8 нче
август кљнне Ураза бђйрђмен бил-
гелђп њтђчђк. Аны халык Рамазан
гаете дип йљртђ. Гает кљнне иртђн
хђллерђк, акчалырак кешелђр
фђкыйрьлђргђ џђм мохтажларга,
ятимнђргђ фитыр сђдакасы љлђшђ.
Фитыр сђдакасын иртђрђк тђ би-
рергђ мљмкин.

Фитыр сђдакасыныћ мђгънђсе -
Мљхђммђд пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ
рђхмђте вђ сђламе булса иде!) хђдис-
лђре буенча аћлашылганча, ураза
тотучыныћ уразасы кимчелеклђрдђн
пакьлђнеп, Аллаџ каршысында ту-
лысынча кабул ителњен љмет итеп
бирелђ торган сђдакадыр. Гадђттђ,
гаилђ башлыгы хатыны џђм балала-
ры љчен дип сђдака бирђ. Рамазан
башланыр алдыннан гына бер бала
туса, аныћ љчен дђ фитыр сђдакасы
бирњ тиешле. Ђгђр балалары њзлђре
эшлђп акча таба яки аерым гаилђ
булып яши икђн, алар фитыр сђда-
касын њзлђре тњли. Быел фитыр сђда-
касыныћ књлђме Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте тарафын-
нан 50-300 сум дип билгелђнде.

Ђнђс бине Мђликтђн килгђн
хђдистђ болай диелгђн: "Рамазан
уразасы ќир белђн књк арасында
эленеп тора џђм фитыр сђдакасын
биргђннђн соћ гына ул књклђргђ
ашачак" (Имам Дайлами).

ИГЕЛЕК  ИШЕКЛЂРЕ  АЧЫК
Быелгы рамазан ае Ма-
мадышта џђм авыллар-
да ифтар мђќлеслђре-
нећ књбрђк њткђрелње
белђн аерылып тора.

Элекке елларда телђклђре
булганнар љйлђргђ чакыралар,
бер тапкыр бљтен шђџђр мљсел-
маннары љчен 2 нче лицейда
оештырыла иде. Быел Ураза
башланганнан бирле кљн саен
шђџђребез мђдрђсђсендђ бер-
ничђ кеше ќыелышып авыз ач-
тыру, ифтар мђќлесе њткђрњ
гадђткђ кереп китте. Беренче бу-
лып аны љч кљн рђттђн мђслим-
ђлђрнећ “Ак калфак” оешмасы
ќитђкчесе, эшмђкђр Розалия
Ибраџимова оештырган иде. Ка-
феларга да мљрђќђгать итњчелђр
књп икђн. Мљхтђсибђткђ кљн
саен авыллардан да ђллђ ничђ
чакыру килђ. Бу – халыкныћ
дингђ тартылуымы, ђллђ игелек
кылырга омтылуымы? Ничек
кенђ булса да, икесе дђ – хђерле.
Якшђмбе кљнне районыбыз
ќитђкчелеге џђм мљхтђсибђт
унынчы тапкыр 2 нче лицейда
ифтар мђќлесе њткђрергђ карар
иткђч, аћа љч йљзлђп мљселман
чыкырылган булган. Мђќлес
башланырга ярты сђгать калгач,

шђџђр љстендђ кљчле яћгыр явар-
га кереште, урамнар тулып ташу
ага башлады. Дин юлына баскан
ђби-бабайлар, кечкенђ малай-
лар-кызлар, яћгыр тњгел, таш
яуса да, мондый олы мђќлеслђ-
рне калдырмаячакларын бел-
дерде. Ураза тоту Аллаџы Тђга-
лђнећ ризалыгы љчен башкарыл-
са, Мамадышныћ њзђк мђчете
имам-хатыйбы Наил хђзрђт Ва-
хитов ђйтмешли, “Ифтар мђќле-
се – рамазан аеныћ ић књркђм
вакыты”. Ќђй челлђсе булгач,
быел 18-19 сђгать тирђсе ашау-
дан тыелып торырга туры килђ.
Мђќлеснећ њзендђ катнашуныћ
да ђќере – савабы бар. Ураза бит
ул ашаудан тыелып тору гына
тњгел, рухыћ пакьлђнњ дђ. Алла-
га ышанган кеше генђ аннан кур-
кып, гљнаџ эшлђњнећ ярамаган-

лыгын аћлый башлый. Нђкъ
менђ изгелек, яхшылык эшлђњ
берлђштерђ бит инде безне. Кыл-
ган яхшылыклар, ќылы сњзлђр
араларны якынайта. Безнећ
буын њскђндђ ђби-бабайлар урак
вакытында да ничек итеп ураза
тотулары турында сљйли иде.
Ифтар мђќлеслђре њткђрергђ
ирек бирмђгђннђр бит аларга,
ашарларына рђтле-башлы ри-
зыклары да булмаган. Кара ипи,
кипкђн кызыл чљгендер чђе, ка-
тык белђн авыз ачып, шулар
белђн сђхђр ашап басуга
киткђннђр. Хђзер кайсы гына
ифтар мђќлесендђ катнашсаћ
да, љстђллђр сый-нигъмђтлђрдђн
сыгылып тора. Быелгы рамазан
аенда Мамадышка ямь љстенђ
ямь љстђп, Тљркиядђн ике коръ-
ђнхафиз килеп, кљн саен берсе

њзђк мђчеттђ, икенчесе авыллар-
да Корьђни-Кђримне књћелдђн
укый, вђгазьлђр сљйли,
мђќлеслђрдђ катнаша.

2 нче лицейда њткђн ифтар
мђќлесе дђ аларныћ Коръђн уку-
ларыннан башланып китте. Казан-
нан да байтак кунаклар килгђн
иде. Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте рђисенећ дђгъвђт
буенча урынбасары Нияз хђзрђт
Сабиров мљфти исеменнђн дђ
тђбриклђњ ирештерде. Ул да вђга-
зен рамазан ае нигъмђтлђренђ
багышлады. Булачак коръђнхафиз
Сђет Давытныћ Мљхђммђд
пђйгамбђр Мђдинђгђ кергђндђ
сђхђбђлђре башкарган нашидне
ќырлавы ерак гасырларга алып
киткђндђй булды. Дђгъвђт бњле-
геннђн Руслан хђзрђтнећ: “Ислам-
ныћ нигезлђрен яшьлђр књтђргђн.
Хђзер дђ безгђ яшьлђр кирђк. Ђти-
ђни љчен беренче чиратта бала
дога кылырга тиеш. Картайгач на-
мазга басам диючелђр Аллаџны
тњгел, њз-њзлђрен алдый”, – дигђн
сњзлђре бђйрђмгђ ќыелган
џђркем љчен искђртњ булып яћгы-
рады. Мамадыш муниципаль
районы башлыгы Анатолий Ива-
нов та њзенећ чыгышында дини
тђрбиянећ яшь буынны тђби-
ялђњдђ аерылгысыз љлеш булуын
ассызыклап њтте. Узган уку елын-

да районыбыз ќитђкчелеге
мђктђплђрдђ очрашулар оештыр-
ды, балаларга ислам џђм христи-
ан диннђре буенча догалыклар
љлђшенде. “Балаларныћ дингђ
тартылуы сљендерђ. Тњбђн Яке,
Тњбђн Козгынчы, Кљмешкњл ке-
бек авыллар бигрђк тђ аерылып
тора. Элек районда балигъ бул-
маганнар тарафыннан ел саен
егермешђр ќинаять кылынган
булса, былтыр берђњ дђ булма-
вында дини тђрбиянећ дђ йогын-
тысы бар. Быелныћ беренче яр-
тыеллыгында да яшњсмерлђр
арасында ќинаять кылучылар
књзђтелмђде”, – диде районыбыз
ќитђкчесе. Якташларыбыз Мић-
гол Галиев белђн Ильяс Халиков
бђйрђмгђ ќыелучыларга
мљнђќђтлђр, ќырлар бњлђк итте.

Бергђлђп ахшам намазын
укыганнан соћ, тђбриклђњлђр
бђйрђм табыны артында дђвам
итте. Олысы-кечесе аннан калеб-
лђре тагын да сафланып тара-
лышты.

Ђ Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтеннђн килгђн ку-
наклар Казанга кайтышлый Ураз-
бахты авылы мђчетенђ кереп
тђравих намазы укыганнар џђм
вђгазь сљйлђгђннђр.

Фирая МИНГАЛИЕВА,
Мамадыш
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Республикабызга рамазан аенда Тљркиядђн
коръђнхафизлар килде. Шуларныћ берсе -
Кастамон шђџђрендђ Имамнарныћ белемен
књтђрњ њзђге директоры булып эшлђњче
Мљхђммђт Озтњрк Ђлмђт шђџђре Ќамигъ мђче-
тендђ дини эшчђнлек алып барырга булыша.
Танышкач, сљйлђшкђч шунысы билгеле бул-
ды: Тљркиядђ туып њскђн дин ђџеле татар бу-
лып чыкты, дип хђбђр итђ Ђлмђт мљхтђсибђ-
те. Хђзрђт татарча яхшы белђ. Њзенећ ђйтњенђ
караганда, Тљркиядђге гаилђлђрендђ алар
татарча гына сљйлђшђлђр икђн. Аныћ баба-
лары Лениногорск районы Сарабиккол авы-
лында яшђгђн. XIX гасырда, кысрыклаулар-
га џђм авырлыкларга тњзђ алмыйча, Тљрки-
ягђ књченеп китђргђ мђќбњр булганнар.

22 нче июль кљнне Мљхђммђт хђзрђт Ђлмђт районы
џђм Ђлмђт шђџђре имам-мљхтђсибе Рафикъ хђзрђт
Мићнђхмђтов џђм мђчеткђ йљрњчелђр белђн бергђ Са-
рабиккол авылына барды. Авыл зиратында, мђчеттђ
булдылар. Сарабикколныћ тарихы бик борынгы дђвергђ
барып тоташа, моны зираттагы каберташ язулары да
раслый.

Ђлбђттђ, Мљхђммђт хђзрђт књћелендђ бабалары
яшђгђн ќирлђргђ басып йљрњ кабатланмас тойгылар
уятты. Ђлмђт, Татарстан авыллары књћеленђ хуш килде.
Ул республика мђчетлђрендђ тђртип булуын, књп гасыр-
лар дђвамында хђнђфи мђзџђбе љйрђтњлђре саклануы-
на шатлануын белдерде. Туган иленећ (Тљркиянећ) Гос-
ман хђлифђте вакыты тарихын яхшы белгђн хђзрђт,
тђртип џђм тынычлыкны килђсе буыннарга тапшыру-
ны бњгенге дин ђџеллђренећ бурычы итеп књрђ. Аллага
шљкер, хђзерге вакытта тарихый-рухый мирасыбызны
саклау юнђлешендђ књп эшлђр эшлђнђ, Рафикъ хђзрђт
Мићнђхмђтов ќитђкчелегендђ Ђлмђт мљхтђсибђте, рай-
онныћ бар мђчетлђрендђ мљселманнар ђлеге ќирлектђ
тату яшђсен љчен, зур тырышлык куя.

Чыганак: www.dumrt.ru.

Тљркиядђн килгђн коръђнхафиз – татар

УРАЗАНЫ БОЗУЧЫ, КЂФФАРЂТ
(КЫЛЫНГАН ГЉНАЏЛАРДАН КОТЫЛУ
ГАМЂЛЛЂРЕ) ЏЂМ КАЗА КЫЛУНЫ

ТАЛЂП ИТЊЧЕ ГАМЂЛЛЂР
Бу дљньяда барысына да, Хисап кљнендђ иман-

лыларга гына рђхим-шђфкатьле Аллаџ исеме белђн.
Ђссђламњгалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ

бђракђтњџњ!
Ђгђр дђ кеше уразага кереп, аннан соћ аны

азык, су, дару кабул итњ, тђмђке тарту яки ќенси
якынлык кылу сђбђпле аћлы рђвештђ боза икђн, ул
зур гљнаџ кылган булып исђплђнђ. Бу кешегђ бо-
зылган бер кљн уразасы љчен тагын бер кљн ураза
тоту белђн каза кылу зарур. Моннан тыш,
кђффарђт тђ талђп ителђ. Бу очракта 60 кљн рђттђн
ураза тоту кђффарђт була. Ђгђр нинди дђ булса
берђр сђбђп белђн кђффарђт бозылган яисђ тулы-
сынча башкарылмый калган икђн,  кђффарђтне
яћадан башлап, яћа баштан 60 кљн рђттђн ураза
тотарга кирђк. Кђффарђт уразасы тотучы хатын-
кызлар айлык књрем кљннђрендђ ураза тотмый.
Књрем кљннђре беткђч, алар янђдђн бер кљн дђ кал-
дырмыйча кђффарђт уразасын тотуны дђвам
итђлђр.

Кђффарђт, уразаны аћлы рђвештђ бозган љчен,
бу дљньяда ќђза алу булып тора (Кара: Зур ислам
энциклопедиясе. Гомђр Бильмен).

Аллаџка яхшырак мђгълњмдер.

УРАЗА ТОТКАНДА УКОЛЛАР КАДАТЫР-
ГА ЯРЫЙМЫ?

Имам Ђгъзам Ђбу Хђнифђнећ фикере буенча,
уколлар уразаны боза. Моныћ љчен, бу кеше
кђффарђтсез генђ каза кылырга тиеш. Ике имам -
Мљхђммђд џђм Ђбу Йосыф фикере буенча, укол-
лар уразаны бозмый. Лђкин, ялгышларга юл куй-
мау максатларында, фђтва имам Ђгъзам (Ђбу
Хђнифђ) фикере буенча чыгарыла, ягъни уколлар
уразаны боза (Кара: Тђхтђви ђля Маракил Фђлях.
- Б. 542-546; Фђтава ђл-Џиндия. - Т. I. - Б. 302-305).

Аллаџка яхшырак мђгълњмдер.

Бу дљньяда барысына да, Хисап кљнендђ иман-
лыларга гына рђхим-шђфкатьле Аллаџ исеме
белђн.
Ђссђламњгалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђракђтњџњ!
Мђчеттђ берњзећ генђ калуны игътикяф дилђр. Хђнђфи

мђзџђбе буенча, игътикяфныћ љч тљре була.
Беренче тљре - ђйтелгђн нђзер буенча ваќиб гамђл кылу.

Мђсђлђн, кем дђ булса: "Нинди дђ булса эш хђл кылынса, мин
фђлђн кљн игътикяф кылырмын яки мин, џичшиксез, ничђдер кљн
игътикяф кылырмын", - дип ђйтсђ, бу аныћ љчен ваќибкђ ђйлђнђ.
Бу очракта, ничђ кљнгђ нђзер ђйтелгђн булса, шул кадђр њк кљн
игътикяф кылырга кирђк.

Икенче тљре - рамазан аеныћ соћгы ун кљнендђге сљннђт
игътикяф.

Љченче тљре - нђфел игътикяф. Аныћ љчен нинди дђ булса
вакыт билгелђнмђгђн џђм аныћ срогы буенча да чиклђњлђр юк.
Кеше бар гомере буена игътикяф кылырга да ният кылырга
мљмкин. Лђкин игътикяф кылуныћ ић кыска вакыты буенча тљрле
фикерлђр бар. Мђсђлђн, имам Ђбу Хђнифђ (рђхмђтуллаџи гђлђйџи)

фикере буенча, бер кљннђн дђ кимрђк вакытка ният кылмаска
кирђк. Ђ имам Мљхђммђд (рђхмђтуллаџи гђлђйџи) фикере буенча,
бик кыска гына вакытка да ният кылырга була. Моныћ љчен фђтва
бар. Шућа да, мђчеткђ кергђн вакытта, џђр кешегђ, ул мђчеттђ
намаз укыган яки Аллаџка башкача табынган вакытта, игътикяф
савабын алу љчен, игътикяфка ният кылып керергђ кирђк. Игъти-
кяфныћ савабы зур. Аллаџныћ Рђсњле (саллђллаџу галђйџи
вђссђлам) њзе моны гел башкара торган булган. Бу гамђлнећ кый-
ммђтлеген раслаучы тагын да нинди дђлил булырга мљмкин?

Безнећ кљннђргђ кадђр килгђн мђгълњматлар буенча, ђгђр дђ
игътикяфны ихлас кылсаћ - ул ић изге гамђллђрнећ берседер. Ул
њз књћелећ белђн бергђ-бер калу, бу дљньядан, анда булганныћ
барыннан да читкђ китеп тору. Игътикяф  вакытында кеше гел
Аллаџка  табыну белђн мђшгуль. Ул йокы халђтендђме, ђллђ инде
уяумы - барыбер, Аллаџка табыну, Аллаџка якынаю халђтендђ.
Кодси хђдислђрнећ берсендђ болай диелђ: "Ђгђр кеше Минем бер
уч тљбе кадђр якынайса, Мин аныћ бер кулы кадђр якынаермын.
Ђгђр Мића атлап килсђ, Мин аћа йљгереп килермен". Игътикяф
вакытында кеше "Аллаџныћ кунагы" була џђм юмарт Хуќа њзенећ
бу кунагын џђрвакыт каршы ала. Ул Аллаџныћ ныклыгы сагын-
да џђм дошманы аћа џљќњм итђ алмый. Аллаџка табынуныћ бу
мљџим тљренећ башка књп кыйммђтлеклђре џђм њзенчђлеклђре
бар...

Ир-атлар љчен игътикяф љчен ић кулай урын - Мђккђдђге
мђчет, ђ аннан кала - Мђдинђдђге мђчет. Аннан соћ - Бђйтел
Мљкаддђс мђчете, аћардан соћ - Ќамигъ мђчет, ђ аннан соћ - њз
мђхђллђћ мђчете. Ђбу Хђнифђ буенча, игътикяф  кылган вакытта
биш вакыт намаз укылырга тиеш дигђн шарт бар. Имам Мљхђммђд
џђм Ђбу Йосыфларныћ фикере буенча, игътикяф кылу љчен, анда
ќђмђгать белђн намаз укулар булмаса да, шђригать кануннарына
туры килњче мђчет булуы да ќитђ. Хатын-кыз њз љй эчендђге
мђчеттђ игътикяф кыла ала. Ђгђр љйдђ мђчет љчен урын бил-
гелђнмђгђн булса, аћа љйдђ нинди дђ булса бер урынны сайлап
алырга кирђк (Кара: Зур ислам энциклопедиясе, Гомђр Нђсњхи
Бильмен).

Аллаџка яхшырак мђгълњмдер.

ИГЪТИКЯФ
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