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Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллинныћ
рамазан ае башлану ућаеннан

МЉРЂЌЂГАТЕ

ВАКЫЙГА

Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рахмђтуллаџи њђ бђракђђтњџ!
Мљхтђрђм дин кардђшлђребез!

Сезне Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђзарђте џђм шђхсђн
њз исемемнђн Изге рамазан ае башлану белђн чын књћелдђн тђбрик итђм!

Мљбарђк рамазан ае - барлык гљнаџлардан арыну, рухи яктан пакьлђнњ, ми-
џербанлылык, шђфкатьлелек џђм юмартлык ае.

Коръђндђ ђйтелгђн: "Ий, иман китергђн бђндђлђр, сездђн алда килеп-
киткђннђргђ фарыз ителгђн кебек, ураза тоту сезгђ дђ фарыз кылынды. Бђлки
сез бу фарызларны њтђп шаять тђкъва булырсыз" ("Бђкара" сњрђсе, 183 нче аять).

Ураза тоту безнећ љчен рухыбызны чистарта торган бер сынау. Рамазанда
Аллаџы Тђгалђ кушканнарны њтђп, Раббыбыз ризалыгын, ђќер-саваплар алырга,
ќђннђткђ якынаерга књп мљмкинлеклђр туа.  Бу айда Аллаџы Тђгалђ Њзенећ
рђхмђт ишеклђрен ача, игелекле гамђллђребез љчен савапларны књпкђ артты-
рып бирђ. Гомеребез бик кыска, шушы гомеребездђ насыйп булган бернинди
байлыкны да бу мљмкинлеклђр белђн чагыштырып булмый.   Рамазан ул безгђ
Аллаџы Тђгалђнећ бер зур бњлђге.

"Рамазан ае кешелђргђ тугры юл књрсђтњче, ялганнан хакыйкатьне аера тор-
ган дђлиллђр белђн Коръђн ићдерелђ башлаган айдыр. Шућа књрђ шушы айга
килеп ирешкђннђр ураза тотсын. Хаста булганнар яки сђфђрдђгелђр (тотылма-
ган кљннђре хисабынча) башка кљннђрне ураза тотар. Аллаџ сезгђ ќићеллек тели,
кыенлык телђми. Санаулы (ураза) кљннђрен тђмам итеп, сезгђ тугры юл књрсђткђне
љчен, Аллаџны олылагыз, бђлки сез шљкер итђрсез?" ("Бђкара" сњрђсе, 185 нче
аять).

Рамазан ае дђвамында изге гамђллђребез,   мђрхђмђтле эшлђребез  џђм
догаларыбыз белђн Аллаџы Тђгалђнећ  чиксез рђхмђтенђ, дљнья-ахирђт бђхет-
сђгадђтенђ ирешергђ тырышыйк.  Кемнђргђ ярдђм итђ аласыз - шуларга ярдђм
итегез, кемнђрне хђтерлисез - дога кылыгыз.  Мохтаќларныћ, ятимнђрнећ књћел-
лђрен шатландырыйк, туган-тумача, кардђшлђребезнећ хђллђрен белик, шул ва-
кытта, иншђ Аллаџ, гыйбадђтлђребез, гамђллђребез  кабул булыр.

Аллаџ Раббыбыз рамазан айларында мђрхђмђтле эшлђрдђ берлђшергђ на-
сыйп итсђ иде, ил-кљннђребезгђ тынычлык, иминлек џђм саулык-сђламђтлек
бирсђ иде. Амин.

ЌЂМЂГАТЬКЂ ТУПЛАНГАН
МЉСЕЛМАН АДАШМАС

нђзарђте рђисе, мљфти Равил Гайнет-
дин, ТР Президенты Аппараты ќитђкче-
се Ђсгать Сђфђров, Россия Дђњлђт Ду-
масы депутаты, федераль татар милли-
мђдђни мохтарияте рђисе Илдар
Гыйльметдинов, ТР Дђњлђт Советыныћ
Мђдђният, фђн, мђгариф џђм милли
мђсьђлђлђр комитеты рђисе Разил
Вђлиев, Бљтендљнья татар конгрессы
Башкарма комитеты рђисе Ринат Заки-
ров џ.б. рђсми затлар катнашты.

Форум Казан казые, Шамил мђче-
те имам-хатыйбы Мђхмњт хђзрђт
Шђрђфетдиновныћ Коръђн сњрђлђре
укуы белђн башланып китте.  ТР Прези-
денты Рљстђм Мићнеханов бисмилла
белђн сњзен башлап, бирегђ килњлђре
љчен делегатларга рђхмђт белдерде.
"Форум џђм аныћ кысаларында Изге
Болгар ќиренђ барып дога кылу, очра-
шып сљйлђшњ-кићђшлђшњ матур тради-
циягђ ђйлђнде, - дип билгелђп њтте Пре-
зидент. - Форумныћ Координацион со-
веты тљзелеп, килешенгђн мђсьђлђ-
лђрне хђл итњ љстендђ даими эшли баш-
лаячак. Безнећ бергђ булуыбыз њз хал-
кыбыз, њз динебез љчен кирђк, бергђ
булсак кына зур эшлђр башкара алыр-
быз. Татарстаннан читтђге татар халкы,
аныћ теле, мђдђнияте, гореф-гадђтлђ-
ре сакланышында сезгђ таянабыз. Без-
нећ љчен боларны беркем башкарачак

тњгел", - дип Президент дин ђџеллђренђ
рђхмђт белдерде.

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин њз чыгышын узган ел кабул
ителгђн "Ислам џђм татар дљньясы:
њсешнећ концептуаль нигезлђре" дип
аталган документны искђ тљшерњдђн
башлады. "Анда татарларныћ ислам та-
рихы, шђригать юнђлеше, љммђтебез
язмышына бђйле мђсьђлђлђр билгеле
бер тђртипкђ салынган. Тљрле љлкђ-
лђргђ кагылышлы сорауларга аћлатма
бирелгђн. Бу концепция юлчы кулында-
гы картаны хђтерлђтђ. Ул картасына ка-
рый да њзенђ кирђк юнђлешне таба.
Кирђк икђн, тарихи урынга бара, кирђк
икђн мђчетне табып гыйбадђтен кыла.
Концепция бњгенге кљн татар мљселман-
нары љчен менђ шундый бер карта ро-
лен њти. Концепцияне укып татар мљсел-
маннарыныћ юл башын књрергђ џђм
алга таба аныћ кайсы тарафка алып бар-
ганын чамаларга була.

Лђкин шуны аћларга кирђк: карта
юлны табарга булыша, ђ концепция
юлны гына књрсђтми, шушы юлдан бар-
ганда нинди гамђллђр кылуны да књздђ
тота. Гамђлсез аныћ файдасы бик аз бу-
лыр. Гамђлсез юл - бушка њтелгђн юл,
бушка сарыф ителгђн вакыт бит ул. Без-
нећ бњген бирегђ ќыелу џђм фикер алы-
шу шул гамђллђрнећ берсе. Йљзлђгђн

татар имамнары, зыялылар, рђсми
вђкиллђр ќђмђгать булып тупландык.
Бер-беребезгђ изге телђклђр ђйтђбез,
ниятлђр белђн уртаклашабыз. Пђйгамб-
ђребез (с.г.в.)  њзенећ бер хђдисендђ:
"Аллаџы Тђгалђ ќђмђгатькђ тупланган
мљселманнарны адаштырмас, Аллаџы
Сњбхђђнђџњ вђ Тђгалђ ќђмђгать белђн
бергђ булганнарга якын тора", - ди.

Ќыен, гомумђн, гамђллђрне бар-
лый торган чара да булырга тиеш, - дип
мљфти хђзрђт соћгы елда Татарстан
мљселманнары кылган кайбер гамђллђ-
рне дђ искђ тљшереп њтте. - Концепци-
ядђ язылганнарны књздђ тотып, респуб-
ликада 2014 елны "Гореф-гадђтлђрне
торгызу елы" дип игълан иттек. Безнећ
халык юкка гына, илен белмђгђн - иге-
лексез, халкын белмђгђн - холыксыз,
нђселен белмђгђн - нђсђпсез, дип ђйтми.
Татар халкыныћ рухи мирасын љйрђнњ -
исламга дђгъвђтнећ нђтиќђле юлы ул.
Икенчедђн, мђдрђсђлђргђ бабаларыбыз
укыган дђреслеклђрне кире кайтару ни-
ятенђ алындык. Мђрќани, Курсавиныћ
гарђпчђ язылган китапларын бастыр-
дык, Ялчыголны татарча чыгардык. Татар
имамнарыныћ вазыйфаларын,
дђрђќђлђрен гыйлем саклый. Безнећ
бабайлар зур галим имамнар булган.
Хђтта башка иллђрдђге мљселманнарга
гарђп телендђ ислам љйрђткђннђр. Алга
таба республикада дини гыйлем иялђре
тагын да књбрђк булсын.

Тагын бер проектка тукталып
њтђсем килђ. Узган ел сыйфатлы дини
китапларга ихтыяќ артуны исђпкђ
алып, Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте тарафыннан "Хузур" нђшрият
йорты оештырылды. Ул 27 китап басты-
рып чыгарды (гомуми тираж 136 мећ
данђ).

Моннан тыш Татарстан имамнары
љчен кварталга бер тапкыр татар те-
лендђ "Шура" журналы чыга. Анда
ќомга вђгазьлђре, дини сорауларга
ќаваплар, мђкалђлђр, хђзрђтлђрнећ
язмалары, тарихи очерклар, иске татар
телендђге текстлар бастырыла. Шулай
ук 13 мећ тираж белђн "Дин вђ
мђгыйшђт", "Умма" газеталары дљнья
књрђ, дистђлђгђн сайтлар эшли. Раббы-
быз бу эшлђрне дђвамлы џђм
бђрђкђтле итсђ иде.

(Ахыры 8 нче биттђ)

Казанда "Милли тормыш џђм
дин" дип аталган V Бљтенрос-
сия татар дин ђџеллђре фо-
румы булды. Анда Россия
Федерациясенећ 52 тљбђ-
геннђн 815 кеше катнашты.
Форум эше "Татар гаилђсен
саклауда дини йолаларныћ
џђм милли гореф-гадђтлђр-
нећ тоткан урыны џђм роле",
"Исламда социаль хезмђт",
"Дљньяви ќђмгыятьтђ имам-
ныћ тоткан роле џђм урыны"
дигђн темалар буенча љч сек-
циядђ алып барылды.  Алар-
да татар мљселман гаилђсе
каршында торган кискен про-
блемалар тђгаенлђнде,
имамнар кљндђлек эшлђ-
рендђ файдаланырлык фи-
кер-тђкъдимнђр ђйтелде.

 Форумда Координацион совет
оештыру тђкъдиме дђ хупланды. Ул Рос-
сия Федерациясендђ ђйдђп баручы
дини њзђк, форумнар арасында даими
эшли торган эшче орган буларак књзал-
лана. Кулга-кул тотынышып, даими
эшлђп кенђ хђл итђрдђй проблемалар
Россия тљбђклђрендђ дђ, Татарстанныћ
њзендђ дђ бар.  Форум мђгълњматлары-
на караганда, Рљссия тљбђклђренећ кай-
берлђрендђ 5ђр мљфтият барлыкка
килгђн, теге яки бу мђсьђлђдђ имамнар-
ныћ џђркайсы њзенчђ ќавап бирђ икђн
џ.б. Татарстанда бњгенге кљндђ 1,5 мећ
мђчет бар, дип горурлансак та, аларныћ
80гђ якыны ачылмый, кайсыларына кар-
тлар гына ќомга намазларына йљри.
Димђк, халык белђн эшлђњнећ башка
формаларын табу, имамнарныћ њрнђк
шђхес итеп ќитлегњенђ ирешњ - инде
књптђн љлгергђн мђсьђлђ.

Бу темага сљйлђшњлђр икенче
кљнне  форумныћ пленар утырышында
да дђвам итте. Утырышта ТР Президен-
ты Рљстђм Мићнеханов, Татарстан
Ќљмџњрияте мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин, Югары мљфти, Россия
мљселманнарыныћ Њзђк диния нђзарђ-
те рђисе Тђлгать Таќетдин, Россиянећ
Европа љлеше мљселманнары Диния
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РРРРРАМААМААМААМААМАЗЗЗЗЗАН АЕНЫЋ БАШЫН ЏЂМАН АЕНЫЋ БАШЫН ЏЂМАН АЕНЫЋ БАШЫН ЏЂМАН АЕНЫЋ БАШЫН ЏЂМАН АЕНЫЋ БАШЫН ЏЂМ
АХЫРЫН БИЛГЕЛЂЊАХЫРЫН БИЛГЕЛЂЊАХЫРЫН БИЛГЕЛЂЊАХЫРЫН БИЛГЕЛЂЊАХЫРЫН БИЛГЕЛЂЊ

 Мђсђлђн, бер мљселман
илендђ яћа туган айны
књрсђлђр, башка иллђр дђ
аны књргђн дип исђплђнђме,
ђллђ юкмы? Џичшиксез, ко-
яшныћ тљрле урыннарда џђм
тљрле вакытта чыгуы игъти-
барга алына. Шућа књрђ бер
илдђ намаз башка илгђ кара-
ганда иртђрђк яки соћрак
укыла. Яћа туган айга
килгђндђ бу ничек карала
соћ? Аныћ тљрле урыннарда
тљрле вакытта калкуын игъти-
барга алырга кирђкме? Кояш
чыгу вакытын игътибарга алу-
ныћ сђбђбе булып, кояш чыгу
џђм батуга бђйле намаз џђм
ураза кебек гыйбадђт кылу-
ларныћ башын џђм ахырын
билгелђњ тора. Рамазан ае-
ныћ башлануы яћа туган айны
књзђтњгђ бђйле булуда бер-
дђм фикер бар.

Аллаџы Тђгалђ Коръђни-
Кђримдђ болай ди: "Сездђн
рамазан аена ирешкђн џђрбе-
регез, ђлбђттђ, ураза тотсын!"
("Бђкара" сњрђсе, 185 нче
аять).

Пђй г амбђребе з н ећ
(с.г.в.) болай дип ђйтње ќитке-
релђ: "Яћа туган айны књргђч,
ураза тотыгыз, яћадан яћа ту-
ган айны књргђч, авыз ачыгыз
(бђйрђм итегез)".

Бу сорауда каршылык-
лар ике яклы:

1. Рамазан аеныћ башла-
нуын без техник чаралар кул-
ланып билгели алабызмы?

2. Ђгђр дђ рамазан аеныћ
башлануын техник чаралар кулла-
нып яки њз књзебез белђн књреп
билгелђсђк, бу башкалар љчен дђ
мђќбњри буламы? Ягъни тљрле
ќирлектђ тљрле вакытта яћа туган
айныћ калкуын игътибарга алыр-
га кирђкме, ђллђ юкмы? Ђллђ
моны бер илдђ яшђњчелђр генђ
игътибарга алырга, ђ башкалар
кљтђргђ тиешме?

Техник чаралар аша алынган
мђгълњматларга таянып, без рама-
зан ае уразасын тота башлый ала-
бызмы?

Ђбњ Хђнифђ мђзџђбендђ, аяз
кљнне рамазан ае башланганын бил-
гелђњ љчен бер диндар яки халђте
билгеле булмаган кешенећ яћа ту-
ган айны књрње турында књрсђтње
ќитђ. Китапларда "мастуруль-хђл"
(билгесез) термины шђхесе билгеле
булган, ђ халђте билгеле булмаган
кешене аћлата. Шђфигый џђм
Хђнбђли мђзџђблђрендђ бер дин-
дар кешенећ књрсђтње ќитђ. Мђли-
ки мђзџђбендђ ике диндар кешенећ
књрсђтње кирђк. Њткђн заман факиџ-
ларында (шђригать кануннарын
яхшы белњчелђрдђ) бњгенге кљн тех-
нологиялђре булса, алар шулай ук
бер кеше књрсђтње белђн генђ кан-
ђгать булырлар идеме? Ђлбђттђ,
алар заманча технологиялђр белђн
расланган "хабару-вахид"ны да игъ-
тибарга алган булырлар иде, яисђ
техник чаралар књрсђтње белђн генђ
канђгать булырлар иде. Бу сорауда
бер яки ике кеше књрсђтње, тљгђл
мђгълњмат алу љчен тњгел, ђ чамалау
љчен кирђк. Хата ќибђрмђгђн тех-

Айныћ џђр тљнне яћа урында, шулай ук бер
урында башка урынга караганда иртђрђк яки
соћрак калкуын књзђтеп булганга, галимнђр ара-
сында бу турыда бернинди каршылыклар ту-
мый. Лђкин ай башын џђм ахырын билгелђњдђ
џђм моныћ дини кануннарны чыгаруга тђэсир
итњ-итмђве мђсьђлђсендђ бђхђслђр туа, чљнки
књк йљзендђ ай тљрле урыннарда џђм тљрле ва-
кытта калка.

ник чаралар књрсђтњлђрен кулла-
ну саклык принцибына билгесез
бер кеше књрсђтњенђ караганда
књбрђк туры килђ. Фикыџ китап-
ларында язылган "айныћ башы
џђм ахыры исђп-хисапка нигезл-
ђнеп билгелђнгђн очраклар
исђпкђ алынырга тиеш тњгел"
сњзлђре, минемчђ, ул заманда бу
исђп-хисап белђн мљселманнар
тњгел, ђ ышаныч белдермђгђн фа-
сикълар (ђхлак ягыннан бозык ке-
шелђр) шљгыльлђнњенђ ни-
гезлђнђ. Бњгенге кљндђ исђ исђп-
хисапны мљселманнар ясый. Ал-
лаџы Тђгалђ Илчесенећ (с.г.в.) бу
сорауны књрњгђ бђйлђвенђ
килгђндђ, моны књз белђн карап
књрњ дип кенђ тњгел, ђ кић
мђгънђдђ аћларга кирђк. Бу оч-
ракта телескоп яки башка техник
чараларны куллану да ќитђ. Ас-
торономик исђп-хисапларны игъ-
тибарга алмау џђм яћа туган айны
књз белђн књрњне шарт итеп кую,
Аллаџы Тђгалђ Илчесе (с.г.в.) за-
маннарында хаќга ќђяњ яки
дљялђргђ атланып барганнар,
транспорт чараларын кулланыр-
га ярамый дип аларга кулланыр-
га, баш тартуга тић.

"Ихтиляфуль-маталиг"ны
игътибарга алырга кирђкме?

"Ихтиляфуль-маталиг" - яћа
туган айныћ тљрле урыннарда
тљрле вакытта калкуы. Мђзџђб-
лђр арасында бу сорауда кар-
шылыклар бар. Ђлбђттђ, тљрле
фикерлђр арасыннан мљселман-
нарга туры килгђнен сайларга
кирђк. Мђзџђблђргђ килгђндђ
исђ:

Ђбњ Хђнифђ мђзџђбе фике-
ре буенча, яћа туган айныћ
тљрле урыннарда џђм тљрле ва-
кытта калкуы игътибарга алы-
нырга тиеш тњгел. Ягъни, кљнчы-
гышта яшђњче кешелђр яћа ту-
ган айны књрсђлђр, кљнбатышта
яшђњчелђр дђ уразага керергђ
тиешлђр.

Мђлики мђзџђбендђ бу
мђсьђлђдђ љч фикер бар:

1. "Ихтиляфуль-маталиг"
бер очракта да катгый рђвештђ
игътибарга алынмый. Шућа
књрђ Ђбњ Хђнифђ мђзџђбендђ-
ге кебек њк, яћа ай тууы турында
ишеткђн џђр мњкђллђф ураза
тота башларга тиеш.

2. Ђгђр дђ яћа туган айны
шул ќирлектђ билгелђнгђн ха-
ким књрсђ, "ихтиляфуль-мата-
лиг" игътибарга алынмый џђм
шул ќирлектђ яшђњчелђр ура-
зага керђлђр, ђ башка ќирлектђ
яшђњчелђр шђгъбан аеныћ 30
нчы кљнен тђмамлыйлар.

3. "Ихтиляфуль-маталиг"
игътибарга алына. Ђ яћа туган
айны књргђн илдђн еракта яшђ-
њчелђр шђгъбан аеныћ 30 нчы
кљнен тђмамлыйлар.

Шђфигый мђзџђбендђ шу-
лай ук бу мђсьђлђдђ тљрле фи-
керлђр бар. Имам Нђвави болай
ди: "Яћа туган ай књренгђн ќир-
леккђ якын ќирлђр, шул ќир-
леккђ тић. Димђк, алар љчен ура-
за тота башлау ваќиб. Ышаныч-
лы фикер буенча, еракта урнаш-
кан ќирлђрдђ яшђњчелђр љчен
бу ваќиб тњгел". Ягъни алар
шђгъбан аеныћ 30 нчы кљнен
тђмамлыйлар. Бу "ихтиляфуль-
маталиг"ныћ игътибарга алыну-
ын књрсђтђ.

Хђнбђли мђзџђбе: Ибн Ку-

дама њзенећ "Ђл-Мугни" кита-
бында, бер ќирдђ яћа туган ай
књренсђ, бу башкалар љчен дђ
мђќбњри булып тора, ди.

Књрњебезчђ, мђзџђблђрдђ
"ихтиляфуль-маталиг" игътибар-
га алынырга тиеш тњгел дигђн
фикер ђџђмиятлерђк булып са-
нала. Бу фикер барлык мљсел-
маннарны берлђштерњ макса-
тыннан чыгып караганда да ку-
лайрак.

Књз белђн књрњ џђм астро-
номик исђп-хисаплар бер-бер-
сенђ каршы килсђлђр, нишлђр-
гђ?

Џичшиксез, ић яхшысы - аст-
рономик исђп-хисапка туры
килгђн књз белђн књрњ. Лђкин,
кызганыч, бу књп очракта мљмкин
тњгел. Ясалган нђтиќђлђр кален-
дарьда књрсђтелгђннђргђ туры
килми. Бу очракта нђрсђ эшлђргђ
соћ? Ђйткђнемчђ, астрономик
исђп-хисаплар књрњнећ бер
тљренђ керђлђр, џђм хђдистђ би-
релгђн "књрњ" боерыгы бу исђп-
хисапларны да њз эченђ ала. Шу-
лай итеп, яћа туган айны књрњ ту-
рындагы ике хђбђр арасында кар-
шылык туа. Ђлбђттђ, бу очракта
саклык принцибына нигезлђнеп
эш итњ кирђк. Мђсђлђн, књз белђн
књрњ шђгъбан аеныћ 29 нчы кљне
уразаныћ беренче кљне икђнен
књрсђтсђ, ђ астрономик исђп-
лђњлђр уразаныћ 30 нчы кљндђ
башлануын књрсђтсђлђр, џђм ки-
ресенчђ булган очракта, без-
нећчђ, уразага 29 нчы кљнне ке-
рергђ кирђк. Бу очракта уразаны
"йаумушак" (шикле кљндђ) тота-
быз дип исђплђнђчђкме? Без бу
турыда яћа айны књрњ турындагы
сњзнећ кљчсез булмавыннан чы-
гып ђйтђбез. Киресенчђ булган
очракта, астрономик
исђплђњлђргђ нигезлђнергђ
кирђк.

Аллаџы Тђгалђгђ яхшырак
билгеле!

Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН,

Татарстан Республикасы
мљфтие

НАМАЗ НАМАЗ НАМАЗ НАМАЗ НАМАЗ      УКЫМАГАН УКЫМАГАН УКЫМАГАН УКЫМАГАН УКЫМАГАН      КЕШЕНЕЋ КЕШЕНЕЋ КЕШЕНЕЋ КЕШЕНЕЋ КЕШЕНЕЋ      УРАЗАСЫУРАЗАСЫУРАЗАСЫУРАЗАСЫУРАЗАСЫ
КАБУЛ КАБУЛ КАБУЛ КАБУЛ КАБУЛ      БУЛАМЫ?БУЛАМЫ?БУЛАМЫ?БУЛАМЫ?БУЛАМЫ?
аерым бер тљр гыйбадђт, ураза тоту - аерым бер тљр
гыйбадђт, хаќ кылу да, зђкят бирњ дђ - шулай ук.
Ђйтергђ кирђк, шулай булгач, фикыџ галимнђре: "Кеше
намаз укымый икђн ђле, лђкин ул ураза тота, бу - џич-
шиксез књркђм гамђл", - ди. Џичкем болай дип ђйтђ ал-
мый (аћарга туры дђлил юк): "Намаз укымасаћ, синећ
уразаћ кабул булмый".

 Нђтиќђ буларак, кешегђ: "Намаз укымасаћ, ураза
тотма, ул кабул булмый яисђ син буш гамђл кыласыћ", -
дип ђйтњ дљрес тњгел. Болай дип ђйтњдђн саклансак, ул
кешенећ књћеле йомшарачак, калебе пакьлђнђчђк џђм
дингђ, намазга ул тизрђк якынаячак, кљннђрдђн бер
кљнне намазга басып китђр. Ђџле сљннђт галимнђре-
нећ юлы бу мђсьђлђ буенча тњбђндђгечђ: ђгђр ул кеше
барлык уразаларын да тота, ђмма намазларын њтђмђсђ,
аныћ љстеннђн ураза бурычы тљшђчђк, ђмма укылма-
ган намазлары љчен жавапка тартылачак. Киресенчђ
булган очрактагы кебек: ягъни, намазлары тђртиптђ
булып, уразасында кимчелек булса, уразасы љчен жа-

Сорауга Татарстан Республикасыныћ
кљнчыгыш тљбђге казые, Ђлмђт райо-
ны имам-мљхтђсибе џђм шђџђрнећ
ќамигъ мђчете имам-хатыйбы Фђџим
хђзрђт ЂХМЂТЌАНОВ ќавап бирђ.

Дљрестђн дђ, намаз уку ул - динебезнећ асыл ни-
гезен тђшкил итњче гыйбадђт. Ђмма шђригатебездђ
џђрбер гыйбадђт аерым-аерым карала. Ягъни џђрбер
гыйбадђткђ њзенђ аерым бербљтен итеп игътибар би-
релђ. Ђлбђттђ, намаз турында: "Ђгђр намазы булмаса,
башка гыйбадђтлђре дђ кабул булмый", - дигђн
хђдислђр бар, лђкин ул хђдислђр, адђм балалары на-
мазга ќићел карамасын љчен, намазныћ никадђр љстен
гыйбадђт икђнлеген раслый торган мђгънђдђ килђ.
Безнећ соравыбызга килгђндђ исђ, димђк ки, намаз

вап тотар. Башка гыйбадђтлђре белђн дђ шулай ук.
Моћа дђлил талђп итњчелђргђ ќавап шул: Коръђндђ
("Зњлзилђт (Ќир селкенмђк)" сњрђсе, 7-8 нче аятьлђр)
болай диелђ:

"7. Берђњ тузан бљртеге хђтле генђ яхшылык
кылган булса, аныћ ќђзасын (савабын) књрер.

8. Вђ берђњ тузан бљртеге хђтле гљнаџ эшлђсђ,
аныћ ќђзасын књрер".

Ђ бу бит инде (сњз ураза турында бара) тузан бљрте-
ге кадђр генђ изгелек тњгел, аћардан бик књпкђ
љстенрђк гыйбадђт.
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УРАЗАНЫЋ ФАЗЫЙЛЂТЛЂРЕ
ТУРЫНДАГЫ ХЂДИСЛЂР

ЏЂМ РИВАЯТЬЛЂР

4 "УРАЗА" КИТАБЫННАН

Ђбњ Џњрайра (радыйал-
лаџу ганџњ) тапшырган
риваятьтђ Рђсњлуллаџ
(салђллаџу галђйџи
вђссђлђм ђйткђн): "Ал-
лаџ: "Адђм углыныћ
эшлђгђн џђр хђерле эше
њзе љчен, ђмма ураза
алай тњгел. Ураза бары
тик минем љчен генђ.
Аныћ савабын да мин
бирермен", - дип ђмер
итте.

Ураза -  ул калкан. Џђркай-
сыгыз ураза тоткан кљнне
яман сњз сљйлђшмђсен џђм
яман гамђл кылмасын, дош-
манлык (яки тавыш-гауга) куп-
тармасын.

Ђгђр берђњ уразалы ке-
шене сњкмђкче яки кыйнамак-
чы булса, аћа шундук: "Мин
ураза тотам", - дип ђйтергђ
кирђк.

Мљхђммђднећ нђфесенђ
(ќанына) хуќа булган Аллаџ-
ка ант итђм: ураза тотучы ке-
шенећ авызыннан килњче ис
Аллаџ алдында мускус
исеннђн дђ хушрак џђм чиста-
рак.

Ураза тотучыны сљенде-
реп кђефен књтђрђчђк ике
нђрсђ бар. Берсе - (ифтар вакы-
тында) ураза бозылганда
сљенњ, икенчесе - Раббысына
кавышкан вакытта ураза(ныћ
савабы) белђн сљенњ" (Бохари,
"Саум", 9, 2/228; Мљслим, "Сый-
ам", 164; Ђбњ Дауд, "Саум", 25;
Тирмизи, "Саум", 55; Нђсаи, "Сый-
ам", 41; Ибн Мђќа, "Сыйам", 1;
Мњвђттаг, "Сыйам", 58).

Сђхл (радыйаллаџу ганџњ)
тапшырган бер риваятьтђ
Пђйгамбђребез (салђллаџу гал-
ђйџи вђссђлђм) болай дигђн:
"Ќђннђттђ ђр-Рђййан дигђн
бер ишек бар. Бу ишектђн Кы-
ямђт кљнендђ бары тик ураза
тотучылар гына керђчђк. Ан-
нан ураза тотучылардан баш-
ка берђњ дђ керђ алмаячак.

(Кыямђт кљнендђ): "Ураза
тотканнар кайда?" - дип сорая-
чаклар. Ураза тоткан кешелђр
торып, шул ишектђн кереп
китђчђклђр.

Алар кереп беткђч, ишек
ябылачак џђм моннан соћ ул
ишектђн башка берђњ дђ керђ
алмаячак" (Бохари, "Саум", 4, 2/
226; Мљслим, "Сыйам", 166; Тир-
мизи, "Саум", 55; Нђсаи, "Сыйам",
43).

Ђбњ Џњрайрадан (радыйал-
лаџу ганџњ) риваять ителгђнчђ,
Рђсњлуллаџ (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) ђйткђн: "Аллаџ
юлында пар (алтын белђн
кљмештђн) сђдака биргђн ке-
шелђрне ќђннђт капкаларын-

нан: "Ђй, Аллаџныћ коллары!
(Бирегђ килегез!) Бу хђерле кап-
ка!" - дип чакырачаклар.

Књп намаз укучыларны
(ќђннђтнећ) намаз капкасын-
нан чакырачаклар. Ќиџад кы-
лучыларны ќиџад капкасын-
нан чакырачаклар.

Ураза тоткан кешелђр ђр-
Рђййан капкасыннан чакыры-
лачаклар. Сђдака биргђн ке-
шелђр сђдака бирњчелђр кап-
касыннан керђчђк".

Моћа каршы Ђбњ Бђкер (ра-
дыйаллаџу ганџњ): "Атам-анам
сића фида булсын, ђй, Рђсњ-
луллаџ! Бу капкалардан чакы-
рылган кешелђргђ берђр за-
рар кылыначакмы? Бер кеше
бу капкаларныћ барысыннан
да чакырылырга мљмкинме?"
- дип сораган.

Рђсњлуллаџ (салђллаџу гал-
ђйџи вђссђлђм): "Ђйе! Бары-
сыннан да чакыру булачак.
Мин синећ шул чакырылучы
кешелђр арасында булуыћны
телим", - дигђн (Бохари, "Саум",
4, 2/227).

Ђбњ Џњрайра (радыйаллаџу
ганџњ) тапшырганча, Пђйгамбђ-
ребез (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) ђйткђн: "Рамазан ае
уразасын ихлас књћел белђн
ышанып џђм савабын бары
тик Аллаџтан гына љмет итеп
тоткан џђркемнећ кылган
гљнаџлары ярлыканыр" (Боха-
ри, "Иман", 28, 1/15; "Лђйлђтњл
Кадр", 1; "Саум", 6; Мљслим, "Сый-
ам", 3, 20; "Мњсафирин", 175; Ђбњ
Дауд, "Рамазан", 1; "Саум", 57; Тир-
мизи, "Саум", 1; "Ќђннђт", 4;
Нђсаи, "Сыйам", 39; Ибн Мђќа,
"Икамђт", 173; "Сыйам", 2, 33; Да-
рими, "Саум", 44; Ђхмђд  Ибн
Хђнбђл, 2/232, 241, 385).

Ђбњ Џњрайрадан (радыйал-
лаџу ганџњ) риваять ителгђнчђ,
Рђсњлуллаџ (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) ђйткђн: "(Сђфђрдђ
булу) сђбђбе џђм хасталыгы
булмаган кеше, рамазанда бер
генђ кљн ураза тотмаса, гоме-
ре буе ураза тоткан очракта да
аны тњлђп бетерђ алмас!" (Ђбњ
Дауд, "Саум", 38; Тирмизи, "Саум",
27, №728, 3/92; Ибн Мђќа, "Сый-
ам", 14; Дарђкутни: 2/191; Ђхмђд
Ибн Хђнбђл: 2/386, 442, 470).

Сљлђйм  угылларыннан бер-
сенећ болай дигђне риваять
ителгђн: "Рђсњлњллаџ (салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђм) бо-
ларны минем кулымда џђм
њзенећ кулында санады да:
"Тђсбих (Сњбхђналлаџ)" њл-
чђњнећ яртысы гына џђм
"Ђлхђмдњлиллђџ" аны тулы-
ландыра. "Тђкбир (Аллаџу
ђкбђр)" исђ књк белђн ќир йљзе
арасын тутыра. Ураза - сабыр-
ныћ яртысы, чисталык, пакь-
лек - иманныћ яртысы", - диде"
(Тирмизи, "Дђгъвђт", 87, №3519,

5/536).
Абдуллаџ Ибн Амр (радый-

аллаџу ганџњ) Рђсњлуллаџныћ
(салђллаџу галђйџи вђссђлђм)
ђйткђнен тапшырган: "Ураза
белђн Коръђн Кыямђт кљ-
нендђ колга шђфђгатьчелек
итђчђклђр. Ураза: "Ђй, Раб-
бым! Мин аны кљндезлђрен
ашау-эчњдђн џђм ќенси телђ-
клђреннђн тыйдым. Шућа
књрђ мине аныћ љчен шђфђ-
гатьче кыл", - диячђк. Коръђн
дђ: "Мин аны тљннђрен йоклат-
мадым. Мине дђ аныћ љчен
шђфђгатьче кыл", - диячђк. Шу-
лай итеп, икесе дђ (ђлеге колга)
шђфђгать итђчђклђр" (Ђхмђд
Ибн Хђнбђл: 2/174).

Ђнђс Ибн Мђлик (радыйал-
лаџу ганџњ) тапшырганча,
Рђсњлуллаџ (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) бер кљнне сђхабђлђ-
реннђн: "Арагыздан берегез
бњген ќеназада булдымы?" -
дип сораган. Хђзрђти Гомђр:
"Мин", - дип ќавап биргђн.
Пђйгамбђребез (салђллаџу гал-
ђйџи вђссђлђм): "Арагыздан бе-
регез бњген берђр хастаныћ
хђлен белдеме?" - дип сорагач,
Гомђр (радыйаллаџу ганџњ):
"Мин", - дигђн. Пђйгамбђребез
(салђллаџу галђйџи вђссђлђм):
"Кем сђдака бирде?" - дип сора-
ган. Гомђр тагын: "Мин", - дигђн.
Пђйгамбђребез (салђллаџу гал-
ђйџи вђссђлђм): "Кем иртђн
уразага керде?" - дип сораган.
Гомђр шулай ук: "Мин", - дип
ќавап биргђч, Пђйгамбђребез
(салђллаџу галђйџи вђссђлђм):
"(Ќђннђт сића) ваќиб булды,
ваќиб булды", - дип боерган
(Ђхмђд Ибн Хђнбђл, "Ђл-
Мњснђд", 3/118).

Ќђбир (радыйаллаџу ганџњ)
тапшырган бер хђдистђ Пђйгам-
бђребез (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) болай дигђн: "Џич-
шиксез, ураза колныћ њзе
љчен ќђџђннђмнђн саклана
торган калкан. (Аллаџы Тђгалђ):
"Ул (ураза) минем љчен џђм
аныћ савабын да мин бирђчђ-
кмен", - дип ђмер итте" (Ђхмђд
Ибн Хђнбђл, "Ђл-Мњснђд", 3/396).

Абдуллаџ Ибн Ђбњ Ђвфа (ра-
дыйаллаџу ганџњ) риваять иткђн
бер хђдистђ Пђйгамбђребез (са-
лђллаџу галђйџи вђссђлђм):
"Ураза тоткан кешенећ йокы-
сы - гыйбадђт, эндђшмђве -
тђсбих, гамђле даими, догасы
кабул ителгђн, ђ гљнаџысы
гафу ителгђн булыр", - дигђн
(Али Ђл-Мњттђки, "Кђнзњл Ум-
мал", 8/443, №23562; Ђбњ Нуайм,
"Хилйђ", 5/83; Зђбиди, "Итхаф", 4/
192; Иракый, "Ђл-Мугъни", 1/232).

Ибн Амр (радыйаллаџу
ганџњ) тапшырган бер хђдистђ
Пђйгамбђребез (салђллаџу гал-
ђйџи вђссђлђм): "Ураза тотучы
кешенећ ифтар вакытында

тђгаен кабул ителђ торган бер
догасы бар", - дип ђйткђн (Али
Ђл-Мњттђки, "Кђнзњл Уммал", 8/
448, №23592).

Галидђн (радыйаллаџу
ганџњ) риваять ителгђнчђ, бер
хђдистђ Рђсњлњллаџ (салђллаџу
галђйџи вђссђлђм) болай дип
ђйткђн: "Ураза тоту сђбђпле,
њзен ќаны телђгђн ризыклар-
дан џђм эчемлеклђрдђн тый-
ган кешегђ Аллаџы Тђгалђ
ќђннђт ќимешлђрен ашатыр
џђм ќђннђт шђрабларын
эчертер" (Али Ђл-Мњттђки,
"Кђнзњл Уммал", 8/456, №23635;
Суйути, "Ђд-Дђррњл Мђнсур", 1/
180).

Ђбњ Њмамђ (радыйаллаџу
ганџњ) болай дигђн: "Мин бер
тапкыр Пђйгамбђребезгђ (салђ-
ллаџу галђйџи вђссђлђм) килеп:
"Ђй, Рђсњлњллаџ! Мине
ќђннђткђ кертђчђк берђр
гамђл ђмер ит мића", - дидем.
Ул мића: "Ураза тотуны дђвам
ит, чљнки аћа тић булырлык
башка гамђл юк", - дип ђйтте.
Тагын бер тапкыр килеп, шул ук
сорауны биргђндђ: "Ураза тоту-
ны дђвам ит, чљнки аћа тић бу-
лырлык башка гамђл юк", - дип
ќавап кайтарды (Али Ђл-
Мњттђки, "Кђнзњл Уммал", 8/583,
№24275).

Ђбњ Џњрайра (радыйаллаџу
ганџњ) тапшырган бер хђдистђ
Пђйгамбђребез (салђллаџу гал-
ђйџи вђссђлђм): "Ураза - сабыр-
ныћ яртысы. Џђр нђрсђнећ
зђкяте бар. Тђннећ зђкяте -
ураза", - дигђн (Али Ђл-Мњттђки,
"Кђнзњл Уммал", 8/444, №23571).

Ђбњ Џњрайрадан (радыйал-
лаџу ганџњ) тапшырылганча,
Рђсњлњллаџ (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) бер хђдистђ: "Љч
тљрле дога џичшиксез кабул
ителђ. Ураза тотучы кешенећ
догасы, юлчы догасы џђм маз-
лумныћ (хаксызга
ќђберлђнгђн, рђнќетелгђн ке-
шенећ) догасы", - дип ђйткђн
(Бђйхаки, "Шуабњл Иман"; Али
Ђл-Мњттђки, "Кђнзњл Уммал", 2/
99 Н, №3320; Нђбхани, "Ђл-
Фђтхул Кђбир", №5546, 1/517).

Ђбњ Мђлик ђл-Ђшгари рива-
ять иткђн бер хђдистђ Пђйгамб-
ђребез (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) болай дигђн: "Чын-
нан да, ќђннђттђ шундый бер
йорт бар: эченнђн - тышы, ты-
шыннан эче књренђ. Аллаџы
Тђгалђ аны йомшак
сљйлђшкђн, кешелђрне ри-
зыкландырган, даими ураза
тоткан џђм башка кешелђр
йоклаганда тљнлђ гыйбадђт
кылганнар љчен ђзерлђгђн"
(Ђхмђд Ибн Хђнбђл, Тирмизи,
Ибн Хиббан, Бђйхаки, "Шуабњл
Иман", Суйути, "Ђд-Дђррњл
Мђнсур",1/44; Нђбхани, "Ђл-
Фђтхул Кђбир", №4016, 1/367).

Бер хђбђрдђ ђйтелгђн:

"Џичшиксез, ќђннђтлђр дњрт
кешегђ гашыйк. Болар: рама-
зан аенда ураза тоткан,
Коръђн укыган, теллђрен (ял-
ган џђм шућа охшаш яманлык-
лардан) саклаган, књршелђрен
ашаткан кешелђр.

Хакыйкатьтђ, Аллаџы
Тђгалђ ифтар вакытында
мљселман колыныћ аяклары
белђн йљргђн, куллары белђн
тоткан, књзлђре белђн књргђн,
колаклары белђн тыћлаган,
теле белђн сљйлђгђн џђм
йљрђге белђн уйланган (бар-
лык гљнаџларны да) гафу итђр".

Башка бер хђбђрдђ болай
диелгђн:

"Кыямђт кљне ќитеп, ка-
бердђгелђр кубарылып чык-
каннан соћ, Аллаџы Тђгалђ
(ќђннђт сакчысы) Ризванга:
"Хакыйкатьтђ мин ураза тот-
кан колларымны каберлђ-
реннђн ач џђм сусаган килеш
терелттем. Аларны тоткарла-
мыйча, ќђннђтлђрдђн ќанна-
ры телђгђн нђрсђлђр белђн
каршы ал", - дип ђмер итђр.
Ризван, ќђннђт хезмђтчелђ-
рен њзенђ чакыртып: "Ђй,
Гыйльман џђм Вилдан! Нур-
дан табаклар ясагыз", - дияр.
Шул вакытта ком бљртеклђ-
реннђн, яћгыр тамчыларын-
нан, књктђге йолдызлар џђм
агачлардагы яфраклардан
ясалган исђпсез сандагы та-
баклар бик књп ќилђк-
ќимешлђр, лђззђтле џђм ис-
киткеч тђмле ризыклар белђн
тутырылыр, татлы эчем-
леклђр китерелер.

Фђрештђлђр њзлђре яны-
на килгђн џђркемне (дљньялык-
та ураза тоткан кешелђрне) аша-
тыр џђм эчертер. "Њткђн кљн-
нђрегездђ ашау-эчњдђн тыел-
ганыгыз љчен хђзер телђгђн
кадђр ашагыз џђм эчегез", -
дип ђйтерлђр" (Исмаил Хаккы
Бурсђви, "Рухул Бђйан", 1/294).

УРАЗА ТОТМАГАННАР ЉЧЕН
ИРЕШКЂН КИСЂТЊЛЂР
Ибн Гомђр риваять иткђн

бер хђдистђ Пђйгамбђребез (са-
лђллаџу галђйџи вђссђлђм) бо-
лай дигђн:

"Љч нђрсђне саклаган
кеше Аллаџныћ дусты була.
Ђлеге љч нђрсђне югалткан
кеше исђ Аллаџныћ чын дош-
маны була. (Болар): намаз,
ураза џђм якынлык кылган-
нан соћ чистарыну" (Хђйсђми,
"Мђќмђгуз Зђваид", №127, 1/
201).

Ђбњ Џњрайрадан (радыйал-
лаџу ганџњ) тапшырылган бер
хђдистђ Рђсњлњллаџ (салђллаџу
галђйџи вђссђлђм) ђйткђн: "Уз-
ган рамазаннан тњлђнмђгђн
бурычы булган кешенећ яћа
рамазандагы уразасы кабул
ителмђс.
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Рамазан ае уразасыныћ
бурычы булган кешенећ,
ђлеге фарыз бурычы каплан-
мыйча, нђфел уразасы да ка-
бул ителмђс" (Ђхмђд Ибн
Хђнбђл, "Ђл-Мњснђд", 2/352; Таб-
ђрани, "Ђл-Ђвсат", 2/99; Хђйсђми,
"Мђќмђгуз Зђваид", №5066,
4833, 3/415, 357).

Ђлбђттђ, каза кылынмаган
уразасы булган кеше яћа рама-
зан аенда ураза тотмасын яки
яћа рамазанда элеккеге ураза-
сын ниятлђп тотып бетерсен,
дигђн сњз тњгел бу. Бу бары тик
яћа тотылган уразаныћ кабул
ителергђ лаеклы камил ураза
булмавын гына искђртњ.

Ђбњ Њмамђ ђл-Бахили (ра-
дыйаллаџу ганџњ) риваять иткђн
бер хђдистђ Рђсњлњллаџ (салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђм) болай
дигђн: "Берсендђ мин йоклап
ятканда, яныма ике кеше кил-
де џђм, кулларымнан тотып,
мине текђ тауга илттелђр дђ:
"Мен!" - диделђр. Мин: "Моћа
кљчем ќитмђс", - дигђч: "Без
сића ярдђм итђрбез", - ди-
делђр. Мин тауга менђ башла-
дым. Тигезрђк бер урынга ме-
неп ќиткђч, кљчле тавышлар
ишеттем џђм: "Бу нинди та-
вышлар?" - дип сорадым.
Алар: "Бу ќђџђннђм ђџеллђ-
ренећ ићрђњлђре", - дип ќавап
бирделђр. Шуннан соћ мине
алып киттелђр. Каршымда ту-
быкларыннан асып куелган,
авызлары колакларына кадђр
ярылып, авызларыннан елга-
дай кан аккан кешелђрне
књрдем. "Болар кем?" - дип со-
радым. "Уразада булып, ифтар
вакыты ќиткђнче авыз ачкан-
нар", - диделђр" (Ибн Хузђймђ,
Ибн Хиббан, Мњнзири, "Ђт-
Тђргыйб", №1512, 2/116-117).

УРАЗАНЫЋ ФАРЫЗ БУЛУЫ
ШАРТЛАРЫ

1.Мљселман булу.
Мљселман булу шарты -

шђригатьнећ фикыџка бђйле
гыйбадђтлђреннђн ќаваплы
булу. Бу очракта кяферлђр шђри-
гатькђ бђйле гыйбадђтлђрдђн
ќаваплы тњгел.

Без, хђнђфилђр карашынча,
кяфер мљселман булса, аннан
кяфер чакта калдырылган ураза-
ларныћ каза кылынуы талђп
ителми.

2.Сђламђт акыллы булу.
Тилегђ ураза фарыз кылын-

маган. Акылы зђгыйфь кеше ура-
за ђџеле булмаганга, аћа мљ-
рђќђгать ителмђгђн.

3.Балигъ булу.
Балигъ булмаган (бала) ке-

шегђ ураза фарыз тњгел, чљнки
шђригать тђкъдиме балаларга
кагылмый.

Яхшыны яманнан аера
белгђн сђламђт акыллы кыз џђм
ир балаларныћ уразалары, на-
мазда булулары кебек, дљрес са-
нала. Ураза тотарга хђллђреннђн
килерлек, физик њсешлђре
мљмкинлек бирерлек булган оч-
ракта ќиде яшьлек балаларга
тђрбия кылган кешелђре тара-
фыннан уразаныћ ђмер ителње
кирђк. Ун яшен тутырганда алар-
ны ураза тотарга мђќбњр итђргђ
кирђк. Баланыћ ураза тота алуы,
ягъни хђленнђн килње, шулай ук,
игътибарга лаек шарт.

4.Сугыш кырында мљсел-
манлыкка књчкђн кешелђр ураза-

ныћ фарыз гыйбадђт булуын бе-
лергђ тиеш.

УРАЗА ТОТУНЫЋ
ШАРТЛАРЫ

1.Хаста булмау.
Хаста кешелђрнећ ураза то-

тулары фарыз тњгел. Ђгђр ураза
тота ала икђн, уразасы дљрес
була.

Аллаџы Тђгалђ ђйткђн:
"Ураза санаулы кљннђр, ягъни
ураза ае 29 кљннђн џђм 30
кљннђн килђ. Арагыздан бере-
гез чирлђсђ яки сђфђрдђ бул-
са, уразаны тотмасын. Чирле
кеше сђламђтлђнгђч,
сђфђрдђге кеше љенђ кайткач,
калган кљннђрен бер кљн љчен
бер кљн тотып тђмам итђр.
Авырлык белђн тотучыларга
фидия кирђк: бер кљн љчен бер
мескенне бер кљн ашату.
Берђњ бер мескен урынына
књбрђк мескеннђрне ашатса
(яисђ фидияне арттырса), ар-
тыгы њзенђ хђерле. Ђмма мес-
кеннђрне ашатып, љстегездђн
тљшергђнгђ караганда, ураза
тотуыгыз сезнећ љчен хђерле,
ђгђр белсђгез" ("Бђкара" сњрђсе,
184 нче аять).

Лђкин югарыда искђ алын-
ган бер хђдистђ: "Аллаџныћ
рљхсђтен кабул итмђгђн кеше-
нећ Гарђфђт (башка бер рива-
ятьтђ Љхед) таулары кадђр
гљнаџысы бар", - диелгђн.

Њлем хасталыгы булган ке-
шенећ ураза тотуын дђвам итње,
сђламђтлегенђ зыян салуы
сђбђпле, аны гљнаџлы итђ.

2. Мокыйм булу (бер урын-
да урнашып яшђњ).

Сђфђр кылучыларга ураза
тоту фарыз тњгел. Тоткан очрак-
та уразалары дљрес була.
Мђсђлђн, ураза тотуларыныћ
хђерлерђк булуы югарыдагы
аятьтђ китерелгђн.

"Ђшбаџ" дип аталган фикыџ
китабында ђйтелгђнчђ, сђфђрдђ
ураза тоту артыклык санала,
лђкин авырудан курыккан яки
ризыклары уртак булган юлдаш-
лары ураза тотмаганда искђрмђ
була. Ураза мђшђкатьле гый-
бадђт, мљсафир љчен аныћ ки-
чектерелње рљхсђт ителђ.

Ураза тотмауны мљбаџ
(рљхсђт ителђ торган) кылучы
сђфђр, имам Ђгъзам (рђхмђтул-
лаџи галђйџи) фикеренчђ,
ќђяњленећ яки кђрван белђн
баручы дљянећ уртача тизлеге
белђн барганда љч кљн џђм љч
тљн ераклыгындагы юлга тић.
Дићгезлђрдђ исђ, ќилкђнле
кљймђлђр белђн барып, џава
шартлары уртача булганда, унси-
гез сђгать ераклыгындагы сђфђр
була. Кайбер фикыџ белгечлђре
фикеренчђ, сђфђрнећ ераклыгы
унсигез фђрсаџлык арадан гый-
барђт. Бер фђрсаџ љч мильне
тђшкил итђ. Џђр миль егерме
минутта узыла торган булса, ун-
сигез фђрсаџ унсигез сђгатьтђ
узылачак. Имам Мђлик белђн
имам Ђхмђд (рђхмђтуллаџи гал-
ђйџимђ) фикеренчђ исђ,
сђфђрнећ озынлыгы уналты
фђрсаџны, ягъни кырык сигез
мильне тђшкил итђ...

3. Хатыннарныћ књрем џђм
нифастан (бала тудырганнан соћ
килђ торган каннан) арынган бу-
лулары, ягъни пакъ, чиста булу-
лары.

Књрем яки нифас хђлендђ

булган хатын-кызларныћ ураза
тотулары дљрес тњгел. Књрем яки
нифаслы булулары сђбђпле тота
алмаган уразаларын рамазан уз-
ганнан соћ каза кылалар. Бу оч-
ракта, укылмый калган намазла-
ры каза кылынмый...

УРАЗА ТОТУЧЫГА СЉННЂТ
ЏЂМ МЉСТЂХЂБ (САВАПЛЫ)

 БУЛГАН НЂРСЂЛЂР
Йокыдан сђхђргђ тору -

сљннђт. Моныћ Коръђни-Кђ-
римдђ дђлиле бар:

"...Сђхђр дђ ашагыз, эче-
гез, хђтта таћ якынлыгы бе-
ленгђнче, аннары уразаны то-
тып, тђмам итегез кояш бае-
ганчы!" ("Бђкара" сњрђсе, 187
нче аять).

Ибн Ђбњ Лђйла (рђхмђтул-
лаџи галђйџи) болай дигђн: "Ис-
ламныћ беренче елларында
берђр кеше уразасын бозганнан
соћ берни дђ ашамыйча йокла-
са, икенче таћга кадђр берни дђ
ашамаган (сђхђргђ тору булма-
ган). Шулай ук ир њз хатыны
белђн ќенси якынлыкка да
кермђгђн". Мљгаз Ибн Ќђбђл
(радыйаллаџу ганџњ) болай
дигђн: Гомђр Ибн Хаттаб (радый-
аллаџу ганџњ) бер рамазан
тљнендђ хатыны янына килеп,
аныћ белђн якынлык кылырга
телђгђн. Хатыны: "Мин ифтардан
соћ йокладым", - дигђн. Хђзрђти
Гомђр (радыйаллаџу ганџњ), ха-
тыныныћ ялганламакчы булуын
белгђч, аныћ белђн якынлык
кылган.

Шулай ук ул тљнне ђнсарлар-
дан бер кеше ахшам љенђ килеп
ашарга телђгђн. "Сића бераз ри-
зык ќылытып бирик", - дигђннђр.
Лђкин ул шунда ук йоклап киткђн,
ризыгын да ашамаган. Иртђн: "Ра-
мазан аенда авыз ачканнан соћ
таћга хђтле хатыннарыгызга
якынлык кылу хђлђл ителде"
("Бђкара" сњрђсе, 187 нче аять)
дигђн аять ићдерелгђн џђм им-
сакка кадђр ашау-эчњ, ир белђн
хатыныныћ якынлык кылулары
хђлђл ителгђн.

УРАЗА ТОТУЧЫГА МЂКРУЏ
(ХУПЛАНМЫЙ ТОРГАН)

НЂРСЂЛЂР
1. Сђбђпсез берђр

нђрсђне кабып карау.
Нђфел уразасы тотканда да

бу эш уразаныћ бозылуына
сђбђп булырга мљмкин. "Тахта-
ви" дип аталган ђсђрдђ шушы
исем астында бирелгђн ђлеге
мђгълњмат бар.

Хатын-кызныћ ире рљх-
сђтеннђн башка нђфел уразасы
тотуы мђкруџ була. Лђкин ире
хаста, уразалы яки хаќ яисђ
гомрђ ихрамына кергђн булса,
мђкруџ булмас. Бу очракларда
ирнећ хатынын уразадан тыюы
дљрес булмас.

Тотачак уразасы эшлђгђн
эшендђ зыян итђ торган булса,
эшче эш бирњченећ рљхсђтеннђн
башка нђфел уразасы тотмас.
Ђгђр зыян итмђсђ, эш бирњченећ
рљхсђтеннђн башка да нђфел
уразасы тотуы дљрес булыр.

Бер кешенећ кызы, анасы,
кыз кардђше аныћ рљхсђтеннђн
башка гына нђфел уразасы тота
алалар ("Тахтави галђ Мђракил
Фђлаџ", 559 б.).

Уразалы кешенећ бал яки
зђйтњн мае сатып алганда, тђмен
белњ љчен, аларны кабып каравы

мђкруџ була. Бер караш буенча,
белеп алуы кирђк булса яки ал-
дану куркынычы булса, бугазга
кадђр ќибђрмђњ (йотмау) шарты
белђн татып караудан зарар юк.

Уразалы кеше суныћ эченђ
кереп коенса, бу аныћ уразасын
бозмас. Лђкин мђкруџ булыр
("Фђтава-и Џиндиййђ", 1 том, 199
б.).

2. Сђбђпсез берђр нђр-
сђне чђйнђњ.

Уразалы бер хатынныћ ба-
ласына ашатачак ризыкны
књремле башка бер хатыннан
чђйнђттермичђ, њзе чђйнђве
шућа охшаш нђрсђ була. Ђгђр
мондый мљмкинлек булмаса џђм
уразалы хатын ризыкны њзе
чђйнђргђ мђќбњр булса, бала-
сын саклау максатыннан, моны
њзе эшлђр: бернинди дђ зыян
булмас.

Хатын-кызныћ ире холык-
сыз кеше булып, пешергђн ризы-
гыныћ тђмен белњ љчен, аны та-
тып каравы рљхсђт ителђ ("Тахта-
ви галђ Мђракил Фђлаџ", 559 б.)

3.Шикђре булмаган сагыз-
ны чђйнђњ.

Бу сагызныћ бернђрсђсе дђ
тљкерек белђн бергђ ашказаны-
на китмђскђ тиеш. Бу очракта ха-
тыннарныћ да, ирлђрнећ дђ
хђллђре бертигез. Уразалы бул-
маган чакта хатыннарныћ сагыз
чђйнђњлђре мљстђхђб. Ирлђр
љчен бу мђкруџ гамђл була.
Лђкин берьялгызы гына калган-
да сагыз чђйнђве мђкруџ булмас.

4.Ураза тотучыныћ хђлђ-
лен њбње дђ мђкруџ.

Бушану яки ќенси якынлык
кылмаячакларыннан ышанычла-
ры булмаса, ураза тоткан кеше-
нећ хатынын њбње џђм башкача
дђвам итђчђк мљнђсђбђте
мђкруџ була. Чљнки болар ураза-
ныћ бозылуына сђбђп булырга
мљмкин. Лђкин њзлђренећ гамђ-
ллђреннђн имин булсалар,
моныћ бернинди зыяны юк...

Ђбњ Џњрайра (радыйаллаџу
ганџњ) ђйткђн: "Рђсњлњллаџтан
(салђллаџу галђйџи вђссђлђм)
бер яшь кеше, ураза тоткан чакта
њбђргђ ярыймы, дип сораган. Аћа
Пђйгамбђребез "њбђргђ ярамый"
дип ќавап кайтарган. Бер карт
кеше шушы ук сорауны биргђч,
аћа "ярый" дигђн џђм: "Яшьлђр
картлар белђн бер тњгел", - дип тђ
љстђгђн (Табђрани, Ђвсад,
Хђйсђми, №4963, 3/388-389).

5. Уразалы кешенећ исти-
нќа кылганда арттырулары
мђкруџ.

Чљнки тђџарђтлђнгђн чакта
арттырып, чиктђн узып, арт юлга
суны эчкђ кертеп юыну суныћ
књп тотылуына сђбђп кенђ була.
Шулай ук тђџарђнлђнгђндђ
авызны чайкау џђм борынны су
белђн юдыруда арттырып
ќибђрњ дђ мђкруџ була.

6. Тљкерекне авызда мах-
сус ќыеп, аннары аны йоту
мђкруџ.

Моныћ мђкруџ булуы, ура-
залы кешене шик-шљбџђдђн
арындырудан гыйбарђт.

7. Кан алдыру, авыр эш ке-
бек њзен ураза тотканда
хђлсезлђндерергђ мљмкин
нђрсђлђрне кылу мђкруџ.

8. Ураза тотачак кешенећ
мљмкин булган хђлдђ ќенси
якынлыктан соћ тљнлђ юын-
мыйча иртђн торуы да мђкруџ
("Фђтава-и Џиндиййђ", 1 том,

199 б.);

УРАЗАЛЫ КЕШЕГЂ МЂКРУЏ
БУЛМАГАН НЂРСЂЛЂР
1. Бушану џђм ќенси

якынлыкка барып ќитмђячђ-
кне белеп њбешњ яки кочакла-
шу.

Гаишђ (радыйаллаџу ганџђ)
ђйткђн:

"Пђйгамбђребез (салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђм) ураза-
лы чакта (хатыннарын) њбђ
џђм (алар белђн) шаярыша
торган иде" (Бохари, "Саум", 23,
№1826, 2/680; Мљслим, "Сыйам",
12, №2576, 450 б.; "Тахтави галђ
Мђракил Фђлаџ", 560 б.).

2. Мыекларга май сљртњ.
 Бу гамђлдђ уразаны бозар-

лык берни дђ юк.
3. Књзгђ сљрмђ тарту.
Ђбњ Рафигъ (радыйаллаџу

ганџњ) тапшырганча: "Пђйгамб-
ђребез (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) ураза тотканда
књзлђренђ сљрмђ тарта иде"
(Табђрани, "Ђл-Мугќђмњл
Кђбир"; Хђйсђми, "Мђќмђгуз
Зђваид", №4971-4972, 3/391).

Лђкин књзгђ сљрмђ тарту
бизђнњ дигђн сњз тњгел. Бу очрак-
та бизђнњ мђкруџ була.

4. Кљннећ башында яки
ахырында мисвђк куллану
мђкруџ тњгел.

Киресенчђ, мисвђк куллану
сљннђт гамђл була. "Кифайђ"
исемле ђсђрдђ бу хакта болай
диелгђн:

Ђбњ Џњрайра (радыйаллаџу
ганџњ) риваять иткђн бер хђдистђ
Рђсњлњллаџ (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм): "Мисвђк - сљннђт.
Мисвђкне кљндез њзегез
телђгђн вакытта кулланыгыз",
- дип ђмер иткђн (Ђбњ Нугайм,
"Хилйђтњл ђњлия", 3/49; Дђйлђми,
Фирдђњс, Нђбхани, "Ђл-Фђтхул
Кђбир", №7044, 1/649).

5. Уразалы кешене хђлсез-
лђндермђгђн очракта кан ал-
дыру мђкруџ тњгел.

Мђсђлђн, Ибн Габбас, Ђнђс
џђм Мљгаз Ибн Ќђбђл (радыйал-
лаџу ганџњмђ) тапшырганча:
"Рђсњлњллаџ (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) рамазан аенда ураза
тотканда икендедђн соћ кан ал-
дырган иде" (Ђбњ Дауд, "Сыйам",
29, №2372-2375, 344-345 б.;
Бђззар, №1011, 1014; Табђрани,
"Ђл-Мугќђмњл Кђбир", 20/93;
Хђйсђми, "Мђќмђгуз Зђваид",
№4995-4999, 3/397).

Ислам шђехлђре уразалы
чакта кан алдыруныћ хђлсезлђ-
ндерњгђ китерњ ихтималын
сђбђп итђлђр. Уразалы кеше кан
алдыра торган булса, моны кояш
бату вакытына кадђр кичектерсђ
яхшырак булыр, дилђр.

6. Тђџарђт алмаганда
авызны чайкау џђм борынны
су белђн юдыру мђкруџ тњгел.

7. Гђњдђне суытып
ќибђрњ љчен су коену яки юеш
тукыма белђн сљртенњ, фђтва-
га нигез булган караш буенча,
мђкруџ тњгел.

Ђбњ Бђкер Ибн Абдиррах-
ман (радыйаллаџу ганџњ) бер
сђхабђнећ ђйткђннђрен тап-
шырган: "Пђйгамбђребез (сал-
ђллаџу галђйџи вђссђлђм) гђњ-
дђсен суытып ќибђрњ љчен
яки уразалы чакта сусавын
басу љчен башына су коя иде"
(Ђбњ Дауд, "Сыйам", 27, №2365,
344 б.).
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уздырыла икђн?
1. Мђрќани мђчете (адресы

- Каюм Насыйри ур., 17 нче
йорт). Ун еллык традицияне
дђвам итеп, мђчет ишегалдын-
дагы чатырда быел да ай дђва-
мында 350 кешелек табын
ђзерлђнђчђк.

2. Ярдђм мђчетендђ (Серов
ур., 4а йорт) ай дђвамында 200
кеше љчен ифтар мђќлеслђре
оештырыла.

3. Гаилђ мђчетенећ
(Ќ.Фђйзи ур., 2 нче йорт) 250
кеше сыйдырышлы залында ай
дђвамында ифтар ашлары уз-
дырылыр дип ниятлђнелђ.

4. Ислам динен кабул итњгђ
1000 ел исемендђге мђдрђсђдђ
(М.Гафури ур., 67 нче йорт)  20-
70 лђп ураза тотучы дин кард-

ђшебезгђ ифтар ашы ђзерлђнђ.
5. Хузайфа мђчетендђ

(Юлиус Фучик ур., 53 нче йорт)
ай дђвамында ифтар ашлары
уздырырга ќыеналар.

6. Ризван мђчетендђ дђ
(Хљсђен Мђњлетов ур., 48а йорт)
шулай ук ай дђвамында 100 ке-
шелек ифтар табыннары коры-
лачак.

7. Рамазан мђчетендђ
(Окольная ур., 25б йорт) алдагы
еллардагыча 60-70 кешелек 25
лђп ифтар мђќлесе уздырыла-
чак, иншђ Аллаџ.

8. Нурулла (Мђскђњ ур., 74/15
нче йорт) џђм Кабан арты
(Џ.Такташ ур., 26 нчы йорт)
мђчетлђрендђ дђ, мљрђќђгать
итњчелђр булса, ифтар ашла-
рын уздырырга ђзер булуларын

белдерделђр.
Башка мљхтђсибђтлђрдђ

дђ мљселманнар, зур  табыннар
корып, ифтар мђќлеслђре узды-
рырга ђзерлђнђлђр. "Мђчетлђ-
ребездђ кљн саен диярлек ифтар
ашлары њткђрелђчђк, иншђ
Аллаџ",- диделђр безгђ Чаллы
мљхтђсибђтеннђн. Буа мљсел-
маннары исђ аларны ай дђва-
мында Хаќилар, Госман, Мђлик
мђчетлђрендђ џђм мђдрђсђдђ
уздырырга ќыеналар. Кукмара-
ныћ Хђйрия мђчетендђ, барлык
авыл мђчетлђрендђ кљн саен
мђќлеслђр њткђрелђчђк.  "Мин
бу эш белђн артык мавыкмаска
кушам, чљнки вакыты бик соћ
бит, - ди Татарстанныћ баш ка-
зые, Балтач мљхтђсибе Ќђлил
хђзрђт Фазлыев. - Љйлђрендђ

туган-тумачалары белђн
ќыелып уздыруны хуплыйм. Шу-
лай да ќамигъ мђчетендђ - 4-5
тапкыр, авылларда да уздыры-
лачак, иншђ Аллаџ".  Мамадыш
мљхтђсибђтендђ ифтар ашла-
ры уздыруныћ графигы инде
књптђн тљзелгђн. Районныћ џђр
мђчетендђ алар мљхтђсибђт
вђкиллђре џђм коръђнхафизлар
катнашында уздырыла. Шулай
ук шђџђрнећ 3 мђчетендђ џђм
мђдрђсђдђ (кљн саен диярлек),
предприятиелђрдђ, авыл
мђктђплђрендђ џђм Шђџђр иф-
тары њткђрергђ ниятлилђр.

Аллаџы Сњбхђђнђџњ вђ
Тђгалђ тоткан уразаларыгыз-
ны кабуллардан кылсын, уздыр-
ган ифтарларыгызныћ савапла-
рын бирсен!

Ифтар ашларына килегез
Ќљмџњриятебездђ

бер књркђм традиция
яшђп килђ: мљселман-
нар ифтар ашларын га-
илђлђрендђ, туган-ту-
мачалары арасында
гына тњгел, мђчет-
мђдрђсђлђргђ књбрђк
мљселманнарны ќыеп
та уздыралар. Кљне буе
ураза тотканнан соћ,
бергђлђшеп авыз ачу-
ныћ, вђгазьлђнњнећ,
ќђмђгать белђн тђра-
вих намазы укуныћ
аерым бер рђхђтлеге
бар.

Быел Казанныћ кайсы
мђчетлђрендђ ифтар ашлары

Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт СЂМИ-
ГУЛЛИН ТЌ МДН Го-
лђмалар шурасы ка-
рары нигезендђ ра-
мазан ае башлану
кљнен, фитыр џђм
фидия сђдакасы
књлђмнђрен расла-
ды.

 Уразага кайчан керђбез?
Быел рамазанныћ беренче

кљне 28 нче июньгђ туры килђ,
беренче тђравих намазын Та-
тарстан мђчетлђрендђ 27 нче
июньнђн  укый  башлыйлар .
Ураза бђйрђме 28 нче июльгђ
туры килђ, Корбан бђйрђме 4
нче октябрьдђ була.

Фитыр сђдакасы књлђме -
50 сум ,  зђкят  чыгарырлык
мљмкинлеге булганнарга  - 330

сум. Сђламђтлеккђ бђйле рђ-
вештђ ураза тота алмаган кљн-
нђр љчен фидия књлђме џђр
кљн љчен - 330 сум. Сђдака књ-
лђмнђре Мљхђммђд Пђйгам-
бђр (с.г.в.) сњзлђренђ таянып
џђм агымдагы елда он, хљрмђ
џђм йљзем бђясенђ карап бил-
гелђнђ.

Рамазан аенда ураза тота
алмаган кешелђр уразаларын

башка айларда тота ала, ураза-
ны бљтенлђй тота алмаганнар
исђ фидия сђдакасы тњли.

Рамазан  аенда  фитыр
сђдакасы  билгелђнђ. Фитыр
сђдакасы бирњ џђр мљселман-
га да ваќиб гамђллђрдђн сана-
ла. Фитыр сђдакасы мохтаќ-
ларга бирелђ. Аны мљселман
булмаганнардан  џђм  фђ-
кыйрьлђрдђн тыш, бар кеше

дђ  бирергђ  тиеш .  Фитырны
гаилђ башлыгы барлык гаилђ
ђгъзалары џђм аныћ тђрбия-
сендђ булган кешелђр љчен
њзенећ кеременнђн тњли. Ир
бала балигъ булуга, фитырны
њзе  љчен њз кеременнђн  тњ-
лђргђ омтылырга тиеш. Андый
мљмкинлеге булмаган очракта,
бу бурыч гаилђдђге башка ир-
атлар љстенђ тљшђ.
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44444

2222277777

88888

33333

55555
66666
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РАМАЗАН – КОРЪЂНИ-КЂРИМРАМАЗАН – КОРЪЂНИ-КЂРИМРАМАЗАН – КОРЪЂНИ-КЂРИМРАМАЗАН – КОРЪЂНИ-КЂРИМРАМАЗАН – КОРЪЂНИ-КЂРИМ
ИЋДЕРЕЛГЂН АЙИЋДЕРЕЛГЂН АЙИЋДЕРЕЛГЂН АЙИЋДЕРЕЛГЂН АЙИЋДЕРЕЛГЂН АЙ

Рамазан сњзе рамаз, ягъни
"кыздыра, кљйдерђ торган эссе-
лек" сњзеннђн алынган, шулай бул-
гач, рамазан - барлык гљнаџларны
яндыру, юкка чыгару ае дигђн сњз.
Кђгъб бин Уќра исемле сахабђ
(Аллаџ аннан разый булса иде)
тњбђндђгелђрне ќиткергђн: "Бер
кљнне Аллаџныћ рђсњле галђйџ-
иссђлђм њзенећ сахабђлђренђ:
"Мљнбђр янына килегез", - диде.
Без килдек. Пђйгамбђребез галђй-
џиссђлђм мљнбђрнећ беренче
баскычына менгђч: "Ђмин", - дип
ђйтте. Мљнбђрнећ икенче баскы-
чына менгђч: "Ђмин", - дип ђйтте
џђм љченче баскычка менгђч янђ:
"Ђмин", - дип ђйтте. Пђйгамбђре-
без галђйџиссђлђм хљтбђне
сљйлђп бетергђннђн соћ аска
тљште, без аћа: "Бњген сездђн элек
ишетмђгђн нђрсђлђрне ишеттек",
- дип ђйттек. Ул (с. г. в.) безгђ болай
диде: "Минем яныма Ќђбраил га-
лђйџиссђлђм килде џђм мин
мљнбђрнећ беренче баскычына
менгђч, ул: "Рамазан аен каршы
алып, гљнаџлардан котыла алмаган
кеше хђсрђттђ булыр", - диде. Шул
вакытта мин: "Ђмин", - дидем.
Мљнбђрнећ икенче баскычына
менгђч, Ќђбраил галђйџиссђлђм:
"Синећ мљбарђк исемећне ишетеп
салават ђйтмђгђн кеше хђсрђттђ
булыр", - диде. Мин янђ: "Ђмин", -
дидем. Мљнбђрнећ љченче баскы-
чына менгђч, ул: "Ата-ананыћ кар-
тлык кљннђрен књреп, алар аша

Ђгњњзњ биллђђџи минђш-шђйтаанир-раќииим.
Бисмиллђђџир рахмђђнир-рахииим. Ђлхђмдњлил-
лђђџи раббил гаалђмииин вђссалђђтњ вђссђлђђмњ
галђђ расњњлиџил кђрим њђ галђђ ђђлиџи њђ ђсха-
биџи ђќмђгыйн.

ќђннђткђ кермђгђн кеше
хђсрђттђ булыр", - диде. Мин, янђ:
"Ђмин", - дидем" (Бохари).

Ђлеге хђдистђ ђйтелгђнчђ,
рамазан аенда кљннђрне - ураза-
сыз, тљннђрне - гыйбадђтсез, до-
галарсыз њткђргђн кеше зур
хђсрђттђ булыр.

Рамазан-шђриф - Аллаџныћ
Китабы Коръђни-Кђрим ићгђн ай,
ягъни Коръђнне уку, љйрђнњ,
аныћ аятьлђре, сњрђлђре турын-
да уйлау, фикер йљртњ џђм,
ђлбђттђ, Коръђн буенча яшђњ ае.

Аллаџы Раббыбыз Коръђндђ
болай дип ђйтђ: "Рамазан ае - ке-
шелђргђ тугры юл књрсђтњче, ял-
ганнан хакыйкатьне аера торган

дђлиллђр белђн Коръђн ићде-
релђ башлаган айдыр" ("Бђкара
(Сыер)" сњрђсе, 185 нче аять).

Коръђн укуныћ фазыйлђтлђ-
ре турында сљекле Пђйгамбђре-
без салђллаџу галђйџи вђссђлђм
њзенећ бер хђдисендђ болай
дигђн: "Коръђн укыгыз, чљнки Ал-
лаџныћ Китабыннан укылган

кардђшенђ ярдђм иткђндђ
Аллаџ аћа Њзенећ ярдђмен дђ
ирештереп торыр. Гыйлем алу
юлына баскан кешегђ Аллаџ
ќђннђт юлын ќићелђйтер. Ке-
шелђр, Аллаџ йортына ќыелып,
Аныћ Китабын укыганда мљсел-
маннарныћ ќаннарына тыныч-
лык ићђр, алар бђрђкђтле булыр
вђ фђрештђлђр алар љстендђ ка-
натларын ќђеп торыр. Алар Ал-
лаџы Тђгалђгђ якын булыр"
(Мљслим, Ђбњ Дауд, Тирмизи,
Ибн Мђќа).

Ђгђр мљселман кешесе
кљндез ураза тотса, тљннђрен -
Коръђн укыса, Кыямђт кљнендђ
аныћ ике яклаучысы булачак.
Алар мљселманнарга Аллаџтан
ярлыкау џђм ќђџђннђм утыннан
котылу сораячак.

Ибн Габбас (Аллаџ аннан ра-
зый булса иде) риваять кылган:
"Ќђбраил галђйџиссђлђм рама-
зан аеныћ џђр тљнендђ Пђйгамб-
ђребез галђйџиссђлђм белђн оч-
рашып, аныћ белђн бергђ Коръђн
љйрђнгђн" (Бохари, Мљслим).

Кадерле мљселманнар!
Аллаџ Раббыбыз безгђ дђ рама-
зан аеныћ тљннђрендђ уяу торып,
Аллаџныћ Китабын укып, Аныћ
бетмђс-тљкђнмђс ђќер-савапла-
рына ирешергђ насыйп итсђ иде.

Рђсњл Ђкрам салђллаџу гал-
ђйџи вђссђлђм икенче бер хђди-
сендђ болай дигђн: "Ике тљрле ке-
шедђн генђ кљнлђшергђ ярый: бе-
ренчесе - Аллаџы Тђгалђ Коръђн
байлыгы биреп, шуныћ белђн
кљн-тљн мђшгуль булучыдан;
икенчесе - Аллаџы Тђгалђ књп
нигъмђтлђр биреп, шул байлы-
гын изге юлда сарыф итњчедђн"
(Бохари, Мљслим).

Аллаџ Раббыбыз џђрбарча-
ларыбызга да Коръђн буенча
яшђп, ике дљньяда да бђхет-

----------------------------------

Мђсбук - намазныћ ић аз дигђндђ бер рђкђгатен калдырган џђм беренче рђкђгатьнећ рљкњгыннан соћ гына кушылган кеше. Ул имам ике якка "сђлам" биргђннђн соћ
торып баса џђм намазныћ њтђлми калган љлешлђрен, кыйрађт рљкенен њтђп, укып бетерђ.

џђрбер хђреф љчен ун савап би-
релђчђк, мин "Ђлиф-лђм-мим"
бер хђреф дип ђйтмим, чљнки
аларныћ џђрберсе - аерым
хђреф, аларныћ барысы љчен дђ
унар савап бирелђчђк" (Тирмизи).

Ђбњ Џљрайра исемле сахабђ
(Аллаџ аннан разый булса иде)
риваять кылганча, Пђйгамбђре-
без салђллаџу галђйџи вђссђлђм
ђйткђн: "Ђгђр бер кеше мљсел-
ман кардђшен бер кайгысыннан
арындырса, Кыямђт кљнендђ
Аллаџ ул бђндђне бер кайгысын-
нан арындырыр. Ђгђр бер кеше
бер фђкыйрьнећ хђлен
ќићелђйтсђ, Аллаџ аныћ хђлен
бу дљньяда да џђм ахирђттђ дђ
ќићелђйтер. Бер кеше њзенећ

сђгадђткђ ирешњчелђрдђн бу-
лырга насыйп итсђ иде.

Њзђклђшкђн дини
оешма - Татарстан

Республикасы
мљселманнары Диния
нђзарђтенећ дђгъвђт

бњлеге

УРАЗАГА НИЯТ ДОГАСЫ
Сђхђр ашаганнан соћ ураза-

га таћ атканчы ният кылу -
мљстђхђб (саваплы). Ураза тоту
љчен књћел белђн ният кылу ќитђ.
Тњбђндђге доганы укып, тел
белђн ният кылу мљстђхђб сана-
ла: "Нђњђйтњ ђн ђсуумђ саумђ
шђџри рамадаанђ минђл-фђќри
илђл-мђгриби хаалисан лил-
лђђџи тђгаалђђ (Аллаџы Тђгалђ
љчен ихласлык белђн таћ вакы-
тыннан башлап кояш батканчыга
кадђр рамазан уразасын тотарга
ният кылдым)".

ИФТАР ДОГАСЫ
Кояш баткач, кљнлек ураза-

ны тђмамлаганда ризык, тоз яки
су белђн ифтар кылу, ягъни авыз
ачу сљннђт санала. Хљрмђ кебек
татлы ќимешлђр белђн ифтар
кылу мљстђхђб.

Ифтардан соћ (авыз ачкан-
нан соћ) тњбђндђге дога укыла:
"Ђллааџњммђ лђкђ сумтњ њђ
бикђ ђђмђнтњ њђ гђлђйкђ
тђњђккђлтњ њђ гђлђђ ризкикђ
ђфтартњ фђгфирлии йђђ гаффа-
арњ мђ каддђмтњ њђ мђђ ђххђртњ
(Аллаџым, шушы уразамны
Синећ љчен тоттым џђм Сића
гына иман китердем џђм Сића
тђвђккђл иттем. Џђм Синећ ри-
зыгыћ белђн авыз ачам. Ђй
гљнаџларны гафу итњче Алла-
џым, минем ђњвђлге гљнаџла-
рымны да, соћгы гљнаџларымны
да ярлыка)".

1. Рамазан аенда џђр кљнне
ястњ намазыннан соћ витр нама-
зына кадђр тђравих намазын уку
ирлђргђ дђ, хатыннарга да сљннђт.

2. Тђравих намазы бары 20
рђкђгатьтђн тора. Икешђр
рђкђгать ун намаз итеп яки
дњртђр рђкђгать биш намаз итеп
укыла. Бу намаз ялгыз да укыла,
ђмма ќђмђгать белђн мђчеттђ
уку сљннђт санала.

3. Тђравих намазын ќђмђ-
гать белђн укыганнан соћ витр
намазы да ќђмђгать белђн укыла.
Имам тђравих намазыныћ да, вит-
рныћ да кыйрађтлђрен кычкы-
рып укый.

4. Тђравих намазына тњбђн-
дђгечђ ният кылалар: "Ният кыл-
дым ике рђкђгать  тђравих нама-
зын њтђмђккђ, оедым ошбу хазир
(алда торган) имамга, халисан лил-
лђџи тђгалђ, Аллаџу ђкбђр".

5. Тђравих намазында дњрт
рђкђгать укыган саен, дњрт
рђкђгатьле намаз укыган кадђр
вакыт туктап "тђравихђ" кылу, ягъ-
ни ял итеп тору сљннђт.

6. "Тђравихђ" вакытында я
тђсбих, я тђџлил ("Лђђђ илђђџђ
иллђллаџу" ("Аллаџтан башка гый-
бадђт кылырга џђм табынырга ла-
еклы џичбер илаџ (зат) юк") дип)
ђйтеп яки ђйтелгђнне тыћлап уты-
ру мљстђхђб.

7. Без яши торган тљбђктђ
"тђравихђ" вакытында тњбђндђге
тђсбих ђйтелђ: "Субхђђнђ зил-
мњлки њђл-мђлђкњњт. Субхђђнђ
зил-гиззђти њђл-гђзамђти њђл-куд-
рђти њђл-кибрийђ'и њђл-ќђбђру-
ут. Субхђнђл-мђлики-хђййил-лђзи
лђ йљмњт. Суббухњн куддњњсњр-раб-
бил-мђлђђ'икђти њђр-руух. Лђђ
илђђџђ ил-лђллааџњ нђстђгфирул-
лааџ. Нђс'ђлњкђл-ќђннђтђ њђ
нђгњњзњ бикђ минђн-наар (Ќирд-
ђге џђм књктђге мђхлукатныћ (ќан
иялђренећ) хуќасы булган Ал-
лаџы Тђгалђне данлыймын. Кљч,
кодрђт џђм бик олуглык иясе бул-
ган Аллаџы Тђгалђне данлыймын.

Бљтен галђмнећ патшасы џђм бер-
кайчан њлмђячђк, џђрвакыт терек
булучы Аллаџы Тђгалђне данлый-
мын. Ул Аллаџы Тђгалђ бљтен ким-
челеклђрдђн бик пакь џђм
мљкаддђс Зат, бљтен фђрештђлђр-
нећ џђм Ќђбраил фђрештђнећ
Раббысы. Бер Аллаџы Тђгалђдђн
башка илаџи зат юк. Без гљнаџла-
рыбызныћ ярлыкавын сорыйбыз.
Йђ, Рабби, без Синнђн ќђннђтне
сорыйбыз џђм тђмугтан Сића сы-
гынабыз)".

8. Тђравих намазлары тђмам
булып, бишенче тђсбих ђйтел-
гђннђн соћ тњбђндђге дога укыла:
"Ђллааџњммђ салли гђлђђ
Мњхђммђдин њђ гђлђђ ђђли
Мњхђммђдин њђ сђллим. Ђлла-
аџњммђ зђййиннђђ бизиинђтил-
иимђн. Њђ шђррифнђђ бишђрааф-
ђтил-џидђђйђти њђл-гирфђђн. Њђ
ђкримнђђ бисыйаами шђџри ра-
мђдаан. Њђр-зњкънђл-ќђннђтђ

њђл-гњфраан. Њђ тђкаббђл миннђђ
тђраањиихђнђђ йђђ сњбљхђн. Њђс-
тђќиб дугаађнђђ йђђ хђннђђн. Би-
фђдъликђ њђ ќњњдикђ йђђ мђнна-
ан. Бирђхмђтикђ йђђ ђрхђмђр-ра-
ахимиин (йђ, Рабби, Мљхђммђд га-
лђйџиссђлђмгђ, аныћ ђџеленђ (га-
илђсенђ), рђхмђтећне џђм сђла-
мећне бир. Йђ, Рабби, безне иман
зиннђте белђн зиннђтлђ, гыйлем
џђм тђњфыйк белђн кадерлђ џђм
рамазан ае уразасы белђн
хљрмђтле ит. Безгђ ќђннђтне џђм
ярлыкауны насыйп ит. Ђй пакь бу-
лучы Аллаџ, безнећ тђравих на-
мазларыбызны кабул кыл, ђй
Рђхмђтле Раббыбыз џђм сорамый-
ча бирњче Аллаџ, фазыйлђтећ џђм
юмартлыгыћ белђн догаларыбыз-
ны кабул кыл. Ђй камил рђвештђ
Рђхмђтећне бирњче Аллаџ,
џђрнђрсђ Синећ рђхмђтећ белђн
генђ була)".

9. Тђравих намазыныћ џђр

рђкђгатендђ "Фатиха" сњрђсеннђн
соћ бер кыска сњрђ укыла. Коръђ-
ннећ башыннан алып, џђр рђкђга-
тендђ куша-куша, берничђ тђра-
вихта ахырына кадђр укып чыгып,
Коръђнне хђтем кылу (тулысынча
уку) олуг сљннђт булып тора.

10. Тђравих намазын ястњ на-
мазын укыганнан соћ уку - сљннђт,
шуныћ љчен мђчеткђ тђравих на-
мазы укыла башлагач килгђн ке-
шегђ, ић ђњвђл ялгызы гына ястњ
намазыныћ дњрт рђкђгать фары-
зын уку џђм аннан соћ тђравих
намазына ниятлђп, имамга ою ти-
ешле.

11. Намазга соћарган кеше
тђравихныћ калган рђкђгатьлђ-
рен имамнан соћ ялгыз укып
тђмамлый. Ђгђр имам витрны
укып бетергђнче тђравихны
тђмамласа, имамга мђсбук  булып
ойый. Ђгђр тђравихны тђмамла-
ганчы имам витрны укып бетерсђ,
витрны да ялгыз укый.

Ђхмђтџади Максудиныћ
"Гыйбадђте исламия"

китабыннан

ТЂРАВИХ  НАМАЗЫ
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Аллаџы Тђгалђ Коръђннећ хакый-
кый булуын саклый. Без исђ ислам динен
сакларга џђм таратырга тиеш. Пђйгамб-
ђребез (с.г.в.) бер хђдисендђ: "Туры юлга
баскан миллђт, ђгђр араларында аерым-
лык џђм таркаулык барлыкка килмђсђ -
азмас"- дигђн. Динне саклау - џђрбер
мљселманныћ кљн саен њтђлергђ тиешле
изге бурычы ул.

Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.) янђ бер
хђдисе бар: "Биш нђрсђне танымаган -
биш нђрсђне югалтыр: галимнђрне таны-
маган - динен; идарђчелђрне танымаган
- дљньяны; књршелђрен танымаган - фай-
дасын; гаилђсен танымаган - рђхђт гомер
кичерњне; дустын танымаган - њз каде-
рен". Татарларга менђ шундый югалту-
ларсыз яшђргђ язсын!"

Россиянећ Европа љлеше мљселман-
нары Диния нђзарђте рђисе Равил Гай-
нетдин форумны оештыручыларга
рђхмђт ђйтте. Бљтендљнья Татар конгрес-
сы башкарма комитеты карамагында
Бљтенроссия татар дин ђџеллђре фору-
мыныћ Координацион советын оешты-

ЌЂМЂГАТЬКЂ ТУПЛАНГАН МЉСЕЛМАН АДАШМАС

Халык Казан, Мђскђњ калаларыннан
килгђн олы кунакларны ислам динен ка-
бул итњгђ Истђлек билгесе буларак
тљзелгђн бина каршындагы мђйданда
каршы алды. Татарстан Президенты
Рљстђм Мићнеханов, Татарстан
Ќљмџњрияте мљфтие Камил хђзрђт Сђми-
гуллин, ТР Дђњлђт Кићђшчесе Минтимер
Шђймиев, Россия мљселманнары Њзђк
Диния нђзарђте рђисе Тђлгать Таќетдин,
Россиянећ Европа љлеше мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе Равил Гайнетдин,
ТР хљкњмђте Рђисе Илдар Халиков, Казан
шђџђре мэры Илсур Метшин, БДБ мљсел-

АЛЛАЏКА ШЉКЕР ИТЊ,
 КЫЛУ ЉЧЕН

Кљне буе яћгыр сибђлђп то-
руга карамастан, Изге Бол-
гар ќыенына 30 мећнђн ар-
тык кеше килгђн иде. Казан,
Мђскђњ, Самара, Чилђбе,
Волгоград... Россиянећ
тљрле тљбђклђрендђ яшђп
ятучы татарлар ул кљнне
ђби-бабаларыбыз ислам
динен кабул иткђн, безнећ
љчен мљкатдђс булган
шђџре Болгарга ќыйналды.
Ђйе, Болгар - уртак тарихы-
быз да, њткђнебез дђ, бњген-
гебез дђ. Ул безне килђчђктђ
дђ миллђт буларак берлђш-
тереп, ќђмђгать итеп ислам
динендђ туплап торыр,
иншђ Аллаџ.

дђме белђн торгызылганлыгын билгелђп
њтте џђм: "Кунакларны бирегђ тљрле
транспорт, ућайлы юллар белђн китерњ
мђсьђлђсе љстендђ эш алып барыла. Зур
чыгымнар кирђк булса да, џичшиксез, хђл
ителер", - диде.

Югары мљфти Тђлгать хђзрђт Таќет-

дин њз чыгышында ил књлђмендђ дини
яћарыш хакимлек итњен, Россиядђ 7,5
мећлђп, ђ Татарстанда 1,5 мђчет гамђлдђ
булуын искђртеп њтте. "Изге Болгар
ќыены мљбарђк булсын! Без бирегђ Ал-
лаџка шљкер кылу, ата-бабаларыбызны
дога белђн искђ алу љчен ќыелдык. Бљтен
дљньяга њрнђк булган бу изге эшебезгђ
Аллаџ тагын да куђт љстђсен!" - диде
Тђлгать хђзрђт.

Бђйрђмдђ катнашучыларны шулай
ук мљфти Равил хђзрђт Гайнетдин, БДБ
мљселманнарыныћ консультатив сове-
ты рђисе Пашазадђ Аллаџшљкер
тђбриклђде. "Безнећ бурычыбыз - ата-
бабаларыбыздан килгђн динебезне књз
нурыдай сакларга кирђк дигђн васыять-
не балаларыбызга да сећдерњ", - дип
белдерде Равил хђзрђт Гайнетдин
њзенећ чыгышында.

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђ-
мигуллин,  ќыелган халыкка мљрђќђгать
итеп, динебез кушканча яшђргђ џђм бер-
дђмлеккђ чакырды.  "Аллаџка шљкер,
бњген янђ борынгы бабаларыбыз ќирен
зиярђт кылырга, аларныћ рухларына ба-
гышлап дога кылырга ќыелдык.
Мљхтђрђм ќитђкчелђр, дин ђџеллђре,
галимнђр џђм мећлђгђн мљселман кар-

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ руны хуплады, ќђмгыятьтђ имамнарныћ
тотарга тиешле роле хакындагы фикер-
лђре белђн уртаклашты.

Россия мљселманнарыныћ Њзђк ди-
ния нђзарђте рђисе Тђлгать Таќетдин дин
ђџеллђрен сђламлђп, шулай ук форумны
оештыручыларга рђхмђтлђрен ќиткерде.
Илдђ тђртип гаилђдђн башлана, гаилђдђ
тђртип булмаса, илдђ дђ шул хђл, дип
гаилђ кыйммђтлђренђ, никах ныклыгына
игътибарны юнђлтте. Имам да ата, ул -
авыл атасы, џђрхђлдђ, шундый дђрђќђгђ
ќитђргђ тиеш, чљнки ќђмгыять тђ - гаилђ,
дип фикерен мисалларда нигезлђде.

Ќыенда Татарстан Ќљмџњрияте
мљфтиенећ беренче урынбасары Рљстђм
хђзрђт Батыр Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтенећ социаль проектлары
белђн таныштырды. Нђзарђт быел
"Дљньяны бергђлђп яхшыртабыз!" дип
аталган яћа проектны тормышка ашыра.
Мђрхђмђтле булырга, изгелек кылырга
чакырган 40 кыска метражлы фильм hђм
видеоролик ђзерлђнђ. Ђлеге роликлар
туган ќирне, гаилђћне яратырга, милли
гореф-гадђтлђрне сакларга да љнди.  "Со-
циаль ислам идеясе ул, проект кына тњгел.

Без аны курыкмыйча татар халкыныћ
дини, яћа њсеш юлы дип атый алабыз. Бу
идеяне тормышка ашыру татарларга Рос-
сия мљселманнары арасында интеллекту-
аль-рухи сферада лидерлыкны сакларга
ярдђм итђ. Социаль ислам ул - безнећ,
ќђдитче бабайлар кебек њк заман белђн
бергђ баруыбызны, алай гына тњгел, књп
дин кардђшлђребездђн бер адым алга ки-
тњне књрсђтђ торган бер ноу-хау", - диде
мљфти урынбасары њзенећ чыгышында.

Бљтенроссия татар дин ђџеллђре
форумыныћ быелгысы имамнарныћ ак-
тив катнашында, эшлекле тљстђ њтте.
Алар књтђргђн проблемалар, тђкъдимн-
ђрнећ кайберлђре форум кабул иткђн
Резолюциягђ дђ кертелде:

-  Болгардагы Ак мђчет комплексын-
да Болгар ислам мђгариф њзђген оешты-
ру башлангычын хупларга;

- Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте џђм Россия ислам институты-
ныћ ућай тђќрибђсен кулланып, бердђм
мљселман мђгариф системасын тљзњ
эшен активлаштырырга џђм Россия
тљбђклђрендђге татар яшьлђрен Татар-
стандагы дини уку йортларына ќђлеп

итђргђ;
- мљселман  ќђмђгатьчелегендђ ра-

дикальлђштерњ џђм таркату  омтылыш-
ларына каршы торырга, Россия мљсел-
ман љммђтендђ њзара аћлашу џђм киле-
шњнећ уртак нигезлђрен булдырырга;

- Россия кануннарын истђ тотып,
мљселман оешмаларына књчемсез милек
џђм ќирне њзлђренђ беркетњ буенча, њз-
њзлђрен яшђтњ џђм тђэмин итњ система-
сын булдыру максатында дђвамлы эш
алып барырга;

- рухи мираска нигезлђнгђн татар га-
илђсе кыйммђтлђрен бљтен яклап ныгы-
тырга, пропагандаларга џђм яћадан тор-
гызырга;

- хђлђл индустриясен њстерњ макса-
тыннан, Россия Федерациясеннђн
ќитештерњчелђрне, эшмђкђрлђрне
ќђлеп итђргђ. Хђлђл ризыкларныћ
бердђм  сертификация стандартларын
кертњ мђсьђлђсен куярга;

- "ТНВ - Планета" телеканалында ис-
лам дине турында даими тапшырулар
алып барырга џ.б.

Форум делегатлары икенче кљнне
Изге Болгар ќыенында да катнашты.

маннарыныћ консультатив советы рђи-
се Пашазадђ Аллаџшљкер, Казахстан,
Кыргызстан, Украина, Белоруссия џђм
башка иллђрнећ мљселманнары лидер-
лары бирегђ Болгарныћ Ак мђчетендђге
конференциялђр залында булган очра-
шудан соћ килде.

Татарстан Президенты Рљстђм Мић-
неханов республика ќитђкчелеге исе-
меннђн Ќыенда катнашучыларны
бђйрђм белђн тђбриклђде. "Болгар ќир-
леге динебезне саклауга зур љлеш кертђ",
- дип ассызыклап, Рљстђм Мићнеханов
Болгар шђџђрен торгызуда катнашкан
затларга - ќитђкчелђргђ, тљзњчелђргђ,
дин ђџеллђренђ, тарихчыларга,  архео-
логларга, иганђчелђргђ рђхмђт сњзлђре
ђйтте. "Бђйрђмебез матур булсын! Аллаџы
Тђгалђ ярдђменнђн, рђхмђтеннђн ташла-
масын! Шушы ќирлектђ ел саен очрашыр-
га насыйп булсын!" - дигђн телђклђрен дђ
ќиткерде.

"Бђйрђм кунаклар белђн ямьле. Бер-
нигђ карамастан, бђйрђмгђ килгђнегез,
яћгыр китергђнегез љчен рђхмђт. Ходай-
га шљкер, књптђн кљтелгђн яћгыр ява, Ал-
лаџы Тђгалђ гамђллђребезне кабул итђ-
дер, дип љметлђник", - дип  башлады сњзен
Дђњлђт Кићђшчесе Минтимер Шђймиев.
Аннары ул Болгарныћ хљкњмђт, халык яр-
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БАБАЛАРЫБЫЗ РУХЫНА ДОГА
ЯНЂ БОЛГАРГА ЌЫЕЛДЫК

дђшлђребез - барчабыз бер ќђмђгать
булып тупландык. Безне бњген бергђ
ќыйган  Аллаџы  Сњбхђђнђџњ  вђ
Тђгалђгђ барлык мактауларыбыз булса
иде. Без њз тарихыбызны џђм мђдђни-
ятебезне, бабаларыбызныћ гореф-гад-
ђтлђрен, рухи байлыгыбызныћ кадерен
белергђ  тиеш .  Болгар  ќирендђге
џђрбер ташныћ књпгасырлык тарихы
бар, гыйлемгђ омтылыш кына яшђеш-
нећ мђгънђсенђ тљшенергђ, тарихи ми-
расыбызны  сакларга ярдђм итђчђк", -
диде Татарстан Ќљмџњрияте мљфтие
Камил хђзрђт Сђмигуллин, Изге Болгар
ќыеныныћ тантаналы љлешенђ йомгак
ясап.

Чыгышлардан соћ бђйрђм концерт
белђн дђвам итте. Анда мљнђќђтлђр,
борынгы татар ќырлары башкарылды,
коръђнхафизлар чыгыш ясады. Ќыен
кысаларында рђсми затлар елга вокза-
лы янында "Болгар шђџђре урта гасыр
џљнђрчелеге" интерактив экспозиция-
се  белђн  таныштылар ,  "Сувар" џђм
"Билђр" књргђзмђ павильоннарын ка-
радылар, "Габдрахман сђхабђ коесы"
комплексына, дљя фермасына барып

килделђр. Аннан соћ барча мљселман-
нар белђн књмђклђшеп ќамигъ мђчете
мђйданчыгында љйлђ намазын укыды-
лар.

***
Изге Болгар Ќыенында "Хузур"

нђшрият йорты беренче тапкыр китап
ярминкђсе уздырды. Ќыенга килгђн
кунакларыбыз татар, гарђп, рус теллђ-
рендђ язылган дини басмалар белђн та-
ныша џђм аларны сатып ала алды.

Ярминкђдђ "Хузур", "Иман", "Ри-
салђ", "Умма", "Мир" џђм башка нђшри-
ятлар нђшер иткђн китаплар, видео-
аудиодисклар тђкъдим ителде. Дини
китаплар сату оештырылган чатырдан
кљне буе халык љзелмђде. Дини китап
ярминкђсе бабаларыбызныћ ислам ди-
нен рђсми тљстђ кабул итњгђ багышлап
њткђрелђ торган Изге Болгар ќыенын
рухи яктан тагын да баеткандыр, чљнки
Россиянећ  тљрле   тљбђклђреннђн
ќыелган кардђшлђребезнећ Болгар-
дан њзлђре белђн ислам дине њсешенђ
љлеш керткђн татар галимнђре китап-
ларын алып китњлђре вакыйгага тић
књренеш бит.



#6 (227) июнь 2014/шђгъбан 143510 ТЂФСИР ДЂРЕСЛЂРЕ

МЉСЕЛМАННАРНЫЋ
АЛЛАЏ ЏЂМ АНЫЋ

КОЛЛАРЫ КАРШЫНДАГЫ
БУРЫЧЛАРЫБЫЗ

Безне Њзенећ коллары итеп
яралткан џђм Њз нигъмђтлђре
белђн яшђешебезне тђэмин
иткђн Раббыбызга чиксез макта-
уларыбыз.

Бар мљэминнђргђ њрнђк
итеп књндерелгђн Мљхђммђд
пђйгамбђргђ (саллђллаџу гал-
ђйџи вђсђллђм), аныћ гаилђсенђ
џђм сђхабђлђренђ Аллаџныћ
сђламе џђм ярлыкавы ирешсђ
иде!

Њзлђренећ гакыллары џђм
књћеллђре белђн бљек вђ
мљбарђк динебезне књтђргђн џђм
безгђ тапшырган исламныћ бар
галимнђренђ дђ Аллаџныћ
рђхмђте ирешсђ иде.

Аллаџ безне хак џђм туры
юлдан аермасын.

Фикер йљртергђ сђлђтле
булган џђркем, бу дљньядагы бар-
лык нђрсђлђрнећ шулкадђр ка-
мил булуын књреп, аларныћ нин-
дидер бер сђбђп џђм зирђклек
белђн, ниндидер бер максатлар-
да яралтылуы турындагы фикергђ
килђчђк. Ђ бу исђ бар яралтыл-
ганнар арасында ић камиле, ић
лаеклысы - кешенећ дђ ниндидер
билгеле бер максат белђн яралты-
луы турында сљйли. Аллаџы
Тђгалђ кешелђр турында
Коръђндђ менђ нђрсђлђр ђйтђ:
"Ђллђ адђм баласы њзенђ Ал-
лаџтан йљклђмђ йљклђтелмђњ-
не, Аллаџка каршы эшлђрдђ
ихтыярга куелуны џђм ахырда
ќавапсызлыкны телиме?"
("Кыямђт" сњрђсе, 75:36).

Чынлап та, кеше тулысынча
њз иркенђ куелмаган. Аныћ
књптљрле бурычлары бар. Бу бу-
рычларны ике тљргђ бњлђргђ
була:

1. Кешенећ Аллаџ каршында-
гы бурычлары - "Хокукуллаџ".

2. Кешенећ башка кешелђр
алдындагы бурычлары - "Хоку-
кул-гибђђд".

Намаз уку, ураза тоту, хаќ
кылу кебек бурычларыбыз без-
нећ Аллаџ каршындагы бурычла-
рыбыз булып исђплђнђ. Ђ њз сђла-
мђтлегебезне саклау, гаилђбез
турында хђстђрлек књрњ, якында-
гыларга џђм еракта булганнарга,
аеруча дин кардђшлђрећђ, алар
аћа мохтаќ булган вакытта ярдђм
књрсђтњ, аларныћ тормыш
хђллђре белђн кызыксыну, хаќђ-
тлеклђрен кайгырту, хокукларын
яклау кебек бурычларыбыз - без-
нећ Аллаџ коллары каршындагы
бурычларыбыз, алар да безнећ
дини бурычларыбыз булып сана-
ла.

Намазны калдыру, ураза тот-
мау, фарыз гамђл булган хаќ кы-
луны санга сукмау џ. б. гамђллђр
мљселман булган кеше љчен
Аллаџ каршындагы бурычларны
њтђмђњ џђм гљнаџ булып
исђплђнђ. Шулай ук кеше њтерњ,
башка кешенећ мљлкђтенђ кул
сузу, аныћ намуслы исеменђ кара
ягу, гайбђт, ялган сљйлђњ, яла ягу
кебек гамђллђр дђ гљнаџ булып
санала. Болар барысы да кешел-

ђрнећ Аллаџ биргђн хокуклары-
на кул сузу булып тора џђм Аллаџ
коллары каршындагы бурычлар-
ны бозу буларак, зур гљнаџлар
исемлегенђ керђ.

Хак мљэмин-мљселман булу
љчен Аллаџ каршындагы џђм
Аллаџ коллары каршындагы бу-
рычларыћны тљгђл њтђп барырга
кирђк. Бу гамђллђрне башкару -
дини књзлектђн караганда да,
дљньяви књзлектђн караганда да,
џђр мљэминнећ бурычы булып
тора џђм ул аларны њтђргђ тиеш.
Аллаџныћ Рђсњле (салђллаџу га-
лђйџи вђссђлђм) кемнђр кар-
шында бурычларны њтђњ кирђк-
леге турында болай дип ђйткђн:
"...Раббыћныћ да синдђ хокукы бар,
гаилђ ђгъзаларыћныћ да синдђ
хокуклары бар. Шућа књрђ дђ син
њзећдђ хокуклары булганнарныћ
барысыныћ да хокуклары њтђле-
шен тђэмин итђргђ тиешсећ".

Безгђ йљклђнгђн бу бурыч-
ларны њтђњ, Аныћ колы буларак,
Аллаџ каршындагы бурычларны
њтђњдђн башлана. Ђ аннан соћ њз-
њзећ каршындагы бурычлар килђ,
ђ аннан ары - њз туганнарыћ,
якыннарыћ, књршелђрећ, дин
кардђшлђрећ, миллђттђшлђрећ,
ватандашларыћ џђм башка бар
кешелђр каршындагы бурычлар
њтђлергђ тиеш.

Безнећ бљек ислам дине-
бездђ бурычларны биш тљркемгђ
бњлњ кабул ителгђн:

1) Аллаџ каршындагы бу-
рычлар, ягъни Аллаџныћ синдђ
булган хокуклары;

2)њз-њзећ каршындагы бу-
рычлар;

3) гаилђ ђгъзаларыћ кар-
шындагы бурычлар;

4)њз халкыћ, њз ватаныћ кар-
шындагы бурычлар;

5)башка кешелђр каршын-
дагы бурычлар, кешелђрнећ бер-
берсе каршындагы бурычлары.

Ић беренче чиратта, џђрбер
кеше аны юктан Бар итњче кар-
шындагы бурычларын њтђргђ
тиеш. Бу бурычлар икегђ бњленђ:
Аны танып белњ буенча бурычлар
џђм Аныћ колы буларак куелган
бурычлар. Бу турыда Коръђндђ
болай диелгђн:  "Кеше илђ
ќенне... мђгђр Мића гыйбадђт
кылсыннар љчен генђ халык
кылдым" ("Зарият (Таратучы)"
сњрђсе, 51:56).

Болар - безнећ Аллаџ кар-
шындагы бурычларыбыз булды.
Шулай итеп, кешелђр џђм ќенн-
ђрнећ яратылуыныћ џђм бар бу-
луыныћ тљп максаты - Аллаџ колы
булу, Аћа гыйбадђт кылу.

Кайбер мљфђссир галимнђр,
аятьтђ кулланылган "гыйбадђт
кылу" сњзлђрен "танып белњ" дип
аћларга кирђк, дилђр. Ђ бу исђ:
"Аћа гыйбадђт кылучыны танып
белњ љчен яралтылганнар" дигђ-
нне аћлата. Аныћ мђгънђсе болай
булачак: "Минем хљкемнђремне
башкарып, Мића гыйбадђт кы-
лырлар џђм Минем колларым бу-
лырлар".

Алда ђйтелгђннђр буенча,
кешенећ ић беренче чираттагы
бурычы - Аллаџны танып белњ,

Аћа гыйбадђт кылу џђм Аныћ
колы булу.

Шуны џђрвакыт истђ тотар-
га кирђк: Ић Кодрђтле Аллаџы
Тђгалђнећ беркемгђ дђ бђйлеле-
ге юк, Аныћ гыйбадђт кылуыбыз-
да да хаќђте юк. Киресенчђ, ке-
шелђрнећ Аћа гыйбадђт кылуда
хаќђтлеклђре бар. Кешелђрнећ
тормышы, яшђеше, шатлык џђм
кайгылары Аћа дљрес гыйбадђт
кылуга бђйле.

Аллаџ шулкадђр Рђхимле
џђм Шђфкатьле ки, Ул кимче-
леклђр белђн тулы гыйбадђтлђ-
ребезне кабул итђ, алар љчен
безгђ књп нигъмђтлђрен бирђ.
Шулай булмаганда, безнећ кече
џђм зур гамђллђребезнећ, гый-
бадђт кылуларыбызныћ нинди
мђгънђсе булыр иде?

"Мђснђви" китабында языл-
ганча, гыйбадђт кылуларыбызны
чњл халкы китергђн кечкенђ генђ
бњлђклђр белђн чагыштырып бу-
лыр иде. Ђ анда шундый бер хик-
ђят бђян ителгђн: "Гомере буе
чњлдђ яшђгђн бер гарђп, картай-
мыш кљнендђ бик фђкыйрьлђнђ
џђм мохтаќлыкта яши башлый.
Алар хатыны белђн бу хђлдђн
чыгу юлын эзлђргђ керешђ. Моныћ
бердђнбер юлы - Багдадка барып,
андагы солтаннан ярдђм сорау
була. Алар Багдадка барырга
ќыеналар. Чњл халкы љчен ић кый-
ммђтле ђйбер - су, Багдад шђџђре
дђ чњлдђ урнашкандыр, андагы ха-
лык та суга тилмерђдер, дип уй-
лап, алар солтанга бњлђккђ бер
чњлмђк яћгыр суы алырга булалар.

Шулай итеп, бу гарђп бер
чњлмђк су алып, Багдадка китђ.
Бик књп кљннђрдђн соћ ул бу
шђџђргђ барып ќитђ. Сарайга
килгђч, солтанныћ ярдђмчелђре
аны каршы ала, хђлен белешђ, ку-
накчыллык књрсђтеп, аныћ
йљзенђ алсу су сибђ.

Бу гарђп болай ди: "Минем
менђ бу бњлђгемне солтанга кер-
теп бирегез. Монда тљче су. Без
аны яћгыр яуганда ќыйдык. Безне
фђкыйрьлек тырнакларыннан
йолып калыгыз".

Солтанныћ ярдђмчелђре
аныћ ихлас књћелдђн ђйтелгђн бу
сњзлђренђ  елмаеп куялар. Шућа да
карамастан, аныћ бу бњлђген сол-
танга кертеп тапшыралар. Сол-
тан бњлђкне шатланып кабул
итђ џђм аћа ќавап итеп, бу
чњлмђкне алтын белђн тутырып
чыгара. Аннан тыш, ул аћа кыйм-
мђтле киемнђр џђм башка
бњлђклђр дђ тапшыра, шулай
итеп, аны фђкыйрьлектђн йолып
кала. Шуннан соћ солтан њзенећ
хезмђтчелђренђ болай ди: "Бу
бђдђви гарђп чњл буйлап барган-
да юлда авырлыкларга дучар бул-
ган. Аны Тигр елгасы буенча кораб-
та кайтарып ќибђрегез". Сол-
танныћ хезмђтчелђре, аныћ бо-
ерыгын тыћлап, корабка утыр-
тырга дип, бђдђвине Тигр елгасы
буена алып килђлђр. Ул њз гоме-
рендђ беренче тапкыр дљньяда
шундый зур суны књрђ, моћарчы
андый зур сулар, елгалар булуын
књз алдына да китерђ алмаган
була. Гаќђплђнњеннђн, ул аћа ка-

рап сђќдђ кыла џђм аптыравын-
нан болай ди: "Нинди юмарт бу
падишаџ! Књпме бњлђклђр тара-
та ул! Шулкадђр дђ књп суга,
бетмђс-тљкђнмђс сулы зур елга-
га ия була торып та, минем тый-
нак кына шул бњлђгемне - яћгыр
суы ќыелган бер чњлмђк суымны
кабул итеп алды!"

Безнећ Аллаџка кылган бар
гыйбадђтлђребез дђ бђдђви
бњлђк итеп биргђн шул бер
чњлмђк су кебек кенђ. Бер шик тђ
юк ки, Аллаџы Тђгалђ аларны
Њзенећ рђхим-шђфкатен књр-
сђтеп кабул итђ. Ђ аћа ќавап итеп
Ул безгђ Њзенећ књпме нигъмђтл-
ђрен бњлђк итђ. Кызганыч ки,
рђхмђтсез кайбер кешелђр Ал-
лаџы Тђгалђнећ бу рђхим-
шђфкатьлђренећ бар зурлыгын
тулысынча аћлап бетерђ алмый.
Алар њзлђренећ ќитешсезлеклђр
белђн тулы гыйбадђтлђрен бик
зур эш дип кабул итђ.

ЊЗ-ЊЗЕБЕЗ КАРШЫНДАГЫ
БУРЫЧЛАРЫБЫЗ

Безнећ њз-њзебез каршында-
гы бурычыбыз булып, ић берен-
че чиратта, њз тормышыбызны
саклау џђм аны алга таба њстерњ
тора. Димђк, њз тормышыћны, њз
саулыгыћны саклау - дини хљкем
булып исђплђнђ. Коръђни-
Кђримдђ бу турыда Аллаџы
Тђгалђ менђ ни ђйтђ:

"Аллаџ ризалыгы љчен Ул
књрсђткђн урыннарга малла-
рыгыздан сђдака бирегез!
Дђхи изгелек итегез, Аллаџ из-
гелђрне сљя" ("Бђкара (Сыер)"
сњрђсе, 2/195).

Кешенећ ќаннан џђм
тђннђн торуы аркасында, аныћ
њз-њзе алдындагы бурычлары ќан
алдындагы џђм тђн алдындагы
бурычларга бњленђ.

Безнећ ќан алдындагы бу-
рычларыбыз - њзећне рухи яктан
кљчле итеп тђрбиялђњ џђм њстерњ.
Рухи кљчлђрне, гакылны, ихтыяр-
ны тђрбиялђњ џђм њстерњ. Моныћ
љчен кешегђ файдалы џђм яхшы
рухи чыганаклар кулланырга,
рухи бозыклыклардан читтђ то-
рырга тырышу лазем.

Тђнебез каршындагы бурыч-
ларга килгђн вакытта, безнећ ди-
небез ќанны гына тњгел, тђнне дђ
сакларга џђм њстерергђ куша.
Шућа књрђ дђ безгђ алкоголь
(исерткеч эчемлеклђр) куллану,
тђмђке тарту кебек начар
гадђтлђрдђн баш тартырга кирђк.
Алар тђнне зђгыйфьлђндерђ, са-
улыкны киметђ. Гигиена талђпл-
ђрен њтђњ, чиста-пакь итеп киенеп
йљрњ, йогышлы авырулардан сак-
лану шулай ук мљџим.

Аллаџныћ Рђсњле (салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђм) болай
дигђн: "Хисап кљнендђ шул љч со-
рауга ќавап бирми торып, кеше
азат ителмђс:

1.Њз тормышыћны ничек
џђм кайда њткђрдећ?

2.Њз гамђллђрећне нинди
максатларда башкардыћ?

3.Њз мал-мљлкђтећђ ничек ия
булдыћ џђм аны нинди максат-
ларда тоттыћ?"

ГАИЛЂ ЂГЪЗАЛАРЫ
КАРШЫНДАГЫ
БУРЫЧЛАРЫБЫЗ

Безнећ динебез џђр гаилђ
ђгъзасына аерым бер бурычлар
йљкли. Гаилђ ул - њзе бер ќђмгы-
ять, кеше анда њсђ, шђхес булып
формалаша. Гаилђдђге ђти-ђни,
балалар џђм башкалар - шул кеч-
кенђ генђ бер ќђмгыятьнећ тулы
хокуклы ђгъзалары.

Ић башта ата-аналарныћ ба-
лалары каршындагы бурычлары-
на тукталып китик. Ата-аналар-
ныћ њз балалары каршындагы бу-
рычлары турында шуны ђйтергђ
була: ата-аналар њз балаларын
ќђмгыятьнећ лаеклы ђгъзалары,
њз халкына џђм хђтта бар кеше-
леккђ файда китерђ торган
шђхеслђр итеп тђрбиялђп њсте-
рергђ тиеш.

Ђнђс ибне Мђликтђн (ра-
дыйаллаџу ганџњ) Аллаџ Рђсњле-
нећ (салђллаџу галђйџи вђссђ-
лђм) тњбђндђге сњзлђрен ќит-
керђлђр: "Балаларыгызга карата
юмарт булыгыз, аларны яхшылап
тђрбиялђгез џђм љйрђтегез"
(Ибне Мђќђџ Сњнђне, 1211).

Ата-аналар, балаларына
ќиде яшь тулганчы, аларныћ
сђламђтлеге турында аеруча нык
кайгыртырга џђм аларга њрнђк
булырга тиеш. Ќиде яше тулгач,
балага белем џђм ђхлак тђрбия-
се бирњгђ зуррак игътибар ителђ.
Ђ аннары аћа ниндидер џљнђр
(белгечлек) бирњ љстендђ
эшлђргђ, ђгђр дђ моћа сђлђте
булса, аны сђнгатьнећ ниндидер
бер тармагына тартырга кирђк.
Балага тормышта аякка басарга,
гаилђ корырга, њз йортын булды-
рырга ярдђм итњ дђ  зарур.

Балаларныћ ата-аналары
каршындагы бурычларына
килгђндђ исђ, алар шулкадђр књп,
хђтта санап та бетерергђ мљмкин
тњгел. Аллаџ Рђсњленећ (салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђм) хђдисл-
ђренећ берсендђ ђйтелгђн: "Бала
бервакытта да атасы биргђнн-
ђрне тњлђп бетерђ алмаячак.
Хђтта аныћ ђтисе кол булып, ул
аны сатып алып ирекле итсђ дђ"
(Тирмизи, 1971 нче хђдис).

Аллаџныћ Рђсњле (салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђм): "Бала-
ныћ ђнисе каршындагы бурычла-
ры ђтисе каршындагы бурычла-
рына караганда књбрђк", - дип ба-
сым ясап ђйтђ.

Балалар ата-аналарына
яхшы сњзлђр генђ ђйтергђ, алар-
га карата игелекле гамђллђр генђ
эшлђргђ, аларга хђтта "уф" дип тђ
ђйтмђскђ, аларныћ кђефлђрен
тљшермђскђ, аларныћ књћеллђ-
рен књтђрђ торган ђйберлђр генђ
сљйлђргђ тиеш. Боларныћ бары-
сы да - Раббыбызныћ хљкемнђре.
Коръђни-Кђримдђ Аллаџы
Тђгалђ болай ди: "Аллаџ хљкем
итте вђ ђмер бирде, фђкать Ал-
лаџка гына гыйбадђт кылырга
џђм ата-анага изгелек итђргђ.
Ђгђр син исђн чакта аларныћ
берсе яки икесе дђ картлыкка
ирешсђ, син аларга "уф" та
димђ вђ каџђрлђмђ, кђефлђ-
рен ќибђрмђ, бђлки аларга
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џђрвакыт йомшак вђ мљлаем
сњзлђр генђ сљйлђ!" ("Бђни Ис-
раил (Ягъкуб балалары)"
сњрђсе, 17/23).

Туганнар каршындагы бу-
рычларны да игътибарсыз калды-
рырга ярамый. Љлкђннђрне
хљрмђт итњ, кечкенђлђргђ карата
мђрхђмђтле џђм ярдђмчел булу
- динебез хљкемнђре.

Њз якыннарыћа карата да
яхшы мљнђсђбђттђ булу зарур.
Аларны хљрмђт итњ, алар турын-
да кайгырту, аларга ярдђм
књрсђтњ - аларныћ никадђр якын
булуына карап башкарылырга
тиеш.

Књршелђр каршындагы бу-
рычларга килгђндђ исђ, ул да
мљџим бурычларныћ берсе бу-

лып тора. Ибне Гомђр џђм Гайшђ
(радыйаллаџу ганџумђ) ќит-
кергђн риваять буенча, Аллаџ-
ныћ Рђсњле (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) болай дигђн: "Ќђбраил
мића књршемнећ хокуклары ту-
рында бертуктаусыз сљйлђде.
Мин хђтта књршемне мирасчым
итђргђ ќыенамы икђн ђллђ ул
дип тђ уйлап куйдым" (Мљслим.
Китабел-бирр вђс-сылђ вђл-ђдђб.
- Том 8/94. - 140-141 нче хђдислђр).

Икенче бер хђдисендђ Ал-
лаџныћ Рђсњле (салђллаџу гал-
ђйџи вђссђлђм) болай ди: "Алар-
га зыян китермђячђгенђ инанма-
ган кешенећ књршелђре камил
мљселман булмас" (Рияду Салихин.
- Том I. - 303 нче хђдис).

Аллаџныћ Рђсњле (салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђм) њзенећ
"Хушлашу вђгазендђ", мљселман-
нарга мљрђќђгать итеп, бик тђ
ђџђмиятле сњзлђр ђйтђ:  "Ий ке-
шелђр! Сезнећ хатыннарыгыз
каршында бурычларыгыз бар. Сез
аларга карата яхшы
мљнђсђбђттђ булырга тиеш. Ђ
хатыннар ирлђренећ аларга ка-
рата булган хокукларына игъти-
барлы булырга тиеш. Бер мљэмин

икенчесенђ - туган. Бер мљэминнећ
милке икенчесе љчен - хђрам (ул аны
њзе биргђн очракларны
исђплђмђгђндђ). Мин сезгђ тиешле
дини хљкемнђрне китердем џђм
сезгђ, сез аларга тђкълид итсен
љчен, ике ђйбер калдырдым: алар-
ныћ беренчесе - Коръђни-Кђрим,
икенчесе - минем Сљннђтем".

Бурычлар Аллаџ каршындагы
бурычларга џђм Аныћ коллары кар-
шындагы бурычларга бњленђ, ди-
дек. Ђгђр дђ: "Аларныћ кайсысы бе-
ренчел ђџђмияткђ ия?" - дисђгез, бу
бурычларныћ икесе дђ бик мљџим.
Кайвакыт кешелђр каршындагы бу-
рычлар ђџђмиятлерђк тђ булып то-
ела. Чљнки Аллаџ Рђхимле вђ Гафу
итњче, ђгђр безнећ Аллаџка кылган
гамђллђребездђ ќитешсезлеклђр

булса, без Хисап кљнендђ Аныћ яр-
лыкавына љмет баглый алабыз. Ке-
шелђрдђ рђхимлелек џђм гафу итњ-
чђнлек сыйфатлары Аллаџныкына
караганда књпкђ азрак икђнлеген
исђпкђ алып, безгђ аларныћ хокук-
ларын бозудан читтђ торырга тыры-
шырга џђм алар алдында бурычлы
булып калудан сак булырга кирђк.

Аллаџныћ Рђсњле (салђллаџу
галђйџи вђссђлђм) бурычлары
белђн вафат булган бер сђхабђсе
љчен ќеназаны да њзе укымаган,
аны укуны њзенећ икенче бер сђха-
бђсенђ тапшырган. Сђхабђлђренећ
берсе њлгђн кешенећ бурычын кай-
тарганнан соћ да Аллаџныћ Рђсњле
(салђллаџу галђйџи вђссђлђм) аныћ
љчен ќеназа укымаган (А.Х. Аксеки.
Олы илмихђл. - Б. 198).

Монда игътибарга лаек бер
урын бар: Аллаџ колларыныћ хокук-
лары исламда бик югары бђялђнђ.

Ђбњ Џњрайра (радыйаллаџу
ганџњ) шушы хђдисне тапшыра.
"Аллаџ Рђсњле (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) бервакыт њз сђхабђлђ-
реннђн: "Кемнећ банкрот булуы
сезгђ билгелеме?" - дип сораган.
Сђхабђлђр: "Ул - акчасы да, мљлкђте
дђ булмаган кеше", - дип ќавап

биргђн. Аларныћ бу
сњзлђреннђн соћ, Аллаџныћ
Рђсњле (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) болай дип ђйткђн:
"Кем укыган намазлары, тот-
кан уразалары, биргђн зђкятл-
ђре, тик шул ук вакытта, кем-
дер башка берђњне ачуланып
сњккђн, аћа кара яккан, икенче
берђњнећ мљлкђтен канунсыз
ашаган [њзлђштергђн], љченче
берђњнећ канын тњккђн яки
кемнедер кыйнаган гамђллђре
белђн Хисап кљненђ килђ - ми-
нем љммђтемдђ шул кеше бан-
кроттыр. Кылган изге гамђлл-
ђрен ул, аларны ќђберсеткђн
љчен, њзе рђнќеткђн кешелђргђ
бирергђ тиеш булачак. Ђгђр дђ
аныћ игелекле эшлђре бу ке-

шелђргђ ђќерен тњлђгђнче
бетсђ, ул кешелђрнећ гљнаџла-
ры аћа књчерелђчђк, џђм ул шул
кешелђрнећ гљнаџлары љчен
ќђџђннђм утына ташлана-
чак" (Мљслим. Китабел-бирр. - Т.
8/59).

Аллаџ Рђсњленећ (салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђм) ђлеге
сњзлђренђ дђ зур игътибар би-
рергђ кирђк: "Хисап кљнендђ
бар хокуклар да мотлак
рђвештђ торгызылачак. Хђт-
та мљгезсез сарык та мљгезле
сарыктан њз ђќерен алачак"
(Мљслим. Китабел-бирр. - Т. 8/
60).

"Ђгђр кем дђ булса икенче
берђњнећ бер уч ќирен булса да
рљхсђтсез алса, аћа алганы
кадђр ќиде тапкыр арттырып
тњлђњ йљклђтелђчђк" (Рияду са-
лихин. - Т. 1/209).

Аллаџ Рђсњле (салђллаџу
галђйџи вђссђлђм) башкаларга
кићђш иткђн гамђллђрне
шђхсђн њзе дђ башкара торган
булган.

Џиќринећ унберенче
елында, авыру сђбђпле кљчен
югалтканда, бер кулы белђн

абыйсы Габбас улы Фазылга,
икенче кулы белђн абыйсы Ђбњ
Талип (радыйаллаџу ганџњмђ)
улы Галигђ таянып, Аллаџныћ
Рђсњле (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) мђчеткђ килђ.
Мђчеттђ ул мљнбђргђ књтђрелђ.
Аллаџы Тђгалђгђ мактаулар ќит-
кергђч, ул болай ди: "Ий кешелђр,
ђгђр дђ мин кемнећ дђ булса ар-
касына суккан булсам, менђ ми-
нем аркам - аныћ љчен ќавап
итеп, килсен дђ минем аркага
суксын. Ђгђр дђ мин кемгђ дђ бул-
са бурычлы булсам, минем
мљлкђт каршыгызда - њзенђ ти-
ешлесен барып алсын". Аннары
мљнбђрдђн тљшеп љйлђ намазын
укыган. Намазын укып бетергђч,
мљнбђргђ менеп, тагын шул ук
сњзлђрне кабатлаган. Шулвакыт
бер кеше Пђйгамбђрнећ (салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђм) аћа љч
дирџђм бурычы барлыгы турын-
да ђйткђн. Бу бурыч аћа шунда
ук кайтарып бирелгђн (Кыйсса-
сел-ђнбия. - Т. 1/235-236).

Икенче бер риваятьтђ, икен-
че бер кеше, бер сугыш вакытын-
да Аллаџ Рђсњленећ (салђллаџу
галђйџи вђссђлђм) бер хайванга
сугам дип, аћа тидерђ алмыйча,
ялгыш шул кешегђ камчысы
белђн сугуы турында ђйтелђ.
Хђзер инде ул моныћ љчен ќавап
бирергђ телђвен белдергђн. Ал-
лаџныћ Рђсњле (салђллаџу гал-
ђйџи вђссђлђм) љеннђн шул кам-
чыны табып китерергђ џђм ул
кешегђ, Пђйгамбђр (салђллаџу
галђйџи вђссђлђм) аћа сугыш ва-
кытында ничек итеп суккан бул-
са, шулай ук итеп њзенећ аркасы-
на сугарга кушкан. Лђкин ул кеше
сугыш вакытында киемен салып
ташлаган, аркасыныћ ачык булуы,
шуныћ љчен Аллаџ Рђсњленећ (са-
лђллаџу галђйџи вђссђлђм)
шђрђ аркасына сугарга тиешлеге,
шул вакытта гына тиешле ђќерен
алачагы турында ђйткђн. Аллаџ-
ныћ Рђсњле (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) књлмђген ќилкђсенђ
кадђр књтђргђн дђ, аркасын ачып,
шул ачык тђнгђ сугарга кушкан.
Тик теге кеше Аллаџ Рђсњленећ
(салђллаџу галђйџи вђссђлђм)
аркасында, ике калак сљяге ара-
сында, пђйгамбђрлек мљџерен
књреп, кулындагы камчысын таш-
лаган да, шул мљџерне иелеп
њпкђн. Аннары ул Аллаџ Рђсњле-
нећ (салђллаџу галђйџи вђс-
сђлђм) књлмђген кире тљшереп,
болай дип ђйткђн: "Мин ђќерен
кайтарырга, сића сугарга телђ-
мђгђн идем, аркаћдагы шул
мљџерне генђ њбђргђ ниятлђгђн
идем. Мине гафу итђрсећ дигђн
љметтђмен".

ХАЛКЫБЫЗ ЏЂМ
ДЂЊЛЂТЕБЕЗ

КАРШЫНДАГЫ БУРЫЧЛАР
Бу бурычларны башкача

гражданлык бурычлары дип тђ
атыйлар. Болар - гражданнарныћ
њз халкы каршында, дђњлђте, њзе
яшђгђн илдђге дђњлђт хезмђткђ-
рлђре каршындагы бурычлары.
Дђњлђт системасында эшлђњче
кешелђр илнећ бар халкын да

яратырга, алар мђнфђгатьлђ-
рендђ хезмђт куярга; илнећ граж-
даннары дђњлђт структурасы эше
белђн канђгать булсын џђм
њзлђренећ тормыш дђрђќђ-
лђрен књтђрђ алсын љчен тырыш-
лык куярга тиеш.

Шулай итеп, дђњлђт оешма-
ларында эшлђњчелђрнећ граж-
даннар каршындагы бурычлары
да мљџим. Алар ил гражданнары-
ныћ хокукларын, аларныћ
вљќдан пакьлеген якларга, илдђ
тђртип сакларга тиеш.

КЕШЕЛЂРНЕЋ БЕР-БЕРСЕ
КАРШЫНДАГЫ
БУРЫЧЛАРЫ

Аларныћ мљселман булу-
булмавына карамастан, кешелђр-
нећ бер-берлђре каршында бу-
рычлары бар. Аларны гомумке-
шелек бурычлары дип атарга
була.

Аллаџы Тђгалђ безгђ болай
ди: "Тђхкыйк, Аллаџы Тђгалђ
џђр эштђ гадел булырга џђм
дин вђ мљселманнар файдасы-
на яхшы эшлђр кылырга вђ
якын кардђшлђрнећ хакын
њтђргђ боера вђ Аллаџ сезне
тыя фђхеш-хђрђм эшлђрдђн вђ
шђригать белђн сабит булма-
ган бидгать гамђллђрдђн џђм
зураеп хактан качудан, хаксыз
золым итњдђн. Аллаџ сезне
вђгђзьли, шаять, вђгазьлђнер-
сез!" ("Нђхел (Бал кортлары)"
сњрђсе, 16/90).

Бу темага кагылып, Аллаџ-
ныћ Рђсњле (салђллаџу галђйџи
вђссђлђм) болай дип ђйтђ: "Њзећ
љчен нђрсђне яратсаћ, якыныћ
љчен дђ шуны ук ярат, њзећђ
телђмђгђн бер нђрсђне дђ якы-
ныћа телђмђ" (Бохари. Китабел-
иман. - Т. 1/13).

Ђлеге аять џђм хђдис, њзе-
безнећ шђхси џђм ќђмђгать кар-
шындагы бурычларыбызны бил-
гелђгђндђ, безнећ тугры ярдђм-
челђребез булып тора. Безгђ
ђйтелгђнчђ, кешелђрнећ тормы-
шына џђм ирегенђ, мљлкђтенђ,
вљќданына хљрмђт вђ игътибар
књрсђтњ - безнећ љчен мђќбњри
эш булып исђплђнђ.

Шул ук вакытта, башка ке-
шелђргђ хљрмђт књрсђтњ џђм сљю
хисе белђн карау, аларга ярдђм
итњ, алар љчен ќаныћны фида
кылу (корбан итњ) кебек эшлђрне
без бернинди мђќбњр итњлђрсез
дђ эшли алабыз.

Башка кешелђрнећ тормы-
шына, ирегенђ, вљќданына игъ-
тибарлы булган кеше башкалар-
ныћ да аныћ њз тормышына, ире-
генђ, вљќданына игътибар белђн
карауларына лаек.

Аллаџы Тђгалђ безне хак
џђм туры юлдан аермасын. Безне
Аллаџка џђм Аныћ колларына
мљнђсђбђтле хокукларга џђм бу-
рычларга игътибарлы булучы-
лардан ђйлђсђ иде.

Амин!
Иќтиџад итњ - бездђн, ућыш

- Аллаџтан.
Татарстан Республикасы

мљфтие Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН

БУРЫЧЛАРЫ ТУРЫНДА
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Татарстан Ќљмџњрияте
мљселманнары Диния нђзарђте
карамагында уздырылучы ђлеге
ќыелышныћ максаты - килђчђк
буынны тђрбиялђњдђ, рухи
кыйммђтлђргђ хљрмђт уятуда
мљслимђлђрне берлђштерњ,
сђламђт яшђњ рђвешен, гаилђ
кыйммђтлђрен пропагандалау,
ТР Мљселман хатын-кызлары
иќтимагый берлегенећ респуб-
лика районнарындагы филиал-
лары эшен активлаштыру.

Корылтайда Татарстан
мљфтие Камил хђзрђт Сђмигул-
лин, Татарстанныћ баш казые
Ќђлил хђзрђт Фазлыев, ТР
Дђњлђт Советы депутаты Фђрит
Мифтахов, Казан шђџђре баш-
карма комитетыныћ теллђрне
њстерњ џђм иќтимагый оешма-
лар белђн багланышлар бњлеге
башлыгы Ирек Арсланов,  Казан
шђџђре мљхтђсибе Мансур
хђзрђт Ќђлђлетдинов, Татар-
стан Мљселман хатын-кызлары
иќтимагый берлеге рђисе Наилђ
Ќиџаншина, Бљтендљнья Татар
конгрессы башкарма комитеты
аппараты ќитђкчесе Милђњшђ
Гомђрова, ќђмђгать эшлеклесе,
язучы Фђњзия Бђйрђмова,  џ.б.
махсус чакырылган кунаклар
џђм республикабызныћ актив
мљслимђлђре катнашты.

Чараны Камил хђзрђт
Сђмигуллин Коръђн аятьлђрен
укып ачып ќибђрде. Хатын-кыз-
ларныћ ќђмгыять яшђешендђ
тоткан, аныћ рухи њсешендђ
башкарган мљџим урынын бил-
гелђп ул: "Сезнећ фикерлђрегез,
тђкъдимнђрегез безнећ љчен
бик мљџим, чљнки дингђ књбебез
хатын-кызлар аша килђ, књркђм

Мљселман хатын-кызларыныћ беренче корылтае узды-
рылуга 9 ел њткђннђн соћ, ниџаять, "Казан"  милли
мђдђният њзђгендђ Татарстан Мљселман хатын-кызла-
ры иќтимагый берлегенећ II Республикакњлђм корыл-
тае њткђрелде. "Мђрхђмђтлелек џђм тынычлык сљюче
хатын-кызлар" исеме астында узучы форумга респуб-
ликабызныћ тљрле районнарыннан 300 дђн артык
мљслимђ ќыелды, Башкортстан џђм Мордовия респуб-
ликаларыннан да делегатлар бар иде.

нђсыйхђтлђрне дђ књпне књргђн
ђбилђребездђн, абыстайлардан
ишетђбез.   Мондый ќыелыш-
лар, мђсьђлђлђрне уртага салып
сљйлђшњлђр - кирђкле гамђл.
Бердђм булган очракта гына
максатларыбызга ирешђ ала-
чакбыз. Бергђлђп љммђтебез
љчен тырышырга, эшлђргђ на-
сыйп итсен!" - диде.

Мансур хђзрђт Ќђлђлетди-
нов њз чыгышында динебезне
њстерњдђ њз љлешен керткђн
мљслимђлђрне искђ алды: "Элек
мондый ќыелышлар њткђрелми
иде. 80 нче елларда динне
Мђрќани мђчетенећ подвалын-
да љйрђнсђк,  90 нчы елларда
Рђшидђ абыстай Исхакый Нурул-
ла мђчетендђ дин сабаклары
укыта башлады. Мљхлисђ Бубый,
Рђшидђ Исхакый, Ђлмира Ђдия-
туллина, Фђњзия Бђйрђмова,
Наилђ Ќиџаншина кебек мљсли-
мђлђребезнећ эшчђнлеге џђм
тырышлыгы нђтиќђсендђ дине-
без алга китте, шушындый зур
ќыеннар њткђрелђ башлады.
Алар динебезне буыннан-буынга
саклап килњчелђр, њстерњчелђр.
Аллага шљкер, динебез кљчђйде,
мђчетлђребез кљннђн-кљн арта:
Казанда 57 мђчет эшли, 11
мђхђллђ тљзелеш юлында".

Корылтайныћ рђсми ачы-
лышы тђмамланганнан соћ, ТР
Мљслимђлђр берлеге рђисе
Наилђ Ќиџаншина хатын-кыз-
лар оешмасыныћ эшчђнлек
нђтиќђлђре џђм килђчђккђ
планнары белђн таныштырып
њтте. Алга куелган максатлар
арасында интернет челтђренд-
ђге ђшђкелек, ђдђпсезлеккђ
каршы кљрђш, мђктђплђрдђ

ђхлак дђреслђрен кертњ, мљсел-
ман хатын-кызларыныћ Язучы-
лар берлеген оештыру, "Мљсел-
ман хатын-кызлары дљньясы"
исемле телепроект булдыру џ.б.
да бар.

"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе
мљгаллимђсе Флера Ханнанова
фикеренчђ, ђхлак, дин белђн ба-
ланы кечкенђдђн њк танышты-
рырга кирђк. "Мђктђптђ укыты-
ла торган татар ђдђбияты
ђсђрлђрендђ татар хатын-кызы-
ныћ нинди булырга тиешлеге
ачык чагыла. Ђдђбиятны белми
торып, ђхлакка љйрђнеп бул-
мый!" - дип саный ул.

Корылтайда яћгыраган "ди-
небез њсђ", "зур эшлђр эшлђнђ"
кебек фикерлђргђ каршы
Фђњзия Бђйрђмова чынбарлык-
ка туры карарга чакырды: "Дин
бар дисђлђр дђ, бђхетебез ки-
тек: халкыбызныћ 80-85 процен-
ты њзен мљселман дип саный,
ђмма намаз укымый. Шуныћ
љстенђ гљнаџ "мыж"лап тора:
зина, риба џ.б. Дђгъвђт ќитми,
ђ дђгъвђт ул - без њзебез, њз-њзе-
безне тотышыбыз. Яхшылык
эшлђргђ, башкаларга њрнђк бу-
лырга, ярдђм итђргђ, миллђтнећ
"башыннан сыйпарга" кирђк!"

Корылтайда катнашкан ТЌ
МДНнећ "Хђлђл" комитеты бел-
гече Ирек Ќиџаншинныћ чыгы-
шы да зур игътибарга лаек. "Књп
ата-аналар балалар бакчаларын-
да, мђктђплђрдђ балаларыныћ
хђлђл ризыклар белђн туклану-
ын телилђр. Бу мљмкин эш. Бары
бакча яисђ мђктђп ќитђкчеле-
генђ, хђлђл ризык белђн тђэмин
итсђгез иде, дип гариза язарга
кирђк. Аннан инде без ќитђкче-
лек белђн бу эшне хђл итђ баш-
лыйбыз. Башкалабызныћ 66 ба-
лалар оешмасында хђлђл ризык
ашатыла", - диде белгеч.

Чыгышлар тђмамланганнан
соћ, Татарстан Мљселман хатын-
кызларыныћ II корылтае
мђктђплђрдђ мљслимђлђргђ
яулык бђйлђп йљрњне тыймауны
сорап, ТР Мђгариф џђм фђн ми-
нистрлыгына, мљселман хатын-
кызларыныћ эшкђ урнашканда
џђм эш урыннарында хокукла-
ры бозылмауны тђэмин итњне
сорап, ТР Хезмђт, мђшгульлек
џђм социаль яклау министрлы-
гына мљрђќђгать итђргђ; "ТНВ"

каналында хатын-кызлар, гаилђ,
тђрбия мђсьђлђлђренђ багыш-
ланган тапшырулар булдырыр-
га; Солдат аналары берлеге оеш-
тырырга, Россия Саклану мини-
стрлыгына мљселман аналар
исеменнђн мљселман солдатлар
турында статистик исђплђњлђр
њткђрњен џђм Россия армия-
сендђ мљселман руханилары ин-
ституты булдыруны сорап
мљрђќђгать итђргђ дигђн ка-
рарга килделђр. Ђлеге карар-
лар нђтиќђсендђ бертавыштан
II корылтайныћ резолюциясе ка-
бул ителде.

"ОСТАБИКЂ" ИСЕМЕНЂ
КАЙСЫ МЉСЛИМЂ ЛАЕК?

"Казан" милли-мђдђният
њзђгендђ "Остабикђ" конкурсы-
на йомгак ясалды. Ђлеге кон-
курс республикабызда берничђ
ай элек игълан ителгђн иде. Та-
тарстанныћ тљрле районнарын-
да њткђрелгђн "Зирђк хатын"
конкурсында ќићњ яулаган
мљслимђлђр љчен "Остабикђ" -
бђйгенећ финал љлеше иде.

Бђйге ТР Мљслимђлђр бер-
легенећ II корылтае кысаларын-
да уздырылды. Татарстан
Ќљмџњрияте мљселманнары Ди-
ния нђзарђте, Татарстан Мљсел-
ман хатын-кызлары иќтимагый
берлеге, Ислам мђдђниятенђ,
њсешенђ, мђгарифенђ ярдђм итњ
фонды булышлыгында оешты-
рылган бђйгенећ максаты -
сђлђтле мљслимђлђрне, "Оста-
бикђ" мђртђбђле исемен
йљртергђ лаеклыларны барлау,
ќђмгыять тормышында актив
эш алып баручы мљслимђлђрне
хљрмђтлђњ џђм аларныћ эшен
кић ќђмђгатьчелеккђ књрсђтњ.

Конкурста Татарстанныћ 16
районыннан ќыелган сђлђтле
џђм њзен књрсђтђ белгђн
мљслимђлђр катнашты. Конкурс
шарты буенча, алар, билгелђнгђн
кыска вакыт эчендђ, њзлђре, рай-
оннары белђн таныштырырга,
аш-суга џђм кул эшлђренђ оста-
лыкларын књрсђтергђ тиеш иде.

Жюрида утыручы мљслимђ-
активистларыбызга (мђгърифђ-
тче џђм ќђмђгать эшлеклесе
Сђйдђ Аппакова, язучы Фђњзия
Бђйрђмова, "Мљслимђ" хатын-
кызлар иќтимагый оешмасы
рђисе Ђлмира Ђдиятуллина џ.б.)

ќићњчене билгелђњ кыен бул-
гандыр. Ни љчен дигђндђ, кон-
курста катнашучыларныћ
џђрберсе њзенђ књрђ кызыклы
џђм њзенчђлекле чыгышлар
ђзерлђп килгђн иде. Беренче
љлештђ, алар презентация џђм
тел осталыгы ярдђмендђ район-
нарындагы мљслимђлђр оешма-
сы эшчђнлеге, гаилђлђре белђн
таныштырдылар. Аннары исђ
конкурсантлар жюри ђгъзала-
рын њзлђре пешереп алып
килгђн ризыклардан авыз ит-
терделђр. Шуны ђйтергђ кирђк,
ђлеге ризык тљрлђре буенча да
мљслимђлђрнећ кайсы район-
нан икђнен билгелђргђ була
иде. Џђр районныћ њзенђ генђ
хас, танылган ризыгы џђм ре-
цепты бар икђн. Татар милли
ризыгы саналган чђк-чђкнећ
генђ дђ ђллђ никадђр пешерњ
сере барлыгы ачыкланды. Кат-
нашучылар ђлеге серлђр белђн
бик телђп уртаклашты.

Мљслимђлђр буш вакытла-
рын заяга уздырмыйлар икђн.
Яратып башкара торган шљгыль
нђтиќђсендђ барлыкка килгђн
кул эшлђнмђлђре арасында
нђрсђлђр генђ юк! Бђйлђгђн
башмаклар, чиккђн мендђр тыш-
лары дисећме, тукыган ке-
лђмнђр, ташка буяп язылган до-
галар, челтђрдђн тегелгђн кулча-
тырлар џ.б. - катнашучыларныћ
кул эшлђренђ осталыклары,
мљгаен, ќићњчене билгелђњдђ
хђлиткеч рольне уйнагандыр.

 Хђтта катнашучыларныћ
киемнђрен дђ игътибарсыз кал-
дырмады жюри. Алар љстенлек-
не татар милли киеменнђн чы-
гыш ясаган хатын-кызларга бир-
де.  Нђтиќђдђ, республикабыз-
ныћ ић оста џђм зирђк мљслим-
ђсе исеме љч хатын-кызга бирел-
де: Нурлат районыннан Гњзђл
Ќамалиева, Мљслимнђн Фђридђ
Шђрђфиева џђм Арчадан Гљлшат
Гыйниятуллина бђйгенећ
ќићњчелђре дип табылды. Алар-
га диплом, кљнкњреш техникасы,
хђлђл табигый косметика ќыел-
малары тапшырылды. Башка кат-
нашучылар да буш кул белђн кит-
мђде: аларга да грамоталар џђм
кыйммђтле бњлђклђр бирелде.
Сђхифђне КФУ студенты

Мђрьям АБДУЛЛИНА
ђзерлђде
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"ФЂНИЯБИКЂ" МЂДРЂСЂСЕ

АВЫЛЫБЫЗ
ТАРИХЫННАН

Ихлас, тђвђккђл љч мљсел-
ман гаилђсе, кљчлђп чукындыру-
лардан качып, Казаннан Ђби пат-
ша юлы буйлап Себергђ таба юл
тоткан. Кара урманнар кичкђндђ,
тыныч чишмђле аланнар, ярдђм-
чел мари, удмурт халкы яшђгђн
авыллар очрый. 1553 нче елныћ
язы ќитђ. Торак урын ђзерлђргђ,
гаилђне ризык белђн тђэмин
итђргђ кирђк. Белемле булган-
нар, укый-яза белгђннђр. Ќирле
халык белђн дус-тату булып га-
илђлђр корганнар, ислам динен
таратканнар, гарђпчђ укырга-
язарга љйрђткђннђр. "Тирђ-як
авылларда љркеп качкан љч кеше"
дигђн мђгънђне алып, авылныћ
исеме Љркеш булып калган.

Тарихый вакыйгаларны 1960
нчы еллардагы укытучыбыз Зђки-
ќан кызы Љммљхода апа дини вђ
дљньяви белемле Шђрђфетдин
хђзрђтне мђктђпкђ чакырып
сљйлђтђ иде. (Йђ Раббым, аларга
догаларыбыз ирешсђ иде).
Кљчлђп, кызыктырып чукындыру
килгђнче бу якларда ислам дине
ныгып љлгергђн.

Ул елларныћ истђлеге бу-
лып, љч керђшен авылы бар иде,
икесе хђзер юк инде. Пугачёв вос-
станиесе вакытында Љркештђн

"...Аллаџы Тђгалђ ул џђрнђрсђне белњче, савабын тар кылмас..."  ("Бђкара (Сыер)" сњрђсе, 215 нче аять)

генђ дђ 200 ир чыгып китђ.
ХIХ гасыр ахырында алпавыт

Зайцев, авыл халкын яратып, мђчет
салыр љчен тљзњ материаллары
(такта, кадак, ќиз, калай) бирђ. Бу
зур, матур мђчет Галђветдин бабай
тыкрыгы каршында урнашкан
була. Мђчет 1950 нче елга кадђр
эшли. Мђчетне сњтњдђ, манарасын
тљшерњдђ катнашканнарныћ язмы-
шы аяныч булды. Ђлхђмдњлиллђђџ,
аларныћ нђселлђре килеп гафу
њтенђ, хђзерге мђчет тљзелешендђ
катнаша. Аллаџы Сњбхђђнђџњ вђ
Тђгалђ - Рђхимле, Гафу кылучы. Ђ
Галђветдин бабайга килгђндђ, ул
ветеринария фельдшеры џђм мул-
ла була. 1937 нче елда Казанда аты-
ла. Репрессия корбаннары исемле-
генђ элђгђ.

БЕРЕНЧЕ АЗАН
2001 нче елда Љркештђ

мђдрђсђ ачылды. Аныћ
тњбђсендђ Галђветдин бабайныћ
хђлђл ќефете Мђсрњрђ ђби яше-
реп саклап калган ай тора. Авылы-
бызда кабат азан тавышы яћгы-
рый башлады, мљселман дине ту-
рында гыйлем тарату, ђдђп-ђхлак
тђрбиялђњ учагы барлыкка килде.
Бу мђхђллђ 2003 нче елдан Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге мђдрђсђ шђкертлђре-
нећ практика њтњ базасы булып
тора. Мђдрђсђдђ кышкы џђм
ќђйге каникуллар вакытында ба-

лалар џђм яшьлђр љчен дин
дђреслђре оештырыла. Ќомга
намазлары, рамазан айларында
тђравихлар укытыла, ифтар
мђќлеслђре њткђрелђ.

ЌЂЙЛЂЊ  ЭШЛЂРЕ
Џђр ќђйдђ балалар љчен ике

смена ислам ќђйлђве эшли. Ђ
2005 нче елдан 1-16 нчы август
кљннђрендђ дљньяви уку йортла-
рында укучы туташлар љчен мах-
сус ќђйлђњ оештырыла. Унбиш
кљн дђвамында алар Коръђн гый-
леме, ислам дине нигезлђре,
шђригать кануннары буенча
дђреслђр ала. Быел, шулай ук, юга-
ры белемле, тђќрибђле юристлар,
журналистлар белђн сорау-ќавап
кичђлђре оештырылачак, табиб-
лар практик дђреслђр бирђчђк.
Моннан тыш, кљн дђвамында йога,
цигун џђм башка системалар буен-
ча књнегњлђр ясау кертелгђн.

Ќђйлђњ эшчђнлегендђ
аерым урынны дђгъвђт эше алып
тора. Ул њз эченђ мљселман дине
турында стенгазеталар чыгару-
ны, књрше авылларда исламга ба-
гышланган кичђлђр уздыруны
ала. Аларныћ тљп темасы булып
кешенећ њз-њзенђ карата ђдђбе,
сђламђтлек саклау, ђдђп-ђхлак
тђрбиялђњ тора. Бу ќђйлђњ
эшендђ Казан шђџђренећ Гадел
мђчете остазлары, Кукмара рай-
оны мљхтђсибђте, "Мљхђммђдия"

мђдрђсђсе кызлары ярдђм итђ.
Мђдрђсђдђ борынгы кулъязма-
лар; тљрле иллђрдђ, тљрле еллар-
да язылган

џђм басылган Коръђн китап-
лары књргђзмђсе; зур китапханђ;
тарихый-кљнкњреш музее бар.
2011 нче елдан ђнилђр-бђбилђр
ќђйлђве дђ эшли башлады.

МЂХЂЛЛЂ ОЕШУ
Мђдрђсђне яратып,

шђкертлђр аны "Фђниябикђ"
мђдрђсђсе дип атады. Хђтта язу-
чы-журналист Вђсилђ Рђхимова
шул исем язылган такта да кайта-
рып элде. Хђзерге вакытта кулла-
нылышта шул исем йљри. Ђмма бу
рђсми атама тњгел. Пђйгамбђре-
без Мљхђммђд саллђллаџу гал-
ђйџи вђссђлам яшђгђн, беренче
ислам дђњлђте мђркђзе Мђдинђ
шђџђре џђм бу якларда ислам
динен тараткан остазларга
хљрмђт йљзеннђн, 2009 нчы елда
рђсми рђвештђ Мђдинђ
мђхђллђсе оешты. Ђлегђчђ мђчет
юк иде. Бары 2012 нче елда гына
мђчет нигезе салынды. Бњгенге
кљндђ тљзелеш эшлђре кайный.

МЉСЕЛМАННАР
ЌЫЕНЫ

Џђр елны ќђйлђњнећ соћгы
кљнендђ зурлап яшьлђр ќыены
њткђрелђ. Бђйрђм кысаларында
спорт ярышлары, балалар џђм

 Россия ислам институты џђм
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе шђ-
кертлђре иртђнге якта балаларга
Коръђн, гакыйдђ, ђдђп-ђхлак
дђреслђре укыттылар. Моннан
тыш лагерьныћ џђр кљне берђр
тематикага багышланды. Татар
мђдђнияте, гореф-гадђтлђре, йо-
лалары, бђйрђмнђре белђн таны-
шу кљнендђ, мђсђлђн, кызлар Са-
бантуе уздырдылар: кашыкка йо-
мырка куеп йљгерњ, капчык киеп
узышу, чњлмђк вату, таяк тарты-
шып кљч сынашу дисећме - чып-
чын Сабантуе инде!

Габдулла Кариев исемендђ-
ге Яшь тамашачылар театры ар-
тистлары Аманулланыћ "Супер-
светофор" ђсђре буенча ђзер-
лђнгђн курчак театры спектак-
лен алып килгђннђр иде. Сђ-
гатьтђн артык барган тамашаны
кызлар тын да алмый карап
утырды. Ђ малайлар исђ театр-
га њзлђре сђфђр кылды. Дљрес-
рђге, аларны Юл хђрђкђте
иминлеге дђњлђт инспекциясе-
нећ (ЮХИДИ) Совет районы
бњлекчђсе хезмђткђрлђре
"Ђкият" курчак театрына алып

"ИЋ МЉЏИМЕ – БАЛАЛАРНЫЋ ИМАНЛЫ БУЛЫП ЊСЊЕ"

бардылар. Инспекциянећ уку-
укыту њзђгендђ булу, аларныћ
музейлары белђн танышу тиз-
рђк руль артына утырырга хыял-
ланган малайларга аеруча тђэ-
сир итте, алар књз алдында њсеп
киттелђр сыман.

Балаларга ќђйге яллары
вакытында исламча тђрбия џђм
гыйлем бирњне књздђ тоткан
Гаилђ мђчете коллективы мак-
сатына ирешкђндер, иншђ
Аллаџ. Лагерьныћ ябылышы
тантанасында катнашкан џђр-
кем моны њз књзлђре белђн
књреп инана алды. Ић кечкенђ
"Йолдызчыклар" тљркеме са-
быйлары да биредђ љйрђнгђн
Коръђн сњрђлђрен, догаларны
яттан сљйлђп сокландырды, ба-
лалар исламга багышланган
шигырьлђр дђ сљйлђделђр,
нђшидлђр дђ ќырладылар,
гыйбрђтле тамашалар да
књрсђттелђр. Татарстан мљфтие
урынбасары, Гаилђ мђчете
имам-хатыйбы Рљстђм хђзрђт
Хђйруллин мђчет коллективы
исеменнђн шушы балаларны
тђрбия кылган укытучы, тђрби-

яче апаларына, ашаткан-
эчерткђн пешерњчелђргђ џђм
балаларныћ њзлђренђ, алар-
ныћ ђти-ђнилђренђ рђхмђт
сњзлђрен ќиткерде. "Ић мљџи-
ме - балаларныћ иманлы булып
њсње. Монда алган гыйлем џђм
тђрбия алдагы тормышлары-
ныћ ачкычы булсын. Мђчет
юлын беркайчан да онытмасын-
нар. Бирегђ џђркемгђ юл ачык",
- дип ул килгђн кунакларга сњз
бирде. Балаларны "књптђнге
дуслары" -  ЮХИДИнећ Совет

яшњсмерлђр љчен уеннар, кон-
церт программасы, дђрђќђле ку-
наклар белђн очрашу, сату-алу
сђњдђсе оештырыла. Шулай ук
борынгы китаплар, кулъязмалар,
тегњ-чигњ мирасына караган
ђйберлђр, авыл тарихына багыш-
ланган књргђзмђлђр эшли. Мљсел-
маннарныћ ђлеге бђйрђмендђ
Кукмара мљхтђсибђте, књрше
авыллардан имамнар, абыстай-
лар, ќирле авыл ќитђкчелђре,
мђктђп укытучылары, башкала-
бызныћ Гадел мђчете остаз-
мљгаллимнђре катнаша. Бђйрђм
кљндезге сђгать унда (10.00) баш-
лана.

КАЙТУ ЮЛЫ
Џђр елны 1 нче августта,

сђгать иртђнге тугызынчы яртыда
(8.30) ќђйлђњгђ баручыларны  Ка-
зан шђџђренећ Гадел мђчете
янында автобус кљтђ. (Адресы:
420059 Казан шђџђре, Оренбург
тракты, 193 нче йорт, "Южная" тук-
талышы. Тел.: +7 (843) 269-50-37; +7
(84364) 3-05-83.) Алдан язылу љчен
телефон: +7 (843) 269-03-05; +7-909-
309-71-35; +7 (84364) 3-05-83.

Фђния ЌЂЛЂЛИЕВА,
Ислам динен кабул итњгђ

1000 ел исемендђге
мђдрђсђ,

Гадел мђчете
мљгаллимђсе,

ќђйлђњлђрне оештыручы

районы бњлекчђсе хезмђткђрл-
ђре сђламлђде. Тђртипле,
тђрбияле булып њсњлђрен џђм
юл йљрњ кагыйдђлђрен беркай-
чан да бозмауларын телђп,
алар балаларга юл йљрњ кагый-
дђлђренђ љйрђтђ торган китап-
лар, юл ђлифбасы, буягыч
ђсбаплар бњлђк иттелђр.

"Ђ мин бу юлы буш кул
белђн генђ килгђнмен, - диде
Бљтенроссия "Татар гаилђсе"
иќтимагый фондыннан Ми-
лђњшђ ханым Гайфуллина, џђм

Казанныћ Гаилђ мђчете каршындагы лагерьныћ кыз-
лар џђм малайлар сменаларына 60 ар баланы кабул
итђргђ планлаштырылса да, анда 160 ка якын бала
йљрде. Мљрђќђгать итњчелђрне кире борырга кыенсын-
дык, ди хђзрђтлђр. Балаларныћ лагерьда узган џђр кљне
файдалы џђм кызыклы узарга тиеш -  кљн тђртибен дђ
алар ђнђ шуны књздђ тотып тљзеделђр.

бу "ялгыш"ын килђсе юлы
тљзђтергђ вђгъдђ итте. - Гаилђ
мђчетендђ барган тђрбия эшч-
ђнлегенђ сокланып утырдым.
Балаларныћ динебезне дђ, теле-
безне дђ белњлђре бик шатлан-
дыра. Вђгазь ана телендђ укыл-
ганда ќан белђн ќанныћ
сљйлђшње кебек бит ул".

Соћыннан балаларга тђм-
томнар тутырылган каплар тара-
тылды, мђхђллђ яшьлђре аларны
"татлы мамык" белђн сыйлады.
              Мђрьямбану ХАФИЗ
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УНБЕР АЙНЫЋ
СОЛТАНЫ

Динебездђ рамазан аен унике
ай арасыннан аерып шулай дип атап
йљртђлђр .  Ић  беренче  чиратта ,
шушы изге айда Аллаџыныћ илчесе
- пђйгамбђребез Мљхђммђд салђл-
лаџу галђйџи вђссђлђмгђ Коръђни-
Кђрим ићђ башлавы белђн кадерле
ул безгђ, икенчедђн, рамазан аенда
мљэминнђргђ ураза фарыз ителде.
Менђ шушы айда Аллаџы Тђгалђ кар-
шында калеблђребез зур сынау ал-
дына  куела .   Кояш  чыкканчы  ук
сђхђр ашап, кояш баегач кына  сый-
нигъмђтле табын янына утыру гына
тњгел бит ђле ул ураза тоту, ић тђњдђ
без ќаннарыбызныћ  чисталыгын
кайгыртырга бурычлы: колаклары-
быз ярамаган сњз-гайбђт тыћлама-
сын, телебез тиеш булмаганны та-
кылдамасын, кулларыбыз хђрамгђ
њрелмђсен ,  аякларыбыз  начар
ќиргђ тартмасын, књзлђребез хђер-
сез нђрсђлђргђ бакмасын, акылы-
быз-йљрђгебез безлђрне яћадан-яћа
аятьлђр, догалар љйрђнергђ тартып
торсын, калебебезнећ џђрвакыт иге-
леклђр генђ кыласы килеп торсын!
Менђ шушыларны ихластан башка-
рып чыга алсак, уразабыз кљне буе-
на ач торуга гына кайтып калмас,
иншђ Аллаџ!

Ураза адђм баласын нђфесен
кулда тотарга љйрђтђ. Кеше бу айда
Раббысы  хакына  њзенећ  яраткан
нђрсђлђреннђн  баш  тарта ,  шућа
књрђ  аныћ ђќере дђ зур. Бер китап-
та шундый мђгълњматка тап булдым.
Галимнђр адђм баласыныћ  њз гоме-
рендђ  никадђр  ашый-эчђ  алуын
исђплђп караганнар џђм шундый
нђтиќђгђ килгђннђр: 10 мећ литр су,
1000 кило май, 7000 кило ипи, 2000
кило ит, 4000 кило балык, 5000 кило
бђрђћге, 5000 йомырка, 500 кило тоз
кулланабыз икђн яшђњ дђверендђ.
Ђле  исемлеккђ  яшелчђ ,  ќилђк-
ќимеш ,  баллы  ризыклар  кер-
телмђгђн. Булган хђтлесен дђ тљяп
барыр љчен тулы бер поезд составы
кирђк  булыр  иде ,  ди  белгечлђр .
Бљтен гомеребезне ашап њткђрђбез
икђн, дияргђ генђ кала. Ђ бит арты-
гын ашау књћелне каралта, тђнне
авырайта, акылны йокыга тарта, кыс-
касы, џђм рухи, џђм бђдђни сђламђ-
тлегебезгђ зур зыян сала.  Пђйгамб-
ђребез Мљхђммђд (с.г.в.) тукланган-
да ашказанын љч љлешкђ бњлђргђ
кићђш итђ: су, ризык, џава љчен. Шу-
лай ук  аныћ љйлђнергђ телђњче,
ђмма гаилђ тормышын алып барыр-
лык мая тупларга љлгермђгђн ир-
егетлђр колагына шундый нђсыйхђ-
те барлыгы да билгеле: андый очрак-
та ул аларга ураза тотарга кићђш итђ
-  яшь егетлђрне зинадан саклау мак-
саты књздђ тотыла дип аћлыйм мин
моны.  Ислам галимнђре ђгђр кеше
тормышында  ниндидер  мљџим
мђсьђлђ килеп туса џђм ул аныћ чи-
шелешен џич табалмый икђн - нђфел
уразасы  тотарга  кићђш  итђлђр .
Хљрмђтле пђйгамбђребез (с.г.в.) исђ
атнага ике кљн -дњшђмбе џђм пђнќе-
шђмбе кљннђрендђ ураза тотуны
хуплаган, њзе бер дђ калдырмаган,
безгђ - аныћ сљннђтенђ иярњчелђргђ
дђ васыять  иткђн. Шулай итеп, ура-
заныћ ќаннарыбызны тђрбиялђњдђ
ђџђмияте ђйтеп бетергесез икђн!

Кечкенђ чагымнан бер књренеш
истђ калган. Ничектер йокымнан

уянып киттем дђ, караћгы љй эчен
књзлђргђ тотындым. Ђџђ, бљтенлђй
њк караћгы тњгел икђн - бђлђкђй
якта ут яна. Кызыксынып, ишек яры-
гыннан књз салам. Ђбием белђн ба-
бам љстђл янында  мђш килђлђр.
Менђ бабам  олы, ќиз самавырны
љстђл  љстенђ  китереп  утыртты ,
ђбием чокырлар тезде,  мендђр ас-
тыннан нидер алып, љстђлгђ куйды.
Тукта, ђллђ хђлвђ инде?! Яратам бит
мин аны!  Сикереп  тордым, киереп
ишеклђрне ачып ќибђрдем, ђ  диг-
ђнче ђби белђн бабай каршына ки-
леп тђ бастым:

- Мића да хђлвђ кирђк!
- И, кызым торган икђн, хђзер

бергђлђп чђй эчђрбез, ђбиећнећ
яшереп саклаган хђлвђсе дђ бар, -
диде  бабам  мића  ярату  тулы
књзлђре белђн карап.

 Ул иртђне мин карт белђн кар-
чыкныћ рамазан уразасын башлап
ќибђрњлђрен белми идем ђле. Ђби
белђн бабай уртасында тђмлђп чђй
эчтем ,  алар ,  кулларын  књтђреп ,
озаклап дога кылдылар, минем ба-
шымнан сыйпап алырга да онытма-
дылар. Шул кичне ђни каенатасы
белђн каенанасына  кичке ашны
тагы да тђмлерђк, тагы да тырышыб-
рак пешерде. Бу - кљне буена аша-
мый-эчми рамазан уразасын тоткан
ђбием белђн бабама авыз ачу - иф-
тар ашы булган икђн. Мин моны
њсеп-ќитеп, њзем иманга кайткач
кына аћладым.

Ике коммунист, бер мулла (ба-
бам) яшђгђн гаилђдђ тђрбиялђнеп
њскђнгђ књрђ, балачагымда дин ту-
рындагы хатирђлђрем ђллђни књп
булмады. Шулай да  бабамныћ йок-
ларга  ятар  алдыннан  учын  каш
љстенђ куеп, озак кына књккђ карап
торганы да истђ: яћа ай туганмы-
юкмы, шуны карый. Авыл мулласы
буларак ,   аныћ  халыкка  мљџим
хђбђр ќиткерђсе булачак: фђлђн
кљнне ай туды, ќђмђгать, уразага
керђбез... Еллар узгач, Пђйгамбђре-
безнећ (с.г.в.)  хђдисен укып белдем:
айны књреп керегез, айны књреп чы-
гыгыз, ди ул рамазан ае башлануын
хђбђр итњче яћа ай хакында.

Менђ тиздђн, Аллаџым боерган
булса, Ќир шарындагы миллиард
ярым мљселман белђн беррђттђн
мин дђ, хђлђл ќефетем дђ чиратта-
гы рамазан аена аяк басачакбыз. Ун-
бер айныћ солтанын каршыларга
бик ныгытып ђзерлђндек : фатир
эчен  юып-чистартып ялтыратып
куйдык, тђрђзђлђргђ яћа челтђр
пђрдђлђр кордык џђм тагын шак-
тый  гына  књћелле  мђшђкатьлђр
белђн мђшгуль булдык. Хуш килђ-
сећ ,  бђндђлђрнећ  књћеллђрен
илаџи ният белђн тутыручы изге Ра-
мазан ае!

  Ђкълимђ САФИУЛЛИНА,
Казан

Рамазан ае минем љчен инде менђ ничђ еллар тоташ бер бђйрђм

булып уза иде. Кљн дђ ифтар, кљн дђ кунаклар, якын дуслар, кардђшлђр...

Ђмма быел барысы да њзгђрде. Чит шђџђр... Яћа тормыш... Якын кешелђр,

таныш йљзлђр - барысы да туган шђџђремдђ калды. Ђ мин ялгызым

тђрђзђдђн карап утырам. Бераз кђефем књтђрелмђсме дип дусларыма

шалтыраттым. Алар ифтар ашы њткђрђлђр икђн, мине дђ чакыралар. Эх,

бик барыр идем, ара якын тњгел шул. Шулчак Индонезиядђге дустым

исемђ тљште. Ул да туган жиреннђн еракта, аћа да моћсудыр дип, хђл-

ђхвђл сорашып смс юлладым. Дустым исђ, хђллђрем бик ђйбђт, рама-

занны кунактан кунакка йљреп уздырабыз, дип жавап кайтарды. Шул ва-

кытта њземнећ чит шђџђрдђ  ялгызлыктан џђм моћсулыктан интегњемне

хђбђр иттем. Аныћ жавабы озак кљттермђде. "Љйдђ утырсаћ шулай була

ул, мђчеткђ тђравих намазына бар. Анда кызлар књп йљри, танышырсыз,

аралашып китђрсез", - дип жавап кайтарды. Жавап кырысрак иде, ђмма

минем љчен бер этђргеч булды. Утырып бераз елап алгач, тђџарђтлђн-

дем дђ мђчеткђ киттем.
Мђчеткђ якынайган саен мин никтер бик нык дулкынлана башладым.

Куркып кына ишекне ачып жибђрдем. Ул мизгелне беркайчан да оныта

алмамдыр - мин икенче бер дљньяга килеп кергђндђй булдым. Хђзрђтнећ

тавышы бљтен мђчетне яћгыратып туп-туры йљрђгемђ њтеп керде, хђтта

тыным кысылды. Књз яшьлђремне кљчкђ тыеп, баскычтан тиз-тиз љскђ

књтђрелдем. Менђ бит мин эзлђгђн ђйбер! Менђ нђрсђ житмђгђн икђн

йљрђгемђ! Тђравих намазы яћа гына башланган иде, мин дђ ашыга-ашы-

га жђмђгатькђ кушылдым. Кулларымны кыямда бђйлђвем булды -

књзлђремнђн мљлдерђп яшьлђрем тђгђрђде. "Таптым бит, Раббым, Сине

таптым бит! Књпме эзлђдем мин Сине! Гафу ит мине! Гљнаџларым књптер,

гафу ит!" Шул сњзлђрне намаз беткђнче кабатладым. Књземђ џичкем,

џичнђрсђ књренмђде.  Раббыћ белђн аралашудан да мљџимрђк нђрсђ

юк икђн! Дљньяныћ бер лђззђте дђ хошуг белђн укылган намаз лђззђтенђ

ќитмидер. Тел белђн дђ, калђм белђн дђ язып, анлатып булмый ул хисне,

фђкать  йљрђк  белђн  генђ  тоеп була...

Шул халђттђ  ай буена намазымны укып, гљнаџларымнан арынып,

Аллаџка якынаюымны сиздем. Укылган Корьђн сњрђлђре, хђзрђтлђрнећ

њтемле вђгазьлђре, ђлбђттђ, эзсез калмады. Менђ бит рамазанныћ, тђра-

вихларныћ  хикмђте нђрсђдђ! Ун яшемнђн бирле ураза тотсам  да, бе-

ренче рамазанымны 26 яшемдђ генђ  таптым...

Ђлбђттђ, рамазан ул -  бђйрђм, ђмма кеше ифтарларга,  кунактан-

кунакка  йљрњ белђн генђ чиклђнмичђ, бар кљчен рухи азык табуга юнђл-

теп, њзенећ ќанын  пакьлђњ љстендэ эшлђп, рухи яктан камиллђшњгђ ом-

тылырга тиеш. Рамазан ул -  Аллаџныћ ризалыгын алу мљмкинчелеге ту-

дыра торган бђйрђм.  Ул дљнья мђшђкатьлђреннђн арынып, кљндезлђ-

рен уразада булып, кичлђрен, тљннђрен гамђл-гыйбадђттђ њткђреп, Ал-

лаџка якынаю юлларын эзлђњ љчен  зур форсат. Рамазан ул - елга бер

тапкыр килђ торган кадерле кунак. Ђ кунакныћ хакы бар. Гафлђт йокы-

сыннан уянып, изге айныћ хакын њтђп, барчабызга да аныћ

књчтђнђчлђрен, бњлђклђрен књрергђ насыйп булса иде.
Гљлназ ГАЛИЕВА

КУНАК ХАКЫН ХАКЛАП КАЛЫЙК

БЕР СЉЕНЂМ, БЕР КЉЕНЂМ...
Раббыбызныћ рђхмђте чиксез кић Аныћ, менђ тагын берничђ кљннђн

рамазан аена да аяк басабыз. Аллаџка шљкер, рамазанны бик олылыйлар
хђзер, эссе ќђй кљннђренђ туры килсђ дђ, ураза тотучылар бихисап књп. Элек
Тљркиядђ рамазан ае буе халык тљнлђ дђ урамда йљри, бер-берсен сыйлый,
кунакка йљрешђ, ай буе бђйрђм итђ икђн, дип сљйлилђр иде. Менђ бит, Аллаџ
рђхмђте, андый гадђтлђр безнећ Казаныбызга да килеп ќитте. Мђчет янна-
рында чатырлар корып, мљселман кардђшлђребез ай буе ифтар ашлары уз-
дыралар. Ќыелып тђравих намазыннан кайтып килњче яшьлђрне књргђч, Йђ
Раббым, без дђ шушы кљннђрне књрдек, дим. Быел да уразаларыбызны то-
тып, гљнаџларыбыздан арынырга, бергђ-бергђ таравих намазларына йљреп,
саваплар ќыярга насыйп итсђ иде.

Безнећ татарда, бер мичкђ балга бер кашык дегет салу, дигђн ђйтем бар,
менђ шул бер кашык дегет турында да ђйтми булмый, ќђмђгать. Ифтар ашла-
рына, ќаем туры килгђндђ, мин њзем дђ йљргђлим. Менђ шунда бер бик књћел-
сез хђлне књреп, ќаннарым ђрнеп кайтам инде. Яшьлђрнеке димим, бабай-
ларныкы да тњгел, ак яулыклы ђбилђрнећ тђртиплђре ошап бетми мића ул
мђќлеслђрдђ. Ђле бљтен кеше тамак ялгарга љлгермђгђн, алар инде ђллђ кай-
лардан гына пакетларын тартып чыгарып, табындагы ризыкны шунда тутыра
да башлыйлар. Кайдан гына керде икђн бу гадђтсезлек безнећ халыкка? Ан-
нары кеше хакы дигђн нђрсђ дђ бар бит ђле. Ислам динен белгђн,  уразасын
тоткан кеше ничек шуныћ гљнаџыннан курыкмый икђн ул? Читтђн карап тор-
ганда да бу - њтђ дђ ямьсез, књћелсез књренеш. Ђбилђргђ ничек итеп булса да
менђ шуны аћлатасы иде. Зинџар, мине дорфалыкта гаепли књрмђгез, халкы-
бызныћ бары тик књркђм якларын гына књрђсе килђ бит, тоткан уразалары-
бызныћ ђќер-савапларын ќуймасак иде.

Зђйтњнђ РЂХИМЌАНОВА

ХАТЛАРЫГЫЗНЫ
ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ

 (Лобачевский ур., 6 нчы йорт)
яисђ  naubahar67@list.ru

адресы буенча ќибђрђ аласыз
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Тљрмђдђ Ураза тотучылар
саны арта бара

Рамазанны зарыгып
кљтњчелђр арасында иреклђ-
реннђн мђхрњм ителгђн дин кар-
дђшлђребез дђ шактый. Изге ай
хљрмђтенђ аларга нинди шарт-
лар тудырыла икђн? ТЌ МДНнећ
дђгъвђт бњлеге ќитђкчесе Нияз
хђзрђт САБИРОВтан ђнђ шул
хакта сораштык.

- Диния нђзарђтенећ коло-
ниялђрдђге мљселманнар белђн
эшлђњ тђќрибђсе зур. Без Татар-
стандагы тугыз тљрмђ белђн дђ
элемтђдђ торабыз. Ђ Изге рама-
занда ифтар ашларын њткђрергђ
бер ай алдан ђзерлђнђ башлый-
быз. Рђхмђт мљфти хђзрђткђ, тот-
кыннарны ифтар ашларына
хђлђл ризык белђн тђэмин итњ-
не сорап язган хатыбызны ул
берсњзсез имзалап чыгара. Бу
сумма гына ќитмђсђ, кайбер
мљселман кардђшлђребез бик
телђп ярдђм итђ. Аннары инде
рамазан кайчан башлана, ничђ-
сенђ кадђр дђвам итђ, Гает
бђйрђме кайчан була - шул хак-
та ђйтеп, колониядђ ифтар, Гает
бђйрђме мђќлеслђрен њткђ-
рергђ,  колониялђргђ хђлђл ри-
зык кертергђ рљхсђт сорап,
Ќђзаларны њтђтњ федераль хез-
мђтенећ Татарстан Республика-
сы буенча идарђсенђ (УФСИН)
хат язабыз. Ђлхђмдњлиллђџи,
рљхсђт бирђлђр, џђр колониягђ
хђлђл ризык илтђбез, пешерњ-
челђргђ дђ шуннан ифтар ашла-
ры ђзерлђргђ ђйтелђ.

- Ифтар ашлары намаз укы-
ган, ураза тоткан тоткыннар
љчен генђ оештырыламы?
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- Юк, намаз укымаучы, ура-
за тотмаучы тоткыннар да килђ
ул мђќлеслђргђ, аннары
ђкренлђп уразасын тота башлый
- безне менђ шунысы бик сљен-
дерђ. Ифтар мђќлеслђрендђ
катнашканнан соћ кайбер тот-
кыннар намазга да басалар,
мђчеткђ йљри башлыйлар. Рама-
зан ае - Аллаџныћ рђхмђте,
бђрђкђте ае. Бу айда Аллаџ дога-
ларыбызны кабул кыла, изге
гамђллђр љчен савапларны арт-
тырып бирђ. Без моны колони-
ялђрдђ дђ књрђ алабыз. Кайбер
тоткыннар нђкъ менђ рамазан
аенда дингђ якыная, башка
мљселман тоткыннардан књреп,
сокланып, аларга иярђ, намаз
укымаучылар намазга баса, ура-
за тотмаучылар ураза тота баш-
лый.

Ураза Гаете мђќлеслђрендђ
дђ бик књп тоткыннар катнаша.
Анда да намаз укымаучылар, ура-
за тотмаучылар књп була. Без
аларны љстђл янына утыртып ку-
нак итђбез. Књрсеннђр мљселман
бђйрђмен, исламныћ матурлы-
гын, гњзђллеген! Ураза тоткан,
ифтарларда катнашкан тоткын-
нарга да бу хакта ђйтеп аћлата-
быз, мђќлеслђребез њзенчђ бер
дђгъвђт булсын, башкаларны да
чакырыгыз, дибез.

Бђйрђмнђребез бик матур
уза, Аллага шљкер, без аларда
њзебез дђ катнашырга тырыша-
быз. Тоткыннар шушы Изге рама-
зан аен сагынып кљтеп алалар.
Узган ел ифтар мђќлеслђренђ
барлык колониялђрдђн 500 дђн

 Тагын берничђ кљннђн Изге рамазан аена аяк ба-
сабыз. Ђлхђмдњлиллђџи, сау-сђламђт булган ке-
шегђ ураза тотарга хђзер бљтен мљмкинлеклђр бар:
эш урыннарыбызда бернинди тыюлар, гаеп
итешњлђр юк, сђхђрећђ-ифтарыћа ќаћыћ ни тели
- кибет-базар киштђлђре хђлђл ризыктан сыгылып
тора. Књп кенђ мђчетлђр каршында хђтта ай дђва-
мында ураза тотучы мљселманнарга ифтар ашла-
ры ђзерлђнђ.

артык кеше катнашты. Шунысын
да ђйтергђ кирђк - ураза тотучы-
ларныћ саны елдан-ел арта бара.

- Апрель аенда Коръђн уку-
чылар арасында конкурс та уз-
дырган идегез. Мића калса, бу да
колониялђрдђ ислам динен то-
тучыларныћ арта баруына бер
дђлил...

- Ђйе, бу конкурс быел
дњртенче тапкыр уздырылды. Без
аны Зљя утравында урнашкан 5
нче тљзђтњ колониясенећ Ђл-Фа-
тиха мђчетендђ њткђрдек. Анда-
гы тоткыннар бик ђзерлекле,
гарђп телен, мђсђлђн, мђдрђсђ
шђкертлђре дђрђќђсендђ
белђлђр. Конкурста катнашкан
23 мљселман алты номинациядђ
кљч сынашты. Ђлбђттђ инде, ко-
лониягђ барып, аларга тђфсир,
Коръђн уку буенча дђреслђр дђ
бирдек. Жюрида Россия ислам
институты укытучысы Рљстђм
Нургалиев, Диния нђзарђтеннђн
Айрат хђзрђт Зарипов, Марсель

хђзрђт Мингалиев џђм Ђл-Фати-
ха мђчете имамы њзе утырды.
Тоткыннар арасыннан тамаша-
чылар да књп иде. Ќићњчелђргђ
мљфти Камил хђзрђт Сђмигул-
линныћ Рђхмђт хаты белђн бергђ
намаз вакытларын хђбђр итђ
торган сђгатьлђр, электрон
Коръђн џђм џђр катнашучыга
конкурс эмблемасы тљшерелгђн
кружкалар тапшырылды. Соћын-
нан бергђлђшеп мљфтият хиса-
бына ђзерлђнгђн чђй табынын-
да сљйлђшеп, фикер алышып
утырдык. Бу да тоткыннар љчен
зур вакыйга. Џђркемнећ гљнаџ-

ларын танып, аларны кичерњен
сорап, Раббысына мљрђќђгать
итђргђ, туры юлны, хак динне та-
бып, алдагы тормышын чиста
кђгазьдђн башларга мљмкинлеге
бар. Ярлыкаучы - Аллаџы
Сњбхђђнђџњ вђ Тђгалђ, ђ без
мљселман кардђшлђребезгђ кул-
дан килгђнчђ ярдђм итђргђ бу-
рычлы. Алга таба да менђ шушы
традициялђрне дђвам итђргђ
тырышырбыз, иншђ Аллаџ.

Ђћгђмђдђш -
Нђњбђџар КЂБИРОВА
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Газетада Аллаџы Тђгалђнећ исемнђре, Коръђннђн аятьлђр бар, тиешсез урынга кулланудан сакланыгыз!

"ХУЗУР"ДА
ЯЋА КИТАПЛАР
ДЉНЬЯ КЊРДЕ

"Хузур" нђшрият йорты "Тђварихы Болгария"
китабын нђшер итте. Рухи мирасыбызныћ бер
ядкаре саналучы китапныћ авторы - дин белге-
че, мђгърифђтче Таќеддин Ялчыгол (1768-1838).
Шуны ђйтергђ кирђк, "Хузур" нђшрият йорты
Ялчыгол иќатына икенче мђртђбђ мљрђќђгать
итђ. Књптђн тњгел генђ нђшриятта аныћ "Риса-
лђи Газизђ" китабы басылып чыккан иде.

Татарлар арасында
популяр  булган џђм
њзенчђлекле фђнни фи-
керлђр, бђхђслђр уяткан
"Тђварихы Болгария"дђ
язылганнар бњгенге
кљндђ дђ њзенећ мљџим-
леген югалтмый. Шуны да
ђйтергђ кирђк, бу ђсђр
хакында заманында Ш.
Мђрќани, Р. Фђхретдин
њз фикерлђрен бел-
дергђн, шулай ук М. Гос-
манов, Ђ. Хђйри, М.
Ђхмђтќанов кебек га-
лимнђребез фђнни яктан
тикшергђннђр.

1917 нче елга кадђр (1870-1902) "Тђварихы Болга-
рия" китабы дњрт тапкыр басыла. Соћгы мђртђбђ аны
1999 нчы елда мђрхњм Вђлиулла хђзрђт Якупов нђшер
итђ.

                                       ***
Књптђн тњген генђ Татарстан мљселманнары Диния

нђзарђте тарафыннан ђзерлђнгђн, тикшерелгђн берен-
че календарь - "Дини тђкъвим - 2015" тђ дљнья књрде.
Календарьны "Хузур" нђшрият йорты туплады џђм
нђшер иттте. Ђлеге календарь џђр кљнебез ислам кый-
ммђтлђре белђн нурланып торсын, кљндђлек тормыш-
та мљселманнарга бер ярдђмлек булсын дигђн нияттђн
тупланды.

"Дини тђкъвим" Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллинныћ вакыт хакында ђйтелгђн мљбарђк
сњзлђре белђн ачыла: "Барча мљселманнарга вакытныћ
тиз њтњен истђ тоту, аны мђгънђле, дљрес итеп уздыру
мљџим. Ислам дине вакытныћ кире кайтарып та, љстђп
тђ булмый торган бер аралык, њлчђм булуын искђртђ.
Кљннђр, айлар, еллар њткђне сизелми дђ диярлек, ђ Кы-
ямђт кљнендђ исђ безнећ ќирдђге тормышыбыз, мон-
да књргђннђребез бары бер мизгел булып тоелыр. Ђгђр
дђ кеше вакытны Аллаџы Тђгалђнећ бер кыйммђтле

бњлђге итеп кабул итсђ,
гомерен заяга
њткђрмђсђ, бу дљньяда
да, ахирђттђ дђ ућышлар-
га ирешњенђ бер љмет
булыр".

Ђлеге календарь-
ны џђм "Хузур" нђшри-
ятында чыккан башка
китапларны сатып
алырга телђњчелђр
тњбђндђге телефоннар-
га шалтыратып мљрђ-
ќђгать итђ ала: +7 (843)
202-07-74, 8-965-596-55-
37. Нђшриятныћ сай-
ты: huzur.ru

BATEEL бутигы - хљрмђнећ 20 сорты;
шоколадлы, цукат џђм чиклђвекле
хљрмђлђр; табигый шоколад; Италиядђ
ќитештерелгђн зђйтњн мае; Согуд Гар-
ђбстаныннан китерелгђн гарђп каџвђсе.

BATEEL, югары сыйфатлы хљрмђ
бренды булудан башлап, затлы азык-
тљлеклђр базарында ић данлыклы мар-
кага ђверелде. Дљньяныћ уналты илендђ
ућыш казанган зиннђтле BATEEL бутик-
лары, кафелары Лондоннан алып Джа-
картага кадђрле бик књп мегаполислар-
ныћ эре сђњдђ њзђклђрен бизи.

BATEEL бутигында продуктларныћ
искитмђле тђменнђн башлап  бизђк
тљшерелгђн поднос рђвешендђге офор-
млениегђ кадђр бар да купшы џђм кабат-
ланмас - сатып алучылар њзлђрен нђкъ
кљнчыгыш ђкиятендђгедђй хис итђр.

Аллаџ Рђсњле (саллђллаџу галђйџи
вђссђлам) болай дигђн: "Хљрмђ оќмах
ќимеше. Ул агуланудан дђвалау њзлегенђ
ия" (Тирмизи: Тыбб, 22).

BATEEL брендын чын тђмлетамак-
лар сайлый.

КАЗАН
ТЂМЛЕТАМАКЛАРЫНА
ГАРЂП  КЊЧТЂНЂЧЕ
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Казанда намаз вакытлары

Хљрмђтле мљселманХљрмђтле мљселманХљрмђтле мљселманХљрмђтле мљселманХљрмђтле мљселман
кардђшлђребез!кардђшлђребез!кардђшлђребез!кардђшлђребез!кардђшлђребез!

Мђчетебезне тљзеп бетерњдђ ярдђм
књрсђтњегезне сорап, сезгђ Ђмђт бистђсе мљсел-
маннары исеменнђн мљрђќђгать итђбез.

БЕЗНЕЋ РЕКВИЗИТЛАР:
Приход п. Ометьево Казанского Мухтаси-

бата
р/с 40703810100000000303
ИНН 1655064078
КПП 165501001
Банк реквизитлары (ОАО АИКБ "Татфонд-

банк", Казан шђџ.)
БИК: 049205815
К/счёт 3010181010000000815 в ГРКЦ НБ РТ

Мђчет имамыныћ телефон номеры:
89297288860

МЂЧЕТ
ТЉЗЕЛЕШЕНЂ

ЯРДЂМ
КИРЂК
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