
№ 9 (290) Татарстан мөселманнары диния нәзарәте басмасы Мөхәррам 1441

Сентябрь, 2019

• ВАКЫЙГА • • ӘҢГӘМӘ • • КҮРКӘМ ӘХЛАК • •  ҖӘДВӘЛ •

ИСЛАМ ФӘННӘРЕ 
ДОКТОРЛАРЫ ДИПЛОМ 

АЛДЫ

АЛЛАҺЫ ТӘГАЛӘ БЕЛӘН 
МӨНӘСӘБӘТЕҢНЕ  

ТӨЗЕК ТОТ

ӘДӘПЛЕЛЕГЕҢ СӘЛАМЕҢ 
БЕЛӘН БЕЛЕНЕР

«ХОЗУРТВ»  
ПРОГРАММАСЫ

4-5 бит 13 бит 15 бит

Газетада Аллаһы Тәгаләнең исемнәре, Коръән аятьләре булганлыктан, басмага игътибарлы булыгыз! 12+ 

«Хозур» нәшрияты «Мәдәниятләр 
мозаикасы» фестивалендә катнашты

Дәвамы 2 нче биттә

3 бит

Мөхәррам аеның 22 нче көнендә, 21 сентябрьдә Казанда V «Мәдәниятләр 
мозаикасы» республика этноконфессиональ фестивале узды. Аның даими 
катнашучысы булып, традицион рәвештә фестивальдә иң бай күргәзмәләрнең 
берсен тәкъдим итә торган ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең “Хозур” 
нәшрият йорты тора.
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•  ВАКЫЙГА  •

Казанда мөселман лекторие ачылды. Беренче дәрес “Сак 
булыгыз: секталар!” дигән темага узды

Татарстан мөфтияте Беларуссия мөселманнарына дини 
әдәбият партиясен бүләк итеп җибәрде

Мөхәррам аеның 17 нче көнендә, 
Казанда "Лекторий" проекты башлан-
ды. “Сак булыгыз: секталар” дигән те-
мага беренче ачык лекция 
башкаланың иң җанлы урамы – Бау-
манда урнашкан “Түбәтәй” рестора-
нында узды.

Очрашу темасы очраклы рәвештә 
генә сайланмаган: бу көннәрдә Та-
тарстанда традицион "Экстремизмга 
– юк!" республика айлыгы бара. 
Хәзерге вакытта барлык 
мөселманнарның да Ислам буенча 
төпле белемнәре юк. Динебез турын-
да сай күзаллауга ия булганда, дин 
тотучылар арасында фетнә 
тудыручыларның корбанына әйләнү 
бик җиңел. Нәрсә ул экстремизм? 
Бүгенге заманда нинди экстремистик 
төркемнәр бар? Социаль челтәрләрдә 
фетнә таратучыларның ятьмәләренә 
ничек эләкмәскә? Бу һәм башка сора-
уларга ТР мөселманнары Диния 
нәзарәте белгечләре – мөфтиятнең 
шәригать мәсьәләләре буенча бүлек 
җитәкчесе, Коръән-хафиз Булат 
хәзрәт Мөбарәков һәм РИУ 
мөгаллиме, гакыйдә, хәнәфи фикһе 
буенча китаплар һәм мәкаләләр ав-
торы Әхмәд Әл-Хәнәфи җавап бирде.

Очрашу башында катнашучылар 
күпләрне борчый торган мәсьәләне 
тикшерде: традицион Ислам нәрсә ул 
һәм ни өчен нәкъ менә аны сакларга 
кирәк?

Әхмәд хәзрәт сүзләренә караганда, 
үз вакытында өммәт эчендәге фикер 

каршылыклары турында Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
кисәткән. Хәзрәт Аллаһы Илчесе 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
күпләргә билгеле хәдисен китерде:

“Минем өммәтем җитмеш өч 
төркемгә бүленер, җитмеш икесе 
җәһәннәмгә, берсе җәннәткә керер. 
Аннан: "Җәннәткә керүчеләр кемнәр 
алар?" – дип сорадылар. Пәй-
гамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм: "Алар минем артымнан һәм 
минем сәхабәләрем юлыннан бару-
чылар", – дип җавап бирде. Бу нәрсә 
дигән сүз? Әлеге сүзләре белән 
Аллаһы Илчесе салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм шуны аңлатты: Исламның 
асыл, дөрес юлы – ул Сөннәт юлы, 
ягъни традицион Ислам. Әгәр шушы 
юл белән барсагыз, ялгышмассыз. 
Сезнең гакыйдәгез Аллаһының Илче-
се салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
белән бер булыр.

Катнашучылар шулай ук 
экстремистларның билгеләре һәм 
аларның ялган дини идеяләре 
мәсьәләсен дә карады. Булат хәзрәт 
Мөбарәков экстремистик һәм ради-
каль агымнарның берсе мисалында 
аңлатма бирде: “Секта тарафдарлары 
абруйлы галимнәрнең фикерләрен 
кире кага, “үзләренең” галимнәре 
килгәнче Ислам турында күзаллау 
бозып күрсәтелгән булган, дип са-
ный. Андый кешеләр Коръәнне һәм 
Сөннәтне “үзләренчә” аңлата, дини 
наданлыктан файдаланып, 

белемсезләрне бутый. Алар белән 
килешмәгән мөэмин-мөсел-
маннарны кяферләр дип атый".

Алга таба Әхмәд хәзрәт ни рәвешле 
секталарның корбанына әверелмәскә 
дигән сорауга җавап бирде:

– Барлык мөселманнар фикһ 
мәсьәләләрендә – йә мөҗтәһидләр, 
йә мүкаллидләр. Өченчесе була ал-
мый. Әгәр син мүкаллид икәнсең, 
кемгә иярүеңне сайла – сәләфләр чо-
рындагы билгеле галимгәме яки то-
рышы-урыны билгеле булмаган за-
мандашкамы. Әңгәмәдәшләрегез 
иярә торган галимнәргә карагыз. Һәм 
традицион Ислам тарафдарлары бул-
ган ата-бабаларыбызның кемнәргә 
иярүенә игътибар итегез. 
Революциягә кадәрге татар 
мәдрәсәләренең барлык укыту про-
граммалары традицион, ортодоксаль 
Ислам дин галимнәренең 

хезмәтләренә нигезләнгән. Бу – объ-
ектив тарихи факт.

Лекторий ахырында катнашучы-
лар остазларга башка темалар буенча 
да сорау бирү мөмкинлегеннән фай-
даланды. Аерым алганда, бер егет 
“Дәгъватның кайсы яхшырак: сүз 
беләнме, әллә эш беләнме?” – дигән 
сорау бирде. Остазлар дәгъватның бу 
ике төре дә әһәмиятле дигән фикер 
әйтте. Сүздә яки эштә генә үрнәк булу 
мөмкин түгел. Әдәпне саклау да бик 
мөһим.

Искәртеп узыйк: “Лекторий”да 
катнашучыларны ай саен күренекле 
спикерлар катнашында кызыклы 
ачык лекцияләр һәм фикер алышулар 
көтә. Киләсе очрашу 2 октябрьдә 
18.30 да була (урыны ачыклана). Анда 
Ислам кысаларында эволюция тео-
риясе турында фикер алышу планла-
штырыла.

ТР мөселманнары Диния нәзарәте Беларуссия 
Республикасы Мөселман дини берләшмәсенә “Хо-
зур” нәшрияты китапларын җибәрде. Әлеге 
башлангыч Татарстан мөфтие Камил хәзрәт 
Сәмигуллин йөкләмәсе буенча ТР МДН һәм БР 
МДБ арасындагы хезмәттәшлек кысаларында 
гамәлгә ашырылды. Шул рәвешле, Минск Җәмигъ 
мәчете китапханәсе фондына ислам нигезләре 
һәм Беларуссия өчен традицион саналган хәнәфи 
мәзхәбе, фикһ, гакыйдә, ислам тарихы буенча ту-
лы бер китаплар партиясе бүләк итеп җибәрелде. 
Алар арасында – Коръәннең “Казан басмасы”, шу-
лай ук мөфти Камил Сәмигуллинның “Ислам 75 
дәрестә” (“Ислам в 75 уроках”), “Хәнәфи фикһына 
кереш” (“Введение в ханафитский Фикһ”), “Һәркем 
Коръән-хафиз була ала” (“Каждый может стать Ко-
ран-хафизом”), “Намазда Коръән укуга бәйле ха-
талар” (“Ошибки в намазе, связанные с чтением 
Куръана”), “Каберләрне зиярат кылу” (“Посеще-
ние могил”) китаплары, Дамир хәзрәт 
Шәһәвиевнең “Исламның агымнары һәм 
төркемнәре”, Хәсән бине Гаммар бине Әли Әш-
Шурунбулялиның гарәп телендә басылган "Нур әл-
идах" (фикһе), Җәлил хәзрәт Фазлыевның “Лок-
ман Хәким нәсыйхәтләре”, Әхмәтһади Максу-
диның «Гыйбадәте Исламия», «Көнчыгыш-

мөселман мантыйгы” һәм башкалар. Рус, татар 
һәм гарәп телләрендә дөнья күргән барлыгы 30 
исемдәге басмалар бар иде.

Беларуссия Республикасы Мөселман дини 
берләшмәсендә билгеләп үтүләренчә, “ТР МДН 
Россия Федерациясендә төп Ислам үзәкләренең 
берсе булып тора, аның эшчәнлек дәрәҗәсе БДБ 
илләрендә генә түгел, ерак чит илләрдә дә киң та-
нылу алды”. Моннан тыш, дини берләшмә Татарс-
тан мөфтияте һәм шәхсән Камил хәзрәт 
Сәмигуллинга “Нәзарәтнең Беларусь 
мөселманнары файдасына тапшырылган 
кыйммәтле басмалары өчен” рәхмәт белдерде: 
“Аллаһы Тәгаләдән тугандаш мөнәсәбәтләрне 
ныгытуын һәм хезмәттәшлеккә яңа үрләр насыйп 
итүен сорыйбыз!”.

Шунысын билгеләп узарга кирәк: быел июль 
аенда Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин 
эш сәфәре белән Беларуссия Республикасында 
булды. Сәфәр барышында ул Белоруссиянең 
мөселман дини берләшмәсе мөфтие Әбү Бәкер 
хәзрәт Шабанович, Беларуссия Республикасы 
мөселманнары Диния нәзарәте мөфтие Али Воро-
нович белән күрешеп сөйләште, Минск шәһәре 
Җәмигъ мәчетендә Белоруссия татарларының 
“Чишмә” милли-мәдәни берләшмәсе вәкилләре, 

РФнең БРдагы илчелегендә Беларуссия 
Республикасының Гадәттән тыш һәм Тулы 
вәкаләтле илчесе Дмитрий Мезенцев белән очра-
шты, ил башкаласының бердәнбер мәчетендә дин 
кардәшләребезгә лекция укыды, вәгазь белән 
мөрәҗәгать итте һәм җомга намазын үткәрде. Оч-
рашулар нәтиҗәсе буенча, ике республика дин 
оешмалары арасында хезмәттәшлек алып бару 
һәм үзара мөнәсәбәтләрне ныгыту мәсьәләсендә 
кулга-кул тотынып эшләргә кирәклеге турында 
килешенде.

     � dumrt.ru
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•  ВАКЫЙГА  •

Татарстан башкаласында Болгар 
Ислам академиясе докторан-
турасын беренче тәмамлаучыларга 
дипломнар тапшырдылар. Кол 
Шәриф мәчетендә узган тантаналы 
чарада Россия Баш мөфтие, Россия 
мөселманнарының Үзәк Диния 
нәзарәте рәисе Тәлгать хәзрәт 
Таҗетдин, Татарстан мөфтие 
урынбасары, Болгар ислам 
академиясенең учредительләр 
советы рәисе Илфар хәзрәт 
Хәсәнов, ректор Данияр 
Абдрахманов һәм башкалар 
катнашты. 

Ике еллык курстан соң, ислам 
фәннәре докторы исеменә алты 
кеше лаек булды. Алар – ТР 
мөселманнары Диния нәзарәте 
Голәмәләр шурасының җаваплы 
сәркатибе, Евразия ислам советы 
рәисенең фәтвалар буенча 
урынбасары Рөстәм хәзрәт 
Нургалиев, нәзарәтнең Голәмәләр 
шурасы әгъзасы, Россия ислам ин-
ституты мөгаллиме Рамил хәзрәт 
Гыйззәтуллин,  Казан ислам уни-
верситеты каршындагы Коръән 
хафизларын әзерләү үзәге 
директоры Рөстәм хәзрәт Фәизов, 
Казан ислам университетының 
Коръәнне өйрәнү һәм аңлату 
укытучысы Рәшит хәзрәт 
Сибгатулин, Дагыстан ислам 
университеты шәригать фәннәре 
укытучысы Әмир Мәүлетов, шулай 
ук Мирадил Хәйдәров.

Академияне тәмамлаучыларның 
кайберләре эшләрен гарәп телендә 
яклаган.

Рөстәм хәзрәт Нургалиевның 
диссертация темасы «Шиһабетдин 
Мәрҗанинең «Аңлаешсызлык-
ларны бетерү өчен искәрмәләр» 
хезмәтендә ислам юриспруден-
циясенең методологик мисаллары: 
тикшеренүләр һәм фәнни 
редакцияләү (тәхкыйк)» дип 
билгеләнде. Тикшеренү эше 
барышында доктор Шиһабетдин 
Мәрҗанинең шәхесен һәм 
хезмәтләрен җентекләп өйрәнгән. 
«Рус чыганакларында Мәрҗанинең 
тарихчы, фәлсәфәче булуы 
искәртелә, әмма аның ислам 
хокукы өлкәсендә галим булуы 
әйтелми. Татар дин галиме 
хезмәтләрен өйрәнүдәге әлеге буш 
араны тутырасым килде», – дип 
билгеләп үтте ул. 

Рамил хәзрәт Гыйззәтуллин «Әбү 
Зәйд Әд-Дабуси: аның хәнәфи 
мәзһәбен үстерүгә керткән өлеше 
һәм методологиясе» дигән фәнни 
эш белән чыгыш ясады. Гыйльми 
дәрәҗәгә дәгъва кылучы XI 
гасырның күренекле факиһе Әбү 
Зәйд Әд-Дабусинең тормыш юлын 
һәм аның ислам хокукының 
актуаль сорауларын дәлилләү 
ысулларын өйрәнгән. 

     � dumrt.ru сайтыннан,  
«Татар-информ» фотолары 

файдаланылды

Рәсәйдәге беренче ислам фәннәре 
докторларына дипломнар тапшырылды
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Аллаһы Тәгалә белән мөнәсәбәтеңне

– Әссәләмү галәйкүм вә 
рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ, Илдар 
абый, әңгәмәбезнең башында 
үзегезнең дингә килү тарихыгыз, 
кайчан һәм нәрсә этәргеч булуы ту-
рында сөйләп үтсәгез иде.

– Вә галәйкүм әссәләм вә 
рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. 

Минем моның хакында әйткәнем 
дә бар: Аллаһы Тәгалә Үзенең һидаять 
юлына күндерәсе килгән кешесен 
күндерә, ә ул юлга бастырасы килмәгән 
кешесен дин юлына бастырмый. Чын-
лыкта, мин бик бәхетле кеше. Аллаһы 
Тәгалә мине Үзенең тугры юлына – 
һидаятькә күндергән. Мин боларның 
тирән мәгънәләрен уйлап карыйм да, 
күзләрем яшьләнә. Без кечкенәдән 
мөселман татар гаиләсендә үскән ба-
лалар. Без әлбәттә бисмилләһне дә, 
тәртипне дә, госелне дә ишеткәнебез 
бар, әмма актив мөселманнар түгел 
идек, намаздан, Аллаһы Тәгалә тый-
ганнарыннан тыелып, кушканнарын 
үтәп яшәүдән ерак булганбыз. 
Берникадәр гафләттә, битарафлыкта 
яшәү, дип әйтү дөрес булыр. Миңа дин, 
туры юл турында аңлау әз-әзләп, 
өлешләп килә башлаган иде. 
Нәсыйхәтләр әйтүчеләр, Коръән юлы 
иң дөрес юл, дип аңлатучылар булды, 
гает намазларына барганда файдалы 
сүзләрне ишетеп кайта идек. Бик тә 
исемдә калган бер очрак: намазга ба-
сарыма бер-ике ел кала Кол Шәриф 
мәчендә элеккеге мөфтиебез Госман 
хәзрәт Исхакый вәгазен тыңладым. Ул: 
“Менә кайбер кеше, лаеклы ялга чык-
кач намаз укый башлармын, дингә ки-
лермен, дип әйтә. Ә кеше бу көннәргә 
ирешә, лаеклы ялга чыгу яшенә җитә 
алмаса, иртәгә бакый дөньяга күчсә 
нишләр?!” – дип уйландыра торган со-
раулар биргән иде. Менә шундый 
сүзләрнең хикмәте тормышыбызның 
мәгънәсе турында фикерләргә мәҗбүр 
итә дә инде. Вәгазьләнеп, уйланып 
йөрүләрдән соң, Аллаһы Тәгалә бер 
ноктаны куйды: мин 2006 елның 6 нчы 
ноябрендә юл һәлакәтенә очрадым. 
Аңа кадәр үк уразалар тота идем. 
Диндәге танышларым, ураза тота 
башлагач, Аллаһы боерса намазга да 
баса инде алайса, дигәннәр. Аллаһы 
Тәгаләнең рәхмәте белән юл 
һәлакәтендә миңа бернинди зыян 
килмәде. Әмма безнең белән машина-
да булган җырчы, музыкант кызыбыз 

Айгөл вафат булды. Бик кызганыч, аңа 
әле 30 яшь тә тулмаган иде. Бу 
хәлләрдән соң мин тагын да күбрәк уй-
лана башладым. Яшь кешенең үлеме 
миңа көчле тәэсир ясады. Айгөлне 
җирләгәндә безнең намаздагы 
егетләрнең тәсбих тартуын күрдем. 
Шул вакытта үз-үземә оялып: “Мин 
бит шушы тәсбихне дә тарта белмим. 
Болай булырга тиеш түгел бит инде”, – 
дип үз-үземне әрләп куйдым. Шуннан 
соң әлхәмдүлилләһ, намазга килергә 
тиеш икәнлегемне аңладым. Бу 
хәлләрдән соң хастаханәгә кереп ятар-
га туры килде. Анда ун көн булдым, 
миңа операция ясадылар. Шул ва-
кытларда үземнең нәрсәдер дөрес 
эшләмәгәнемне, миңа намазда, 
зикердә яшәргә кирәк, дигән нәтиҗә 
чыгардым. Хастаханәдә үзлектән ки-
таплардан укып, өйрәнеп, намаздагы 
дусларым, танышларымнан белмәгән-
нәремне сорап, күз яшьләрем һәм их-
ласлык аша мин намазга бастым. 
Аллаһыга шөкер, шул вакытлардан 
бирле намазны калдырганым юк. 
Аллаһы Үзе кабул итсен, гамәлем рия-
дан түгел, ихластан булсын. Хәтта 
менә боларны сөйләвем дә башка 
кешеләргә дәгъват буларак барса иде. 
Гадәттә, кешеләр гафләт йокысында 
йөри һәм туры юлга килергә кирәклеге 
һәркемгә төрлечә барып ирешә. 
Берәүләр моңа югалтулар аша килә, 
тормыштагы зур үзгәрешләр аны 
Аллаһыга якынайта. Мөгаен адәм 
баласының табигате шундый: аны бе-
раз кузгалтмасаң, ул һаман үзенчә 
генә, тотрыклы халәттә йөри, һаман 
нидер таләп итә. Аннары мин бик күп 
психологик әдәби хезмәтләр белән дә 
таныштым. Алардагы фикер дә 
күңелемә муафыйк килде. Бер автор 
фикеренчә, адәм баласы җир йөзендә 
яши-яши эгоистларча фикер йөртергә 
күнегә, миңа гына булсын, акча да, 
байлык та миңа гына эләксен, дип яши 
башлый. Ә син үзеңнән нәрсә 
бирәсең?! Рәшидә абыстай Исхакый 
әйтә иде: “Намаз укымыйсың икән, 
димәк синең ашарга да эчәргә дә 
хакың юк”. Әлбәттә, берәүләргә кырыс 
әйтелгән кебек тоелыр, әмма бу 
сүзләрдә хаклык бар. Хакыйкать бит 
һәрвакытта да татлы булмый. Менә 
шул сүзләрне уйлап, адәм баласының 
җир йөзендәге төп миссиясе намаз, 
гыйбадәт һәм туры юл икәнлеген 
аңлыйсың. 

– Илдар абый, күп кеше дин тоту-
ны эш белән бергәлектә алып ба-
рып булмый, дип саный. Мәчеттә 
эшләгән кешегә генә намаз укырга 
да, ураза тотарга да җайлы, ә башка 
өлкәләрдә эшләгәннәргә гыйбадәт 
кылып яшәү кыен, ди. Сез, актив ке-
ше буларак, ике дөньяны да берти-
гез алып барасыз. Бу мәсьәләдә ял-
гыш фикер йөртүчеләргә нәрсә дип 
әйтер идегез? 

– Минем хезмәтем сәхнә белән дә 
бәйле. Мин гастрольләргә дә йөрим. 
Сәфәрдә булганда туктап, җылы су 
белән тәһарәт алып, намазны укып 
алсаң, фарызың үтәлгән була. Әмма, 
кызганычка, бәдрәфләрдә җылы су юк. 
Хәтта, гомумән, су булмаска мөмкин. 
Сүз дә юк, әйе менә мондый кыенлы-
клар турында уйларга мөмкин. Әмма, 
бер караганда, син мөселман кешесе 
буларак бу авырлыкларны үтәргә ти-
еш. Димәк, алдан ук җайлаштырырга, 
үзең белән җылы су алырга, башкасын 
хәл итәргә тиеш. Менә бу киртәләрне 
үтү безнең өстә кала. Бу Рәсәй 
җирлегендә бигрәк тә сизелә. Ярый, 
Төркиядә, мөселман дәүләте булгач, 
һәрнәрсә дә әзер. Менә шушыларны 
кичү, аларны үтеп чыгу да үзенә күрә 
бер сынау, дип уйлыйм. Ләкин безнең 
илдә дә, эш процессы вакытында, кон-
цертлар алып баргач, дини чаралар, 
мәсәлән мәчет ачылу тантаналары да 
була. Кайвакытта намазны вакытын-
нан бераз кичектереп укырга туры 
килә. Аллаһы Тәгалә гафу итүче, 
кичерүче. Ничек кенә булса да, намаз-
ны калдырмыйча укып барырга тыры-
шабыз. Кайвакыт бик җайлы туры 
килә. Мәсәлән, дини мәҗлесләр бул-
гач, сөенеп, Аллаһыга шөкер, фары-
зымны үтәдем, дип куанып йөрисең. 
Укырга теләгән кешегә җае чыгып кы-
на тора. Бер дини егетебез бар иде. Ул 
һәрвакыт намаз өчен вакыт таба. Ва-
кыты кергән икән, бернигә карамый-
ча, тыныч кына барып фарызын үтәп 
килә. Ул безгә бу мәсьәләдә үрнәк бу-
лып тора иде. Чынлыкта, Аллаһы 
Тәгалә нияте булган кешегә Үзе җаен 
китереп чыгара, буш вакытын Үзе 
бирә. Мәсәлән, бер ярты сәгать буш ва-
кыт табыла, һәм тыныч күңел белән йә 
намазыңны укып алырга, йә булган 
башка эшләреңне карап алырга 
өлгерәсең. Ә кайвакытта шулай туры 

килә: намазыңны укырга өлгерми ка-
лып, берәр җиргә киләсең, ә анда на-
маз бүлмәсе дә, җылы су белән 
тәһарәтханәсе дә бар икән. Аллаһы 
Тәгалә Үзе бирә, җаен чыгара. Үзебезгә 
моны күрә, аңлый белергә, колак са-
лырга, күңелеңне төзек тотарга кирәк. 
Шәхсән үземә, Риза Фәхретдиннең бер 
сүзе бик ошый. Мөселманның бурычы: 
Аллаһы Тәгалә белән үзең арасындагы 
мөнәсәбәтне төзек тоту һәм курку 
белән өмет арасында яшәү. Димәк, 
кешедә курку да, өмет тә тигез булырга 
тиеш. Гомумән алганда, Риза 
Фәхретдин фикерләре, карашлары 
белән безнең татар халкына туры килә 
торган кеше.

– Илдар абый, үзегезнең дә, 
улыгызның тавышларыгыз бик ма-
тур яңгырашлы, аһәңле, үзенчә-
лекле булуы белән аерылып тора. 
Моны Аллаһы Тәгаләнең бүләге, 
дип әйтергә кирәк. Әйтегез әле, ул 
нәселдән бирелгән сәләтме, яки 
тавышның мондый күркәмлеге 
кечкенәдән башкарылган 
күнекмәләр тәэсирендә барлыкка 
килгәнме?

– Үз гомеремдә Коръәннең тәфсирен 
уку проектында өченче тапкыр катна-
шам. Башта без, ул вакытта Госман 
хәзрәт ризалыгы белән Инҗил кита-
бын укыдык, аннары Коръән-ручка 
өчен тәфсир укырга туры килде. Менә 
Азан ридиосы өчен уку – үз тор-
мышымда өченчесе. Нәкъ менә мине 
бу эшкә – тәфсир уку вазифасына 
җәлеп итүләре очраклы түгел. Аллаһы 
Тәгаләнең миңа салган миссиясе, ва-
зифасы, дип кабул итәм. 

Тавыш мәсьәләсенә килгәндә, 
әнинең җырламаса да, эш вакытында 
көйләп йөргәнен хәтерлим. Ә менә әти 
җырларга ярата иде. Ул читтә үскән ке-
ше, рус телендә дә акцентсыз матур 
итеп сөйләшә, сузып-сузып рус 
җырларын да җырлап җибәрә, халык 
җырларын яратып башкара торган 
иде. Күрәмсең, миңа да әткәйдән 
күчкән бер мирастыр бу. Аннары мин 
консерватория дә төгәлләдем. Җырчы 
буларак, тавыш режимы, тавышны са-
клау, тавыш белән эшләү ул безнең 
һөнәр кешеләрнең азыгы, профессия-
се. Былтыр тагын бер сынау үттем: та-
выш ярысына операция ясадылар. Ул 
вакытта шактый күп әйберләр уйлар-

Күркәм тавышлы, аһәңле сөйләме белән күңелгә хуш килүче, елмаеп сәламләве белән 
яраткан тамашачыларын экраннар алдына җыючы хөрмәтле Илдар абый Кыямовны 
күпләр ишетеп, күреп белә. Бу көннәрдә Илдар абый Хозур нәшриятының “Азан” радиосы 
бүлегендә  Татарстан Республикасының Диния нәзарәте тарафыннан нәшер ителгән 
“Коръән Тәфсир”ен радиоалгычлар аша яңгырата. Бу мөмкинлектән файдаланып, Илдар 
абый белән әңгәмә оештырдык. Укучыларыбызга да кызыклы булыр, дип мәкаләне сезгә 
дә тәкъдим итәбез. 
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га, баштан кичерергә туры килде. 
Тавышның Аллаһы Тәгалә тарафын-
нан бирелгән бер нигъмәт икәнен 
аңладым. Шул юнәлештә ихластан, күз 
яшьләре илә догалар кылдым, 
Аллаһыдан сорадым. Менә шул 
рәвешле Аллаһы Тәгалә адәм баласы-
на Үзе төшендерә. 

– Коръәнне матур мәкам, татар 
мәкаме белән укырга каяндыр мах-
сус өйрәндегезме? Әллә үзегезнең 
мәкамегезме? 

– Мин аны, күрәмсең, каяндыр 
отканмындыр. Г. Камал артисты Илдус 
абый Әхмәтҗәнов та, Коръәнне татар 
мәкаме белән укырга өйрәнәсе иде, 
аның үрнәге кайда сакланды икән, дип 
сорады. Шулай берьюлы гастрольләр 
вакытында бер бүлмәгә кергән идек. 
Ул, менә син “Фатихә” сүрәсен булса да 
укып күрсәт әле, ди. Мин үзем 
белгәнчә, халыкка укыганча укып 
күрсәттем. Илдус абый, менә син ях-
шы итеп татар мәкаме белән укыйсың, 
дип гаҗәпләнеп сокланган иде. Мин 
аны төгәл каян алганымны белмим. 
Мөгаен шул Казан мәчетләренә йөреп, 
шулай ук үзебезнең авыл 
мәчетләреннән үзләштергәнмендер, 
балачакта ишеткәннәремнән сеңеп 
калгандыр. Без кечкенә вакытта авыл-
да бик матур итеп укучы Галим бабай 
Һидиятов бар иде. Аны үз вакытында 
шулай матур итеп укырга өйрәткән 
булганнар. Менә Галим бабайның укы-
ганын тыңлау рәхәт иде.

– Авыллар, туган яклар турында 
сүз киткәч, чыгышыгыз белән кай-
дан, нинди гаиләдән булуыгызны 
да әйтеп китсәгез иде. 

– Мин Чирмешән районы Кара 
Чишмә авылыннан, биш балалы 
гаиләдә туып үстем. Кызганычка, ал-
тынчы туганыбыз сабый чакта ук 
мәрхүм булган. Урыны җәннәттә бул-
сын. Әти-әниебез бик тырыш хезмәт 

кешеләре иделәр. Аларны бер дә дога-
ларымнан калдырмыйм. Әти-
әниләребез вакыты совет чорына туры 
килеп, алар дин тоту бәхетеннән 
мәхрүм калган буын. Ничек кенә бул-
масын, алар диннән ерак булмады: до-
галарын укып, Аллаһыга ышанып 
яшәделәр. 

Без – туганнарыбыз белән барыбыз 
да дөньяви һөнәрләр иясе. Мин 
үземнең авыл тарихын өйрәнеп, 
моның турында яздым. Безнең нәсел 
һөнәрчеләр нәселе булган. Бик ерак 
бер бабам тегүче, икенчесе кешеләрне 
дәвалаучы, сихәтче булып көн күргән. 
Чыккан, тайган аяк-кулларны 
дәвалаган. Кыяметдин бабабыз тех-
ник, тракторчы иде. Әтием мич чыга-
ручы, балта остасы, киң профильле 
төзүче булган. Авылның инженеры, 
дип әйтергә кирәк. Абыйларым да 
һөнәрлеләр: кайсы телевизор, 
икенчеләре газель машиналары 
төзәтүдә белгечләр.

– Сезнең тарафтан Азан радио-
сыннан яңгырый торган “Коръән 
Тәфсир”е турында нәрсә әйтерсез? 

– Тәфсир бик аңлаешлы. Халык 
өчен укып, мәгънәләрен аңлар, 
мәгълүмат алыр өчен бик яхшы чыга-
нак, дип уйлыйм. Аллаһы Тәгалә 
тыңлаганнарга уйланырга, туры юлны 
табарга насыйп итсә иде.

– Илдар абый, әңгәмәгез өчен 
бик зур рәхмәт яусын. Сезгә уныш-
лар һәм Аллаһы Тәгаләнең 
рәхмәтендә булуыгызны теләп ка-
лабыз. Әссәләмү галәйкүм вә 
рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.

– Әмин, рәхмәт яусын. Сезгә дә 
уңышлар телим. Вә галәйкүм әссәләм 
вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.

     � Әңгәмәне Айсылу Юлдашева 
оештырды

төзек тот! Дога – гыйбадәтнең 
җелеге

Үзен мөселман дип санаган кеше 
һәр эшен, һәр көнен дога белән 
башларга тиеш. Дога – гыйбадәтнең 
җелеге, нинди дә булса бер 
хаҗәтеңне фәкать бер Аллаһы 
Тәгаләдән генә сорау ул. Без 
Аллаһыдан үзебезгәме, балалары-
бызгамы, якыннарыбызгамы нин-
дидер изгелек, яхшылык, яки бәла-
казалардан иминлек сорыйбыз 
икән, димәк, Аңа ышанабыз. Шуның 
өчен дә дога кылу динебезнең 
әһәмиятле бер өлеше, ул ышануга 
дәлил булып тора. Аллаһыга ышан-
маган кеше Аннан ярдәм сорый да, 
ярдәмен өмет итә дә алмый.

Доганың күбрәк кабул була торган 
вакытлары да бар. Алар: җомга көн, 
гает көннәре, бәйрәм кичәләре, азан 
белән камәт арасы, намаздан соң, 
ураза халәтендә, кырык кешедән дә 
артык булып, җәмәгать белән дога 
кылганда. 

Зур теләкләребез булганда, ураза-
га кереп, ураза килеш һәм ифтар кы-
лганда дога кылабыз. Төнлә торып, 
тәһәҗҗөд намазлары укып, дога бу-
лабыз. Коръән аятьләрен укудан 
аермалы буларак, дога кылгандагы 
сүзләрне гарәпчә әйтү мәҗбүри 
түгел. Теләкләрне һәркем ана 
телендә дә әйтә ала.

     � Җәлил хәзрәт Фазлыев

Сәййидүл Истигъфар
Габдулла бине Бүрәйдә (Аллаһы 

аннан разый булсын) тапшырган 
хәдистә пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай 
дип әйткән: «Сәййидүл 
Истигъфар»ны укыган кеше шул 
көнне үлсә, Җәннәткә керер. Кичен 
шушы доганы нык ышану белән 
укыган кеше шул ук кичтә үлеп 
китсә, Җәннәткә керер»:

“Аллаһуммә әнтә Раббии, ләә 
иләәһә илләә әнтә, халәкътәнии вә 
әнә габдүкә вә әнә галәә гаһдикә вә 
үәгъдикә мәә-стәтагътү. Әгүүз̣ү бикә 
миң шәрри мәә санәгътү, әбүү-ү 
иләйкә бинигъмәтикә галәййә вә 
әгътәрифү биз̣үнүүбии фәгъфир лии 
з̣үнүүбии. Иннәһүү ләә йәгъфиру-з̣ 
з̣үнүүбә илләә әнт”.

«Йә Аллаһым! Син минем Раб-
бым. Синнән башка илаһ юк. Мине 
Син яраттың. Мин Синең колың. 
Сиңа биргән вәгъдәмне көчем 
җиткән кадәр үтәргә тырышырмын. 
Кылган яманлыкларымнан Сиңа 
сыенам. Миңа биргән 
нигъмәтләреңне таныйм һәм 
гөнаһларымны да таныйм. Гафу ит 
мине. Дөреслектә, Синнән башка 
гөнаһларны ярлыкаучы юк».

Тәүбә догасы
Пәйгамбәребез салләллаһу 

галәйһи вә сәлләм түбәндәге доганы 
кыла торган була:

«Йә Аллаһы! Миңа элек һәм хәзер 
кылган, яшерен һәм күрсәтеп кы-
лган гөнаһларымны һәм Син 
миннән дә яхшырак белгәнне гафу 
ит! Син – Үзең теләгәннәрне алдын-
гы итүче һәм Син – артка Җибәрүче. 
Синнән башка һич илаһ юктыр».

Көн дәвамында түбәндәге тәүбә 
догасын мөмкин кадәр ешрак кабат-
ларга кирәк:

«Аллаһымнан ярлыкау сорыйм 
һәм Аңа тәүбә китерәм».

Гөнаһ кылсаң кылына 
торган дога

Золым (начарлык), хата, белмичә 
һәм белеп гөнаһ кылсаң, Аллаһыдан 
гафу үтенергә ашыгыгыз:

«Аллаһым, барча хаталарымны 
һәм гөнаһларымны гафу ит».

Һәр фарыз намаздан 
соң укыла торган 
истигъфар

«Аннан башка илаһ булмаган, 
мәңге Исән һәм бар нәрсәгә тере-
клек Бирүче Аллаһыдан гафу со-
рыйм һәм Аңа тәүбә китерәм».

Диндә нык булу өчен 
укыла торган дога

Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм еш кына шушы доганы укый 
торган булган:

«Әй, йөрәкләрне Үзе теләгән 
шәкелгә кертүче Аллаһым! Минем 
йөрәгемне Үзеңнең хак динеңә 
юнәлт».

Әти-әни өчен 
истигъфар сорау

Әлеге дога Коръәни Кәримдә 
килә:

«Ий Раббым, мине вә ата-анам-
ны ярлыка һәм минем өемә 
мөэмин булып кергән кешене яр-
лыка, вә барча мөэмин ирләрне 
вә мөэминә хатыннарны ярлы-
ка!»

«Нух», 71:28
Бу доганы Нух пәйгамбәр кылган 

булса, Ибраһим галәйһиссәлам 
түбәндәге доганы кыла торган була:

«Ий Раббыбыз, үземне вә ата-
анамны һәм барча мөэминнәрне 
ярлыка, Кыямәт көнендә хур 
итмә!»

«Ибраһим», 14:41
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Исламда 
өлкәннәргә 
карата 
мөнәсәбәт

Барлык мактауларыбыз 
галәмнәрнең Раббысы булган Ал-
лаhы Тәгаләгә булса иде. Расүлебез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
рух шәрифенә дип әйткән салават 
шәрифләребез дә үзенә барып 
ирешсә иде. Әссәләмү галәйкүм вә 
рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. 

Вәгаземне башлап җибәрер ал-
дыннан, бер гыйбрәтле хәл турында 
сөйләп китмәкче булам.

Бер олы кеше сүзеннән:  «Армиядән 
кайткан чак иде. Эшкә урнашырга 
йөрим. Мине колхоздагы бер брига-
дага билгеләделәр. Эшләп йөрим, на-
маз да укыштыргалыйм. Ни гаҗәп, 
әллә эше авыр булагангамы, әллә 
үзләре шундыймы – бригадасы белән 
хәмерне еш эчкәлиләр. Араларыннан 
бер олырак кеше, сизеп алып, миңа 
киңәшен бирде: «Карале, кардәш. На-
маз да укыйсың. Син болар янында 
эшләп йөреп, ниятләгән юлыңнан 
тайпылырсың. Китсәң, хәерлерәк 
булмасмы икән?» Шуннан соң мин 
киттем, ныклап дин юлына бастым, 
мәчеткә йөри башладым. 
Аксакалларның нәсыйхәтләрен 
тыңлап йөрдем, соңрак мине мөәзин 
итеп тә куйдылар. Гаилә дә корып 
җибәрдем. Сигез бала үстереп, 
Аллаһыга шөкер, тормышны алып 
барырга тырыштык. Инде оланнар 
үстеләр, таралыштылар. Һәрберсе үз 
гаиләсе белән гомер итәләр. Исән-сау 
булсыннар инде. Менә 86 яшемне ту-
тырып киләм, гыйбадәтләремне 
башкарырга тырышам. Балалар кай-
тып хәлне белеп торалар. Хәзер шу-
нысы куанычлы: кайчандыр мин 
эшләп йөргән бригададагы хәмер 
белән мавыккан кешеләр күбесе на-
мазга бастылар, бергәләшеп мәчеткә 
йөрибез».

Соңыннан бабай үзенең: 
«Тәкъвалы булыгыз, намаз укыгыз, 
безнең өчен догада булыгыз!» – дигән 
нәсыйхәтен бирде.

Әйе, без олыларыбызны хөрмәт-
ләргә тиеш. Алар яшәгән чорда, ә без 
әле тумаган вакытларда, бу буын 
вәкиле авыр тормыш алып барган. 
Бүгенге олыларыбыз – 60-80 
яшьтәгеләр бала чакларын искә ала 
башласалар, күзләре яшь белән тула. 
Аларның балачак елларын сугыш 
афәте тартып алган, күңелле, матур 

яшьлек булмаган. Шуңа күрә, без – 
киләчәк буын, өлкәннәребезне 
хөрмәт итәргә тиеш.

Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер 
хәдисендә: «Кем дә кем олы кешене 
хөрмәт итсә, Аллаһы Тәгалә шул 
кешегә дә киләчәктә үзен кайгыр-
тучыны җибәрәчәк» , – дип әйткән. 

Чыннан да, яшь чакта әле адәм ба-
ласы тормышны бик аңлап бетерми. 
Бөтен авырлык әти-әни җилкәсендә: 
«Алар минем өчен барысын да баш-
карыр әле», – дип уйлый. Ә инде үзе 
үсә төшкәч, уйлана башлый. Әти-әни 
булу вазифасының нинди җаваплы 
икәнен аңлый башлый. 

Аллаһы Раббуль Гыйззә Коръәни 
Кәрим китабында болай дип әйтә:

 «Без кешегә ата-анасына яхшы-
лык итәргә әмер иттек, баланы 
анасы зәгыйфьлек өстенә 
зәгыйфьлек белән күтәрде, вә ике 
елда имезүдән туктады, дәхи 
кешегә Миңа вә ата-анаңа шөкер 
ит, дип боердык, ахырда Миңа 
кайтасыз».

«Локман», 31:14

Димәк, ата-ана начарга өндәми, 
яхшылыкка игелеккә дәшә. Без шуны 
истә тотып, алар өчен дога кылырга 
тиешбез.

Бер мисал китереп узам: мәктәптә 
дәрес бара икән. Укытучы балаларга 
өй эше итеп дәрескә иң кыйммәтле 
әйбер турында сөйләргә әзерләнеп 
килергә куша. Икенче дәрестә һәрбер 
бала үзенең иң кирәкле әйбере ту-
рында сөйли: кем үзенең акча җыю 
тартмасы, кем яраткан уенчыгы, кем 
йорт хайваны, кем дусты турында 
сөйли башлый. Соңгы укучы кала. 
Укытучы абыйлары: «Кәрим, син 
нәрсә әзерләп килдең?» – дип сорый. 
Укучы бала оялып кына такта янына 
чыга, ә учында аның – туфрак. Ул шул 
туфрак турында сүзен башлап 
җибәрә: «Менә шушы җир өстендә 
безгә кадәр әби-бабайлар яшәгән. 
Шул җир өстендә мин йөрим. Әмма, 
минем әти-әнием шушы җир куе-
нында яталар. Әгәр алар исән булса-
лар, минем өчен иң кыйммәтле нәрсә 
– алар белән бергә булуым, чөнки 
җәннәт аналарның аяк астында. Ә 
мин ул бәхеттән мәхрүм булдым», – 
дип сүзен тәмамлый.

Аллаһының расүле Мөхәммәд 
галәйһиссәлам хәдисләренең 
берсендә: «Ата-анасы канәгать бул-
ган кешедән, Аллаһы да канәгать бу-
лыр. Әгәр ата-анасын рәнҗетсә, 
Аллаһының да рәнҗеше булыр», – 
дип әйткән.

Аллаһы Тәбәракә вә Тәгалә Үзенең 
китабында: 

 «Берәү тузан бөртеге хәтле генә 
яхшылык кылган булса, аның 
җәзасын күрер. Вә берәү тузан 
бөртеге хәтле гөнаһ эшләсә, аның 
җәзасын күрер», – дип әйткән.

«Зүллзиләт / Җир Селкенмәк», 
99:7-8

Расүлебез Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: «Адәм баласы 
Олуг Затыбызны еш искә алса, ул 
кешенең калебе йомшак, мәрхәмәтле 
булыр. Әгәр Аллаһы Тәгаләдән ера-
гайса, күңеле каты бәгырьле, 
мәрхәмәтсез булыр», – дип әйткән. Бу 
хәдис-шәрифтән аңлашылганча, ба-
ры тик мөселман булган кешенең 
генә олыларга мөнәсәбәте, хөрмәте 
ихлас йөрәктән була, чөнки Ислам 
динебез безләрне ачык йөзле, киң 
күңелле булырга, яхшылыкка, 
изгелеккә, пакьлеккә, юмартлыкка 
өнди.

Тагын бер мисал китерик: бер яшь 
бала мәчеткә йөри башлаган һәм аны 
һәрвакыт мөлаем йөзле ак сакаллы 
карт, яшь бала сыман елмаеп, каршы 
алган. Икенче көнне дә, өченче көнне 
дә шул ук хәл кабатланган. Дүртенче 
көнне баргач, бала исе китеп, бабай-
дан: «Бабай, нигә син мине яшь са-
бый сыман елмаеп каршы аласың?» – 
дип сораган. Бабай исә: «Әйе, сабый 
кебек шул, үзем 74 тә булсам да, 
динебезгә басканга дүрт кенә ел бул-
ды. Ә үткән җитмеш ел гомеремне 
бушка уздырып яшәдем. Менә сине 
яшьли килеш мәчеткә йөрүеңә куа-
нып, каршы алам да инде», – дип 
җавап кайтарган.

Мөхтәрәм җәмәгать, шунысы да 
бар: әгәр үзебез күркәм үрнәк 

күрсәтмәсәк, зарланудан файда юк. 
Хәдисләрнең берсендә үрнәк турын-
да Аллаһының Илчесе галәйһис-
сәлам: «Үрнәк буласың килсә, телең 
белән генә әйтмә, гамәлең белән 
күрсәт», – дип нәсыйхәтен әйткән.

Шуңа да бер мисал: мәчеткә яшь 
егет килеп керә дә, әбисе өстеннән 
зарланырга тотына: «Хәзрәт, нигә 
минем әби намазга басмый икән? 
Инде мин аның белән талашып бет-
тем бит». Хәзрәт сабыр гына 
тыңлагач, үзенә сорау бирә: 

– Энекәш, сиңа ничә яшь? 
– Унөч. 
– Әбиеңә күпме?
– Сиксән тула.
– Унөч белән сиксәннең аермасын 

сизәсеңме? 67 ел арасы күпне сөйли 
бит. Сабыр ит, дустым! Ә бит әбиең 
синең яшьтә булганда, нинди газа-
плар күргән. Ачысын-төчесен, ачлык 
вә ялангачлык, сугыш урлаган бала-
лык еллары, көнне-төнгә ялгап 
эшләүләр, хәзерге буын михнәт 
күрмәсен дип тырышулар. Әле син 
зарланган буласың – шөкер кылыйк. 
Менә син мәчеткә намазга йөрисең. 
Ә беләсеңме шул чорны, укучыларга 
ураза тотмасын дип су каптырулар-
ны?.. Ашагач дога кылмасын, дип 
тикшерүләр булган. Алар бар да 
йөрәккә үтеп калган. Әбиеңә 
килгәндә инде, Раббыбыз күңеленә 
салыр, ин шә Аллаһ. Өметебезне 
өзмик. «Өметсез шәйтан гына» – 
диелгән бит хәдис-шәрифтә.

Шуның өчен, мөхтәрәм дин 
кардәшләрем, безнең арада яши тор-
ган олы буынны динебез кушканча 
хөрмәт итик, аларга карата 
мәрхәмәтле булыйк. 

Аллаһының рәхмәтендә булырга 
насыйп әйләсен иде. Сөекле 
Хәбибебез өммәтеннән булып, 
шәфәгатенә ирешергә насыйп итсен 
иде! Әәмин, Йә Раббил галәмин!

     � Фәнис хәзрәт Низамов, 
Аксубай районы Яңа Дума авылы  

имам-хатыйбы
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Сорау: Минем бабам гүр иясе 
булды. Мин аңа хәзер ничек ярдәм 
итә алам? Садака, Коръән һәм на-
маз уку, ураза тоту кебек изге 
гамәлләремне бүләк итеп аның 
исеменә ирештерә аламмы?

Җавап: Хәнәфи мәзһәбе 
галимнәре кешегә мондый хокук 
бирелгәнлеге турында ачыктан-ачык 
бәян итте. Кайсы гына гамәлне алсак 
та: намаз, ураза, хаҗ, садака, салават, 
тәсбих һәм шуңа охшаш изгелекләр – 
без аларны башка берәүгә багышлый 
алабыз

Хәнәфи мәзһәбе галимнәре дөрес 
әйткәннәр: кылган хаҗ гамәлеңнең 
әҗерен башка кешегә бүләк итәргә 
ярый. Ул намаз, ураза, садака яки 
башка берәр гамәл булса да шул 

рәвешле эш кылырга мөмкин. Моның 
хакында «Әл-Һидәя» китабында да 
искә алына. Әмма «Әт-Татархания» 
китабының «Зәкәт» бүлегендә болай 
диелгән: «Нәфел-садакасын бирүче 
моны барлык мөселман ирләре һәм 
хатын-кызлары исеменнән башка-
рырга тиеш. Садаканың савабы 
ияләренә барып җитә һәм аның 
әҗере бер дә кимеми» 

Бу әһле Сөннәт вәл Җәмәгатьнең 
фикере, әмма имам Мәлик һәм имам 
Шәфигый моннан намаз һәм Коръән 
укуны аерып алды. Алар, садака һәм 
хаҗ гамәлләреннән аермалы буларак, 
намаз һәм Коръән укуның әҗере 
мәрхүмнәргә бармый, дип әйтә.

 «Әд-Дәракутни бер ир-атның 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмгә мондый сорау биргәнен 

хәбәр итә: «Минем әти-әнием бар 
иде һәм мин исән вакытларында 
аларга яхшы мөнәсәбәттә булдым. 
Алар гүр ияләре булганнан соң, мин 
аларга ничек ярдәм итә алам?» – дип 
сораган. Моңа җавап итеп Расүлебез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: 
«Үзеңнен намазың белән берлектә 
алар өчен намаз укы һәм үзеңнең 
уразаңны тоткан вакытта алар өчен 
дә ураза тот. Дөреслектә, болар хәзер 
син алар өчен эшли алган хәерле 
гамәл булып тора», – дип әйтә.

Гали радыяллаһу ганһенең 
түбәндәге сүзләре билгеле: «Әгәр кем 
дә булса мөселман зираты яныннан 
үткәндә ун тапкыр «Әл-Ихлас» 
сүрәсен укып, аны мәрхүмнәргә баг-
ышласа, үзенә дә шул зираттагы гүр 
ияләре саны кадәр савап ирешәчәк».

Әнәс радыяллаһу ганһе 
пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнән: «Йә, 
Расүлуллаһ без мәрхүмнәребез 
исеменнән садака бирәбез, хаҗ кыла-
быз, алар өчен дога кылабыз. Бу 
гамәлләребез аларга барып 
ирешәчәкме?» – дип сораган. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм: «Әйе, болар барысы да 
аларга барып ирешә һәм сез үзегезгә 
бирелгән бер тәлинкә күчтәнәчкә ку-
анган кебек, алар өчен кылган бу 
гамәлләрегез өчен мәрхүмнәр дә бик 
шатланачак», – дип җавап биргән.

Аллаһыга яхшырак мәгълүм. 

     � Камил хәзрәт Сәмигуллин,  
ТР мөфтие

Сорау: Минем 80 яшьлек кайна-
нам үлемтеккә дип җыйган акча-
ларын югалтудан куркып, безгә са-
кларга тапшырды. Әмма без эштә 
вакытта фатирыбызның 
ишекләрен ватып кереп, йортыбы-
здагы кайбер мал-мөлкәтне һәм 
шул исәптән әнинең җыйган акча-
ларын урлап чыгып киттеләр. Тиз 
арада моның кадәр акчаны җыеп, 
иясенә тапшыру безнең көчебездән 
килмәячәк, чөнки безнең гаилә 
өчен әлеге акча күләме аз түгел. 
Мин хәзер әҗәтле кеше булып са-
наламмы икән, дип борчылам.

Җавап: Шәригать буенча кешегә 
нәрсә дә булса әманәт итеп тапшы-
рылса, ул аны сакларга һәм вакыты 

җиткәч иясенә тапшырырга бурычлы. 
«Мөхтәсар әл-Кудури» китабының 
«Әл-Вәдига» (әманәт итеп тапшыры-
лган мал-мөлкәт) бүлегендә болай 
дип язылган:

Ягъни, «Әл-Вәдига» – ул берәр 
кешегә саклар өчен әманәт итеп тап-
шырылган әйбер. Әгәр тапшырылган 
мал-мөлкәт югалса, әманәтне кабул 
итеп алган кеше зыянны капларга ти-
еш түгел». Сезнең очракта сез әҗәтле 
кеше булып саналмыйсыз, чөнки бу 
хәлләрдә сезнең гаебегез юк. Шәригаь 
буенча, әманәтне үз хисабыгызга кай-
тарып бирергә тиеш түгелсез.

Ә Аллаһыга яхшырак мәгълүм. 

     � Камил хәзрәт Сәмигуллин,  
ТР мөфтие

Сорау: Берәр эш белән мәшгуль 
булган вакытта Коръән укырга 
ярыймы? Әгәр кешенең тәһарәте 
булмаса ул изге Китапның 
битләренә кагылмыйча гына ан-
да язылганнарны укый аламы?

Җавап: Әгәр эш кешегә 
Коръәнне ихлас йөрәктән укырга 
комачау итми икән, бу рөхсәт 
ителгән күренеш. Шулай ук 
тәһарәтсез хәлдә дә изге Китапның 
битләрен карандаш белән ачып ба-
рып укырга мөмкин.

Кәсеп итүче остага, мәсәлән ту-
кучыга, итекчегә эш вакытында 
Коръән укырга ярый, әмма аның 
шөгыле ихласлык белән укуына ко-
мачау итмәскә тиеш. Әгәр мәктәптә 
(яки башка урыннарда) бер кеше 
тавыш белән Коръән укыса, 
янәшәдән үтүчеләр туктап 

тыңларга тиешле, әгәр дә укучылар 
күп һәм тавышлар арасында бутал-
чыклык күзәтелсә, ягъни кеше бер 
генә тавышны тыңлый алмаса, бу 
очракта мәҗбүри түгел. Бала йортта 
Коръән укыганда аның гаиләсе өй 
эшләре белән мәшгуль булса, бу ва-
кытта алар Коръәнне тыңламаган 
өчен гафу (мәгъзур) үтенәләр, әгәр 
алар эшләренә Коръән укыла 
башлаганчы тотынган булсалар, бу 
вакытта гафу үтенмиләр. 

Мөһдис, ягъни тәһарәте булма-
ган кеше, Коръәнне карандаш яки 
пычак белән ачып барып укуы гаеп 
түгел. Моның хакында «Әл-Гараиб» 
китабында да әйтелә.

Ә Аллаһыга яхшырак мәгълүм. 

     � Камил хәзрәт Сәмигуллин, 
ТР мөфтие

Без мәрхүм туганнарыбызга ничек ярдәм итә 
алабыз?

Миннән әманәт итеп 
тапшырылган акчаларны 
урладылар. Мин әҗәтле 
кеше булып саналаммы?

Берәр эш белән
шөгыльләнгән вакытта 
Коръән уку рөхсәт 
ителәме? Бу Коръәнгә 
хөрмәтсезлек күрсәтмәү 
булмыймы?
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БГӘнең ислам эшләре һәм иганәчелек буенча 
идарә рәисе РИИда булды

Мөхәррам аеның 20 нче көнендә, 
Россия ислам институтында 
Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең 
ислам эшләре һәм иганәчелек буенча 
Баш идарә рәисе шәех, доктор 
Мөхәммәд Матар Сәлим бине Абид 
Әл-Кәгъби булды.

Мөхтәрәм кунак РИИ 
китапханәсен, Татарстанда ислам 
мәгарифе музеен карады һәм уку 
йортының ректоры, Татарстан 
мөфтиенең мәгариф буенча урынба-
сары Рәфикъ хәзрәт Мөхәммәтшин 
белән очрашты.

Рәфикъ хәзрәт институт эшчәнлеге 
һәм укыту юнәлешләре хакында 
мәгълүмат бирде. Ул билгеләп 
үткәнчә, РИИда Россиянең 45 
төбәгеннән һәм БДБ илләреннән сту-
дентлар белем ала. Ректор шулай ук 
чит ил югары уку йортлары белән 

хезмәттәшлек мәсьәләсен дә күтәрде.
– РИИны тәмамлаучылар укула-

рын Марокко, Мисыр, Индонезия, 
Төркия кебек илләрдә дәвам итә. 
Гарәп Әмирлекләре белән 
хезмәттәшлекне дә җайга салырга 
ниятлибез. Чыгарылышларның бер 
өлеше белем алуын моннан ике ел 
элек ишекләрен ачкан Болгар ислам 
академиясендә дәвам итә ала, – диде 
Рәфикъ хәзрәт Мөхәммәтшин.

Шәех, доктор Мөхәммәд Матар 
Сәлим бине Абид Әл Кәгъби Татарс-
тан мөселманнары һәм Россия ислам 
институтының Рәсәйдә ислам динен 
таратуга зур өлеш кертүен билгеләп 
узды. Ул җылы каршы алганнары 
өчен вуз җитәкчелегенә рәхмәт 
җиткерде һәм киләчәктә мәгариф 
һәм фән өлкәсендә хезмәттәшлеккә 
өмет белдерде.

Татарстан мөфтие Варшавада ОБСЕның еллык 
киңәшмәсендә катнашты

Татарстан Республикасы мөфтие 
Камил хәзрәт Сәмигуллин Польша-
да эшлекле сәфәр кылды. Биредә, 
Варшавада, Европада куркыныч-
сызлык һәм хезмәттәшлек буенча 
оешманың (ОБСЕ) кешеләр 
үлчәнешендәге бурычларны үтәүне 
күзәтү буенча еллык киңәшмәсе 
уздырылды. Анда катнашучылар 
Оешманың кешеләр үлчәнеше 
өлкәсендәге бурычларны үтәвенә 
йомгак ясады, моның белән бәйле 
проблемалар турында фикер алыш-
ты, тәҗрибә уртаклашты һәм бу 
өлкәдәге вәзгыятьне яхшырту өчен 
тәкъдимнәр кертте. Милли, төбәк 
һәм җирле дәрәҗәләрдә демокра-
тия, фикер, вөҗдан, дин иреге, кеше 
хокукларын яклау һәм терроризмга 
каршы көрәш һәм башка темаларга 
аерым игътибар бирелде. Татарстан 
мөселманнары башлыгы утырышка 
ел саен Россиянең күпконфессияле 
һәм күпмилләтле җәмгыяте шартла-
рында мөселман дини оешмалары 
эшчәнлеген оештыру мәсьәләләре 
буенча эксперт сыйфатында җәлеп 
ителә.

Моннан тыш, быел Камил хәзрәт 
«Урталыкны эзләгәндә: хәзерге за-
манда дин һәм секулярлаштыру» те-
масы буенча сайд-ивентта модера-
тор буларак та катнашты. ОБСЕ 
киңәшмәсе кысаларында оештыры-
лган әлеге мәйданчык утырышы ба-
рышында дөньяви дәүләтләрдә 
диннең роле арта баруы һәм 
җәмгыятьтә рухилыкның үсүе ту-
рында фикер алышалар. Сайд-ивент 

эшендә Россия мөселманнарының 
Дини җыены мөфтие, Чувашстан 
мөселманнарының Диния нәзарәте 
рәисе Әлбир хәзрәт Крганов, Россия 
Динара советы һәм Мәскәү Патри-
архаты вәкиле Сергей Мельник, Рос-
сия инҗил христианнарының 
берләшкән берлегенең Төньяк-
Көнбатыш федераль округында 
вәкиле, епископ Дмитрий Шатров, 
шулай ук башка дин, дәүләт һәм 
җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр 
катнашты.

Камил хәзрәт түгәрәк өстәл тема-
сы буенча чыгышында болай дип 
билгеләп үтте: “Дөньяви җәмгыять 
атеистик дигән сүз түгел. Ул гра-
жданнарга дин ирегенә тигез хокук 
бирә һәм диннәрнең һәркайсына 
һәм атеизмга карата нейтралитет 
саклый. Алайса ни өчен уку йортла-
рында яулык ябып йөрү хокукы ту-
рында сораулар туа? Безгә: “Чөнки 
без дөньяви дәүләттә яшибез”,– 
диләр. Ә атеист иманлы кешегә ка-
раганда күбрәк хокукларга ияме?”

ТР мөселманнары Диния нәзарәте 
башлыгы диннең аерым кеше тор-
мышында тоткан урынына да тук-
талды. Ул дин дәүләттән аерылган 
булса да, җәмгыятьтән аерылмаган, 
дигән фикер җиткерде: "Аллаһыга 
һәм Кыямәт көненә ышану кебек, 
кешене җинаять кылудан тыеп кала 
торган тагын да нәтиҗәлерәк корал 
юк. Ышану, иман – һәр кешенең 
үзенә күрә эчке полиция 
хезмәткәре”. 

Кешеләр үлчәнеше (HDIM) буенча 

киңәшмә ел саен Европада куркы-
нычсызлык һәм хезмәттәшлек буен-
ча оешманың демократик институт-
лар һәм кеше хокуклары буенча бю-
росы тарафыннан Оешмага керә 
торган әгъза-дәүләтләр, 
хезмәттәшлек буенча партнерлар, 
гражданлык җәмгыяте һәм халыка-
ра оешмалар өчен платформа сый-
фатында кешеләр үлчәнеше 
өлкәсендәге проблемалар турында 
фикер алышу, алдынгы тәҗрибәләр 
һәм алга таба камилләштерү буенча 
тәкъдимнәр белән уртаклашу мак-
сатыннан оештырыла.

     � dumrt.ru сайтыннан
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Ярдәмгә мохтаҗ кешегә булышу – 
садаканың бер төре 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәй-
һи вә сәлләм физик мөмкинлекләре 
чикле булган кешеләргә карата 
мәрхәмәтле, игътибарлы булырга 
кушкан, кимчелекле кешене күргәндә 
аны үпкәләтә, түбәнсетә торган ка-
раш ташлаудан тыйган. Бу һәрбер 
сәламәт мөселман кешесенең 
үзенчәлекле кешеләр алдында булган 
вазифасы. Мөхәммәд галәйһиссәлам 
үз мисалында андый кешеләргә кара-
та нинди мөнәсәбәттә булуны 
күрсәтеп калдырды. Ул кимчелекле 
кешеләргә миһербанлы иде: аларга 
ярдәм итеп, төрле һөнәрләргә 
өйрәтеп, көндәлек тормыштагы 
уңышлары өчен куанып яшәде.

“Зәкят” хәйрия фонды нәкъ менә 
шушы үрнәк буенча эш алып бара. 
Алар сәламәтлекләре белән пробле-
малар булган балаларның әти-

әниләренә матди, психологик ярдәм 
күрсәтү белән беррәттән, балалар 
өчен кызыклы чаралар үкәреп, алар-
ны күренекле иҗади кешеләр, 
спортчылар белән таныштырып тора. 

“Зәкят”леләр ай башында һиҗри 
буенча (1441 ел) яңа ел башлану 
хөрмәтенә, яңа ачылган, диварла-
рында күренекле шәхесләр рәсемнәре 
урын алган “Алга” кафесында хәйрия 
чарасы үткәрде. Тантаналы чара 
фондның якын дуслары – “Ак Барс” 
клубы хоккейчылары катнашында 
үтте.

Балалар церебраль параличы 
(ДЦП), Даун синдромы, аутизм авы-
рулары белән интеккән, шулай ук аз 
керемле, күп балалалы гаиләләрдән 
булган сабыйлар өчен кызыклы шоу-
программа оештырылды: “Бәхет ач-
кычы” иҗат төркеме һәм “Печка” 

һөнәр мәктәбе кулдан ясалган от-
крыткалар ясау буенча мастер-клас-
слар үткәрде.

“Рәхмәт сүзләрен кафе 
җитәкчелегенә, шулай ук безгә һәм 
фонд карамагында булган кешеләргә 
һәрвакыт ярдәм кулын сузучы 
кардәшләребез – “Ак Барс” хоккей 
клубы спортчыларына җиткерәбез”, 
– диде “Зәкят” хәйрия фонды гене-
раль директоры Булат Мәрданов. 

“Ак Барс” хоккейчысы Альберт 
Яруллин сүзләренчә, мондый чара-
лар узган урыннарда ешрак булырга 
кирәк. Чөнки бу балалар өчен бәйрәм 
ясау, аларны куандыру һәм беразга 
гына булса да тормышларын 
җиңеләйтү өчен бер сәбәп.

Әлеге төр чаралар һәркем өчен дә 
зур әһәмияткә ия, чөнки 
сәламәтлекләре яки финанс 

мөмкинлекләре ягыннан чикләүләр 
булып та, һәр яңа туган көнгә куана 
белүче бу балаларга карап, синең 
проблемаларың бу тормыштагы иң 
куркыныч хәлләр түгеллегенә кабат 
инанасың. 

Хоккейчыларның балаларга ри-
зыкны үзләре таратуы, шул арада 
ата-аналарның сорауларына җавап 
бирү белән беррәттән, балаларга үз 
тормышларында булган күңелле ва-
кыйгаларны сөйләп, күңелләрен 
күтәрә алуы аеруча да игътибарга ла-
ек булды. Тәмле ризыклардан тыш, 
балаларга “Алга”дан истәлекле 
бүләкләр – махсус кепкалар таратыл-
ды. Тантана хоккейчы Альберт Ярул-
лин белән бергәлектә фотога төшү 
белән тәмамланды.

     � Ильмира Гафиятуллина
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Гыйлем алуның 
фазыйләтләре 
турында 

Кечкенә чактан ук олылар авызын-
нан, Кытайга барып булса да гыйлем 
ал яки бишектән алып ләхеткә кадәр 
гыйлем тупла, дигән сүзләрне ишетеп 
үсәргә туры килде. Күпләрегезнең 
мәшһүр татар халык мәкален 
ишеткәнегез бардыр. Ул болай 
яңгырый: «Көчле берне егар, белемле 
меңне егар».

Әбү Дәрда исемле сәхабә (Аллаһы 
аннан разый булсын) болай дигән: 

«Гыйлем иясе яки гыйлем алучы 
яки гыйлемне тыңлаучы бул. Ләкин 
дүртенчесе булма, һәлак булырсың». 
Моннан аңлашылганча, һәркай-
сыбызга гыйлемле, белемле булып, 
шул гыйлемне башкаларга да өйрәтү 
тиешле. Мөселман кешегә гыйлем алу 
бишектән алып ләхеткә кадәр фарыз 
булып тора. Белем алмый икән, димәк, 
Аллаһы Тәгалә каршысындагы бу-
рычын үтәми. Дөньяви гыйлемме, ди-
ни гыйлемме – мөселман кешесе ике-
сен дә тигез күреп өйрәнергә тиеш. 
Дөньяви гыйлем белән дини гыйлем 
бер-берсенә бәйләнгән, бер-берсен 
тулыландырып торалар. Аларны ае-
рып карау һич дөрес түгел. Дин 
әһелләре дә, дөньяви гыйлем 
бирүчеләр дә моны аңларга тиеш. 
Чөнки дөньяви гыйлемнәр дә Аллаһы 
Тәгалә куйган кануннарны өйрәтәләр. 
Физика, химия, биология, математика 
яки бүтән фәннәр – алар барысы да 
Аллаһының Җир йөзенә урнаштыр-
ган кагыйдәләрен өйрәтә. Кеше 
нихәтле галимрәк булса, гыйлемне 
нихәтле күбрәк өйрәнсә, тирәнрәк 
белсә, ул Аллаһы Тәгаләгә шуның 
хәтле якынрак була, чөнки ул Аллаһы 
Тәгаләнең бу дөньяны нинди камил 
сурәттә яраткан икәнен аңлый. Анда 
бөтен нәрсә кануннарга буйсына, 
тәртипсез хәрәкәтләнүче бер генә 
нәрсә дә юк. Бөтенесенең эчендә 
бертөрле нигез ята. Бөтенесенең 
төзелеше охшаш, бер-берсенә 
бәйләнгән һәм берсе-берсеннән баш-
ка була алмый.

Гыйлем сүзе Коръәндә 70 тән артык 
урында кабатланып килә. Аллаһы 
Тәгалә изге Коръәндә болай дип әйтә:

َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا  الَِّذيَن  ُقْل َهْل َيْسَتوِي 

َيْعَلُموَن

«Әйт син аларга: «Белгән белән 
белмәгән бер булырмы?»

«3өмәра / Халык Төркеме», 39:9

Өйрәтеп калдырган гыйлем өчен 

савап кеше үлгәч тә гамәл дәфтәренә 
язылып барачак. Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд галәйһиссәлам болай дип 
әйткән:

«Кеше вафат булганнан соң, барлык 
гамәле дә өзелә, ләкин аның өч төрле 
гамәле файда китерәчәк: 1) садакатүл-
җәрия, ягъни кеше үлгәннән соң да 
файда китерә торган садака. 2) башка-
ларга биреп калдырылган белем; 3) 
балаларның догалары .

Икенче хәдис-шәрифтә болай дип 
әйтелгән:

«Галимнең (белемсез) гыйбадәт кы-
лучы кешедән өстенлеге минем 
сәхәбәләремнең иң түбәненнән өстен 
булганы кебектер».

Бу хәдис гыйлем алуның нәфел на-
мазларына караганда да өстенрәк һәм 
саваплырак икәнлеген күрсәтә.

Гали бине Әбү Талиб (Аллаһы аннан 
разый булсын) шулай дип әйткән:

«Гыйлем акчадан хәерлерәк, чөнки 
гыйлем сине саклый, ә син акчаны 
саклыйсың. Гыйлем ул хөкемдар, ә ак-
ча хөкемгә дучар булучы, акчаны – са-
рыф итү киметә, ә гыйлем тарату 
белән арта».

Гыйлем алуның Ислам 
динендәге хөкеме 
нинди?

Гыйлем алу хөкеме буенча кайбер 
вакытта фарыз гаен, ә кайбер вакытта 
фарыз кифая булырга мөмкин. 
Гыйлемнең фарыз гаене ул – фарыз 
гамәлне дөрес үтәү өчен кирәк булган 
гыйлем. Бу төргә көндәлек дини 
гамәлләрне, гыйбадәтләрне кылырга 
ярдәм итә торган гыйлем керә. 
Шәһадәт кәлимәсе, аның мәгънәсен 
аңлау, тәһарәт, намаз, ураза, зәкят, 
хаҗ, сәүдә, никах, талак, кебек 
гыйлемнәрне аның белән 
шөгыльләнүче һәр кеше өйрәнергә 
тиеш.

Фарыз кифая булган гыйлем – ул 
фарыз гаен гыйлеменнән тыш булган 
шәригать белемнәре яки дөньяви 
эшләрне алып барыр өчен ярдәм итә 
торган гыйлемнәр.

Кеше Аллаһыга дога кылганда 
һәрвакыт гыйлемен арттыруны со-
рарга тиеш. Аллаһы Тәгалә моны үзе 
куша:

«Син әйт: «Әй Раббым! Миңа 
гыйлемне арттыр».

«Та Һа», 20:114

Гыйлем иясенең һәм 
гыйлем алучының 
әдәпләре

Бу турыда кыскача рәвештә имам 
Нәвәвинең «Тибян» («Ачыклау») исем-
ле китабында аңлатыла:

1) Гыйлем алуда һәм гыйлем бирүдә 
максат (ният) ачыкланырга тиеш.

Мөгаллим һәм укучы дини гыйлем 
алуда максат итеп Аллаһының риза-
лыгына ирешүне, дөрес иман 
нигезләрен өйрәнүне куярга тиешләр. 
Әгәр дә кеше дини гыйлем алганда 
максат итеп дөньяви байлыкка 
ирешүне яки дан казануны куйса, бу 
ихласлы ният булмый. Гыйлемнең 
ахыргы нәтиҗәсе Аллаһыдан курку 
булырга тиешле.

Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
галәйһиссәлам әйткән:

«Кыямәт көнендә җәһәннәм уты 
гыйлем алып аны кешеләргә өйрәткән 
һәм Коръән укыган кеше белән янды-
рылып җибәреләчәк. Аны Аллаһы 
каршына алып киләләр. Аллаһы аңа 
үзенең нигъмәтләрен искә төшерә 
башлый, бу кеше ул нигъмәтләрне та-
ный. Аллаһы аңа әйтә: «Син нинди 
гамәл кылдың? Бу кеше әйтер: «Гый-
лем алдым һәм аны башкаларга 
өйрәттем һәм Синең ризалыгың өчен 
Коръән укыдым». Аллаһы аңа әйтер: 
«Син ялганлыйсың. Син гыйлемне га-
лим, дип, ә Коръәнне матур укый, дип 
әйтсеннәр өчен генә укыдың». 
Соңыннан аны башы җиргә тигән ки-
леш җәһәннәмгә сөйрәп барырлар 
һәм шунда атырлар» .

2) Укытучы дини гыйлем бирүдә ак-
ча, дәрәҗә, бүләк кебек дөньяви 
максатларны куярга тиеш түгел. 
Хәдис-шәрифтә әйтелгән:

«Кем дә кем Аллаһы ризалыгына 
омтылып алынырга тиешле гыйлемне 
дөньядагы бер максатка ирешү өчен 
өйрәнсә, Кыямәт көнендә ул 
җәннәтнең исен дә тоймаячак» .

3) Укытучы балаларның санын 
арттыруны беренче максат итеп куй-
маска тиеш.

4) Белем бирүче кеше һәрвакыт 
күркәм холыклы, ачык йөзле, сабыр, 
йомшак күңелле булырга тиеш.

5) Белем бирүче кеше гыйлем алу-
чыга киңәш бирергә, авыр чакта 
ярдәм итәргә һәм аңа карата йомшак 
мөгамәләдә булырга тиеш. Әд-Дәрими 
исемле галим әйткән: «Гыйлем алу-
чыга һәм гыйлем бирүчегә карата 
йомшак мөгамәләдә булыгыз».

6) Гыйлем бирүче кеше беркайчан 
да белмим дип әйтергә оялмасын.

Бервакытны Гыйракның фикһ 
белгече Шәгъбигә ниндидер сорау 
бирделәр. Ул белмим дип җавап бир-
де. Шуннан соң аңа кешеләр: «Әллә 
син Гыйракның фикһ белгече була то-
рып белмим дип әйтергә 
оялмыйсыңмы? – дип әйттеләр. Ул: 
«Хәтта фәрештәләр дә Аллаһы Тәгалә 
алардан сорагач: «Син бөтен 
кимчелекләрдән пакь! Безнең гыйле-
мебез юк», – дип әйтергә оялмады-
лар», – дип җавап биргән.

7) Гыйлем алучы кеше һәрвакыт 
укытучыны хөрмәт итәргә тиеш.

Сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
галәйһиссәлам әйткән:

«Олыларны хөрмәт итмәгән, 
кечеләргә миһербанлы булмаган һәм 
галимнәребезгә ихтирамлы булмаган 
кеше минем өммәтемнән булмас» .

Гали бине Әбү Талиб (Аллаһы аннан 
разый булсын) болай дип әйткән: 
«Укытучының хакларыннан аңа күп 
сорау бирмәү, аны җавап бирә алма-
слык авыр хәлдә калдырмау, арыга-
нын сизсәң, үҗәтлек күрсәтмәү, то-
рырга теләсә, киеменнән тартмау, се-
рен таратмау, аның янында беркемне 
дә яманламау, ялгышуын теләмәү, 
әгәр дә ялгышса, гафу итү, аны 
Аллаһының әмерен саклаганчыга 
хәтле хөрмәт итү, аның алдына утыру, 
әгәр дә берәр ярдәмгә мохтаҗ булса, 
иң беренче булып ярдәм итү һәм аны 
башка кеше синеңчә әйтмәде дип 
авыр хәлдә калдырмау».

     � Тимергали хәзрәт Юлдашев,  
«Саләх» мәчете имам-хатыйбы
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•  ҮРНӘК ЗАТЛАР  •

Билял радыяллаһу ганһе – Пәйгамбәребез 
галәйһиссәламнең мөәзине

Кара тәнле, озын буйлы, ябык һәм 
куе чәчле әлеге кеше пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә бик якын иде. Әбү Габдулла 
Билял бине Рабәх радыяллаһу ганһе 
30 яшендә Исламга килә. Ул, үзләренең 
Исламда икәнлекләрен ачыктан-ачык 
бәян иткән һәм моның аркасында 
авыр газапларга тартылган җиде 
кешенең берсе була. Билял радыяллаһу 
ганһе үзен мактый башласалар, ба-
шын түбән иеп, мин кичә генә кол бул-
ган хәбәши кешесе, дип әйтә торган 
иде.

Тәкъвалыгы, саф күңеле һәм тый-
наклыгы аны шундый бөек 
дәрәҗәләргә җиткерде ки, хәтта бу 
югарылыкка аны дәрәҗәле нәселдән, 
бай даирәдән булу да күтәрә алмас 
иде. 

Бер хәдистә килгәнчә, Расүлебез 
Билял радыяллаһу ганһедән: “Йә Би-
лял, диндәге үзеңнең иң зур өметләр 
баглаган гамәлең турында әйт әле, 
чөнки мин бу төндә җәннәттә синең 
аяк тавышларыңны ишеттем”, – дип 
сораган. Билял радыяллаһу ганһе: 
“Мин тәүлекнең кайсы вакытында гы-
на тәһарәт алсам да, артыннан Аллаһы 
риза булырлык санда намаз укыйм. Бу 
гамәлдән башка берсенә дә аннан да 
зуррак өметләр багламыйм”, – дип 
җавап бирә. Билял радыяллаһу ганһе 
Пәйгамбәребез галәйһиссәламнең 
әлеге сүзләрен исенә төшерсә, 
һәрвакыт аның күзләреннән яшь ага 
иде.

Билял радыяллаһу 
ганһенең ныклыгы 
һәм тыйнаклыгы

Исламны кабул иткән беренче 
кешеләрне мөшрикләр каты газа-
пларга дучар кылды: өсләренә тимер 
көбә кием кидереп, кызу кояш астын-
да калдыра иделәр. Алар арасында Би-
лял радыяллаһу ганһе дә булды. Ул 
тәненә китергән газапларның Аллаһы 
Тәгаләнең бөеклеге алдында бер 
бәһасе дә юклыгын таный иде. Кояш 
кыздырган эссе көндә Билялны аның 
хуҗасы – Умәйә бине Хәләф урамга 
алып чыгып, эссе комга яткыра һәм 
өстенә зур таш куеп, син үлгәнче шу-
лай ятачаксың яки Мөхәммәд 
диненнән баш кагып, потларга табына 
башлыйсың, дип әйтә торган иде. Ә 
Билял радыяллаһу ганһе һаман да 
«Аллаһы бер, Аллаһы бер», дип кабат-
лап торды.

Көннәрдән бер көнне Пәйгам-
бәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең булачак мөәзинен 
җәфалаган урын яныннан Әбү Бәкер 
радыяллаһу ганһе үтеп бара иде. Һәм 
Умәйәгә карап: “Син бу кылганнарың 
өчен Аллаһыдан курыкмыйсыңмы? 

Нишләтәсең син бу мескенне, кайчан-
га хәтле шулай кыланырга җыенасың?” 
– дип сорады. Умәйә: “Син аны 
боздың, син аны коткар да инде”, – ди-
де. Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе: “Мин 
шулай эшләячәкмен дә. Минем кара 
тәнле колым бар. Ул синекенә кара-
ганда көчлерәк һәм синең динеңне то-
туда ныграк”, – диде. Умәйә риза бул-
ды һәм алар Әбү Бәкер радыяллаһу 
ганһе белән колларын алмаштырды-
лар. Билял радыяллаһу ганһе Әбү 
Бәкер радыяллаһу ганһе тарафыннан 
азат ителгән җиденче кеше иде. 

Билял радыяллаһу ганһе Мәдинәгә 
һиҗрәт кылучы кешеләр арасында да 
беренчеләрдән булды. 

«Билял радыяллаһу 
ганһенең ихласлыгы

Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үлеменнән соң Билял радыяллаһу 
ганһене “Ислам мөәзине” дип түгел, ә 
“Аллаһы Илчесенең мөәзине” дип ата-
ганнар, чөнки ул азанны 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең исән вакыты-
тында гына әйтә торган булган. Ә 
аның үлеменнән соң ул бары тик бер 
тапкыр гына азан әйткән.

Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әлеге 
дөньядан китеп, аның урынына 
мөселманнарның эшләре белән идарә 
итү өчен Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе 
билгеләнгәч, Билял радыяллаһу ганһе 
берничә тапкыр азан әйтергә ты-
рышып караган, ләкин “Гуаһлык 
бирәмен ки, тәхкыйк, Мөхәммәд 
галәйһиссәлам – Аллаһы Тәгаләнең 
Илчеседер”, – дигән сүзләргә җитүгә, 
аны күз яшьләре баса торган иде һәм 
ул бер сүз дә әйтә алмаган. Ул Әбү 
Бәкер радыяллаһу ганһе янына ба-
рып: “Йә, Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә алмашка килүче, 
мин Расүлебезнең: “Мөселман-
нарның иң яхшы гамәлләре – Аның 
юлында тырышлык күрсәтү, ягъни 
җиһад”, – дип әйтүен ишеткән идем», 
– дигән. Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе 
“Син нәрсә телисең, Билял?” – дип со-
раган. Ул: “Мин үлгәнче мөселман 
җирләренең чикләрен сакларга те-
лим”, – дип җавап биргән. Әбү Бәкер 
радыяллаһу ганһе: “Ә безгә азанны 
кем әйтер соң?” – дип әйткән. Билял 
радыяллаһу ганһенең күзен яшь 
элпәсе каплаган һәм ул: 
“Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләл-
лаһу галәйһи вә сәлләмнең үлеменнән 
соң мин бер кемгә дә азан 
әйтмәячәкмен”, – дип әйткән. Әбү 
Бәкер радыяллаһу ганһе аңа: “Китмә, 
безгә азан әйтергә кал”, – дип әйтте. 
Билял радыяллаһу ганһе: “Әгәр син 

мине коллыктан үзеңә булыр өчен 
коткарган булсаң, син әйткәнчә бул-
сын. Тик әгәр син мине Аллаһының 
ризалыгы өчен коткарган булсаң, ми-
не, Аның ризалыгы өчен ирекле иткән, 
Аллаһыга калдыр», – дип җавап кай-
тарган. Әбү Бәкер радыяллаһу ганһе: 
“Аллаһы белән ант итәм, мин сине 
Аллаһы ризалыгы өчен сатып алдым 
һәм Аның өчен ирекле иттем. Үзеңнең 
кая барасың килсә, шунда бара 
аласың”, – дип әйткән. 

Билял радыяллаһу ганһе Шамга юл 
тота һәм шунда мөселман җирләренең 
чикләрен саклый.

Берничә ел үткәч, бер төнне Билял 
радыяллаһу ганһе төшендә 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмне күрә. 
Пәйгамбәребез аңа: “Йә Билял, синең 
яктан миңа карата нинди салкынлык 
бу, минем янга барып кайтырга вакыт 
түгелме икән сиңа?” – ди. Билял 
радыяллаһу ганһе борчылып уянып 
китә, аның күңелен курку били һәм ул 
тиз арада юлга чыга. Мәдинәгә барып 
җитү белән, ул Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
каберенә бара һәм елый башлый. Ва-
кыт-вакыт ул йөзен кабер өстенә дә 
куя. Аны шул халәттә Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең оныклары Хәсән белән 
Хөсәен радыяллаһу ганһүмәләр 
күрәләр. Билял радыяллаһу ганһе әле 
берсен, әле икенчесен кочаклап елый. 
Алар аннан Пәйгамбәребез вакытын-
дагы кебек азан әйтүләрен сорый. Би-
лял радыяллаһу ганһе Пәйгамбәребез 
мәчетенең түбәсенә менеп, элек азан 
әйткән урынына басып: “Аллаһу 
әкбәр! Аллаһу әкбәр! Аллаһу әкбәр!” 
дип әйтә башлаган.

Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
үлеменнән соң азан бер тапкыр да 
яңгырамаган һәм шуңа да Мәдинә 
шәһәренең кешеләрен зур дулкынла-

ну биләп алган.
Билял радыяллаһу ганһе: “Әшһәдү 

әлләә иләһә илләллааһ, әшһәдү әл-ләә 
иләһә илләллааһ», – дип дәвам иткән. 

Әлеге сүзләрне ишетеп, Мәдинә 
шәһәре кешеләрендә калтырау бар-
лыкка килгән.

Билял радыяллаһу ганһе тагын 
дәвам итеп: “Әшһәдү әннә 
Мүхәммәдәр-расүүлүллааһ, әшһәдү 
әннә Мүхәммәдәр-расүүлүллааһ», – 
дип дәвам иткән.

Мәдинә шәһәренең бөтен кешесе 
урамга йөгереп чыккан һәм бер-
берсенә яшьле күзләре белән карап 
сорый башлаганнар: “Әллә Аллаһы 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләл-
лаһу галәйһи вә сәлләмне 
терелткәнме?” Пәйгам-бәребез 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең үлем көнен санамаганда, 
беркайчан да аның кадәр елаучы кеше 
булмаган .

Билял радыяллаһу 
ганһенең үлеме

Билял радыяллаһу ганһе үлем 
өстендә ятканда аның хатыны: “Йә, 
кайгы!” – дип әйткән. Ә Билял 
радыяллаһу ганһе: “Йә, шатлык, 
иртәгә мин яраткан, якын кешеләрем 
– Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм һәм 
аның төркеме белән күрешәчәкмен”, – 
дигән.

Билял радыяллаһу ганһе һиҗри бу-
енча 20нче елда Димәшкъ шәһәрендә 
63 яшендә үлә, аның кабере шунда ук 
сакланган. Бүгенге көнгә кадәр анда 
кешеләр килеп йөри. Аллаһы аннан 
разый булсын һәм безне аның 
бәрәкәтеннән мәхрүм итмәсен иде! 
Әәмин.

     � Сәхифәне Миләүшә 
Нигъмәтуллина әзерләде
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•  БУ КЫЗЫКЛЫ   •

Мәктәп дәреслекләреннән үк билгеле 
булырга тиешле күренекле биш 
мөселман галиме

Күптән түгел уздырылган социоло-
гик тикшеренүләр нәтиҗәсендә, ди-
ни кешеләр математика, биология 
һәм физика кебек фәннәрдә бик 
көчле булмый, дигән ялгыш фикергә 
килгәннәр. Дөньяда, гомумән, дин үз 
табигате буенча фәнгә капма-каршы, 
дигән фикер яши. Ләкин фән белән 
дин арасындагы каршылык – ул бары 
тик миф кына.

Фән белән дин үзара бәйле булма-
салар да, бер-берсенә каршы 
килмәгәннәр. Моңа ачык үрнәк итеп, 
гаҗәеп фәнни ачышлар ясап та, шул 
ук вакытта чын мөселманнар булып 
кала белгән мөселман галимнәренең 
биографияләрен китерергә мөмкин.

1. Ибне Әл-Хәйсәм
Ауропада “Әлхәзен” буларак таны-

лган гарәп галиме – Хәсән бине Әл-
Хәйсәм хәзерге фәнни методологиягә 
нигез салучы буларак билгеле. 
Яктылыкның дулкынлы табигате ту-
рында язылган хезмәтенә бәйле ул 
оптика фәненә нигез салучы булып та 
санала. Аның фәнни ачышлары, кеше 
яктылык дулкыннары ярдәмендә 
күрә ала, дигән мифны кире какты.

Ибне Әл-Хәйсәм кешенең тирә-
якны күрә алуы нурның предметка 
бәрелеп, кире күзгә кайтуы 
нәтиҗәсенә бәйле булуын күрсәткән. 
Ибне Әл-Хәйсәм үз вакытыннан күп 
мәртәбәгә алга атлаган, ул Ньютон 
яки Эйнштейн кебек бөек галимнәр 
белән бер рәттә булуга лаек.

2. Әл-Җәзари
Энциклопедист һәм галим 

Исмәгыйль Әл-Җәзари 900 ел элек 
Көньяк Төркиядә туган. Ул сәнгать 
белән сәгать осталыгын кушуы белән 
танылган. Шулай ук ул даһи техника – 
су ярдәмендә вакытны күрсәтә ала 
торган сәгать тә уйлап таба. Аның иң 
мөһим казанышлары механика белән 
мавыгу вакытында барлыкка килгән.

Үзенең “Механиканың теориясе 
һәм практикасы” дигән танылган 
хезмәтендә ул йөздән артык 
ачышларының эшләү принципларын 
ача. Эчке ягулы двигательне, су дви-
гателен уйлап табуны да аның 
исеменә билгелиләр. Соңрак барлык-
ка килгән пар двигателе, ә аннан соң 
бензин двигательләре дә әлеге 
ачышларның принципларына 
нигезләнеп эшли.

3. Әз-Зәһрави
Ауропада Әбелкасыйм буларак та-

нылган, Әбү Әл-Касыйм Әз-Зәһрави 
тарихка хәзерге заман хирургиясенә 
нигез салучы кеше буларак кереп 
калган. Ул 200дән артык хирургия ин-
струментлары уйлап таба, медицина 
фәне 10 гасыр диярлек аның ачышла-
ры йогынтысында була. Әлеге зур йо-
гынтыны билгеләүче булып, аның 30 
томлык «Китаб Әт-Тасриф» дип 
исемләнгән хезмәте тора, ул Ауропа, 
Африка һәм Азиядә киң таралыш 
алган хезмәт булып санала.

Бүгенге көнгә кадәр хирурглар Әз-
Зәһрави уйлап тапкан техникалар 
һәм ачышларны кулланалар. Әлеге 
күренекле табиб акушерлык өлкәсенә 
дә зур йогынты ясаган. Аның тара-
фыннан яраларны тегү өчен уйлап 
табылган эреп юкка чыга торган 
җепләр йөкле хатыннарга кесарево 
юлы белән бала табуны җиңеләйткән. 
Әз-Зәһравинең тыйб (медицина) 
өлкәсенә керткән өлеше бик зур һәм 
югары бәяләнә, чөнки бүгенге көнгә 
кадәр аның ачышлары берничә йөз 
миллион кешеләрнең гомерләрен 

коткарган.

4. Әл-Җәхиз
Дарвинга кадәр мең ел алдан, 

мөселман дөньясына төрләрнең бар-
лыкка килү теориясен уйлап табучы 
галим билгеле булган. Африка ша-
гыйре һәм энциклопедист Әл-Җәхиз 
табигый сайлап алу турында әйткән 
беренче галим була. Аның 7 томлык 
“Хайваннар китабы” энциклопедия-
се берничә йөз төрле хайваннарга 
тасвирлама бирә. Моннан тыш, ул 
кешенең тән төсе кара булу – 
кешенең тирә-яктагы табигать шар-
тларына җайлашуы мисалы, дигән 
теорияне дә тәкъдим итә.

Әлеге мөселман галиме Дарвинга 
кадәр 1000 ел алдан эволюция меха-
низмнарын ачкан.

5. Габбәс бине Фирнәс
Чыгышы белән Африкадан булган 

тагын бер галим-энциклопедист. 

Ибн Фирнәс кешелек тарихында бе-
ренче булып оча торган машина, 
ягъни планер уйлап тапкан. Планер 
тупасрак, катырак дизайнда булган 
һәм шулай ук аның белән идарә итү 
өчен махсус рычаглары да булмаган 
диярлек. Шуның нәтиҗәсендә, пла-
нерны сынап карау вакытларында ул 
еш кына җиргә каты утыра торган 
була. Тик шулай да, һавада очу 
өлкәсенең алга китешенә үзенең 
өлешен керткән өчен Ибне Фирнәс 
исеме белән айдагы кратер аталган.

Ибн Фирнәснең һавада очу белән 
кызыксынуыннан тыш, шулай ук ул 
башка күп кенә мөһим ачышларның 
авторы да булып тора. Аның “уку 
өчен ташлары” хәзерге күзлекләрнең 
“бабалары” булып санала. Моннан 
тыш, ул үзенең өендә идән астында 
тигез, пыяла сфералардан ясалган 
хәзерге заман планетарийларга ох-
шаш җайланма төзи. Аның 
ярдәмендә ул йолдызларның күк 
гөмбәзендә хәрәкәт итүләре 
күренешен күзәтә алган.

     � islam-today.ru 
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•  КҮРКӘМ ӘХЛАК  •

Әдәплелегең сәламең белән беленер
«Әс-Сәлам» — Хак Сөбеханәһу вә 

Тәгаләнең мөбарәк исемнәренең бер-
се: кешеләрнең бер-берләренә сау-
лык, тынычлык теләү, хәлен сорашу-
дыр.

Сәлам кагыйдә буенча, «Әссәләмү 
галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә 
бәрәкәтүһ», дип дәшү. Әмма гади генә 
«Әссәләмү галәйкүм!» дип сәлам бирү 
бөтенебезгә тиешле бурыч булып то-
ра.

«Әдәбеңне сәламеңнән белерләр» 
дигән әйтем очраклы гына таралма-
ган. Димәк, сәлам – әхлакның югары 
билгесе, әдәп символы, гомумкеше-
лек кыйммәтенең иң гүзәледер.

Расүлуллаһ салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм әйтә ки: «Җайдак җәяү бару-
чыга, үтеп баручы утырганга, азчы-
лык күпчелеккә сәлам бирә». 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм: «Тәмуг әһеле кемнәр 
икәнен әйтимме? Һәрбер дорфа, буш, 
мактанчык, канәгатьсез һәм тәкәббер 
адәм тәмуг әһеледер!» – дип безне 
кисәтә . 

Расүлуллаһ салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм хәтта балалар яныннан үтеп 
барганда да аларга беренче үзе сәлам 
биреп үтә иде. Ул сәхабәләргә: «Сез 
җәннәткә керә алмыйсыз, мәгәр 
мөэмин булмасагыз, мөэмин була ал-
мыйсыз, мәгәр бер-берегезне яхшы 
күрмәсәгез, мәхәббәт итмәсәгез», – 
дип өйрәтеп килде. Шулай ук әйтә 
иде: «Арагызда өлфәт-мәхәббәтне 
көчәйтә торган гамәлне өйрәтимме?» 
Сәхабәләр: «Әйе, йә Расүлуллаһ 
галәйһиссәлам», диештеләр. Ул: 
«Сәлам таратыгыз!» – дип җавап бир-
де.

Зирәк халкыбыз кешенең сәлам 
бирүендәге әдәбенә карап, аның нин-
ди тәрбия алганына бәя бирә дә инде.

Яхшы исемгә лаек булу өчен яхшы 
гамәлләрне кылу лязем. Яхшы 
гамәлләрнең башлангычы, нигезе исә 
сәлам бирүдән башлана. Коръән сүзе 
белән әйтсәк: 

«Әгәр өйләргә керсәгез, бер-бе-
регезне Аллаһыдан булган мөбарәк 
һәм хуш исәнләшү белән 
сәламләгез. Менә шулай Аллаһы 
сезгә аятьләрне аңлата! Шаять, сез 
акылга килерсез».

«Нур», 24:61

Ашау әдәбе
Динебез күрсәтмәләрендә ашау 

кагыйдәләрен яктыртуга аерым игъ-
тибар бирелә, чөнки моның белән ке-
ше үзен генә түгел, ә бәлки гаилә 
әгъзаларын да савапка этәрә һәм 
сәламәтлеген дә арттыра.

Ашау әдәпләренең беренчесе: 
тәгамнең хәләл, пакь булуы, ягъни 
мөселман кеше гаиләсен хәләл ризык 
белән тәэмин итүгә игътибар бирергә 

тиеш. Аллаһы Тәгалә Коръәни 
Кәримдә: 

«Аллаһы сезгә ризык иткән 
хәләл һәм хуш ләззәтлеләрдән 
ашагыз һәм үзегез иман китереп 
инанган Аллаһыдан куркыгыз!» – 
дигән. 

«Мәидә / Аш Яулыгы», 5:88

Димәк, кеше Аллаһы Тәгалә хәләл 
кылган нәрсәләрне хәләл юл белән та-
былган акчага сатып алып, кулланыр-
га тиеш.

Ашау алдыннан кулларны юу ашау 
әдәбенең әүвәлгеседер. Бу турыда 
Расүлуллаһ салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм: «Ашаудан алда кулларны юу 
бер савап булса, ашап бетергәч юуда 
ике өлеш савап бар», – дигән. Шул 
мәгънәдәге башка бер хәдистә исә: 
«Ашаганчы һәм ашаганнан соң кулны 
юу фәкыйрьлекне куа, бу гамәл 
пәйгамбәрләрнең сөннәтедер», – дип 
әйтелә. 

Мөселманнар табын янына утыр-
ганда да әдәпне үтәргә тиешләр, ягъ-
ни табын янына утыргач торып 
киткәнчегә хәтле бертөрле утырырга 
кирәк, янтаеп та, ятып та торырга 
ярамый. Әбү Җүһәйфә радыяллаһу 
ганһе риваять иткән хәдистә 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм: «Мин янтайган килеш аша-
мыйм», – дигән . Шулай ук, Расүли 
Әкрам салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
аягүрә хәлдә ашауны, су эчүне ярат-
маган. Мондый хәлдә ашау әдәп нор-
маларын гына бозып калмый, ә 
сәламәтлек өчен дә зарарлы санала.

Япон галимнәре күзәтүләренә ка-
раганда, аягүрә торган хәлдә ашауга 
яки эчүгә гадәтләнгән кеше сукыр 
эчәк (аппендицит) ялкынсынуы 
белән авырырга мөмкин, чөнки кеше 
аягүрә торганда сукыр эчәк тамагы 
югарыга – ризык килү юлына карап 
ачылган булса, утырганда исә эчәкләр 
тупланып, шушы эчәк аска карап тора 
икән. Нәтиҗәдә аңа һичнәрсә төшми.

Уртача ашау да әдәпнең аерылгы-
сыз өлеше. Чиктән тыш күп ашау 
нәтиҗәсендә ашказаны һәм эчәкләр 
хәрәкәте азая.

Бу турыда да Пәйгамбәребезнең 
хәдисе бар: «Карынның өчтән бер 
өлеше ашамлык, янә бер өлеше эчем-
лек вә калган өлеше һава өчендер». 
Менә шундый рәвештә тукланган 
кешенең табибка ихтыяҗы калмый. 
Бу турыда Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм шулай дигән: «Без 
шундыйлар ки, ачыкканны хис 
итмичә ризык капмыйбыз, ашаганда 
да чиктән күп ашамыйбыз!»  

Янә бер әдәп: гаилә әгъзаларының 
табын янында җыелып ашаулары-
дыр. «Ризыкның яхшысы күпчелек 
белән булганыдыр», диелгән хәдис-
шәрифкә күрә гаилә әгъзаларының 
бөтенесе бер табын янына утырган 

хәлдә ашаулары максатка яраклы-
дыр, чөнки болай булганда уртада 
мөнәсәбәтләр ныгый, җылылык арта.

Бер хәдистә: «Бисмилласыз 
башланган эшнең ахыры китектер», – 
диелә. Моңа бөтен эшләр дә карый, 
димәк, ашауны да «бисмиллә» белән 
башлау тиешле. Гайшә радыяллаһу 
ганһә Расүли Әкрам салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнән риваять иткән 
хәдистә: «Кем ашаса, Аллаһының исе-
мен зикер итсен. Әгәр башында 
Аллаһының исемен зикер итүне 
онытса: «Бисмиллаһи әүвәлүһү вә 
ахирәһү», – дисен», – дип әйткән.  

Болай ашый башлау ризыкка 
бәрәкәт өсти. Тәгам тәнгә сеңеп, 
кешегә көч керә. Киресенчә булса, 
бәрәкәт кача. 

Уң кул белән ашау шулай ук сөннәт 
гамәлләрдән санала. Расүлуллаһ 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: «Кем 
ашаса, уң кулы белән ашасын. Су эчсә, 
уң кулы белән эчсен», – дигән.

Әдәпләрнең янә берсе: ризыкны 
яманламау, чөнки Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер-
кайчан да ризыкны гаепләмәде. 
Берәр ризык күңеленә хуш килмәсә, 
ул аны ашамый иде. Әмма ризык ях-
шы булмады, мин бу ашамлыкны хуш 
итмәдем кебек сүзләрне әйтми иде.

Шулай ук, ризыкны үтә дә кайнар 
яки үтә дә суык хәлдә ашамаска, аша-
ган вакытта эчемлек кулланмаска 
кирәк. Бу да әдәпкә керә, чөнки кай-
нар яки суык ризык ашказаны 
эшләвенә начар тәэсир итә, ашаган 
вакытта эчемлек эчү ризыкның фай-
далы матдәләренең тәнгә сеңми ка-
луына сәбәп була.

Ашап бетергәннән соң, әлбәттә, до-
га кылына. Аллаһы Тәгаләгә хәмед, 
нигъмәтләр өчен шөкер әйтелә. 
Шөкер исә нигъмәтләрне бетүдән са-
клый.

Юлда йөрү әдәбе
Тормышның бөтен өлкәләрендә 

булган кебек, юлда йөрүгә дә хас әдәп 
кагыйдәләре бар. Аларның иң берен-
чесе – дога уку.

Юл йөрү әдәбенең икенчесе – юлда 
барганда уртача бару. Юлдан барган-
да тиз-тиз, ашыгып йөрү яки бик 
әкрен сүлпән йөрү дә ярамый. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм йөргәндә вәкарь белән 
йөргән.

Расүли Әкрам салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм юлдан барганда адымна-
рын җирдән куәт белән, гүяки 
түбәнрәккә барган кебек ясый иде. 
Кайчан берәр тарафка борылса, бөтен 
тәне белән борыла иде, фәкать муе-
нын гына борып тормас иде.

Картларга ихтирам күрсәтү дә 
ошбу әдәпләр арасына керә. Әгәр юл-
чы яше олыракка юлыкса, аның ар-
тыннан барсын, мөмкин кадәр аңа 
хөрмәт күрсәтсен.

Юлда дуслар әдәбенә ригая итү дә 
зарури. Берәр кеше дус яки туганна-
ры белән очрашса, һаваланып, үзен 
олыга санап, алларыннан үтүгә 
хәрәкәт итмәве хәерлерәк. Ләкин 
тәкәбберләнмичә, әдәп, хөрмәт, 
хезмәт күрсәтеп алларыннан үтеп 
китүендә зарар юк.

Шулай ук, юлда барган вакытта 
иптәшләр белән очрашканда артык 
сораулар бирү дә яхшы түгел. Әгәр 
берәү аңа сәлам бирсә, җавап биреп 
үтеп китсен, юлның уртасында аның 
белән сорауларга батып, сөальләрне 
күбәйтү дөрес булмас. Хәзрәти 
Мөһетдин бине Әл-Гарәби: «Юлда 
берәр кеше дустын очратканда аннан 
хәлең ничек, кайдан киләсең яки кая 
барасың, дип сорамасын, чөнки бу 
сорашулар аны уңайсыз хәлгә калды-
руы мөмкин», – дип әйткән.

Юл йөрү әдәбеннән тагын берсен 
китерик: юлда очраган таш, 
чәнечкәле нәрсәләр, пыяла һ.б. шуңа 
охшаш юлчыларга зарар китерерлек 
әйберләрне алып читкә кую.

     � Вәлиулла хәзрәт Якуповның  
“Вәгазьләр” китабыннан
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Япониядәге беренче мәчет татарлар 
тарафыннан төзелүе дөресме?

Мәчет Япониянең Кобе дип 
аталган шәһәрендә урнашкан. Гео-
график яктан Кобе, Япониянең баш-
ка шәһәрләренә караганда, бик 
уңайлы урында булуы белән аеры-
лып тора. Биредә уртача климат. 
Шәһәр урнашкан урын куркыныч-
сыз, җир тетрәүләр бик сирәк 
күзәтелә. Кобеда, Япониянең инду-
стрия үзәге булган Осаке шәһәре 
белән сәүдә эшләре алып баручы бик 
күп чит ил кешеләре яши. 20 нче 
гасырның икенче яртысында монда 
чит илләрнең күп кенә сәүдә 
вәкиллекләре булган. Ул вакытта 
Һиндстан (Пакистан – Британия 
Һидстанының бер өлеше булган чор), 
Индонезия, Малайзия, гарәп илләре 
мөселманнары да Кобе шәһәрендә 
төпләнүне кулай күрә иде. Мөселман 
илләре белән сәүдә эшләре алып ба-
ру белән, илдә акрынлап 
мөселманнарның саны арта. 

Баштарак Кобе мөселманнары ае-
рым-аерым яшәгәннәр: сан буенча 
күп булмаганнар һәм, нигездә, 
шәһәрдә тел һәм гыйбадәт кылуда 
төрле халыклар тупланган булган. 
1917 елда революциядән һәм боль-
шевиклар җәбер-золымыннан 
Япониягә качып килгән татарлар 
барлыкка килү белән, Кобеда берен-
че мөселман районы формалаша. Та-
тар җәмәгатьчелеге җомга намазын 
һәм Рамазан айларында тәравих на-
мазларын укыр өчен аерым бина 
арендалый башлый, ә соңрак үз 
мәктәбен ача. Башта имам вазифа-
ларын Иж-Бубый имамы Габдрахман 
хәзрәт Кәрими башкарган. Әмма 
озакка сузылган авыруы аркасында 
Габдрахман хәзрәт бу вазифаны кал-
дырырга мәҗбүр булган. Чама белән 
1934 елда имам вазифасына чыгышы 
белән Уфа губерниясе кешесен, Шан-
хайда “Мөселман качкыннары 
җәмәгатьчелеге”нә нигез салучы 
Мәдьяр хәзрәт Шәмгунины чакырта-
лар. Арендаланган бина булгач татар 
гыйбадәт йортына җомга һәм бәйрәм 
намазларын укыр өчен шәһәрнең 
башка милләт кешеләре: һиндлар, 
гарәпләр, индонезиялеләр, 
малайзиялеләр дә килә башлый. Ак-
рынлап Кобе мөселманнары тулы 
кыйммәтле мәчет төзү турындагы 
фикергә килә. 1927 нче елда чыгыш-
лары белән Британия Һидстаныннан 
булган, сәүдәгәрләр Әхмәд, 
Мөхәммәд Габделкәрим Бочия һәм 
Габдрахман хәзрәт Кәрими бу изге 
эштә беренче адымнарны ясый. 1928 
елда Һиндстан мөселманнары һәм 
татар җәмәгатьчелеге мәчет 
төзелеше өчен комитет төзү карары-
на килә һәм акча җыю эшләрен баш-

лап җибәрә. 1929 елда комитет мәчет 
төзелеше өчен рәсми ризалык сорап, 
Япония хакимиятенә мөрәҗәгать 
итә. Комитетның рәисе итеп 
Мөхәммәд Габделкәрим Бочия (Бри-
тания Һидстаныннан), комитетның 
акчасын саклаучы итеп, туганнар 
Габделсаттар һәм Бәк Габделкәрим 
(Британия Һидстаныннан), һәм 
сәркатипләр буларак Әхмәд һәм Габ-
дулла Гаффар (татар җәмәгатьчелеге 
вәкилләре) исемле кешеләр һәм ике 
яктан да башка күп санлы әһелләр 
билгеләнә. Мәчет төзелү Япония та-
рихында беренче тапкыр булганлык-
тан, хакимияттәгеләрдән төзелеш 
өчен ризалык алу процессы тоткар-
лана. 

Алты ел дәвамында комитет 70 
000 йен (Япониядәге акча берәмлеге, 
1 йен – 0,59 сумга тиң) акча җыя. Та-
тарлар качкыннар сыйфатында бул-
ганга күрә, аларның финанс 
мөмкинлекләре чикләнгән була. 
Шуңа күрә акчаларның күп өлеше 
Һиндстан мөселманнары тарафын-
нан туплана. Мәчет төзер өчен коми-
тет шәһәрнең иң яхшы урамыннан 
җир сатып ала. Ниһаять, 1934 елда 
Япония хакимияте төзелеш өчен үз 
ризалыгын бирә. Шул ук вакытта 
төзелеш эшләрен алып бара торган 
оешма эзли башлыйлар. Нәтиҗәдә, 
50 000 йен акчага, илнең иң яхшы 
оешмаларының берсе – “Такэнага-

гуа” компаниясе белән килешү 
төзелә. Оешма 1935 елның апрель ае-
на төзелү эшләрен тәмамларга 
вәгъдә бирә. Мәчетнең беренче та-
шын куюның тантаналы өлеше – 
1934 елның 30 ноябре көненә туры 
килә. Бу Япония мөселманнары өчен 
генә түгел, Җир йөзенең барлык 
мөселманнары өчен дә зур әһәмияткә 
ия булган вакыйга иде. Тантанага 
Төркия, Иран, Мисыр, Әфганстан 
консуллыклары вәкилләре, 
Япониянең күп кенә түрәләре һәм 
галимнәре катнашында 400 ләп кеше 
җыела. Чара вакытында Мәдьяр 
хәзрәт Коръән аятьләре укып, Япо-
ния белән ислам дөньясы арасында-
гы дуслык өчен дога кыла. Әлеге ва-
кыйга берничә көн дәвамында радио 

һәм матбугат тарафыннан игътибар 
үзәгендә була. Мәчетне күркәм итеп, 
шәрык стилендә төзиләр. Ул өч кат-
тан тора: беренчесендә – зур залда 
иҗтимагый чаралар үтә, икенче зал-
да намаз укыла, өченче зал – балкон, 
биредә хатын-кызлар өчен намаз уку 
урыны каралган була. Мәчет янында 
мәктәп өчен аерым бина салалар. 
Әлеге мәчет бүгенге көнгә кадәр үз 
эшчәнлеген алып бара. Кобе 
шәһәренең үзәгендәге күркәм мәчет 
– Икенче бөтендөнья сугышы вакы-
тында Америка бомбаларыннан са-
кланып калган берничә бинаның 
берсе булып санала.

     � islam-today.ru 

Япониянең Коби шәһәрендәге мәчет. Июнь, 1945 ел.
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Җәдвәлдә 10-15 минутлык үзгәрешләр булырга мөмкин.

 � ДҮШӘМБЕ
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Фикһ дәресләре
8:15 Бер хәдис – бер җавап
8:35 «Мәслихәт» 
9:00 Хикмәтле хикәяләр
9:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
9:30 Әкиятләр иле
09:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
10:00 Намазга өйрәник
10:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
10:30 Тәфсир дәресләре. Тимергали 

Юлдашев
11:00 Гаилә дәресләре
11:30 Балам-багалмам
12:00 Азан 
12:05 Сказки снов
12:15 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
12:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
13:00 Поучительные истории
13:15 Ислам без стереотипов
13:30 МИМ
13:40 Учимся читать намаз 
14:00 Есть хадис – есть ответ
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Фикһ дәресләре
17:15 Бер хәдис – бер җавап
17:35 «Мәслихәт» 
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
18:30 Әкиятләр иле
18:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
19:00 Намазга өйрәник
19:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
19:30 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев
20:00 Гаилә дәресләре
20:30 Балам-багалмам
21:00 Сказки снов
21:10 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
21:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:00 Поучительные истории
22:15 Ислам без стереотипов
22:30 МИМ
22:40 Учимся читать намаз 
23:00 Есть хадис – есть ответ
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священого Корана

 � СИШӘМБЕ
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Хәдис дәресләре
8:20 Җан авазы
8:30 «Мәслихәт» 
8:50 Әлифба сабаклары
9:00 Хикмәтле хикәяләр
9:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа ) 
9:30 1001 хәзинә
9:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 
11:30 Бер хәдис – бер җавап
12:00 Азан 
12:05 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа ) 
12:20 МИМ
12:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
12:45 Сказки снов (повторение за по-

недельник)

13:00 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:10 Поучительные истории
13:30 Ислам без стереотипов
13:45 40 хадисов – 40 толкований
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Хәдис дәресләре
17:20 Җан авазы
17:30 «Мәслихәт» 
17:50 Әлифба сабаклары
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
18:30 1001 хәзинә
18:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 
20:30 Бер хәдис – бер җавап
21:00 Сказки снов (яңа  чыгарылыш)
21:10 Мультфильм на русском (Вете-

рок)
21:30 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
21:45 МИМ
22:00 Хузур вояж с Антоном Кротовым
22:10 Поучительные истории
22:30 Ислам без стереотипов
22:45 40 хадисов – 40 толкований
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священого Корана

 � ЧӘРШӘМБЕ
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Фикһ дәресләре
8:15 Бер хәдис – бер җавап
8:35 «Мәслихәт» 
9:00 Хикмәтле хикәяләр
9:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа ) 
9:30 Әкиятләр иле
09:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
10:00 Намазга өйрәник
10:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
10:30 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев
11:00 Гаилә дәресләре
11:30 Балам-багалмам
12:00 Азан 
12:05 Сказки снов (повторение втор-

ник)
12:15 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
12:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
13:00 Поучительные истории
13:15 Ислам без стереотипов
13:30 МИМ
13:40 Учимся читать намаз 
14:00 Есть хадис – есть ответ
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Фикһ дәресләре
17:15 Бер хәдис – бер җавап
17:35 «Мәслихәт» 
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа ) 
18:30 Әкиятләр иле
18:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
19:00 Намазга өйрәник
19:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
19:30 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев
20:00 Гаилә дәресләре
20:30 Балам-багалмам
21:00 Сказки снов (яңа  чыгарылыш)
21:10 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа)
21:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:00 Поучительные истории
22:15 Ислам без стереотипов
22:30 МИМ
22:40 Учимся читать намаз 
23:00 Есть хадис – есть ответ
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священого Корана
 

 � ПӘНҖЕШӘМБЕ
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Хәдис дәресләре
8:20 Җан авазы
8:30 «Мәслихәт» 
8:50 Әлифба сабаклары
9:00 Хикмәтле хикәяләр
9:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
9:30 1001 хәзинә
9:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 
11:30 Бер хәдис – бер җавап
12:00 Азан 
12:05 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
12:20 МИМ
12:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
12:45 Сказки снов (повторение за по-

недельник)
13:00 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:10 Поучительные истории
13:30 Ислам без стереотипов
13:45 40 хадисов – 40 толкований
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Хәдис дәресләре
17:20 Җан авазы
17:30 «Мәслихәт» 
17:50 Әлифба сабаклары
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
18:30 1001 хәзинә
18:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев 
20:30 Бер хәдис – бер җавап
21:00 Сказки снов (яңа  чыгарылыш)
21:10 Мультфильм на русском (Вете-

рок)
21:30 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
21:45 МИМ
22:00 Хузур вояж с Антоном Кротовым
22:10 Поучительные истории
22:30 Ислам без стереотипов
22:45 40 хадисов – 40 толкований
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священого Корана
 

 � ҖОМГА
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Фикһ дәресләре
8:15 Бер хәдис – бер җавап
8:35 «Мәслихәт» 
9:00 Хикмәтле хикәяләр
9:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
9:30 Әкиятләр иле
09:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
10:00 Намазга өйрәник
10:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
10:30 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев

11:00 Гаилә дәресләре
11:30 Минбар (Җомга вәгәзләре)
12:00 Азан 
12:05 Сказки снов (повторение втор-

ник)
12:15 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
12:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
13:00 Поучительные истории
13:15 Ислам без стереотипов
13:30 МИМ
13:40 Учимся читать намаз 
14:00 Есть хадис – есть ответ
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгатьтә
17:00 Фикһ дәресләре
17:15 Бер хәдис – бер җавап
17:35 «Мәслихәт» 
18:00 Хикмәтле хикәяләр
18:15 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
18:30 Әкиятләр иле
18:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
19:00 Намазга өйрәник
19:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
19:30 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев
20:00 Гаилә дәресләре
20:30 Минбар (Җомга вәгәзләре)
21:00 Сказки снов (яңа  чыгарылыш)
21:10 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
21:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:00 Поучительные истории
22:15 Ислам без стереотипов
22:30 МИМ
22:40 Учимся читать намаз 
23:00 Есть хадис – есть ответ
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священого Корана
 

 � ШИМБӘ
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Тәмле булсын 
8:20 Җан авазы
8:30 Хәләл
8:45 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
9:00 Әкиятләр иле
9:10 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
9:30 Намазга өйрәник
9:50 Әлифба сабаклары
10:00 Хикмәтле хикәяләр
10:15 «Рисалә» Каюм Насыйри
10:30 Гаилә дәресләре
11:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев
11:30 «Мәслихәт» 
12:00 Азан 
12:05 Сказки снов (повторение втор-

ник)
12:15 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
12:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
13:00 Поучительные истории
13:15 Ислам без стереотипов
13:30 МИМ
13:40 Учимся читать намаз 
14:00 Есть хадис – есть ответ
14:20 Художественный фильм
16:00 Минбар (Җомга вәгәзләре)
16:30 Фикһ дәресләре
17:45 Бәрәкәтле гаилә
17:30 Балам-багалмам
18:00 Хәдис дәресләре
18:20 Бер мәчет тарихы
18:30 Тәмле булсын 

18:50 Җан авазы
19:00 Шифа
19:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
20:00 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
20:15 Әкиятләр иле
20:30 «Мәслихәт» 
21:00 Сказки снов 
21:10 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа)
21:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:00 Поучительные истории
22:15 Ислам без стереотипов
22:30 МИМ
22:40 Учимся читать намаз 
23:00 Есть хадис – есть ответ
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священого Корана
 

 � ЯКШӘМБЕ
7:00 Хәерле сәгатьтә
8:00 Тәмле булсын 
8:20 Җан авазы
8:30 Хәләл
8:45 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хужа яңа) 
9:00 Әкиятләр иле
9:10 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
9:30 Намазга өйрәник
9:50 Әлифба сабаклары
10:00 Хикмәтле хикәяләр
10:15 «Рисалә» Каюм Насыйри
10:30 Гаилә дәресләре
11:00 Тәфсир дәресләре Тимергали 

Юлдашев
11:30 «Мәслихәт» 
12:00 Азан 
12:05 Сказки снов (повторение втор-

ник)
12:15 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
12:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
12:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
13:00 Поучительные истории
13:15 Ислам без стереотипов
13:30 МИМ
13:40 Учимся читать намаз 
14:00 Есть хадис – есть ответ
14:20 Художественный фильм
16:00 Минбар (Җомга вәгәзләре)
16:30 Фикһ дәресләре
17:45 Бәрәкәтле гаилә
17:30 Балам-багалмам
18:00 Хәдис дәресләре
18:20 Бер мәчет тарихы
18:30 Тәмле булсын 
18:50 Җан авазы
19:00 Шифа
19:40 Мульфильм на татарском 

(Җилкәй)
20:00 Мульфильм на татарском (Шөкер 

Хуҗа яңа) 
20:15 Әкиятләр иле
20:30 «Мәслихәт» 
21:00 Сказки снов 
21:10 Мульфильм на русском (Шөкер 

Хуҗа яңа )
21:30 Мультфильм на русском (Вете-

рок) 
21:45 Хузур вояж с Антоном Кротовым 
22:00 Поучительные истории
22:15 Ислам без стереотипов
22:30 МИМ
22:40 Учимся читать намаз 
23:00 Есть хадис – есть ответ
23:20 Художественный фильм
01:05 Чтение Священого Корана
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РЕДАКЦИЯ СОВЕТЫ: 
Татарстан мөфтие, Үзәкләшкән дини оешма –  
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния 
нәзарәте рәисе 
Камил СӘМИГУЛЛИН;
«Хозур» нәшрият йорты директоры
Ришат ХӘМИДУЛЛИН;
ТР МДНнең дәгъват бүлеге җитәкчесе 
Булат МӨБӘРӘКОВ;
Татарстанның баш казые 
Җәлил ФАЗЛЫЕВ;
ТР МДНнең Голәмәләр шурасы әгъзасы
Габдулла ӘДҺӘМОВ

Гамәлгә куючы: Үзәкләшкән дини оешма – Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте 
     (420024, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Габдулла Тукай урамы, 38).
Нәшир:  «Хозур» нәшрият йорты
    (420111, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Лобачевский урамы, 6 нчы йорт)

Газета Татарстан Республикасы матбугат һәм мәгълүмат министрлыгында 1993 елның 16 нчы февралендә 240 нчы но-
мер белән теркәлгән.
Материалларны күчереп бастырганда кайдан алынганлыгын, авторларын күрсәтү мәҗбүри.
Газета «Татмедиа» АҖ филиалы «Идел-Пресс» полиграфия-нәшрият комплексында басылды  
(420066, Казан шәһәре,  Декабристлар ур., 2)
Тираж: 5 мең данә  Заказ №2753
Газетага ярты елга язылу бәясе – 132 сум. Индексы – П4333. Казан шәһәренең мәчетләрендә 24 нче сентябрьдә таратыла. 
График буенча бу санга 23 нче сентябрь көнне 21.00 сәгатьтә кул куелырга тиеш иде. Кул куелды: 21.00 сәгатьтә.

Сентябрь саны, №9 (290)

Баш мөхәррир:  Нәширбанов И.К.
Мөхәррир:   Хамматов Л. Р.
Дизайнер:   Даутов Р. А.
Яңартылган логотип авторы:  Димасов Э. И.
Биткә салучы:  Сәйфетдияров Р. Г.
Редакциянең һәм нәшер итүченең адресы:
420111, Казан шәһәре, Лобачевский ур., 6 нчы йорт
Электрон адресы: shura@huzur.ru
Телефон: +7 (843) 598-09-42

ДИН ВӘ МӘГЫЙШӘТ

КАЗАН ӨЧЕН ОКТЯБРЬ АЕНА НАМАЗ ВАКЫТЛАРЫ

Көн

Иртәнге намаз
Кояш  
чыга

Өйлә  
намазы

Икенде 
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү  
намазыСәхәр 

тәмам

Мәчет-
ләрдә 
укыла

01.10.2019 03:40 04:15 05:45 12:00 15:19 17:20 19:01
02.10.2019 03:42 04:17 05:47 12:00 15:17 17:17 18:59
03.10.2019 03:44 04:19 05:49 12:00 15:15 17:15 18:56
04.10.2019 03:47 04:21 05:51 12:00 15:12 17:12 18:53
05.10.2019 03:49 04:23 05:53 12:00 15:10 17:09 18:51
06.10.2019 03:51 04:25 05:55 12:00 15:08 17:07 18:48
07.10.2019 03:53 04:27 05:57 12:00 15:06 17:04 18:45
08.10.2019 03:55 04:29 05:59 12:00 15:03 17:02 18:43
09.10.2019 03:57 04:31 06:01 12:00 15:01 16:59 18:40
10.10.2019 03:59 04:33 06:03 12:00 14:59 16:57 18:38
11.10.2019 04:01 04:35 06:05 12:00 14:57 16:54 18:35
12.10.2019 04:03 04:37 06:07 12:00 14:54 16:52 18:33
13.10.2019 04:05 04:39 06:09 12:00 14:52 16:49 18:30
14.10.2019 04:07 04:41 06:11 12:00 14:50 16:47 18:28
15.10.2019 04:09 04:43 06:13 12:00 14:48 16:44 18:25
16.10.2019 04:11 04:45 06:15 12:00 14:45 16:42 18:23
17.10.2019 04:13 04:47 06:17 12:00 14:43 16:39 18:21
18.10.2019 04:15 04:49 06:19 12:00 14:41 16:37 18:18
19.10.2019 04:17 04:51 06:21 12:00 14:39 16:34 18:16
20.10.2019 04:19 04:53 06:23 12:00 14:36 16:32 18:14
21.10.2019 04:21 04:55 06:25 12:00 14:34 16:29 18:11
22.10.2019 04:23 04:57 06:27 12:00 14:32 16:27 18:09
23.10.2019 04:25 04:59 06:29 12:00 14:30 16:25 18:07
24.10.2019 04:27 05:01 06:31 12:00 14:28 16:22 18:05
25.10.2019 04:29 05:03 06:33 12:00 14:26 16:20 18:03
26.10.2019 04:31 05:05 06:35 12:00 14:24 16:18 18:01
27.10.2019 04:33 05:07 06:37 12:00 14:21 16:15 17:58
28.10.2019 04:35 05:10 06:40 12:00 14:19 16:13 17:56
29.10.2019 04:37 05:12 06:42 12:00 14:17 16:11 17:54
30.10.2019 04:38 05:14 06:44 12:00 14:15 16:09 17:52
31.10.2019 04:40 05:16 06:46 12:00 14:13 16:07 17:51

ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең «Хо-
зур» нәшрият йорты рус телендә «Коммента-
рий имама Акмалюддина аль-Бабирти к «За-
вещанию» («аль-Васыя») имама Абу Ханифы» 
(«Имам Акмаледдин Әл-Бабиртиның имам 
Әбү Хәнифәнең «Васыят»енә шәрехе» кита-
бын бастырды. Әлеге китапны нәшер итү 
Рәсәй өммәте тормышында һәм илебезнең 
мөселман нәшрият базарында зур вакыйга 
булып тора, чөнки хәзер Рәсәй укучыларына 
Хәнәфи мәзһәбенә нигез салучының хезмәте 
белән рус телендә тирәнтен танышу һәм аны 
аңлау мөмкинлеге барлыкка килде. Әбү 

Хәнифәнең «Васыят»е – ислам гакыйдәсе бу-
енча матуридилар мәктәбе традицияләре 
нигезендә язылган иң абруйлы классик 
хезмәтләрнең берсе. Үзенең зур булмаган «Ва-
сыять» текстында имам Әбү Хәнифә 
гакыйдәнең замандашларында шактый 
бәхәсләр тудырган мәсьәләләрне күтәргән. 

• Кибетләрнең адреслары:  
- Тукай урамы, 36 йорт;
- Газовая урамы, 14 йорт (склад).

• Белешмәләр өчен телефон: 
+7 (903) 388-86-33

Рәсәйдә беренче тапкыр рус телендә Әбү Хәнифәнең 
«Васыяте»нә шәрехләр китабы дөнья күрде

Игълан!
«Хозур ТВ» телеканалына тапшырулар  мөхәррире, 
видеомонтаж режиссеры, PR бүлеге хезмәткәре 
таләп ителә. 
Резюмены биредәге адрес буенча җибәрегез:  
huzurtv@huzur.ru


