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«ХОЗУР ТВ» телеканалына 1 ел
«Хозур ТВ» Россиядә беренче мөселман телеканалы буларак эшли башлауга быел март
аенда 1 ел тулды. Шушы чагыштырмача кыска
вакыт аралыгында телеканал зур уңышларга
иреште. Бер ел эшләү дәверендә «Хозур ТВ»
тапшырулар географиясен шактый киңәйтте:
«Таттелеком», «Уфа-нет», «Телеком-сервис»
операторлары аша телеканалны Татарстан,
Башкортстан республикаларында, Түбән Новгород, Оренбург, Мәскәү өлкәләрендә, шулай
ук Воронеж шәһәрендә карарга мөмкин. Шул
ук вакытта каналны www.huzurtv.ru сайтында
тәүлек әйләнәсе карап була.
Бүген «Хозур ТВ»ның Youtube-каналына
теркәлүчеләр саны ярты миллионнан артып
китте. Шул ук вакытта «Хозур ТВ» һәм «Хозур
ТВ Архив»ның Youtube-каналлары колачлаган
аудитория саны 500 меңнән артык кешене
тәшкил итә. «Хозур ТВ» контентында караулар
саны – 86 200 000.
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Газетада Аллаһы Тәгаләнең исемнәре, Коръән аятьләре булганлыктан, басмага игътибарлы булыгыз!
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Казан
басмасын
хәзер Androidта укып була!
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең «Хозур» нәшрият йорты Android өчен
«Куръан «Казан басма» дип
исемләнгән мобиль кушымта
эшләп чыгарды. Күптән түгел генә
мондый кушымта iOS җайланмалары өчен чыккан иде (ул
iPhone, iPad һәм iPod touch
яраклашкан). Махсус мобиль
кушымта теләгән һәркемгә үз
кесә телефонына Коръән китабын
күчереп куярга мөмкинлек бирә.
Әлеге кушымтага нигез итеп
нәзарәттә әзерләнеп бастырылган, Сүриянең вакыфлар министрлыгы каршындагы Коръән
эшләре буенча Югары комиссиясе
тарафыннан Халыкара стандартларга туры килү турында таныклык бирелгән һәм Төркиядә
Кыйраәт һәм Мосхаф (Коръән
атамаларының берсе) экспертизасы комитеты Идарәсендә уңай
бәяләнгән Коръән басмасы алынган.
«Куръан «Казан басма» кушымтасын эзләп табу өчен Google play
аша түбәндәге сүзләрне җыярга
кирәк: КУРЪАН ДУМ РТ яки
КУРЪАН КАЗАН БАСМА.

Болгар ислам
академиясендә
яңа ректор
билгеләнде
Болгар ислам академиясен
гамәлгә
куючылар
советы
әгъзалары
карары
белән
академиянең ректоры булып Данияр Габдрахманов сайланды.
Ректорга фәнни һәм белем бирү
эшчәнлеге мәсьәләләрен хәл итү
йөкләнә. Әлеге бурычлардан
тыш, Габдрахманов академиянең
финанс һәм халыкара, административ-хуҗалык эшчәнлеген алып
барачак, шулай ук аның үсеш
стратегиясе һәм программасы
өчен җавап бирәчәк. Утырыш
академияне гамәлгә куючы өч
оешманың вәкилләре – Үзәк Диния нәзарәте рәисе, Россиянең
баш мөфтие Тәлгать хәзрәт
Таҗетдин, Россия Мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары – Рушан
хәзрәт Аббясов һәм Татарстан
мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин катнашында узды.

• ВАКЫЙГА •

Татар басмалары Мәдинәдә
Мәдинә шәһәрендә Студентларның Дөнья халыклары фестивале кысаларында оештырылган күргәз-мә
үтте. Фестивальдә дөньяның 90нан
артык иле – Россия, Кытай, Пакъстан,
Бельгия, Бөек Британия, Нигерия,
Мексика, Кыргызстан, Төркия, Швеция һ. б. катнашты.
Россия мөселманнарының һәм
татарларның бай мәдәнияте белән
фестивальдә Мәдинә ислам университетында белем алучы Татарстан
егетләре таныштырды. «Татарстан»
экспозициясе кысаларында алар Диния нәзарәтенең «Хозур» нәшрият
йорты тарафыннан бастырылган
мөселман әдәбиятын тәкъдим итте.
Фестивальдә катнашучыларны аеруча Шиһабетдин Мәрҗанинең алты
томлык җыентыгы, Казанда нәшер

ителгән Коръән басмалары, Әбү Мансур
Әл-Матуридиның
гакыйдә
мәсьәләләре турындагы «Китаб ӘтТәүхид» фундаменталь хезмәте кы-

зыксындырды. Күргәзмәдә барлыгы
20ләп исемдәге басма тәкъдим ителде.

Казыйлар квалификация күтәрү
курсларын узды
Болгар ислам академиясендә Татарстан казыйлары өчен дүрт көнлек
квалификация күтәрү курслары узды.
Курслар үз эченә ике модульне
алды: ислам хокукы һәм медиация.
Ислам хокукын өйрәнү кысаларында
Татарстан мөселманнары Диния
нәзарәтенең Голәмәләр шурасы
сәркатибе Рөстәм Нургалиев һәм
фикһ буенча Ислам галимнәре шурасы әгъзасы Фатыйх Календер гаилә
мөнәсәбәтләре, ир-ат һәм хатын-кыз
хокуклары, аерылышу (талак), балалар тәрбияләү, мирас хокукы буенча
төп төшенчәләр, зәкят һ.б. буенча
лекцияләр үткәрде.
Медиация буенча модуль кысаларында казыйлар низаглар (конфликтлар) мәсьәләсенә караган
белемнәрен тирәнәйтә алды: аның
төшенчәсе, төзелеше, үсеше, килеп
чыгу сәбәпләре, шулай ук нәтиҗәле
аралашу, низагларны булдырмый
калуның хәзерге ысуллары һ.б.

Лекцияләрне социология фәннәре
кандидаты, Медиация, низагларны
хәл итү һәм экстремизмны профилактикалау үзәге мөдире, КФУның
конфликтология кафедрасы доценты, медиаторлар әзерләү программасы буенча тренер, Россия-Америкасы
программасы белән арадашчылар

(медиаторлар) әзерләү буенча сертификация узган белгеч Олег Маврин
һәм КФУның конфликтология кафедрасы доценты, мөселманнарга психологик ярдәм ассоциациясе әгъзасы,
тарих фәннәре кандидаты Резеда
Галихуҗина алып барды.

Никах һәм исем кушу таныклыкларының
яңа үрнәге эшләнде
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтендә никах
һәм исем кушу таныклыкларының
яңа
бердәм
үрнәге
эшләнде.
Документларның макетлары ТР МДН
Президиумы тарафыннан агымдагы
елның февралендә расланды. Хәзер
алар сатуга да чыкты. Таныклыкларны «Хозур» нәшрият йортының Казан шәһәре, Тукай урамындагы 36
нчы йортта урнашкан кибетендә сатып алырга була.

Ел башында кабул ителгән «ТР
мөселманнары
Диния
нәзарәте
имам-хатыйблары
тарафыннан
гыйбадәт кылулар һәм дини йолалар
уздыру турында Нигезләмә»дә өйләнешкән парларга никах таныклыгын тапшыру зарурлыгы билгеләп
үтелгән. Шуны да ассызыклап үтәргә
кирәк, никах уку һәм никах таныклыгын бирү хокукына ТР Диния
нәзарәте аттестацияләнгән имамнар
гына ия. Хәзер аларның вазифасына

никахны ТР мөселманнары Диния
нәзарәтенең метрика кенәгәсендә
теркәү дә керә. Ул никахлар укылу
статистикасын
системага
салу
мөмкинлеген бирәчәк. Элек бу гамәл
имамнарның шәхси карамагына тапшырылган иде.
Якын киләчәктә никах һәм исем
кушу таныклыкларының яңа үрнәген
тапшыру тәҗрибәсен республиканың
барлык мөхтәсибәтләрендә тарату
планлаштырыла.
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• МӘХӘЛЛӘ •

Мөнәҗәт фестивале ике йөздән артык
талантны җыйды
Рәҗәб аеның 16 нчы көнендә
Бөгелмәдә күптән көтеп алынган VII
төбәкара «Зәйтүнә» дини җырлар фестивале үтте. Әлеге бәйгене Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте, Бөгелмә мөхтәсибәте,
Бөгелмә шәһәре Татар мәдәнияте
үзәге оештырды.
Бу көнне Татар мәдәнияте үзәге залына ике йөздән артык талантлы
мөнәҗәтче
җыелды.
Шунысын
билгеләп үтәргә кирәк, проектның
географиясе елдан-ел киңәя: үз осталыкларын күрсәтергә Казан шәһәреннән, Бөгелмә, Норлат, Баулы,
Әлмәт, Лениногорск, Яңа Чишмә районыннан, Кандыра, Зәй-Каратай, Зирекле, Габдрахман, Яшәүче, Кирлегач, Урыссу, Туймазы, Чирмешән, Карабаш, Серафимовка авылларыннан
килгәннәр иде. Иң яшь катнашучының яше – 9, ә иң өлкәненә 81
яшь иде.
Конкурста катнашучыларның иҗади чыгышларын компетентлы жюри
бәяләде: Татарстан Республикасының
халык артисткасы Зөһрә СәхабиеваБигичева,
атказанган
мәдәният
хезмәткәре, Бөгелмә муниципаль
районы Советы депутаты Әнвәр
Әхмәдиев, «Минбәр» татар дини театры җитәкчесе, автор-башкаручы
Ильяс Халиков һәм мөнәҗәт башкару

буенча халыкара фестивальнең Гранпри иясе, халыкара һәм Бөтенроссия
конкурслары
лауреаты
Динар
Шәймәрданов.
Чара традицион рәвештә Коръән
уку белән башланып китте. Аннары
Татарстан
мөфтие
исеменнән
сәламләү сүзләрен Илфар хәзрәт
Хәсәнов җиткерде. Үз чыгышында ул
халкыбызда мөнәҗәтләр башкаруда
зикер (Аллаһыны искә алу) ятуын
билгеләп узды.
Ярышлар ике номинациядә узды:
«Соло» һәм «Ансамбль». «Соло»

номинациясендә катнашучылар өч
яшь төркеменә бүленделәр: кече (712 яшь), урта (13-17 яшь) һәм югары
(18 яшьтән башлап).
«Ансамбль» номинациясе ике
төркемнән торды: кечкенә (мәктәп
яшендәге балалар) һәм югары.
Бәйге нәтиҗәләре буенча, "Соло"
номинациясендә Бөгелмә, Норлат,
Яңа Чишмә, Габдрахман авылы, Лениногорск
районы,
Казан
шәһәреннән катнашучылар җиңү яулады.

«Ак мәчет» мәдрәсәсендә Халыкара фәннигамәли конференция узды
Рәҗәб аеның 9 нчы көнендә Яр
Чаллының «Ак мәчет» мәдрәсәсендә
«Җәмгыять тормышын тотрыклы
итүдә
исламның
роле»
дип
исемләнгән IV Халыкара фәннигамәли конференция уздырылды.
Конференция
эшендә
Россия,
Төркия, Әзербайҗан, Казакъстан,
Иордания, Төркмәнстан галимнәре
катнашты. Алар арасында – Иордания Ислам фәннәре халыкара университеты профессоры Габдерраззак Габдрахман Әс-Сәгъди (Иордания), Мимар Синан исемендәге университет профессоры Исмәгыйль
Тюркоглу (Төркия), С. Баишев
исемендәге Актүбә университеты
президенты, профессор, филология
фәннәре докторы Ахан Бекежан (Казакъстан), Әзербайҗан Илкүләм
фәннәр академиясе Фольклористика
институтының әйдәп баручы фәнни
хезмәткәре
Галиб
Сайфлов
(Әзербайҗан) һәм башкалар.
Конференциядә чит ил һәм Россия
дин галимнәре, теологлары татар
дин галимнәренең гомумдөнья
мөселман мирасына керткән өлеше,

дин һәм фәннең үзара бәйләнеше,
ислам һәм гаилә традицияләре, ислам һәм үсеп килүче буынны
тәрбияләү, дини мәгарифне үстерү
проблемалары һәм аларны чишү юллары, мөселман дин гыйлеменең актуаль мәсьәләләре һәм башка тема-

лар буенча чыгыш ясады.
Фәнни форум кысаларында барлыгы 5 секция эшләде. Шуларның
берсендә Россиянең төрле вузларыннан җыелган студентлар да
үзләренең фәнни-тикшеренү эшләрен тәкъдим итте.
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2019 елда
Татарстаннан
1800 мөселман
хаҗ кылачак

Россиянең төбәк мөфтиятләре
арасында хаҗ квоталарын бүлү
нәтиҗәләре буенча 2019 елда Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенә хаҗ
сәфәрен оештыру өчен 1800 урын
бирелгән.
Шуның
кадәрле
мөселман Татарстанның рәсми
хаҗ операторы «ДУМ РТ Хадж» аша
Мәккә һәм Мәдинәдәге изге урыннарда гыйбадәт кылып кайта алачак. 2018 елда да хаҗга Татарстаннан 1800 мөселман барган иде.
Россиянең гомуми квотасы да узган ел белән чагыштырганда
үзгәрешсез калды һәм 20 500 урынны тәшкил итте.
2019 елда хаҗ сезонында нинди
яңалыклар көтелә соң? Үзгәрешләр
виза алу тәртипләренә кагылачак –
узган ел Согуд Гарәбстаны тарафыннан кертелгән Электрон Виза
системасы
камилләштереләчәк
һәм Россия хаҗилары өчен аларны
рәсмиләштерүне
җиңеләйтеләчәк.
Моннан тыш, 2019 елда хаҗга
юлламаларның бәясе дә үзгәрде –
ул валюталар һәм ягулык базарындагы бәяләр артуга бәйле рәвештә
уртача 5-7% ка артты. Гомумән
алганда, хаҗга юлламаның бәясе
яшәү, очкыч һәм автобуслардагы
рейслар, азык-төлек бәясе һәм
хезмәт күрсәтү бәясе исәбеннән
формалаша.
Бүгенге көнгә Татарстан өчен
бүлеп бирелгән квотаның гомуми
саныннан якынча 80-85% сатылып
беткән. Гадәттә һәр ел саен квота
изге Рамазан ае башланганчы
үзләштерелеп бетә, быел да «ДУМ
РТ
Хаҗ»
операторы
хаҗ
кылучыларның исемлеген вакытында туплар, дип планлаштырыла. Шул ук вакытта 2019 елда Татарстанда узган еллар белән чагыштырганда
хаҗ
кылырга
теләүчеләрнең
саны
артуы
күзәтелә.
Гаризалар кабул итү дәвам итә –
хаҗ кылырга ниятләүчеләр 8-800555-92-10 телефоны буенча «ДУМ
РТ Хаҗ» белгечләре белән элемтәгә
кереп килешү төзи ала.
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БӘРАӘТ кичәсе
Шәгъбан ае Ислам динендә изге айларның берсе санала һәм ул бер-бер артлы килгән өч изге ай
рәтендә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу
галәйһи вә сәлләм аның турында: «Шәгъбан – минем аем, раҗәб – Аллаһы Тәгалә ае, Рамазан – минем өммәтемнең ае», – дип әйткән. Динебез тарихындагы мөһим вакыйгалар белән дә үзенчәлекле
ул: Аллаһы Тәгалә Рамазан аенда ураза тоту тиешлеген шушы айда хәбәр итә; кыйбланың
үзгәртелүе, Бәраәт кичәсе дә шәгъбан аена туры
килә.
«Бәраәт» сүзе гарәп теленнән «бурычтан вә
җәзадан котылу» дип тәрҗемә ителә, исламда бу
төшенчә «гөнаһлардан котылу» дигән мәгънәгә
ия.
Бәраәт кичәсе шәгъбан аеның 14 нче көненнән
15 нче көнгә каршы кичендә була.
«Хә мим. Хәләлне вә харамны ачыклый торган китап – Коръән белән ант итәмен. Чыннан
да, Без ул Коръәнне мөбарәк булган бер кичне
төшердек. Чыннан да, без ул Коръән белән
кисәтүче булдык, һәр хикмәтле эш мөбарәк
кичтә хәл ителер».
«Духан / Төтен», 44:1-4
Пәйгамбәребез галәйһиссәлам Бәраәт турында
болай дигән: «Шәгъбан аеның уртасындагы бу
кичәдә Аллаһы Тәгалә Бәни Кәлеб кабиләсе
сарыкларының йоннары санынча кешеләрне
җәһәннәмнән азат итәр».

Бер еллык язмыш
билгеләнә

Әйе, әлеге кичә гөнаһлардан котылу, иминлек
кичәсе, төрле уңышлар, изгелекләр иңә торган кадерле вакыт. Бу вакытта Аллаһы Тәгалә
кешеләрнең бер еллык бәхет-сәгадәтен, язмышын
билгели. Шулай ук бу кичәдә кешеләрнең бер еллык гамәлләренә нәтиҗә ясала. Алдагы ел өчен
бөтен мәхлүкатның ризыклары, киләсе ел эчендә
туачак һәм вафат булачак кешеләр дә бу кичне
билгеләнер. Бу кичтә кеше гөнаһлары өчен гафу
үтенсә, ин шә Аллаһ, кешенең гамәл дәфтәреннән
шул узган елда кылынган гөнаһлары сызылыр.

Бу көн гыйбадәтләре
«Мөселманнар бу кичәдә нинди гамәлләр кылалар соң?» дигәндә, әлбәттә, Аллаһыга дога кылалар,
фәкыйрьләргә,
мескеннәргә,
мохтаҗ
кешеләргә
садакалар
бирәләр,
һәрвакыт
гыйбадәттә, изгелектә булырга тырышалар. Ибне
Мәҗедән (Аллаһы аннан риза булсын) тапшырылган бер хәдистә Пәйгамбәребез галәйһиссәламнең болай дип әйткәне риваять ителә:
«Шәгъбан аеның унбишенче кичәсе керсә, аны
гыйбадәт белән уздырыгыз. Көндез ураза тотыгыз, чөнки ул кичне Аллаһы Тәгалә кояшның чыгуына кадәр дөньяга рәхмәт карашы белән карар
һәм боерыр: «Гафу сораучы юкмы, аны гафу итәм.
Ризык сораучы юкмы, аны ризыкландырырмын,
кайгылы вә авыру кеше юкмы, шифасын һәм
дәвасын бирермен. Моннан тыш нинди теләкләре
бар, сорасыннар – бирермен һәм бу хәл кояш чыкканчы дәвам итәр».
Бәраәт кичәсе көнендә Аллаһы Тәгаләнең

рәхмәте һәм мәгъфирәте җир йөзенә таралып торыр, дигән идек. Шуңа да безгә бу изге кичәдә
Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы өчен мөмкин кадәр
күбрәк изге гамәлләр, нәфел гыйбадәтләр кылырга тырышырга кирәк. Сөекле Расүлебез моңа басым ясап, үзенең хәдисендә: «Бәраәт – сезнең
өчен зур форсаттыр, зур байлыктыр, чөнки ул билгеле булган бер кичәдер. Шәгъбан аеның
14-еннән 15-енә булган кичәседер. Кадер кичәсе,
Бәраәт кичәсеннән зуррак булса да, кайчан булганы төгәл билгеле түгел. Шуңа да бу кичәне күбрәк
гыйбадәт кылып уздырыгыз», – дип юкка гына
әйтмәгәндер.

Бәраәт – догалар кабул
була торган кич

Шушы кичтә «тормыш» дигән агач селкенеп,
шуннан кешенең исеме язылган яфрак өзелеп
төшәр, дигән риваять бар. Димәк, кешенең гомере
шушы кичәдә билгеләнә: тагын бер ел
яшиячәкбезме? Әгәр безгә әҗәл килсә, Аллаһы
Тәгалә каршысына барырга безнең нинди
изгелекләребез бар? Нинди гөнаһларыбыз бар,
нинди гөнаһлардан безгә тәүбә кылырга кирәк?
Шушы кичтә әнә шул сорауларны үзебезгә биреп,
уйлансак иде. Шуңа күрә дә безгә күбрәк
«Әстәгъфируллаһ»ны
әйтү
кирәк.
Кайбер
риваятьләрдә бу кичтә «Йәсин» сүрәсен уку киңәш
ителә.
Аллаһының Илчесе галәйһиссәлам: «Бәраәт
кичәсе – догалар һәм теләкләр кабул була торган
кич. Бу кичәне үзебез һәм әһелебез, балаларыбыз,
туганнарыбыз өчен догалар кылып, Аллаһыдан
сорау кирәк», – дип әйткән.
Башка бер хәдистә китерелә: Пәйгамбәребез
салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына Җәбраил
фәрештә килеп: «Йә, Мөхәммәд, бу кичәдә өч йөз
рәхмәт ишеге ачылыр. Аллаһы Тәгалә һәр
мөселман бәндәнең гөнаһасын ярлыкар, мәгәр ун
төрле кешенең гөнаһасын ярлыкамас: сихерчене,
күрәзәчелек кылучыны, мөселманны рәнҗетүчене, исерткеч эчемлекләрне эчәргә даимчылык
кылучыны һәм зиначыны, риба кылучыны, атаанасын рәнҗетүчене, нахакка кеше үтерүчене,
үзенең кардәше белән талашкан кешене. Әгәр ихлас күңелдән тәүбә кылсалар, бу эшне ташласалар,

аларның да гөнаһларын ярлыкар», – дип әйткән.

Бәраәт – Аллаһының
бүләге

Бу көнне без үзебезгә Аллаһының һидаяте,
бүләк көне дип карарга тиешбез. Киләсе Бәраәт
кичәсенә хәтле яши алабызмы – белмибез.
Аллаһының бу мөбарәк кичәсен күрергә насыйп
булган икән, безгә әлеге мөмкинчелектән файдаланырга кирәк. Соңыннан, Аллаһы Тәгалә каршысына баргач, йөзебез кызарырлык булмасын.
Бәраәт кичендә һәм, гомумән, Аллаһының киң
рәхмәтенә ирешү өчен асыл бәндә булуың кирәк.
«Нәрсә ул?» дип сораганда, һәркем, ягъни без –
кешеләр, үзебезне вакытлыча гына дөньяга
килгәнебезне
аңларга
тиешле. Аллаһыны
мәңгелек дип белсәк, ягъни һәркем үзен вакытлыча икәнен таныса, Аллаһыны да таный. Шуңа да
дөнья байлыкларына алданмыйча, нәфес артыннан бармыйча, хәерле бер адәм булу кирәк.
Хакыйкатьтә, дөньяга алдану – мәңгелек дөнья
нигъмәтләреннән коры калуга сәбәп була. Асыл
бәндә шул: Аллаһы Тәгаләнең әмерләренә буйсынучы, Аллаһы «эшләгез!» дип боерса, аны иҗтиһад
кылып (тырышып) башкаручы һәм Раббысының
бәла-казаларына разый булып, сабыр итүче.
Аллаһы Тәгалә: «Бер колым минем биргән
бәлаләремә вә казаларыма сабыр әйләмәсә һәм
бирелгән нигъмәтләремә шөкер итмәсә, бу минем
бәндәм түгелдер. Җиремнән һәм күгемнән чыгып,
үзгә (башка) тәңрене теләсен», – дип әйткән. Асыл
бәндә шулдыр – Аллаһыдан куркып, өметләнеп,
тәкъвалык белән үтенечтә булуында, Аллаһыга
ялваруында.
Аллаһы Тәгалә кылган догаларыбызны, теләгән
теләкләребезне кабул әйләсен. Шушы мөбарәк
кичәне хәере белән каршы алып, күркәм
гыйбадәтләр
кылып,
гөнаһларыбызны,
тәүбәләребезне кабул кылып, күңелләребезне
пакьләргә, нурландырырга, изге максатларыбызга ирешергә һәм дә хәерле, тыныч тормышларда
яшәргә насыйп вә мияссәр кылса иде. Әәмин!
 «Болгар» мәчетенең икенче имамхатыйбы Марсель хәзрәт Сабиров
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Байлык бакыйлык нигъмәтеме?
Бер халык мәкалендә: «Байлык – максат түгел, фәкыйрьлек –
хурлык түгел», – дип әйтелә. Аңа карамастан, күп кешеләр өчен
берләрнең бай, икенчеләрнең фәкыйрь булуы зур гаделсезлек
булып тоела. Әмма бу чыннан да шулаймы икән? Ислам дине
күзлегеннән караганда, байлык нәрсә ул? Ни өчен Аллаһы Тәгалә
кайбер кешеләргә байлык, икенчеләренә фәкыйрьлек биреп
сыный?

Чыннан да, Аллаһы Тәгалә сыный,
дип әйтәбез. Ә алайса, бар кешене дә
тигез итеп сынарга ярамыймы,
дигән фикерләр дә бар. Беренчедән,
Аллаһы Тәгалә бөек хикмәт Иясе,
ягъни Ул кешегә берәр төрле
нигъмәтне бирсә, тиешле күләмдә,
кирәкле
кадәр
генә
бирәчәк.
Икенчедән, кеше үзе дә әзер булмаска мөмкин. Алдарак шуның турында
сөйләшеп китәрбез дә.
Кызганыч, бүген без матур тормышны мал белән бәйләп карарга
ияләшкәнбез, чөнки акчаң булса,
ашарга ризыгың, йөрергә машинаң,
торырга йортың, ял итәр өчен чит
илләргә чыгу мөмкинчелегең була.
Әле урта хәлле кеше дә үзенә фатир
да, машина да һ.б.ларны да алырга
мөмкин. Шуңа күрә фәкыйрьлекне
бертөрле хурлык, җәмгыятьтәге нормадан артта калганлык кебек кабул
итәбез. Аллаһы Тәгалә кешеләрне
төрле-төрле итеп яраткан: кемдер
ак тәнле, кемдер кызыл, кара. Берсе
озын, икенчесе кыска, кемдер җылы
якта туып үсеп, шунда яши, кемдер
салкын якларда гомер сөрә. Һәм боларга гади әйбергә караган кебек карарга кирәк тә.
Бүгенге көндә акча эшләү –
яшәүнең төп бер максатына әйләнде
дисәк тә була. Берәү эшмәкәр булып
китә, икенчесе яхшы карьера корырга тырыша, кемнәрдер тренингларга
йөри, берсе, Аллаһы сакласын, урлау
юлларына кереп китә, икенчесе алдалау юлы белән баерга омтыла. Ә
Ислам дине ни дип әйтә соң? Әгәр дә
дога китапларын ачып карасак, анда
байлык сорап кылына торган догаларны очратырга була. Ягъни байлыкны Аллаһы Тәгалә биргәнен
исебездән чыгармасак иде. Кеше
никадәр генә акыллы, югары гыйлемле булса да, аның малы булмаска
мөмкин, һәм, киресенчә, надан кеше
дә бик бай була ала. Бу исә байлыкка
кешенең үзе түгел, ә Аллаһы Тәгалә
тарафыннан ирешкәнлеген исбатлый. Әмма бу безгә эшләмичә, өйдә
генә утырырга дигән сүз түгел.
Кешенең табигате болай да нәфес
артына яшеренгән. Ә нәфес кешене
хәрәкәтләнергә мәҗбүр итә. Аллаһы
Тәгалә кешенең нәфесен табигый
ихтыяҗларны канәгатьлендерү өчен
барлыкка китергән дисәк тә ялгыш
булмас, һәрхәлдә, бу аның бер вазифасы булып тора. Кеше җен дә,

фәрештә кавеменнән дә түгел. Аңа
ашарга, көч тупларга, йокларга
кирәк. Нәфес бу якны да кайгырта. Ә
хәрәкәттә булган кешене Аллаһы
Тәгалә ризыксыз калдырмас, ин шә
Аллаһ.

Икесендә дә хәер дә,
зыян да бар
Бер кодси хәдистә Аллаһы Тәгалә
болай дип әйтә: «Минем колларым
арасында мал биргәч, бозыла торган
кешеләр бар. Шулай ук минем колларым арасында малларын алсаң, бозыла торган кешеләр бар». Аллаһы
Тәгалә Үзе барлыкка китергән
мәхлүкъ турында күбрәк белә. Шуңа
күрә Ул кешегә бар нәрсәне дә тиешле дәрәҗәдә генә бирә. Ул – ӘлХәким. Чыннан да, кешегә мал керсә,
ул ялгыш тәкәбберләнә башларга,
начар якка үзгәрә башларга мөмкин.
«Авырлыкка чыдап була, рәхәтлеккә
чыдап булмый», – дип юкка гына
һәм урынсызга әйтмиләрдер. Ә бу үз
чиратында кешенең иманына да йогынты ясый ала. Шулай ук бай
кешеләрдән Аллаһы Тәгалә аларның
байлыкларын алса, аларның моңа
әзер булмаулары бар; алар да
үзгәреп, үзләренең Аллаһы каршында булган гыйбадәтләрен ташлаулары бар. Аллаһы Тәгалә Коръәни
Кәримдә болай дип әйтә: «Алар арасында: «Әгәр Аллаһы Үзенең фазылыннан безгә (күп мал) бирсә,
әлбәттә, садака (вә зәкят) бирербез һәм, һичшиксез, игелек
ияләреннән булачакбыз», – дип
Аллаһыга вәгъдә бирүчеләр бар.
Ләкин Ул аларга Үз фазылыннан
(байлык) биргәч, алар (сүзләрендә
тормыйча,) саранландылар (һәм
Аллаһының хакын бирмәделәр),
Аллаһының әмерен кире каккан
хәлдә йөз чөерделәр».
«Тәүбә», 9:75-76

Зәкят – өченче рөкен
Байлык та, фәкыйрьлек тә сынау
гына, дип әйттек. Ислам дөньясында
фәкыйрь кешеләргә ни эшләргә соң?
Кеше бит тырышып та, аның эше
алга китмәскә мөмкин. Мәсәлән, ул
бер эшне башлап карады, аннары
икенчесен, әмма янып, барыбер

байый алмады. Ислам динендә 3 нче
багана булып зәкят тора. Беренчесе
Аллаһы Тәгаләне бер дип һәм
Пәйгамбәр галәйһиссәламне расүл
дип тану, икенчесе – намаз. Өченче
багана – ул зәкят, ягъни байлыгы нисабка ирешкән (җиткән) кешеләрнең
малларыннан бер өлешен ярлыларга
садака итеп бирү. Шулай ук Аллаһы
Тәгалә каршында якын бәндәләрнең
берсе – яшерен һәм ачык рәвештә
садака бирүчеләр. Пәйгамбәребез
галәйһиссәлам:
«Фәкыйрь кешеләргә бер бик куанычлы хәбәр бар,
ул да булса – фәкыйрь мөселманнар
җәннәткә бай мөселманнарга караганда ярты көн иртәрәк керерләр», –
дип әйткән. Бер көнне 1000 ел дип
алсак, 500 елга иртәрәк керәчәкләр.
Шуңа күрә Аллаһыдан хәерле мал,
хәерле гомер сорарга кирәк.

Садака малны
киметәме?
Динне мантыйкка гына бәйләп
караган кешеләр Пәйгамбәребезнең:
«Садака кешнең малын киметми
дип ант итәм», – дигән сүзләренә
бик шикләнеп карыйлар. «Әгәр дә
миндә 10 сум акча булып, мин аның
5 сумын садака итеп бирсәм, миндә
бит 5 кенә сум кала», – дип исбатларга тырышалар. Әмма бу беренче карашка һәм Ахирәт тормышына игътибар итмәгәндә генә шулай.
Беренчедән, Аллаһы Тәгалә, чыннан
да, садака биргән кешегә тагын да
күбрәк мал бирә ала, Ул аңа мал
керүнең яңа ысулларын ача ала.
Икенчедән, берәр сәүдәгәр зәкят
өләшеп чыкса, ярлылар шул ук
кешегә
әйбер
сатып
алырга
киләчәкләр дә бит. Өченчедән,
Аллаһы Тәгалә биргән садакаларның
әҗерен Ахирәттә бу кеше өчен запас
итеп җыя ала. Инде байлык бакыйлык яки фани дөнья нигъмәтеме

дигән сорауга болай дип җавап биреп булыр иде: әгәр дә кеше бу
дөньяда байлык белән идарә итә
алса, Аллаһы аңа бу байлыкны
бирәчәк һәм бу аңа хәерле нигъмәт
булачак. Шуңа күрә байлык – ул бакыйлык нигъмәте генә түгел, аның
бу дөньяда да файдасы бик күп.

Җәлаледдин Руми
хикәясе
«Бер көнне мин агач астында ял
иттем. Игътибарымны бер кырмыска җәлеп итте. Ул үзеннән күп тапкырлар зуррак ипи кисәген өстери
иде. Кайвакыт ул яңгырдан соң
җыелып калган суларны урарга
мәҗбүр була, кайвакыт, чиктән тыш
көч куеп, газап чигеп, үләннәргә
эләккән кисәген тартып ала иде.
Бернигә дә карамастан, ул ипи
кисәген
ычкындырмады,
аны
кечкенәрәк кисәкләргә дә вакламады.
Шулай итеп, шушы эссе көндә
кисәген оясына алып кайтып җиткән
вакытка, ул инде бик зур ара узган
иде. Әмма аның алдында зур бер кыенлык бар икән: йөк – зур, ә ояга
керү тишеге – кечкенә. Шундый кыенлыклар күреп алып кайткан ипи
кисәген ул оясына алып керә алмады. Бу күренеш мине кешеләр турында уйланырга мәҗбүр итте. Кызык, кеше гомере дәвамында зур көч
куеп җыйган байлыкларын, күз карасыдай
саклаган
сарайларын
каберенең кечкенә ишеге аша ничек
үткәрер?»
Кешеләрнең саранлыгын һәм бу
дөнья байлыкларына мәхәббәтен
Мәвләнә Җәлаледдин Руми шушындый бер мисал белән тасвирлап
күрсәткән.
 Сәхифәне Гәбделхәким
Фәсхиев әзерләде
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ДОГА КЫЛУНЫҢ ӘҺӘМИЯТЕ
Барча галәмнәрне юктан бар кылган Аллаһы
Тәгаләгә хәмде-сәналәр булса иде. Аның хәбибе,
хак расүл Мөхәммәд галәйһиссаләтү вәссәлләмгә
дә йөрәкләребезнең түрләреннән чыккан салаватшәрифәләребез булса иде.
«Вә (аларга): «Әгәр Аллаһыга догаларыгыз,
сорау-ялваруларыгыз булмаса, Аңа ни өчен
кирәксез?» – дип әйт».
«Фуркан / Аеручы», 25:77
Безнеӊ тормыш – ул безнеӊ догаларыбыз
нәтиҗәсе. Дин дәүләттән аерылды, шуңа карап
тормышыбыз да динсезлеккә корылса, догалар да
бетәчәк. Моннан чыгу юлы фәкать Ислам икәне
бүгенге көндә ачык билгеле булса да, халык дингә
килергә ашкынып тормый. Бездән булмый, яшебез чыккан, дип әйтүчеләр әлегә балаларын да
дингә кертергә ашыкмыйлар шикелле. Халыкныӊ
дин турында сөйләшүе дә зарлануга гына кайтып
кала: «Нишләп Аллаһы Тәгалә кешеләргә рәхмәтен
бирми? Нишләп кайгы-хәсрәттә йөртә, алар турында һич кайгыртмый?» – дип әйтә алар. Әмма
Аллаһы Тәгалә безгә бу дөньяда да, Ахирәттә дә
яхшы яшәр өчен бер көчле корал биргән. Ул – дога.
Аллаһы Тәгалә дога кылып сорарга куша, чөнки
Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп, кеше үзенеӊ
кол икәнен таный. Әгәр берәр кешенеӊ башкага
йомышы төшеп, ул иӊ элек аӊа мөрәҗәгать
иткәнче, Раббысына мөрәҗәгать итә икән, ул
үзенеӊ дә, башкаларныӊ да фәкать кол гына булуларын таный була. Тормышында эшен һәрвакыт
Раббысына дога кылып башлаган кеше берничек
тә Раббысыныӊ кушканнарыннан баш тартучы,
тыелганнарыннан тыелмаучы булмас.
Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә болай дип
әйтә:
«Әгәр бер бәндәм Миннән сораса, Мин,
әлбәттә, аңа һәрвакыт якынмын, Миннән сораса, сораганын бирермен. Әммә сораучылар
Үземә һәм сүземә ныклап ышансыннар һәм
Миңа буйсынып, Коръән белән гамәл кылсыннар! Әгәр Мин әйткәнчә эш кылсалар, шаять,
туры юлны табарлар».
«Әл-Бәкара / Сыер», 2:186
Аллаһы Сөбеханәһу вә Тәгалә бу аятьтә «Сорагыз һәм Мин соравыгызны үтим» дип кенә калмады, бәлки: «Сораучылар Үземә һәм соравыма ныклап ышансыннар һәм Миӊа буйсынып, Коръән
белән гамәл кылсыннар», – дип тә әйтте.
Без бит үзебез дә теләсә кемнеӊ соравын
канәгатьләндермибез.
Күпчелек
вакытта,
үзебезгә ачык чырай күрсәткән, ярдәм иткән
кешегә генә җавап бирәбез һәм шундый кешегә
генә ярдәм дә итәбез. Ә безгә каршы килгән, безгә
начарлык эшләгән, яисә һәрвакыт безне сүгеп
йөргән кешегә ярдәм итәргә ашыкмыйбыз.
Өебезне яндырган, җимергән, балаларыбызны,
туганнарыбызны, ата-аналарыбызны рәнҗеткән
булсалар, без ул кешеләргә ничек карар идек?
Әмма Аллаһы Сөбеханәһу вә Тәгаләнеӊ Гафурур-Рахим сыйфаты бар. Ничә еллар динсезлектә
торып та, без бүген мәчетләргә җыелып намаз
укыйбыз икән, бөтенебезгә дә шәригатьчә яшәргә
мөмкинлекләр тудырылган икән, бу бөек Затныӊ
мәрхәмәтлелегенә шаккатасы гына кала.
Дөрес аӊларга кирәк, Аллаһы Тәгалә адәм
баласыныӊ догасына мохтаҗ түгел, бәлки,
киресенчә, адәм баласы дога кылуга үзе мохтаҗ.

Адәм баласы күпме генә тәкәбберләнеп йөрсә дә,
үзенеӊ көчсезлеген аӊларга тиеш: ул ашап утырганда, бер чебен аныӊ ризыгыннан бер өлешен
алып китә; бер черки аныӊ канын эчә һәм ул шуларга да каршы тора алмый. Ул тырышып йорт
сала, көчле җил чыгып йортын җимерә, ул табигать күренешләренә каршы тора алмый. Өстәвенә,
ул хәерче, аны бер нәрсә белән дә канәгатьләндереп булмый.
Сабый бала нәрсә дә булса теләсә, сорый, елый,
ягъни үзенеӊ көчсезлеген күрсәтә. Кеше дә Раббысы каршында үзенеӊ көчсезлеген танырга
тиеш, ул сорау-үтенүләр белән фәкать Раббысына
гына мөрәҗәгать итәргә тиеш. Шуӊа күрә дә дога
– буйсынуныӊ нигезе булып тора. Аллаһы
Сөбеханәһу вә Тәгалә Коръәни Кәримдә болай
дип әйтә:
«Һәм Раббыгыз: «Миннән сорагыз, Мин
сезгә җавап бирермен», – дип әйтте».
«Мөэмин», 40:60
Әмма адәм баласына бөтен нәрсәне дә сорау
рөхсәт ителми, чөнки белеме аз, иманы зәгыйфь
булу сәбәпле, кеше үзенә зыянлы әйбер дә сорарга мөмкин.
Әнәс радыяллаһу ганһедән риваять кылына, ул
болай дип әйтә: «Пәйгамбәребез салләллаһу
галәйһи вә сәлләм вәгазь сөйләде, андый вәгазьне
минем моӊарчы ишеткәнем булмады. Ул: «Әгәр
сез мин белгәнне белсәгез, аз көләр һәм күп елар
идегез», – дип әйтте. Шуннан соӊ Аллаһы
Сөбеханәһу вә Тәгалә түбәндәге аятьне иӊдерде:
«Ий
мөэминнәр!
Тиешсез
сораулар
бирмәгез, әгәр соравыгызга җавап бирелсә, ул
җавап сезне кайгыга салыр ...»
«Мәидә / Аш Яулыгы», 5:101
Кеше үз әҗәленең тизрәк килүен теләп дога кылырга тиеш түгел. Пәйгамбәребез салләллаһу
галәйһи вә сәлләм: «Сезнеӊ берегез дә үзенеӊ
үлемен, ягъни тизрәк үлүен теләмәсен, чөнки сез
яхшы кеше булсагыз, сезгә яхшылыгыгызны
арттырырга мөмкинлекләрегез тагын да күбрәк
булачак; әгәр дә сез начар кеше булсагыз, начар
үткәнегезне төзәтергә мөмкинлегегез булачак», –
дип әйткән.
Дога – ул гыйбадәт. Аныӊ җимеше Ахирәттә булачак. Аллаһы Тәгалә безгә сынау бирә һәм вакыт
бирә. Без шушы вакытта дога кылып калырга тиешбез. Мәсәлән, корылык белән бәйле булган
дога, ул фәкать ниндидер мөрәҗәгать, гыйбадәт.
Ә яӊгыр яумый торган вакыт – ул гыйбадәт өчен
вакыт. Бүген яӊгыр яудырам диючеләр бар, шуларга ышанучылар бар. Кеше Кыямәт көнне кемгә
мөрәҗәгать итүе өчен җавап бирәчәк. Кулга байлык керсә дә, шулай ук вакытлыча гына керә. Вакытында шөкер итеп, тиешле зәкятен чыгарып,
садакасын биреп, хәерле, бәрәкәтле байлык булуын сорап дога кылып калырга кирәк. Бәла-каза
белән дә шулай ук.
Аллаһы Тәгалә байлыкны да, мохтаҗлыкны да,
шатлыкны да, бәла-казаны да вакытлыча бирә.
Адәм баласы ни өчендер байлык, бәхет-шатлык
килгәндә Аллаһы Тәгаләне исенә төшерми, бәлки
кайгы-хәсрәт, бәла-каза килгәндә генә исенә
төшерә. Ә бит адәм баласы шуларныӊ кайсы аныӊ
өчен хәерлерәк икәнен белми. Шуӊа күрә ул
һәрвакыт догада булырга тиеш.
Нинди дога кылырга соӊ? Пәйгамбәребез

галәйһиссәламнеӊ иӊ күп кылган догасы булып
Коръәни Кәримнеӊ түбәндәге аяте тора:
«Әй Раббыбыз! Безгә дөньяда да, Ахирәттә
дә изге нигъмәтләр бир һәм безне җәһәннәм
газабыннан сакла».
«Әл-Бәкара / Сыер», 2:201
Вәгаземне
Имам
Бохари
хәдисләр
җыентыгында китерелгән бер дога белән
тәмамлыйсым килә. Шушы доганы берөзлексез
кабатласак, ин шә Аллаһ, изге теләкләребезгә
ирешербез.

ك ِم ْن الْ َك َس ِل َوا ْلََرِم َوالْ َمأْ َِث َوالْ َم ْغَرِم
َ ِاللَّ ُه َّم إِِّن أَعُوذُ ب
ِ وِمن فِتـْنَ ِة الْ َق ِْب و َع َذ
ِ اب الْ َق ِْب وِمن فِتـْنَ ِة النَّا ِر و َع َذ
اب
ْ َ
ْ َ
َ
َ
ِ
ك ِم ْن فِتـْنَ ِة الْ َف ْق ِر
َ ِالنَّا ِر َوِم ْن َشِّر فتـْنَ ِة الْغِ َن َوأَعُوذُ ب
َّج ِال
ِ ك ِم ْن فِتـْنَ ِة الْ َم ِس
َّ يح الد
َ َِوأَعُوذُ ب
ِ
ي ِبَ ِاء الثـَّْل ِج َوالْبـََرِد َونَ ِّق قـَْلِب
َ اللَّ ُه َّم ا ْغس ْل َع ِّن َخطَ َاي
ِ َالدن
َّ ض ِم ْن
س
ْ ِم ْن
َ الَطَ َاي َك َما نـََّقْي
َ َب ْالَبـْي
َ ت الثـَّْو
ِ
ي الْ َم ْش ِرِق
َ َْت بـ
َ ََْوَبع ْد بـَْي ِن َوبـ
َ ي َك َما َب َع ْد
َ ي َخطَ َاي
ِ والْم ْغ ِر
ب
َ َ
«Йә, Раббым! Сиӊа ялкаулык һәм картлык
зәгыйфьлегеннән, бөтен төрле гөнаһлардан, кабер сынавыннан һәм кабер газабыннан, Тәмугъ
сынавыннан һәм Тәмугъ газабыннан, байлыкка
алданудан, фәкыйрьлек фетнәсеннән һәм шулай
ук Мәсих Әд-Дәҗҗәл явызлыгыннан сыенамын!
Йә, Раббым! Ак киемне пычраклардан арындырган кебек, Син дә минем гөнаһларымны кар
һәм боз сулары белән юып төшер, калебемне чистарт. Көнчыгыш белән көнбатыш араларын
ерак иткән кебек, минем белән гөнаһларым арасын да шулай ерагайт» (Имам Бохари).
 Яр Чаллы шәһәренең «Ак мәчет»
мәдрәсәсе директоры Рөстәм хәзрәт
Шәйхевәлиев
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БӘДДОГАДАН САКЛАНЫЙК!

Сорау:
Безнең
мәктәпкәчә
яшьтәге ике улыбыз бар. Бик шук
булганга, алар һәр көн диярлек
нинди дә булса «ширлек» эшли.
Тәрбия
йөзеннән
шелтәлим,
аңлатырга тырышам, ләкин каенанам бу хәлне үзенчә «хәл итәргә»
тырыша: балаларны «каһәр суккыры» һәм башка шундыйрак
сүзләр әйтеп сүгә. Еш кабатлангач,
балаларыма, чыннан да, берәр
зәхмәт ирешмәс микән дип куркам. Бу хакта борчылуым дөресме?
Җавап: Бик кызганыч, әмма со-

рауда тасвирланган хәл шактый күп

гаиләләрдә күзәтелә: ачу чыккан вакытта олылар балаларга гына түгел,
бер-берсенә дә «бәддога» сүзләре
җиткерә: начар теләк теләп, якыннарын тирги, каһәрли... Кызган чакта
әрләүче бу сүзләрнең начар теләк булуын абайлап та бетермәскә мөмкин,
ләкин «каһәр суккыры» яки «шәйтан
алгыры» кебек сүзтезмәләр – асылда
начар теләк, дин телендә әйтсәк,
«бәддога» була.
Нәрсә соң ул «бәддога»? Галимнәр
аңлатканча, бәддога (яки ләгънәт) ул
кемне дә булса Аллаһының рәхмәтеннән өздерү теләге, ягъни кешене
Аллаһының ярдәменнән, яклавын-

нан мәхрүм итеп, аның авыр хәлгә
төшүен теләү. Шундый теләк белдерү
өчен ачуланучы күңелендә ачуланган кешегә карата бик зур нәфрәт булырга тиештер...
Шулай итеп, бәддога ул – башкаларга начарлык теләү. Тормыш
күрсәт-кәнчә, начар теләк кешенең
теленнән ачуы чыккан вакытта ычкынып китә. Нәкъ шуңа күрә
пәйгамбәребез
Мөхәммәд
гәләйһиссәлам
мөселманнарны
кисәтеп болай дигән: «Ачуланма!
Ачулану сыйфатыннан азат булган
кеше генә җәннәткә керә алыр...».
Икенче
бер
хәдистә
исә
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи
вә сәлләм безне: «Башкаларны
(беләге белән) җиңгән кеше түгел, ә
ачу чыккан вакытта үзен тыя алган
кеше көчледер», – дип кисәтте. Ә тыелырга бик тә кирәк, чөнки кешенең
ләгънәт
кылган
вакыты
фәрештәләрнең «әмин» дигән чагына туры килсә, теләк кабул ителер
һәм «шәйтан алгыры» дип орышылган баланы шәйтан чыннан да үзе
артыннан ияртеп начар юлга кертеп
җибәрер. Шуңа күрә гаиләдә килеп
чыккан низаглы хәлләрдә ләгънәт
кылу сүзләрен әйтүдән бик нык сакланырга кирәк.
Ислам динендә гаилә әһелләрен

генә түгел, гомумән, чит кешеләрне
ләгънәт кылу да тыела. Хәдисләрнең
берсендә бу хакта болай дип әйтелә:
«Адәм баласы кемнедер ләгънәт кылса, аның бәддогасы күккә күтәрелер
һәм шунда күк капкалары ябылып,
бәддоганы үткәрмәсләр. Шуннан соң
бәддога кире җиргә төшеп китәр,
әмма җир капкалары да аның өчен
ябылыр.
Төрле
тарафларга
бәргәләнеп үзенә урын тапмаганнан
соң, бәддога ләгънәт кылынган кеше
янына килер һәм ул бу догага лаеклы
булса, аңа зарар тияр. Лаеклы булмаса, бәддога әйтүчегә әйләнеп кайтып, аны зарар кылыр».
Мөхәммәд пәйгамбәр галәйһиссәлам хәтта үзенең дошманнарын да
ләгънәт кылмаган, «мин ләгънәт
өчен
түгел,
ә
рәхмәт
өчен
җибәрелдем», – дип әйтә торган булган.
Без
мөселманнар
да
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи
вә сәлләм үрнәгендә башкаларга
Аллаһының
рәхмәте
ирешүен
теләргә тиеш. Хәтта шукланган балаларыбызны
да:
«И-и,
рәхмәт
төшкере!» – дип «ачуланырга» кирәк.
Шулай итсәк, чыннан да, аларга
Аллаһының рәхмәте ирешер һәм
киләчәктә балаларыбыз тәүфыйклы,
бәхетле булыр, ин шә Аллаһ.
 Ришат хәзрәт Курамшин

ЯЛЫКТЫРЫРГА ЯРАМЫЙ
Сорау: Сәламәтлегем начар булса да, чакырылган
Коръән мәҗлесләренә барырга тырышам, чөнки
Коръән аятьләре, дини
вәгазьләр
тыңлыйсым
килә. Мәҗлесләрдә туганнар, дус-ишләр белән дә
очрашасың, аралашасың
бит. Ләкин кайбер ашларда
вәгазьләр,
бигрәк
тә
Коръән укыганнан соң багышлаулар, теләк теләүләр
бик озакка сузыла. Шунда
бер урында кымшанмыйча
озак утырудан бик арам,
хәтта гәүдәм сызлана башлый. Мондый вакытта кузгалып,
торып
китәргә
ярыймы?
Алай
итсәң,
мәҗлесне санга сукмаган
кебек, гаеп итәрләр кебек
тоела. Аннан соң җыелган
халыкны артык ялыктырырга ярамый дип тә
ишеткәнем бар иде. Бу
дөресме?
Җавап: Коръән мәҗлесләре
уздыру
саваплы
гамәлләрдән санала. Андый

мәҗлесләрне
оештыручыларга да, анда кунак булып
катнашучыларга да ниятләренә карап әҗер-савап
языла. Әлбәттә, мәҗлесне
оештыручыларның төп максаты – Аллаһының ризалыгын алып, вафат булган туганнары рухына дога кылдыру. Шуңа күрә дә имам-абыстайлар мәрхүмнәрнең туганнары тырышып әзерләгән
әлеге мәҗлесне, мул ризыклы табынны санга алып, үз
эшен җиренә җиткереп башкарырга тырышадыр. Имам
(яки абыстай) кыскарак тотса, мәҗлестән соң: «Әйбәтләп
укымады, мәҗлесне «Әйдә
ярар»га үткәрде», – дип зарланучылар да була. Димәк,
Коръән укып, дога кылучы
дин әһеле урталыкны саклап,
багышлауны
кыска
да
итмичә, бик озын-озакка да
сузмыйча башкарырга тиештер (бу дини мәҗлесләргә
генә түгел, башка чараларга
да кагыла: бик озак барган
җыелыш та, хәтта күңел ачу
чарасы да халыкны ялыкты-

рырга мөмкин).
Кайбер авылларда садакаларга дога кылу бик озакка
сузыла, чөнки абыстай садака
өләшкән һәр кеше исеменнән
аерым, хаслап дога кыла.
Чыннан да мәҗлескә килүчеләрне болай ялыктырырга
ярамый – барлык садака

өләшүчеләр исеменнән бер
гомум дога кылынса да җитә.
Ә инде мәҗлес уртасында
чыгып китүгә килгәндә,
сәламәтлегең какшап үзеңне
начар хис итә башладың
икән, нишлисең инде –
Аллаһы Тәгалә хәлегезне
белүче, тыйнак кына гафу

үтенеп, чыгып китсәң дә була,
моның өчен беркем дә гаеп
итмәстер. Әмма мәҗлес барган чакта сәбәпсез чыгып-кереп йөрүләр, әлбәттә, матур
күренеш түгел.
 Ришат хәзрәт
Курамшин
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«Хозур ТВ» яңа тапшырулар челтәренә күчте
2019 елның 18 мартыннан «Хозур
ТВ» мөселман телеканалы яңа тапшырулар челтәренә күчте. Хәзер
күпләр яратып өлгергән телеканал тамашачыларны татар телендә яңа телепроектлар белән сөендерәчәк. Алар
арасында ТР мөфтие урынбасары һәм
«Кол Шәриф» мәчете имамы Илфар
хәзрәт Хәсәнов белән «Мәcлихәт»
тапшыруы, тәҗрибәле имамнардан
дини сорауларга тәфсилле җаваплар
бирә торган «Җан авазы» тапшыруы,
шулай ук яшь тамашачылар өчен
«Барбаросса» мавыктыргыч мультипликацион фильм бар. Моннан тыш,
тиздән «Хозур ТВ» экраннарында танылган телевизион тапшыруларның
яңа
чыгарылышлары
барлыкка
киләчәк: "Хәерле сәгатьтә", "Хәдис
дәресләре", "Бәрәкәтле гаилә", "Баламбагалмам", "Гаилә дәресләре", "Тәмле
булсын". Шунысы мөһим: "Хозур
ТВ"да татар телендә тапшырулар
күләме артты – алар телеканалның
барлык контентының яртысыннан
артыгын тәшкил итә. Тәүлегенә татар
телендә 5 сәгатьлек блоклар чыгару
планлаштырыла.
Рус телле тамашачылар да үзләре
өчен бик күп кызыклы мәгълүмат табачак. Алар өчен эфирга түбәндәге
тапшырулар әзерләнгән: дөнья буйлап эксклюзив сәяхәтләр турында
"Антон Кротов белән Хузур-вояж"; Ва-

таныбыз тарихында тирән эз калдырган һәм илебез үсешенә зур өлеш
керткән мөселманнар турындагы
«Россия
горурлана
торган
мөселманнар» документаль сериалы;
шулай ук "Кечкенә өлкәннәр" – балалар белән төрле җитди темаларга фикер алышу һәм сөйләшү турында тапшыру.
Моннан тыш, якын арада "Хозур
ТВ"да изге Коръәнне һәм намазны
дөрес уку буенча укыту программаларын эшләтеп җибәрү дә планлаштырыла.
«Хозур ТВ» – Татарстан Республикасы территориясендә һәм тулаем
Россия буенча дини программаларны
тәүлек буе тапшыру концепциясен
беренче тапкыр гамәлгә ашырган
мөселман телеканалы. Телеканалның
эшчәнлеге асоциаль күренешләрдән,
радикаль карашлардан, әхлаксыз
инанулардан ирекле булган, куркынычсыз мәгълүмати киңлекне формалаштыруга юнәлдерелгән. Бүген
«Хозур ТВ» YouTube-каналында язылучылар саны 500 000 кешедән артып
китте. «Хозур ТВ» һәм «Хозур ТВ Архив» YouTube-каналлары аудиториясе 500 меңнән артык кешене колачлый. «Хозур-ТВ» каналын карау
саны – якынча 86 200 000.
2019 елның мартында телеканалга
бер ел тулды. Шушы вакыт эчендә

аның тапшырулар географиясе шактый киңәйде: алар «Таттелеком»,
«Уфа-нет» «Телеком-сервис» операторлары ярдәмендә Татарстанда,
Башкортстан
Республикасында,
Түбән Новгород, Оренбург, Мәскәү
өлкәләрендә
һәм
Воронежда
күрсәтелә. Шулай ук теләге булган
һәркем www.huzurtv.ru сайтында каналны тәүлек буе карый ала.
Халыкның белемен күтәрү, дәгъват,
җәмгыятьтә ислам, дини мәдәният
турында уңай фикерләр формалаштыру, халыкта татар дини мирасына
кызыксыну
уяту
максатыннан,

күпсанлы дини медиапроектларны
гамәлгә ашыру ТР мөселманнары Диния
нәзарәте
эшчәнлегенең
өстенлекле юнәлеш-ләреннән санала.
Мөфтиятнең «Хозур» нәшрият йорты,
Россиянең
иң
зур
ислам
медиахолдингларының берсе буларак, хәзерге вакытта үзенең басма,
электрон һәм радио ММЧ-ларына ия.
Нәзарәтнең газета-журналлары, радио һәм теле-видениесенең иң мөһим
бурычларыннан берсе – җәмгыятьне
рухи яктан тәрбияләү.
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Башкортстан мөфтияте вәкилләре –
Татарстанда
Раҗәб аеның 4 нче көнендә Татарстан мөфтие Башкортстан Республикасы
мөселманнары
Диния
нәзарәтеннән рәсми делегация кабул
итте. Башкортстан Республикасы
мөфтие урынбасары Айнур хәзрәт
Биргалин җитәкчелегендәге төркем
Татарстан мөфтияте, аның карамагындагы «Зәкят» фонды, хаҗ, вакыф
оешмалары, Россия ислам институты, Казан ислам университетының
Коръән-хафизлар
әзерләү
үзәге
эшчәнлекләре һәм тәҗрибәләре
белән кызыксынды.
Эшлекле сәфәр барышында беренче эш итеп Башкортстан мөфтияте
вәкилләре Айнур Биргалин, Әюб Бибарсов, Фидан Газизов «Мөхәммәдия»
мәдрәсәсендә булдылар. Кунакларны
мәдрәсәнең
мөдир
урынбасары
Зөлфәт хәзрәт Габдуллин каршы
алды.
Биредә
алар
Татарстан
мөфтиятенең мәгариф өлкәсендәге
уңышларын мәдрәсә мисалында карады, шәкертләр белән очрашу барышында Башкортстан Республикасыннан килеп укучы шәкертләр
белән аралашты.
– Сәфәребезнең максаты – тәҗрибә

алмашу, – диде Айнур хәзрәт Биргалин. – Россиядәге иң борынгы уку
йортларының берсе «Мөхәммәдия»
мәдрәсәсенең казанышларына сокланабыз. Биредә безне куандырганы – шәкертләр гарәп телен бик яхшы
үзләштереп, аны тәрҗемәче булып
эшләрлек дәрәҗәдә камилләштереп
чыгалар.
– Мәдрәсәбез Россиянең Ислам
мәгарифе Советына кертелгән, без үз
эшчәнлегебезне Татарстан мөфтияте
илебездә беренчеләрдән булып кабул
иткән дини мәгариф стандартлары
буенча алып барабыз, – дип аңлатты
Зөлфәт хәзрәт. – Эшне стандартлар
буенча оештыру бик зур җаваплылык
сорый, ул уку йортының тулы күләмдә
җитәрлек кадрлар белән тәэмин
ителүен таләп итә. Бездә гарәп телен
укытуга һәм шәкертләрнең чит телне
яхшы үзләштерүенә килгәндә шуны
әйтә алам: биш ел дәвамында шәкерт
сигез меңнән артык сәгать дәрес ала,
шуның ике меңнән артыгы – гарәп
теле. Шәкертләребез Диния нәзарәте
тарафыннан
тәкъдим
ителгән
дәреслекләр буенча белем алалар, уку
көндезге, кичке һәм читтән торып

уку бүлекләрендә алып барыла.
Алга таба кунаклар сыйныф
бүлмәләрендә булды, шәкертләрнең
укуы, белем алуы белән танышты.
Очрашу Татарстан мөфтиятендә
дәвам итте. Татарстан мөфтие
киләчәктә ике як дини оешмалар арасында хезмәттәшлек алып бару һәм
үзара
мөнәсәбәтләрне
ныгыту
мәсьәләсендә кулга-кул тотынып
эшләргә кирәклеге турында әйтеп

узды. «Әлеге юнәлештә "Хозур ТВ»
каналы зур таяныч. Беренче мөселман
телевидениесе бүгенге көндә Башкортстанда да күрсәтә, эфир аша рухи
кыйммәтләр җиткерелә – бу шулай ук
кардәшлек мөнәсәбәтләрен ныгыту
булып тора», – диде ул. Истәлеккә Камил хәзрәт кунакларга «Хозур»
нәшрият йорты бастырган китапларны бүләк итеп бирде.
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Мөфтияттә Үзбәкстан кунаклары
Март аенда Татарстан Республикасына эшлекле сәфәре кысаларында ТР
мөселманнары Диния нәзарәтендә
Үзбәкстан Республикасы Президентының иҗтимагый һәм дини оешмалар белән хезмәттәшлек мәсьәләләре
буенча киңәшчесе – Үзбәкстан Республикасы Президенты каршындагы
Дәүләт идарәсе академиясе ректоры
Рөстәм Касыймов җитәкчелегендәге
делегация булды. Делегация составында шулай ук Үзбәкстан мөфтие Усмонхон Алимов та бар иде.
Мөхтәрәм кунакларны ТР мөфтие
Камил хәзрәт Сәмигуллин, мөфтинең
рәсми органнар белән эшләү буенча
урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов,
«Мөхәммәдия» мәдрәсәсенең укуукыту эшләре буенча мөдир урынбасары Зөлфәт хәзрәт Габдуллин каршы
алды. Делегация әгъзалары нәзарәт
белән танышуны Галиев мәчете комплексыннан башлады. Камил хәзрәт
Үзбәкстан
вәкилләренә
татар
халкының күренекле мәгърифәтчесе

Галимҗан Баруди яшәгән бинаны һәм
берничә ел элек төзекләндерелеп кулланылышка тапшырылган Галиев
мәчетен күрсәтте. Галимҗан Барудиның бай рухи мирасы белән танышу
танылган татар дин эшлеклесе күп еллар хезмәт куйган «Мөхәммәдия»
мәдрәсәсендә дәвам итте. Биредә
Үзбәкстан мөселманнары Диния
нәзарәте рәисе, мөфти Усмонхон Алимов мәдрәсә шәкертләренең дини,
милли, тарихи һәм педагогик мирасны өйрәнү барышы белән танышты.
Дәресләрнең эчтәлеге, уку-укыту барышында кулланыла торган әсбаплар
белән кызыксынды, хәзерге заман
технологияләрен дини уку йортларында куллану буенча остазлар белән
фикер алышты. Шунысы үзенчәлекле:
әлеге рәсми очрашулар барышында
Үзбәкстан мөфтиенә үзенең бергә
укыган сабакташы, хәзер Татарстан
мөселманнары Диния нәзарә-тенең
Аксакаллар шурасы әгъзасы, Яшел
Үзән мөхтәсибе Габделхәмит хәзрәт

Зиннәтуллин
белән
очрашу
мөмкинлеге тудырылды. Мәдрәсәгә
сәяхәтне йомгаклап, ике як дини
мәгариф үсеше һәм кадрлар әзерләү
өлкәсендә тәҗрибәне дәвам итү хакында килеште.
Татарстан мөфтиятендә узган очрашу түгәрәк өстәл форматында әңгәмә
кору белән дәвам итте. Үзбәкстан делегациясе җитәкчесе Рөстәм Касыймов Үзбәкстан Республикасындагы
дини вәзгыять, дини мәгарифнең торышы турында сөйләде. Үзбәкстан
мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин
җитәкчелегендәге барлык хәзерге
стандартларга
туры
китерелеп
Коръәннәр нәшер итү, рухи мирасны
һәм борынгы китапларны саклау, «Хозур» нәшриятының алдынгы проектларын мөселманнарны берләштерү, таркаулык булдырмау юнәлешендә әйдәп баручылардан булуын
белдерде, аерым алганда, татар
халкының дөньякүләм танылган дин
галиме Ш. Мәрҗани хезмәтләрен та-

нытуда башкарган хезмәтләрен югары бәяләде. Кунаклар шулай ук Бохарада Мәрҗанигә истәлек тактасы ачылу вакыйгасын искә төшерделәр,
Бохараның «Мир Араб» мәдрәсәсенең
китапханә фондларында саклана торган танылган галимнәрнең хезмәтләре белән танышу буенча кайбер
мәсьәләләрне күтәрделәр. Түгәрәк
өстәл сөйләшүендә шулай ук делегация вәкилләре – Халыкара ислам академиясе ректоры Шухрат Ёвкочев,
Ташкент ислам институты ректоры
Уйгун Гафуров һ. б. бар иде. Очрашу
истәлекле бүләкләр алмашу белән
төгәлләнде. Мөфти Камил хәзрәт
Сәмигуллин Үзбәкстан делегациясе
вәкилләренә
нәзарәт
бастырган
Коръәнне, Мәрҗанинең 200 еллыгына
атап чыгарылган басмаларны, «Хозур» нәшрияты китапларын бүләк
итте. Кунаклар Камил хәзрәткә шулай
ук истәлекле басмалар, Сәмәрканд Регистан рәсемен бүләк иттеләр.
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моңа кадәр Россия сатып алучыларына билгеле булмаган дөньякүләм
брендлар бер мәйданда тәкъдим
ителәчәк, уңайлы киеп карау зоналары да булачак.
Беренче тапкыр күргәзмә кысаларында зур фуд-корт эшләячәк. Анда
җирле җәмәгать туклану оешмаларын гына түгел, Россиянең башка
төбәкләре һәм чит илләр оешмаларын да күреп булачак. Кунакларга
һәм күргәзмәгә килгән һәркемгә грузин, дагъстан, грек, итальян һәм башка бик күп халыкларның милли ризыкларыннан авыз иттерәчәкләр, дип
ышандыра оештыручылар. Күргәзмәдә күпләрнең яраткан блогерларын
да очратырга мөмкин булачак.
RUSSIA HALAL EXPO күргәзмәсенә
барлыгы 5 меңнән артык кеше килүе
көтелә: бу бизнес-структуралар һәм
сату ритейлы вәкилләре, дәүләт хакимияте органнары җитәкчеләре һәм
вәкилләре, хәләл индустриясе экс-

пертлары, җәмәгать эшлеклеләре, казанлылар һәм башкала кунаклары.
Традицион рәвештә күргәзмәнең
мәртәбәле кунаклары сыйфатында XI
«Россия
–
Ислам
дөньясы:
KazanSummit 2019» халыкара икътисади саммитында катнашучылар,
югары звено җитәкчеләре, Ислам
хезмәттәшлеге оешмасы илләренең
дәүләт һәм сәүдә делегацияләре
вәкиллекләре җитәкчеләре, Россия
ритейлы
вәкилләре,
мөселман
галимнәре чыгыш ясар дип көтелә.
Күргәзмәне күрергә теләүчеләргә
уңайлы булсын өчен трансфер оештырылачак – «Җиңү Проспекты» метро станциясе» тукталышыннан бушлай автобус һәм Казанның Тимер юл
вокзалыннан «Казан» Халыкара аэропортына кадәр электричка йөриячәк.
Шәхси транспорт өчен «Kazan Expo»
тирәсендә парковка каралган.

RUSSIA HALAL EXPO
күргәзмәсенә рәхим
итегез!
24-25 апрель көннәрендә Казанда,
«Kazan Expo» Халыкара күргәзмә
үзәгендә, XI Халыкара «Россия – Ислам дөньясы: KazanSummit 2019»
икътисади саммит кысаларында
хәләл сәнәгатенең Халыкара RUSSIA
HALAL EXPO күргәзмәсе эшләячәк.
Чараны
оештыручылар
–
ТР
мөселманнарының Диния Нәзарәте,
ТР МДН «Хәләл» стандарты буенча
Комитеты һәм ТР инвестицион үсеш
Агентлыгы.
Күргәзмә Татарстанның башка
төбәк һәм дәүләтләр белән сәүдә,
икътисади,
иҗтимагый-мәдәни
элемтәләрен ныгыту, шулай ук
Россиянең хәләл өлкәсе үсешен һәм
мөмкинлекләрен тәкъдим итү һәм
илебездәге
хәләл
җитештерүчеләренең
товарларын
һәм
хезмәтләрен бәяләү максатында
уздырыла. Моннан тыш, күргәзмәдә
үз продукциясе белән якын һәм ерак
чит
илләрдә
эшләп
килүче
җитештерүчеләр дә катнашыр, дип
көтелә:
Берләшкән
Гарәп
Әмирлекләре, Согуд Гарәбстаны,
Иран, Төркия, Индонезия, Бахрәйн,
Малайзия, Оман, Мисыр, Көньяк Корея, Канада, Бөекбритания, Франция,
Үзбәкстан, Казакъстан, Кыргызстан,
Әзербайҗан, Белоруссия.
Елдан-ел күбрәк танылып барган
RUSSIA HALAL EXPO Халыкара
күргәзмәсе быел Россиядә һәм аның

хәләл үсеше тарихында иң зурлардан
булачак. 2018 елда күргәзмәнең экспозициясе 1,4 мең кв. м. мәйданны
биләгән булса, быел ул 3,5 мәртәбәгә
киңәеп, 5 мең кв.м. тәшкил итәчәк.
Быелгы чараның яңалыгы булып
аның уздырылу урыны торачак – ул
тәүге тапкыр «Kazan Expo» Халыкара
күргәзмә үзәгендә эшләячәк. Бу
дөньякүләм дәрәҗәдәге мәйданчык
үз эченә өч павильон сыйдыра.
Күргәзмә
кысаларында
хәләл
индустриянең Россия һәм дөнья базары экспертлары, спикерлары һәм төп
уенчылары катнашында бай эшлекле
программа каралган: очрашулар,
сөйләшүләр, белгечләр өчен түгәрәк
өстәлләр, ислам финанслары, хәләлтуризм һәм мөслимәләр өчен бизнес
темаларына
ачык
лекцияләр,
презентацияләр оештыру күздә тотыла. Программаның белем бирү өлеше
исә мастер-класслар, кулинар тамашадан, дегустацияләү конкурсларыннан гыйбарәт булачак. Катнашучыларның һәм кунакларның иң зур
кызыксынуын төрле хәләл продуктларны базарда алга чыгару планын төзү технологияләре буенча семинарга юнәлтү планлаштырыла.
Шулай ук «Kazan Modest Fashion
Show» язгы-җәйге кием коллекциясе
тәкъдим ителәчәк. Моннан тыш, хатын-кызлар һәм ир-атлар киемнәрен
сату күргәзмәсе оештырыла. Биредә
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ИМАМ ХӘСӘН ӘЛ-БАСРИ
Нәселе
Хәсән бине Йәсәр 642 елда
Мәдинәдә, икенче тугры хәлифә
Гомәр бине Хаттаб идарә иткән вакытта туган.
Әтисе фарсы булган. Бер хәрби
бәрелеш вакытында ул фарсыларга
әсирлеккә төшкән. Озакламый ул
Пәйгамбәребез
галәйһиссәламнең
күренекле сәхабәсе Зәйд бине Сәбит
радыяллаһу ганһегә коллыкка эләгә.
Ислам динен кабул иткәннән соң,
Йәсәр Пәйгамбәребез галәйһиссәлам
һәм Өмме Сәләмә радыяллаһу
ганһәнең хезмәтчесе булган Хәйра
исемле хатынга өйләнгән. Һиҗри
белән 21 нче елда аларның ир балалары туган. Озак та үтми Хәйра улын
Өмме Сәләмә янына алып килгән һәм
мөэминнәрнең анасы бу балага Хәсән
исемен сайлаган. Шушы йортта
тәрбияләнгәнлектән, Хәсән кече
яшьтән үк Өмме Сәләмәдән гыйлем
алган. Өмме Сәләмә аны күренекле
сәхабәләр янына алып барган, алар
исә бу бала өчен Аллаһыга дога белән
мөрәҗәгать иткәннәр.
Бервакыт кечкенә Хәсәнне Гомәр
хәлифә янына алып килгәннәр. Гомәр
радыяллаһу ганһе баланы кулларына
алып: «Аллаһым, динне аңа аңлаешлы
ит һәм барысы да аны яратсыннар», –
дип әйткән. Һәм чыннан да, Хәсән
табигыйннәр арасында иң күп
белүчеләрдән булган һәм күпчелек
халык аны яраткан. Ул Госман бине
Гаффан, Гали бине Әби Талиб, Габдулла бине Гомәр һәм башка бик күп
күренекле
галимнәрдән
гыйлем
алган.
37 нче һиҗри елда Хәсәннең
гаиләсе Басрага күченә һәм шуннан
соң инде ул Хәсән Әл-Басри буларак
танылган.

Хәсәннең
ихласлылыгы

Хәсән Әл-Басри әгәр кешенең
күңелендә тәкъвалык, ихласлылык,
булмаса, гыйлем алу гына аз, дип санаган. Ул бик еш кешеләргә вәгазьләр
белән мөрәҗәгать иткән. Халык аның
вәгазьләреннән
бик
нык
тәэсирләнгән.
Бер
риваятьтә
китерелә, берәү аның турында болай
дип әйткән: «Хәсән сөйләгән вакытта,
әйтерсең лә, аның авызыннан ялтырап торган энҗе коела һәм аннан соң
башкаларны тыңлаганда, аларның
авызларыннан косык тамган кебек
тоела иде». Хәсән Әл-Басриның сере
нәрсәдә булган соң? Ни өчен аның
вәгазьләре башкаларныкына караганда ныграк тәэсир иткән? Моның
сәбәбе – аның ихласлылыгында.
Кешеләрне берәр нәрсәгә өндәр ал-

дыннан, ул һәрвакыт үзеннән башлаган, ягъни иң элек бу гамәлне үзе башкарган.

Хәсән ӘлБасриның
гыйлемлеге
Хәсән төрле фәннәрдә киңкырлы
гыйлемгә ия булган. Басра мәчетенә
аннан гыйлем алырга бик күп кешеләр
җыйналган.
Мәчеттә
уздырган
җыелышларга килеп, һәркем үзенә
кирәген алган. Кемдер хәдисләрне
аңлар өчен, кемдер Коръәнне тәфсир
кылыр өчен килгән, ә кайберләре исә
аннан
сүзгә
осталык
сәләтен
үзләштерергә тырышкан. Мәчетләрдә
узган җыелышлардан тыш, Хәсән үз
өендә дә җыелышлар үткәргән. Ләкин
ул җыелышта шәригать мәсьәләләре
хакында түгел, ә ихласлылык,
калебнең
халәтенә
караган
мәсьәләләр турында фикер алышканнар.

Хәсәннең әхлагы
һәм тәкъвалыгы

Күпләр аны иң яхшы табигыйн дип
санасалар да һәм ул нинди генә диндар булмасын, Хәсәннең күңелен
һәрдаим курку биләгән.
Аның бер укучысы болай дип
сөйләгән. Бервакыт ул Хәсән ӘлБасриның өенә килгән һәм аның елаганын ишеткән. Ул остазыннан шул
чаклы еш елавының сәбәбен сораган.
Хәсән аңа: «Әй угыл! Мөселманга еламый, тагын нәрсә эшләргә инде?!
Чынлыкта, күз яшьләре мөселманга
Аллаһының рәхмәтен чакырып торалар. Әгәр гомереңне елап үткәрә
аласың икән, шулай үткәр, бәлкем
Аллаһы Тәгалә сине кызганыр. Безгә,
Аллаһыдан куркып елаучыларның
җәһәннәмнән коткарылганчыга кадәр, күзләреннән бер тамчы яшь тә
чыкмас, дигән хәбәр иреште», – дип
әйткән.
Йәзид бине Хушабтан риваять кылына, ул болай дип әйткән: «Хәсән
Әл-Басри
һәм
Гомәр
бине
Габделгазиздән дә тәкъва булганнарны күрмәдем».

Галимнәрдән
алынган нәзер

Хәсән Әл-Басри болай дип әйтә
торган булган: «Аллаһы Тәгалә галим
ир-атлардан нәзер алган. Бу нәзергә
бәйле, алар кешеләргә хакыйкатьне
аңлатырга тиешләр һәм бернәрсәне
дә яшереп калдырырга ярамый».

Хәсән үз чиратында һәрдаим бу
нәзерне исендә тотып, һәр гамәлен дә
тиешенчә башкарырга тырышкан.
Нинди генә очраклар булмасын, ул
һәрвакытта да дөресен сөйләгән һәм
башкаларны да шуңа өндәгән.
Аллаһының хак юлыннан тайпылганнарны һәм гаделсезлекне күреп, ул
тыныч кына кала алмаган, хәтта
гомеренә куркыныч янаса һәм
кешеләр аңа шелтәләр белдерсәләр
дә, ул дөреслекне яклап чыккан.
Моның ачык мисалын түбәндәге вакыйгада күрәбез.
Хәҗаҗ бине Йосыф Ислам тарихында иң явыз җитәкчеләрнең берсе
буларак билгеле. Кешенең кечкенә
генә гаебе булса да, ул аны җәзалап
үтерергә боерган.
Гыйрак белән идарә итә башлагач,
ул Басрадан ерак булмаган бер
шәһәрдә үзенә мәһабәт сарай
төзеткән һәм кешеләрне шул сарайны карарга чакырган. Хәсән дә башкалар белән анда барган, ләкин аның
максаты сарайны күрү түгел, ә
кешеләрне дөнья ләззәтләре хакында
кисәтү булган. Сарайның матурлыгына таң калган халык төркемен күргәч,
Хәсән аларга вәгазь белән мөрәҗәгать
иткән. Ул: «Элегрәк без иң кабахәт
кешеләр төзегәнне карадык һәм
Фиргавеннең иң яхшы төзүче булганын белдек, чөнки ул моңа кадәр
беркемдә төземәгән кебек төзеде.
Ләкин шуннан соң Аллаһы Тәгалә
Фиргавеннең үзен һәлак итте. Хәҗаҗ
күк әһелләренең ничек нәфрәтләнгәнен, ә җир әһелләренең ничек
алдалаганын белсә иде!..» – дип
әйткән. Хәсән үз янында булган
берәүнең аның өчен куркып: «Җитәр!
Тукта!» – дип әйткәннән соң гына
сөйләвеннән туктаган.
Хәҗаҗ бине Йосыфка бу вәгазь турында ишеттергәннәр һәм ул нык ярсыган, кычкырган һәм Хәсәнне тотып

китерергә боерган. Хәсән Әл-Басри
үзен җәзаларга тиеш булган палачны
күреп, авыз эченнән нәрсәдер
пышылдаган. Ул горур атлап, Хәҗаҗ
каршына килеп баскан һәм шул вакытта гаҗәп хәл булган. Аның үлемен
теләгән Хәҗаҗ кинәт каушаган, урыныннан торып, үз урынын Хәсән ӘлБасрига тәкъдим иткән. Үзе исә
янәшәсенә утырып, аңа дингә бәйле
сораулар биргән. Әл-Басри һәрбер соравына тиешенчә җавап кайтарган.
Шуннан соң Хәҗаҗ аңа: «Син
галимнәрнең хуҗасы!» – дип әйтеп,
тиешле хөрмәт күрсәтеп озаткан.
Хәсән чыгып барганда, сарай
сакчыларының берсе аннан: «Сине
хөкем итәргә әзерләнгән кылычны
күреп, синең иреннәрең нәрсәдер
пышылдады? Син нәрсә әйттең?» –
дип сораган. Хәсән Әл-Басри аңа болай дип җавап кайтарган: «Мин: «Ий
Раббым, олы хәсрәт вакытында мин
Синнән рәхим-шәфкатеңне сорыймын. Ибраһим галәйһиссәламгә утны
салкын һәм имин итеп кылган кебек,
аның үчен дә миңа салкын һәм имин
кыл», – дип әйттем».

Соңгы юл
Имам Хәсән Әл-Басри һиҗри белән
110 нчы елда, җомга көненә каршы
кичтә, раҗәб аеның башында 89
яшендә вафат булган. Җомга намазыннан соң Басраның җәмигъ
мәчетендә аңа җеназа намазы укылган
һәм
шуннан
соң
аны
җирләгәннәр. Бу көнне Басраның
җәмигъ мәчетендә икенде намазы
укылмаган (мәчет тарихында бу
бердәнбер очрак булган), чөнки барлык халык аны соңгы юлга озатырга
чыккан.
 Сәхифәне Лилия
Хәләфетдинова әзерләде
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«Әр-Рәхман» сүрәсендәге кайбер
нигъмәтләр
Коръәни Кәримнең 55 нче сүрәсе – «Әр-Рәхман»
сүрәсе. Рәхимле Зат – Аллаһы Тәгалә – бу сүрәдә
Үзенең колларына биргән бик күп нигъмәтләрне
искә ала һәм шуннан соң еш кына: «Ий, кеше вә
җен, Раббыгызның кайсы нигъмәтләрен ялган дип
саный аласыз?» – дигән сорау бирә. Бүгенге
мәкаләбездә дә шул нигъмәтләрне өйрәнүне дәвам
итәрбез.

Җиләк-җимеш нигъмәте

Тереклек урыны буларак –
Җир шары

«Әр-Рәхман» сүрәсенең 10 нчы аятендә:

ض َع َها لِ ْل ََنِم
َ ض َو
َ َو ْال َْر

«Җирне җанлылар өчен яратты», – дип
әйтелә.
«Әр-Рәхман / Рәхимле», 55:10
Галәмдә бик күп планеталар бар. Әмма Кояш системасын гына алып карасак, Җирдән кала башка
планеталарда яшәү мөмкин түгел. Ә Җир шарын
Аллаһы Тәгалә барлык тере затлар өчен яши алырлык өй итеп кыла. Җирдә дә нинди генә урыннар
юк: кайдадыр 30—45° салкын булса, икенче бер почмакта 40° эсселек хакимлек итә. Ел әйләнәсе җәй
яки кыш кына булган урыннар да аз түгел. Һәм
шушы төрле климатлы Җирне Аллаһы Тәгалә барлык төр җанлы затларга яшәр өчен имин итеп кылды. Кеше үзе яшәгән җир турында күп нәрсәне
белмәскә дә мөмкин, әмма, аңа карамастан, Җир
шары Аллаһы Тәгалә йөкләгән вазифасын ничә
мең еллар башкарып килә. Мәсәлән, таулар литосфера плитәләрен тотып тора торган казыклар ролен үти; океан-диңгезләрдән пар күтәрелеп,
яңгырлар ява; уңдырышлы җирләрдә иген кырлары шаулап утыра һ.б.
«Сыер» сүрәсендә Аллаһы Тәгалә болай дип
әйтә:

ِ الَّ ِذي جعل لَ ُكم ْالَر
َنزَل ِم َن
َّ اشا َو
ً ض فَر
َ ْ ُ َ ََ
َ الس َماءَ بِنَاءً َوأ
ِ السم ِاء ماء فَأَخرج بِِه ِمن الثَّمر
ات ِرْزقًا لَّ ُك ْم
َ َ َ َ َ ْ ً َ َ َّ
«Сезне халык кылучы Аллаһы сезнең өчен
җирне түшәк кылды, өстегезгә күкне бина
кылды, күктән яңгыр иңдереп, сезгә ризык
булсын өчен төрле җимешләр, игеннәр
үстерде».
«Әл-Бәкара / Сыер», 2:22

Алга таба Аллаһы Тәгалә Җир шарындагы төрле
җиләк-җимешләрне искә алып: «Анда җимешләр
һәм бөреле хөрмә агачлары бар», – дип әйтә.
Җимешләр дигәндә барлык төр җимеш тә күз
алдында тотыла: алар тәмнәре, төсләре, исләре
белән дә бер-берсеннән аерылып торалар.
Аллаһыга шөкер, бүгенге көндә нинди генә җиләкҗимешләрне очратып булмый: (йөзем) виноград,
инҗир, анар, алма, банан һ.б. Без салкын якта
яшәп тә, җылы якларда гына үсә торган җиләкҗимешләрне дә ашый алабыз. Бу да Аллаһының
бер рәхмәте.
Шулай ук Аллаһы Тәгалә «...бөреле хөрмә агачлары», – дип, хөрмә агачларына аерым игътибар
бирә. Чыннан да, хөрмә җимешләре – дөньяда иң
танылган җимешләрнең берсе. Аларның әле генә
агачтан өзелгәне дә файдалы булган кебек, кипкәч
тә ул файдаларын югалтмый. Шуңа күрә җылы
якларда һәрбер сәфәргә чыгучы кеше үзе белән
күп итеп хөрмә запасларын алырга гадәтләнгәндер.
Бүген без даруханәләрдән бик күп итеп төрле
витаминнар сатып алырга ияләшеп барабыз.
Һәрбер җиләк-җимеш бик күп витаминнарга бай.
Болар турында да истән чыгармасак иде.

Игеннәр һәм үләннәр
нигъмәте

Аллаһы Тәгалә 12 нче аятьтә:

ِص
الرْيَا ُن
ْ َو
ُّ َال
َّ ف َو
ْ ب ذُو الْ َع

«Яфраклы игеннәр һәм хуш исле үләннәр
бар», – дип әйтә.
«Әр-Рәхман / Рәхимле», 55:12

Яфраклы игеннәр дигәндә, бодай, арпа кебек
үсемлекләр күз алдында тотыла. Бүгенге көндә
андый иген кырлары гектарлаган киңлекләргә
җәелгәннәр. Аллаһы Тәгалә яңгырлар җибәреп,
безгә аларны үстереп бирә. Аллаһы Тәгалә
бөртекләргә дә зур хикмәт салган: аларны кабаттан утыртабыз да, тегермәннәрдә он итеп тә тартабыз.
Кешелек өчен бу иген кырларының никадәр
мөһим икәнен барыбыз да күз алдына
китерәбездер. Кибет киштәләренә куелганчы, карабодай да, кукуруз да, дөге һ.б. да ничә ай шул
кырларда үсәләр, өлгерәләр. Бөртекләрдән бушап
калган саламнарны хайваннарга бирәбез.
Хуш исле үләннәр дигәндә, кайбер галимнәр
рәйхан үсемлеген искә алалар. Ул (базилик) –
зәңгәр чәчәкле, хуш исле гөл. Ә кайберләре «Хуш
исле үләннәр» дигәнгә барлык үсемлекне дә
кертәләр. Болыннарда нинди генә үсемлекләр
үсми, ишегалларында нинди генә чирәм төре юк.
Хайваннар шул үләннәр белән тукланалар, бал
кортлары хуш исле чәчәкләрдән бал җыялар.
Шуны да истә тотарга кирәк: Җир шары безнең
вакытлыча яшәү урыны булса да, ул барлык
мөһим әйберләр белән нигъмәтләнгән. Миллионлаган чәчәк, куаклар белән боланнарны, зур-зур
урманнарны, тайгаларны, әллә ничәшәр чакрым
тирәнлектәге океаннарны кеше барлыкка
китермәде. Болар барысы да Аллаһының олуг
нигъмәтләре булып тора. Алда санап үткән барлык нигъмәтләргә йомгак ясап, Аллаһы Тәгалә
беренче тапкыр:
«Ий, кеше вә җен, Раббыгызның кайсы
нигъмәтләрен ялган дип саный аласыз?» –
дигән сорау бирә. Тәфсирләрдә, хәдисләр
җыентыкларында Пәйгамбәребез бу сүрәне
җеннәр таифәсенә укыганда, җеннәр: «Синең
нигъмәтләреңнең берсен дә, йә Рабби, ялганга санамыйбыз», – дип җавап биреп торганнар, дип
килә.
Ибне Габбас шушы аять укылганда: «Йә Рабби,
берсен дә», – дип кабатлый торган булган. Мөэминмөселман да, исламга килмәгән гади бер кеше дә
бу нигъмәтләрне таный һәм аларның берсен дә
ялганга саный алмый, чөнки бу нигъмәтләрне
кеше үзе барлыкка китерә алмаганын да, шулай ук
алардан башка җирдә яшәү мөмкин түгеллеген дә
белә.

Дөреслектә, кеше дә, җен дә Аллаһы Тәгаләнең
нигъмәтләренә мохтаҗ кавемнәр. Аллаһы Тәгалә
«Ихлас» сүрәсендә «Аллаһы – (бернәрсәгә дә)
Мохтаҗ булмаучы», – дип әйтә. Аллаһы
Тәгаләнең «Әс-Самәде» исеме «Аллаһы Тәгаләгә
бөтен мәхлүкълар мохтаҗ, Ул Үзе беркемгә дә,
бернәрсәгә дә мохтаҗ түгел» дигәнне аңлата.
Һәрберебез дә үзебезнең Аллаһы каршында
көчсез, зәгыйфь икәнебезне тоябыз, аңлыйбыз.
Шуңа да Аның нигъмәтләрен ялганга санамыйбыз. «Ий, кеше вә җен, Раббыгызның кайсы
нигъмәтләрен ялган дип саный аласыз?»
 Сәхифәне Гәбделхәким Фәсхиев әзерләде
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Раҗәб аеның фазыйләтләре
Барлык галәмнәрнең Раббысы булган Аллаһы Сөбеханәһу вә Тәгаләгә
барча мактауларыбыз булса иде.
Сөекле расүлебез Мөхәммәд Мостафа
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә,
аның
хөрмәтле
гаиләсенә,
сәхабәләренә, барчабызның сәламнәре, салаватлары һәм һәртөрле изге
догалары булса иде.
Мөхтәрәм мөселманнар! Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә
сәлләм Раҗәб аен каршы алганда болай дип дога кылган:
«Әллаһуммә бәрик ләнә фи
раҗәәби вә шәгьбәәни вә бәллигьнә
рамәдаан».
Мәгънәсе: «Йә Аллаһым! Раҗәб
һәм шәгъбан айларын безнең өчен
мөбарәк кыл һәм безне Рамазан аена
ирештер» (Имам Мөслим).
Бу изге айда ураза тоту бик саваплы. Хәдис-шәрифтә: «Раҗәб аенда
бер көн ураза тоткан кеше ел
дәвамында ураза тоткан кебек әҗерсавап алыр», – дип әйтелгән.

Раҗәб аеның бизәге –
Мигъраҗ
Раҗәб ае бер мөбарәк кичә белән
бизәлгән. Ул – Мигъраҗ кичәсе, раҗәб
аеның 26 нчы көненнән егерме
җидесенә каршы кичтә була торган
кичә. «Мигъраҗ» күккә ашу дигән
мәгънәне аңлата һәм бу кичә
Пәйгамбәребез
Мөхәммәд
салләллаһу галәйһи вә сәлләм тормышында олуг могҗиза булып санала.
Раҗәб аеның 27 нче төнендә
Расүлебез салләллаһу галәйһи вә
сәлләм Аллаһының кодрәте белән
гадәти булмаган сәфәр кыла. Бу хакта
Аллаһы Раббыбыз «Бәни Исраил»
сүрәсенең 1 нче аятендә болай дип
әйтә:
«Үз колын бер төндә Харам
мәчетеннән аятьләребезне күрсәтү өчен тирә-ягын бәрәкәтле
иткән Ерак мәчеткә күчергән Затка дан! Ул, чыннан да, һәрнәрсәне
Ишетүче, Күрүче».
«Бәни Исраил / Ягъкуб балалары»,
17:1

мәчетенә (Ерак мәчеткә) күчә. Шунда
Аллаһының
Расүле
Мөхәммәд
салләллаһу галәйһи вә сәлләм башка
пәйгамбәрләргә имам булып алгы
сафта намаз укый. Шулай итеп,
Аллаһы
Тәгалә
пәйгамбәребез
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә
сәлләмнең башка пәйгамбәрләрдән
өстен булуын күрсәтә. Соңрак
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә
сәлләмгә ике савыт китереп куялар:
аларның
беренчесендә
–
сөт,
икенчесендә – шәраб (хәмер) була.
Аллаһының
Расүле
салләллаһу
галәйһи вә сәлләм сөт салынган савытны сайлый. Җәбраил фәрештә
Пәйгамбәребезнең сайлавын күргәч:
«Сине пәйгамбәр итеп җибәргән
Аллаһыга мактау булсын. Әгәр син
хәмер салынган савытны сайлаган
булсаң, өммәтең саташыр иде» – дип
әйтә (Имам Мөслим). Сөтнең ак төстә
булуы – хакыйкать, дөреслек, иминлек билгесе булып тора. Аннары
Аллаһы Тәгаләнең әмере килә:
Пәйгамбәребез Мөхәммәд Җәбраил
фәрештә белән күккә менә. Мөхәммәд
салләллаһу галәйһи вә сәлләм, җиде
кат күк аша үткәндә, күкнең һәр капусында үзенә кадәр җир йөзенә килеп киткән пәйгамбәрләр – Адәм,
Яхья, Гайсә, Йосыф, Идрис, Харун,
Муса
һәм
Ибраһим
(аларга
Аллаһының сәламе ирешсә иде)
белән очраша. Алар барысы да
Пәйгамбәребезгә сәлам бирәләр
(Имам Бохари).

Мигъраҗ тарихы
Риваятьләр буенча, расүлебез
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә
сәлләм Мәккә-Мөкәррәмә шәһәрендәге Харам мәчете, ягъни Кәгъбәтулла
янында йоклап ятканда, Җәбраил
фәрештә «Борак» (мәгънәсе – «яшен
тизлегендә оча торган») дип аталган
хайванга атланып килә. Пәйгамбәребез Борак белән яшен тизлегендә
Харам мәчетеннән Кодес (Иерусалим)
шәһәрендәге
Әл-Әкъса

Пәйгамбәрнең
Мигъраҗда күргән
вакыйгалары
Аллаһының Расүле салләллаһу
галәйһи вә сәлләм Мигъраҗ вакытында төрле вакыйгалар күрә. Бер
өммәткә күз сала. Ул кешеләрнең
иреннәре дөянеке кебек була. Бер
төркем
хезмәтчеләр,
аларның
иреннәрен кисеп, авызларына таш

салалар. Пәйгамбәребез Җәбраилдән:
«Болар кемнәр?» – дип сорый. Ул:
«Алар хаксыз рәвештә ятимнәрнең
малларын исраф иттеләр», – дип әйтә
(Имам Табәри).
Шуннан соң Пәйгамбәребез икенче өммәтне күрә. Ул өммәтнең
кешеләре
үз
йөзләрен
һәм
күкрәкләрен бакыр тырнаклар белән
тырныйлар.
Аллаһының
Расүле
Җәбраилдән: «Бу кешеләр кемнәр?» –
дип сорый Ул : «Алар гайбәт сөйләп,
яла ягып, кешеләрнең итләрен ашадылар», – дип әйтә (Имам Әбү Давыд).
Соңрак Пәйгамбәребез мәетләрне
һәм үләксәләрне ашаучы зиначыларны, эчләре күпергән риба ашаучыларны, башлары белән аска таба асылынган үз балаларын үтерүчеләрне
күрә (Имам Табари). Шуңа күрә
Расүлебез салләллаһу галәйһи вә
сәлләм үзенең бер хәдисендә: «Әгәр
сез мин белгәнне белсәгез, аз көлеп,
күп елар идегез», – дип әйткән (Имам
Бохари).
Җәбраил фәрештә махсус бер
чиккә («сидрә әл-мүнтәхә») кадәр
генә бара ала. Шул урынга җиткәч,
Җәбраил фәрештә: «Миңа куелган
чик шушында бетте, алга таба барырга рөхсәт юк», – дип әйтә.
Пәйгамбәребез сәфәрне үзе генә
дәвам итә. Расүлебез салләллаһу
галәйһи вә сәлләм җәннәт белән
җәһәннәм
галәмәтләрен
күрә.
Аллаһы Тәгалә белән сөйләшү
бәхетенә ирешә. Аллаһы хозурына
баргач ул: «Әт-тәхиййәтү лилләәһи
вәс-саләвәәтү вәт-таййибәәт», – дип
сәламли, ягъни: «Тел һәм тән
гыйбадәтләребезнең
барысы
да
фәкать Аллаһы өчен генә». Аллаһы
Тәгалә:
«Әс-сәләәмү
галәйкә
әййүһән-нәбиййү вә рахмәтуллааһи
вә бәракәәтүһ», – дип җавап бирә,
ягъни:
«Әй
Пәйгамбәр,
сиңа
Раббыңның сәламе, рәхмәте һәм
бәрәкәте булсын». Моңа каршы
Пәйгамбәребез: «Әс-сәләәмү галәйнә

вә
галәә
гыйбәәдил-ләәһиссалихиин», – ди, ягъни: «Безгә дә һәм
Аллаһы Тәгаләнең һәрбер изге
бәндәләренә дә сәлам булсын». Шуннан соң фәрештәләр: «Әшһәдү әл-ләә
иләәһә илләл-лааһү вә әшһәдү әннә
Мүхәммәдән габдүһүү вә расүүлүһ», –
дип, шәһадәт кәлимәсен әйтәләр,
ягъни: «Чын күңелдән бер Аллаһыдан
башка һичбер илаһ юк дип, вә
Мөхәммәд
салләллаһу
галәйһи
вәсәлләм – Аның колы һәм илчесе,
дип шаһитлек бирәбез».

Намаз – мөэминнең
мигъраҗы
Хөрмәтле
мөселманнар!
Бу
сүзләрне без барыбыз да намазда,
ягъни кагъдәдә, «әттәхият»кә утыргач әйтәбез. Без өч затның: Аллаһы
Тәгаләнең, пәйгамбәребез Мөхәммәд
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең
һәм фәрештәләрнең әйткән сүзләрен
кабатлыйбыз, шуңа күрә хәдис
шәрифтә: «Намаз – мөэминнең
мигъраҗы», – дип әйтелгән. Димәк,
намазда без Аллаһы Тәгалә белән
сөйләшәбез, Аңа мөрәҗәгать итәбез,
Аннан ярдәм сорыйбыз, Аңа якын булабыз. Шундый олуг бәхеткә көн саен
биш тапкыр ирешәбез. Аллаһы
Сөбеханәһу вә Тәгалә шушы кичәдә
Пәйгамбәребезгә өч бүләк тапшыра:
– биш вакыт намаз фарыз кылына;
– «Бәкара» сүрәсенең ахыргы
аятьләре бирелә (285-286 нчы
аятьләр);
– Ширек кылмаганнарның зур
гөнаһлары гафу ителәчәк дигән хәбәр
бирелә (Имам Мөслим).
Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә намазларыбызны вакытында, дөрес
һәм ихлас күңелдән укып, бу дөньяда
да һәм Ахирәттә дә бәхеткә ирешергә
насыйп итсә иде.
 Нияз хәзрәт Сабиров,
Апанай мәчете имам-хатыйбы
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• СӘЛАМӘТЛЕК •

Ислам дине «сәләмә» тамырыннан
чыкан һәм сәламәт, имин булуны
аңлата дип бик күп тапкыр
ишеткәнегез бардыр. Шулай ук бүгенге
көндә «Пәйгамбәребез медицинасы»
дигән төшенчә дә киң тарала башлады. Ислам галимнәре искәртүенчә,
кеше тәһарәт алганда тәнендә булган
һәрбер кирәкле нокталарга кагылып,
тәнне ял иттерә. Ә су, пакьләү белән
беррәттән тәнне тынычландыра да
икән.
Ислам динендәге нинди генә
гыйбадәткә, яки аның кешенең рухи
ягы, әдәп-әхлагына биргән игътибарына мөрәҗәгать итеп карасак та,
аларның кеше сәламәтлегенә уңай
тәэсир итүенә инанырбыз.
Тәмәке тарту кеше сәламәтлегенә
зур зыян салуы барлык кешелек
дөньясына да мәгълүм. Ул озак вакыт
дәвамында организмга төрле начар
матдәләр сеңдереп бара, шуңа күрә
тәмәке тарту бик авыр нәтиҗәләргә
китерә ала, шулар арасында, әлбәттә,
яман шеш тә бар. Озак еллар
дәвамында тәмәке тартучы бер генә
кеше дә бу гамәлнең файдалы икәнен
әйтмәс; тартырга да киңәш бирмәс.
Пәйгамбәребез
галәйһиссәламнең:
«Кулыннан да, теленнән дә башка
кешеләр зыян күрмәгән кеше генә
мөселман була», – дигән хәдисен
ишеткәнегез бардыр. Тәмәке – аны
тарткан кешегә генә зыян салып калмый, ә тирә-юньдәгеләргә дә «өлеш»
чыгара: тәмәкенең составында да бик
күп зарарлы матдәләр бар: углерод оксиды, никотин, төрле сумалалар, бензол парлары һ.б. Шуңа күрә, бу төтен
тартучының үзенә генә түгел, ә тирәяктагыларга да зыян сала.
Тәмәке һәм аның зыяны турында
бик күп китаплар басылган, күп
хезмәтләр якланган. Каһирәдә эшләп
килүче бер нейрохирург тәмәкенең
зыяны турында мондый фикер әйтә:
«Кеше тәмәке тартырга гадәтләнеп,
шул гадәтнең колына әверелгәч, аның
сәламәтлеге начарая, ә ул йөрәккә
тәэсир итә. Аның йөрәк тибеше дә,
кан әйләнеше дә бозыла; кан тамырлары кысылу арскасында, кеше йокымсырап йөри башлый. Еш кына,
бигрәк тә олы яшьтәге тәмәке тартучылар югары кан басымы белән
йөриләр, шулай ук йөрәк авыруы
белән азапланалар. Шулай ук аларның
ашкайнату системасы да какшый
башлый, сулыш бозыла, ә болар аппетит бетүгә китерә ала.
Моңа өстәп ул тәмәке тартучыларга
хас бертөрле ютәл белән азаплана, аны
шулай атыйлар да – «тәмәке тартучы
ютәле». Ә нерв системасы зарарланса,
кулларда, аякларда чәнчеп алулар булырга, шулай ук баш һәм төрле нерв
авыртулары башланырга мөмкин».
Тәмәке аркасында барлыкка килгән
авыруларның берсе – яман шеш дип

Тәмәке мәкере

әйттек. Әмма бу авыру – ул нәтиҗә
генә. Димәк, тәмәке акрынлап организмга зыян сала, эчке органнар
зәгыйфьләнә башлый. Ягъни монда
үпкәләр турында гына сүз бармый.
Һәр кешенең организмы төрле,
кемнең кайсы органы зәгыйфьрәк, иң
беренче шул җиргә бәрәчәк. Шул авырулар үз чиратында төрледән-төрле
көчлерәк авыруларга сәбәп булалар
һәм иң ахыргы баскыч булып яман
шеш торачак.
Элек тагун, ягъни чума кебек авырулар бик куркыныч булса, бүгенге көндә
яман шешләр бик күп үлемнәргә илтә
дә инде. Аллаһы Тәгалә Үзе сакласын.

Ислам динендәге
хөкеме
Тәмәкегә карата бердәм фикер
булмаса да, ислам галимнәре аңа
киткән акчаны да исраф, ягъни
әрәмгә киткән акча диеп әйтәләр.
Гомумән, әгәр дә тәмәке тартуны
яхшы эш дип санап булса (ә аны алай
дип бер генә кеше дә әйтә алмас иде),
тәмәке
тарта
башлаганчы
«бисмилләһ»не әйтер иделәр. Чөнки
һәрбер изге гамәлне Аллаһы исеме
белән башларга гадәтләнгәнбез, ә бу
очракта аны әйтеп булмый.
Исламда мондый сорауларны
фикһ фәне өйрәнә. Бүгенге көндә
фикһ галимнәре бу мәсьәләдә өч
төркемгә бүленделәр:
Бер төркем галимнәр тәмәке тартуны мәкруһ дип әйттеләр. Харам
дип әйтер өчен, Коръән һәм сөннәттән дәлил булмаганга, алар аны
шелтәләнелә торган гамәл диделәр.
Башка бер төркем галимнәр исә,
тәмәке тарту турыдан-туры сәламәтлеккә зыян сала һәм аңа киткән
акча
(гаиләгә
сарыф
ителми,
киресенчә, күрә торып начар әйбергә
тотыла) исраф булганга, тәмәкене ха-

рам дәрәҗәсенә кертеп караучы
галимнәр.
Урталыкны сайлап, тәмәке тартуны мәкруһ тәхримән дигән караш
яши. Ул харамга якын гамәл дип
тәрҗемә кылына.
Тәмәкегә карата Исламда хөкем
булмаган дидек, әмма чагыштырып
карау юллары белән галимнәребез бу
гамәлне дә тыелган гамәлләр рәтенә
кертеп карыйлар.
Чыннан
да,
Пәйгамбәребез
галәйһиссәлам вакытында тәмәке
тарту булмаган. Әмма ул Аллаһы
Тәгалә тыйган әйберне атаганда, ни
өчен тыелганын да аңлатып калдырган. Мәсәлән, «Хәмер – бозыклыкның
анасы», – дигән хәдискә шәрех ясаганда, акылы капланган кеше теләсә
нинди бозыклык кыла ала, дип
әйтәбез. Зина кылу – гаилә
кыйммәтләрен юкка чыгара һ.б. Урлау – кешенең үзенеке булмаганга
кул сузу, ягъни кемнеңдер эшләп
тапкан әйберен җиңел юл белән генә
үзеңнеке итү.
Шуның кебек, тәмәке тартудан
кешенең үз тәненә турыдан-туры
зыян булганга күрә, галимнәр тарафыннан тәмәке дә тыела.
Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә
болай дип әйтә:
«Аллаһы юлында (малларыгызны мул итеп) сарыф итегез, үз кулларыгыз белән (үзегезне) һәлакәткә ташламагыз һәм (бөтен
гамәлләрегезне,
шул
исәптән
мохтаҗларны каравыгызны да)
ихсан
кылыгыз!
Һичшиксез,
Аллаһы игелек кылучыларны
сөя!»
«Әл-Бәкара / Сыер», 2:195
Шулай ук, тәмәкене агу дип алсак,
бер генә кеше дә агу куллануны уңай
күрмәс иде. Пәйгамбәребез дә агу
эчеп үз-үзегезне үтермәгез, дип
кисәткән.
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Бу начар гадәттән
ничек котылырга?
Безнең күбебездә үзебез үк оялган
һәм котылырга теләгән начар гадәтләр
бар. Кемдер телевизор алдында озак
утыра, кемдер күп ашарга гадәтләнгән
һ.б. Ә кемдер әлеге мәкаләбездә карап
киткән тәмәкедән котыла алмый.
Ә болардан ничек котылып була
соң? «Чир китә, гадәт кала» дигәннәр,
шуңа күрә иң беренче очракта сабырлык таләп ителәчәк.
Начар
гадәтләрдән котылыр өчен берничә
киңәш:
– тәмәке тартуның (яки башка бер
начар гамәл булсын) чыннан да начар
гадәт һәм аның зур проблема икәнен
танырга кирәк;
– үз-үзеңдә ышаныч тудырырга тырышырга кирәк. Эчтән «Минем килеп
чыкмый» кебек сүзләр артка чигенергә мәҗбүр итмәсеннәр, аларны
җиңеп, булдыра алуыгызга инаныгыз;
– Аллаһы Тәгаләнең гөнаһлар кылганнан соң, тәүбәгә килгән колларны
яратканын исегездән чыгармагыз.
Пәйгамбәребез: «Әгәр сез гөнаһ кылмасагыз, Аллаһы Тәгалә сезне юкка
чыгарып, сезнең урыныгызга гөнаһ
кылып, соңыннан тәүбә кылучы халыкка алыштырыр иде», – дип әйтә;
– физик күнегүләр ясый башлагыз,
саф һавада йөрегез;
–
максатлар куегыз һәм аларга
таба барудан туктамагыз;
–
Аллаһыдан ярдәм сорагыз.
Аллаһы Тәбәракә вә Тәгалә дога кылучыларны ярата: моны исебездән
чыгармасак иде. Үзебезне дә, якыннарыбызны да шушы начар гадәттән
арындырып, Аллаһы Тәгалә каршында Аның яраткан коллары булып
яшәргә насыйп булса иде.
 Сәхифәне Гәбделхәким
Фәсхиев әзерләде
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Бервакыт Византиянең хөкемдары Багдадка үзенең чапкынын
җибәрә һәм анда баргач мөселманнарга өч сорау бирергә боерган.
Шәһәргә килеп җиткәч, чапкын хәлифәгә ерак җирдән,
хөкемдардан хәбәр китергәнен әйтергә куша. Бу турыда ишеткәч
хәлифә аны сарайга кертергә рөхсәт биргән.
Сарайга кергәч, чапкын мөселманнарга өч катлаулы сорау
белән килгәнен хәбәр итә. Әлеге хәбәр хәлифәне авыр хәлгә калдырган. Ул тиз арада сарайга үз янына шәһәрнең барлык күренекле
галимнәрен чакыртырга боерган. Хәбәр җиткергән чапкын биек
мөнбәргә күтәрелеп болай дип әйткән: «Мин сезгә өч сорау белән
килдем. Әгәр сез аларга җавап бирә алсагыз, Византия хөкемдары
сезне бик зур байлык белән бүләкләр. Ул сораулар: Аллаһыга
кадәр нәрсә булган? Аллаһы кайсы тарафка карый? Хәзерге вакытта Аллаһы Тәгалә нәрсә белән мәшгуль?»
Бу сорауларны ишеткән галимнәр сүзсез калганнар. Шул вакыт
төркем арасыннан нечкә генә бер тавыш ишетелгән: «Кадерле
әтием, бу сорауларга мин җавап бирсәм ярыймы? Минем
сүзләремнән соң бу чапкын сөйләвеннән туктар дип уйлыйм», –
дип әйткән ул. Сарайга әтисе белән килгән малайның тавышы
булган ул. Шуннан соң әлеге малай хәлифәдән дә сүз әйтергә
рөхсәт сораган. Хәлифә ризалык биргәч, византияле яшь
мөселманга үзенең беренче соравын яңгыраткан. «Аллаһыга
кадәр нәрсә булган?» – дип сораган ул аннан. Малай сорауга сорау
белән җавап кайтарган: «Син саный беләсеңме?» Теге ир-ат аңа:
«Әйе», – дип җавап кайтарган. Малай аңа уннан кирегә таба санарга кушкан. Бу ир ул кушканча санаган, ләкин бер санына
җиткәч, туктап калган. «Нигә туктадың?» – дип сораган аннан малай. «Бердән соң башка сан юк бит, ул соңгы сан»,– дип гаҗәпләнгән
теге ир-ат. «Бердән соң бернәрсә булмагач, син ничек итеп Бер
һәм Мәңгелек булган Аллаһыга кадәр нәрсәдер булган дип уйлый
аласың?» – дип кычкырып җибәргән малай.
Ерактан килгән чапкын шундый туры җавап алырмын дип уйламаган һәм бу сорауга каршы бернәрсә дә әйтә алмаган. Шуннан
соң ул малайга икенче соравын биргән: «Миңа әйт әле, Аллаһы
кайсы тарафка карый?» Малай аңа болай дип әйткән: «Шәм алып
кил дә, аны кабыз һәм ул шәмнең яктылыгы кайсы тарафка караганын әйт әле». «Шәмнең яктылыгы барлык якка да: төньяк,
көньяк, көнбатыш, көнчыгыш тарафка да карый. Ул бер тарафка
гына карамый», – дип гаҗәпләнеп җавап биргән ир. Аның бу
җавабын ишеткәч, малай тагын кычкырып: «Яктылык дүрт якка
да тарала дип әйтәсең, ләкин төгәл кайсы тарафка караганын
әйтмисең. Алайса Аллаһыдан син нәрсә көтәсең? Аллаһы Тәгалә
һәр заманда, һәр тарафтан күрә», – дип җавап биргән.
Чапкын үз күзләренә үзе ышана алмый, чөнки аның каршысында кечкенә генә малай аның сорауларына искиткеч җаваплар
кайтара, ә ул исә бу малай әйткәннәрнең берсен дә инкяр итә алмый. Күңеле төшеп, ул өченче сорауны бирергә теләгәндә, малай
җитезрәк булып аңа болай дип әйткән: «Син сораулар бирүче, ә
мин ул сорауларга җавап кайтаручы. Әгәр син мин баскан урынга
бассаң, ә мин син басып торган урынга бассам гаделрәк булыр.
Сораулар яхшы ишетелгән кебек, җаваплар да яхшы ишетелсен».
Чапкын аның белән ризалашкан һәм мөнбәрдән төшкән. Малай
исә мөнбәргә күтәрелгән.
Шуннан соң ир үзенең соңгы соравын биргән. «Хәзерге вакытта
Аллаһы нәрсә эшли?» – дип сораган ул. Малай аңа горурланып болай дип җавап кайтарган: «Аллаһы Тәгалә бу биек мөнбәрдә
ялганчы һәм Ислам диненнән көлүчене күргәч, Ул аны барлык
кеше алдында түбәнсетеп, мөнбәрдән төшәргә мәҗбүр итте.
Аллаһының Берлегенә ышанган кешене Ул биеклеккә күтәрде
һәм аның теленнән хакыйкатьне әйттерде. Аллаһы Тәгалә
Коръәндә әйтә: «Ул – Аллаһы һәр көнне эштәдер, барча вөҗүд
өстеннән хөкем йөртәдер».
«Әр Рәхман / Рәхимле», 55:29
Бу чапкын кимсетелгән һәм «җиңелгән» хәлендә туган
шәһәренә кайтып киткән. Ә теге малай исә үсеп, Исламның иң
күренекле галимнәренең берсенә әйләнгән. Аллаһы Тәгалә аны
зирәк акыл белән бүләкләгән һәм ул бөек остаз һәм ислам галиме
дәрәҗәсенә кадәр күтәрелгән. Бу баланың исеме – Әбү Хәнифә
рахимәһуллаһи булган.
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Уенчыклар
Бервакыт бер авылга зирәк карт
килгән һәм шушы авылда төпләнеп калган. Ул бик балалар яраткан һәм күп вакытын алар белән үткәрә торган булган.
Ул балаларга бүләкләр бирергә дә бик
яраткан, ләкин ул аларга тиз ватылучан
әйберләр бүләк итә икән. Балаларның
моңа бик кәефләре төшкән һәм алар бик
нык елаганнар. Күпмедер вакыт үткәннән
соң зирәк карт аларга тагын уенчыклар
бүләк иткән, ләкин болары исә тагын да
тизрәк
ватыла торган
булганнар.
Балаларның әти-әниләре бу хәлгә түзеп
тора алмаганнар һәм бу карт янына
килгәннәр. Алар бу зирәк картка: «Син
үзең зирәк һәм акыллы, безнең балаларга бары тик яхшылык кына телисең.
Ләкин ни өчен син аларга шундый
бүләкләр бирәсең? Алар ул уенчыкларны
никадәр сакларга тырышсалар да, алар
барыбер ватылалар һәм балаларыбыз
моңа бик борчылып, елашалар. Син
бүләк иткән уенчыклар шундый матур-

лар, алар белән уйнамыйча мөмкин дә
түгел», – дип әйтәләр.
Зирәк карт елмаеп, хикмәт белән:
«Озак вакыт үтмәс, кемдер аларга үзенең
йөрәген бүләк итәр. Бәлки бу аларны шул
кыйммәтле бүләк белән азрак кына саграк булырга өйрәтер». – дип җавап кайтарган.

Юмартлык

Гомәр бине Гобәйдулла үзенең юмартлыгы белән танылган булган. Бервакыт
өеннән чыгып, бакчасы яныннан узганда
бер малайны күреп алган. Бу малай бакча
диварына терәлеп утырган һәм икмәк
ашый икән. Бераздан аның янына бер эт
килгән, малай аны да икмәк белән сыйлаган, бер үзенә, бер эткә сындырып бирә
икән икмәкне. Бу хәлне күзәтеп торган
Гомәр бине Гобәйдулла бу малайдан: «Бу
синең этеңме?» – дип сораган. Малай аңа:
«Юк», – дип җавап кайтарган. «Алайса
нигә аны ашатасың?» – дип сораган
Гомәр. «Минем янда берәү ач булганда,
мин ашап утырырга оялам», – дип җавап
кайтарган аңа малай. Гомәр бине
Гобәйдуллага аның җавабы ошаган һәм ул
янәдән бу малайга сорау биргән: «Син
колмы? Синең хуҗаң кем?» Малай аңа:

«Мин бу бакча хуҗасының колы», – дип
җавап кайтарган малай. Гомәр бине
Гобәйдулла беразга югалып торган. Азрак
вакыт үткәч, ул бу малай янына килеп
сөенечле хәбәр җиткергән: «Аллаһының
рәхмәте белән син шушы вакыттан ирекле, шатлана аласың. Бу бакча да хәзер синеке». Малай шатланып: «Син шаһит бул!
Бу бакчаның барлык җиләк-җимешләрен
мин шәһәребезнең мохтаҗларына һәм
ярлыларга бирәчәкмен». Гомәр моңа бик
гаҗәпләнгән һәм ул аңа болай дип әйткән:
«Гаҗәп. Син үзең дә ярлы һәм барыннан
да элек ул җимешләргә син үзең
мохтаҗсың». Малай исә аңа туры итеп:
«Аллаһым каршында миңа оят. Ул миңа
юмартлык кылып, шундый нигъмәт белән
бүләкләде. Мин әле тагын саранланып торыйммы», – дип җавап кайтарган.
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Сәхабәләрнең әхлагы
һәр мөселманга үрнәк

Аллаһы Тәгалә Изге Коръәндә:
Тәхкыйк, син күркәм холыктасың», – дип әйтә.
«Нун», 68:4
Шулай ук сөекле Пәйгамбәребез галәйһиссәлам
үзенең
бер
хәдисендә:
«Мин
әхлакны
камилләштерүне тәмамлау өчен җибәрелдем», –
дип әйтә.
Барчабызга мәгълүм: Ислам динендә кешенең
башка кешеләргә, гомумән барча мәхлүкъларга,
тормышның төрле яссылыкларына карашы,
мөнәсәбәте нинди булырга тиешлеге ачык
билгеләнгән. Димәк, Ислам кешегә бу тормышта
нәрсә кирәк булса, шуның барчасына өйрәтә. Бу
кыйммәтле гыйлемнәрне без сөекле Пәйгамбәребез
галәйһиссәлам янәшәсендә булган, аның белән
бергә үскән һәм яшәгән кешеләрдән алабыз.
Сәхабәләрнең тәрбиясе булып Пәйгамбәребез
салләллаһу галәйһи вә сәлләм сөйләгән сүзләр булган, ә хәзер без алардан үрнәк алабыз.
Хәзрәти Гомәр радыяллаһу ганһе башкалар арасында үзенең гаделлеге белән аерылып торган. Госман радыяллаһу ганһе бик оялчан һәм тыйнак булган. Гали радыяллаһу ганһене «гыйлем капкасы»
дип атаганнар. Габбас радыяллаһу ганһене кешеләр
зур галим буларак хөрмәт иткән. Ибне Гомәр
радыяллаһу ганһе шәригать мәсьәләләрендә тирән
гыйлем һәм зирәклек күрсәткән. Халид бине Вәлид
радыяллаһу ганһе – бөек гаскәр башлыгы. Бик күп
хәдисләр тапшыручыларның берсе Әбү Һөрайра
радыяллаһу ганһе булган. Сәлман Әл-Фәриси
радыяллаһу ганһе бөек фикер иясе булган. Аларның
барчасыннан да Аллаһы Тәгалә разый булсын.
Бөек Мостафа Исмәт Гарибуллаһ үзенең «Рисалә
Кодсия» китабында: «Бу барлык шәхесләр
(сәхабәләр) галәмнәрнең Раббысының хәзинәсе булып тора», – дип әйткән.
Дөрестән дә, Аллаһы Тәгалә бу кешеләрне олылады, алар Расүлуллаһ галәйһиссәламнән тәрбия
алды. Шуңа күрә без аларның һәркайсысы турында
да бары тик яхшы сөйләргә тиешбез.
Җәрир бине Габдуллаһ радыяллаһу ганһе –
мәшһүр сәхабәләребезнең берсе. Бу мәкаләдә аның
мисалында мөселманнар арасындагы мөнәсәбәтләр
нинди булырга тиешлеген күрсәтергә телим.
Бервакыт Җәрир, ат алырга дип, базарга үзенең
хезмәтчесен җибәргән. Хезмәтче базарда бер сатучыдан атның бәясен белешкән. Башта алар килешә
алмасалар да, соңыннан атның бәясе 300 дирһәм

дип билгеләгәннәр. Җәрирнең хезмәтчесе үзе белән
мондый акчалар булмавын әйткән һәм бергәләп
Җәрирнең үзе янына барырга тәкъдим иткән. Сатучы белән хезмәтче Җәрир радыяллаһу ганһе янына
киткәннәр.
Җәрир хезмәтчесеннән: «Атны нинди бәягә
алдың?» – дип сораган. Хезмәтче 300 дирһәмгә
икәнен әйткән. Башка бәяне ишетергә әзер булган
Җәрир игътибар белән сатучының күзләренә караган һәм безнең өчен бер дә көтелмәгән сорау
биргән: «Син атыңны 500 дирһәмгә сатарга ризамы?»
Сатучы дәшмәгән, җавап бирмәгән. Ә Җәрир
радыяллаһу ганһе дәвам иткән: «Бу ат өчен 600
дирһәм җитәрлек булырмы?» – дип сораган. Сатучы
янә дәшмәгән, ә янәшәдәге кешеләр моны
гаҗәпләнеп күзәтеп торган. Җәрир бәяне арттырган: «700 дирһәм?»
Сатучы түзмәгән, гаҗәпләнеп: «Кем сез? Сатучымы әллә алучымы? Гомеремдә әйбернең үз
бәясеннән артыграк бәһа тәкъдим итүчене күргәнем
булмады. Әйтегезче, сез бу ат өчен ник шундый акчалар тәкъдим итәсез?» – дип сораган.
Ә Җәрир радыяллаһу ганһе болай дип җавап кайтарган: «Расүлуллаһка бәйгать (ант) китергәндә,
мин һәр мөселман белән гадел һәм намуслы булачакмын, дип сүз бирдем. Ә синең атың 700 дирһәм
тора. Аның өчен азрак түләсәм, Пәйгамбәр
галәйһиссәламгә биргән антымны бозар идем».
Сәхабәләрнең тормыш юлы бик әһәмиятле, без
аларны һичшиксез өйрәнергә тиеш, чөнки алар
Мөхәммәд пәйгамбәребез өйрәтеп калдырган
күркәм әхлак, тыйнаклык һәм гаделлек үрнәкләре.
Хәтта сәүдә кебек мәсьәләләрдә дә алар үзләренең
Аллаһы Тәгалә күзәтүе астында булуын онытмаган.
Аларның калебләре пакь һәм ихласлык белән тулы
булган, сәхабәләр Раббыбыз кушканнардан, Изге
Коръәндә билгеләнгән чикләрдән бер адым да тайпылмаган.
Сөекле Пәйгамбәребез: «Минем сәхабәләрем –
йолдызлар сыман: аларның кайсысына гына
иярсәгез дә, хакыйкать юлын табарсыз», – дип
әйткән. Аллаһы Раббыбыз безгә Мөхәммәд
пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләм Сөннәте
буенча яшәргә насыйп итсен иде һәм моны безләргә
җиңеләйтсен иде. Әәмин.
 Татарстан Республикасы мөфтие
Камил хәзрәт Сәмигуллин
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Сәхабәләр
нинди
булган?
Бу сорауга җавап биргәнче, иң
башта, «кемнәр соң ул – сәхабәләр?»
дигән сорауга җавап бирерә тырышып
карыйк. Һәм кемнәрне «сәхабәләр»
дип атарга була соң? Алар –
Пәйгамбәребез
галәйһиссәламне
күргән, аңа инанган (Пәйгамбәрләргә
иман китерү – иман рөкеннәренең
берсе булып тора) һәм Ислам динендә
(башка дингә күчмичә) үлгән кешеләр.
Аллаһы Тәгалә дә Коръәни Кәримдә
сәхабәләр турында олуг аятьләр китереп әйтә. Пәйгамбәребез дә үз
өмәтенең
иң
күркәм
өлеше
сәхабәләргә туры килгәнен искәртә.
Горвә бине Мәсгүд радыяллаһу ганһе
алар турында: Аллаһы белән ант итәм,
минем бик күп патшалар янында булганым бар, императорга да килгән
бар, әмма, Аллаһы белән ант итәм,
Мөхәммәдне
ихтирам
иткән
сәхабәләргә охшаган бер генә патша
хезмәтчесен дә күргәнем булмады. ...
Ул аларга берәр әмер бирсә, алар аны
үтәргә ашыгалар, ул тәһарәт алса, алар
(шул калган су өчен) көрәшергә
әзерләр, әгәр ул сөйли башласа, алар
ул булганда тавышларын киметәләр.
Һәм алар ихтирам йөзеннән турыдантуры аның күзенә дә карарга кыймыйлар иде», – дип әйтеп калдырган
(Имам Бохари).
Ислам галимнәре сәхабәләрне өч
төркемгә бүлеп карый. Мөһаҗирләр –
бу Һиҗрәт кылган сәхабәләр, ягъни
Мәккә яки башка җирлекләрдән
Мәдинәгә күченеп килүчеләр. Ислам
тарихында бу бик мөһим һәм билгеле
бер вакыйга. Әнсарлар – Мәдинә
шәһәре һәм аның тирәлегендә яшәгән
сәхабәләр, шулай ук Гаус һәм Хәзраҗ
кабиләләреннән Пәйгамбәребезгә зур
ярдәм күрсәткән сәхабәләр. Башка
сәхабәләр – Исламны Мәккә шәһәре
алынганнан соң шушында яки башка
җирләрдә кабул иткән сәхабәләр. Алар
Һиҗрәт кылучылардан да, әнсарлардан
да түгел. Сәхабәләр пәйгамбәрләрдән
соң иң бөек, күркәм кешеләр булып
тора. Ә сәхабәләр арасында иң
бөекләре булып башта дүрт хәлифә –
Әбү Бәкер, Гомәр, Госман, Гали
радыяллаһу ганһүмнәр санала. Алардан соң бөек ун сәхабәнең калган алтысы килә: Талхә бине Гобәйдулла,
Зөбәер бине Гаввам, Габдрахман бине
Гауф, Сәгъд бине Әби Ваккас, Сәгъд
бине Зәйд, Әбү Гобәйдә бине Җәрраһ.
Аларга үзләре исән вакытта ук җәннәт
вәгъдә ителә. Аннан соң Пәйгамбәребезнең яраткан оныклары
Хәсән белән Хөсәен килә.
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ТР мөселманнары Диния Нәзарәтенең «Хозур» нәшрият йорты
«Мохтасар. Имля
мөгаллиме» китабын бастырды. Бу хезмәт
мәдрәсә шәкертләре, барча иске имлядә
укырга һәм язарга өйрәнергә теләүчеләр өчен
бик кулай дәреслек булачак.
Китап тексты гарәп графикасында (иске
имля) һәм кирилл графикасына күчерелмәдә бирелә. Дәреслектә 17 кагыйдә, һәр
кагыйдәгә мисаллар, искәрмәләр, сораулар,
күнегүләр китерелә. Иске имлядә укый белгән
һәр кеше аларны үзлегеннән өйрәнә ала.

Китапның асыл тексты буларак 1915 елда
«Өмид» басмаханәсендә чыккан, төзәтелгән,
өченче мәртәбә басылган нөсхә алынды. Бу
хезмәт динебез һәм телебезне үстерүдә бер
файда булсын иде.
Китапны
«Хозур»
нәшрият
йорты
кибетләрендә сатып алып була.
Адреслары:
- Казан, Тукай урамы, 36 йорт
- Газовая урамы, 14 йорт.
Белешмәләр өчен телефон:
+7 (903) 388-86-33.
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