
Èé ìšýìèííђð! Áàð÷àëàðûãûç äà 
áåðëђøêђí õђëåãåçäђ ÀëëàŸ àðêàíûíà, 
ÿãúíè Àíûž äèíåíђ íûêëàï ÿáûøûãûç! 

Џђì Ÿè÷ òђ àåðûëìàãûç Ÿђì 
áåð-áåðåãåçäђí êèñåëåï, òšðëå þëëàðãà 

êèòìђãåç! (Êîðúђí, 3:103)

Ãàçåòàäà ÀëëàŸû Òђãàëђíåž èñåìíђðå, Êîðúђííђí àÿòüëђð áàð, òèåøñåç óðûíãà êóëëàíóäàí ñàêëàíûãûç!
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Бәлешкә 
муллалар 
бәя бирә

11 12бит бит

СӘФӘРДӘН  СОҢ

ХАҖИЛАРЫБЫЗ                                  ХАҖИЛАРЫБЫЗ                                  
СӘФӘРГӘ ӘЗЕРСӘФӘРГӘ ӘЗЕР

Безнең “ДУМ РТ Хадж” про-
грам масының максаты халык-
ның төрле катлаулары өчен ку-
лай бәядән хаҗ кылуны оешты-
рудан гыйбарәт. Программа РФ 
Хөкүмәте каршындагы Хаҗ бу-
енча совет стандартларына ту-
ры килә һәм ышанычлылыгы бе -
лән аерылып тора. Бәяләргә кил-
гәндә, анысы сайланган про-
граммадан  тора. “Стандарт” 
про граммасы 3600 доллар, “Эко-
ном” программасы 3200 доллар, 
“Тизләтелгән”  про грамма 4300 
долларны тәш кил итә.

Хаҗга әзерлек быел да си-
стемага салынган тәртип белән 
бар ды. Әмма һәр хаҗ сезоны 
башкаларыннан үзенчәлекле 
булып чыга. Быел, мәсәлән, күп-
санлы тәкъдимнәрне күздә то-
тып, хаҗилар комплектын 
яңарт  тык. Бу комплектта багаж 
букчасы, алдагы еллардан аер-
малы буларак, зур һәм тәгәр-
мәчле. Әлеге яңалык хаҗила-
рыбызга, бигрәк тә олырак яшь-
тәгеләргә, багаж күчерү һәм 
күтәрү мәшәкатьләрен җиңе-
ләйтер дип өметләнәбез. Хаҗи-
ларга ике төрле букча бирелә. 
Зур – юл букчасы һәм кечкенә 
букча. Шулай ук, комплектка ки-
таплар да кертелде. 

Тагын бер үзенчәлек: быел 
төркем җитәкчеләрен сайлаган-
да бик зур таләпләр куелды. 
Алар  3 тел белергә (татарча, рус-
ча һәм гарәпчә); стажлы, ягъни 
хаҗга барып кайткан һәм уңай 
бәяләмәгә ия булырга тиеш ләр. 

Кеше бу сәфәргә бик нык 
әзерләнергә тиеш. Хажга, күп 
очракта, олырак яшьтәгеләр ба-
ра. Аларга үз сәламәт лек ләрен 
ныгытырга, участок табиблары 
белән зур сәфәргә чыгу мөм-
кинлеге турында киңәш-
ләшергә кушылды.          

Хаҗ кылырга җыенган кеше 
үзен рухи яктан да әзерләргә ти-

еш. Биш вакыт намаз, Коръән 
уку, зикер кылу, салаватлар әй-
тү – Аллаһыга табынуның асы-
лы әнә шулар, шушы гыйба дәт-
ләр не җиренә җиткереп үтәү 
тиешле. 

Хаҗ кылу тартипләрен өй-
рәнү – бик мөһим этап. Китаплар 
укып, догаларын өйрән сәң, хаҗ 
кылырга җиңелрәк була. Без шу-
лай ук Казанның Әни ләр мәче-
тендә хаҗ кылу тәртип ләрен өй-
рәтү дәресләре уздырдык. Ул 
дәресләрдә “ДУМ РТ Хадж” ның 
медицина хезмәте җитәкчесе, 
хаҗилар төркем нә ре җитәкче-
ләре чыгыш ясады. Алар хаҗ ту-
рында һәм Согуд Гарәбстанында 
үз-үзеңне тоту кагыйдәләре, 
хаҗга медицина ягыннан әзер-
лек, хаҗда үз сә ламәтлегеңне са-
клау ысуллары, ихрам халәте ту-
рында сөй ләделәр. 

“ДУМ РТ Хадж” төркеме ха-
җиларга уңайлы шартлар туды-
ру ягын даими кайгыртып тора. 
Хаҗиларның яшәү урыннары 
сайлаган программаларга бәй-
ле. Кунакханәләрнең Хәрам мә-
четенә мөмкин кадәр якын бул-
ганын карадык. Хаҗилары быз 
өчен чиста, уңайлы, жайлы ку-
нак ханәләр әзерләнде. 

Татарстан Республикасы хө-
күмәтенә, Сәламәтлек саклау ми-
нистрлыгына зур рәхмәте безне 
белдерәсебез килә. Һәр ел саен 
алар безнең хаҗила ры быз ны 
кай гыртып, шактый медика-
мент  лар бүлеп бирәләр һәм 
аларны сәфәргә озата бару өчен  
тәҗри бәле медицина хез мәт-
кәр ләре белән тәэмин итә ләр.  

Хаҗ гыйбадәтләрен җиренә 
җиткереп үтәп, хажиларыбыз-
ның беренче төркеме 1 октябрь 
көнне туган ягыбызга исән-
имин әйләнеп кайтырлар, дип 
кө тәбез.

Ранис ВАХИТОВ,
“ДУМ РТ Хадж” төркеме җитәкчесе

Рәхәт бер дулкынлану белән 8 сентябрь 
җитүен көтәбез. Бу көнне Татарстан 
хаҗиларының беренче төркеме Согуд 
Гарәбстанына хаҗ сәфәренә кузгала.

МӘХӘЛЛӘДӘ

13 бит

ХӘЛӘЛ

Алман 
илендәге 
мөселманнар 
тормышы

Чын 
хәләлгә акча 
жәл түгел
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Чистай шәһәрендә  Татарстан 
мөселманнары Диния нәзарәте 
игълан иткән Татар дин галим-
нәре елы кысаларында “Татар 
халкында суфичылык-ишанчы-
лык традицияләре: Мөхәммәд За-
кир Камалов Әл-Чистави мирасы” 
дигән темага “Чистави укулары” 
узды. Фәнни-гамәли конферен-
ция гә Татарстан, Дагыстан, Баш-
кортстан Республикаларыннан, 
Ханты-Мансийск, Мәскәү, Казан, 
Чистай, Санкт-Петербург шәһәр-
ләреннән күренекле татар дин 
әһелләре, галимнәр, танылган та-
тар дин белгечләренең туганна-
ры, мәхәллә халкы жыелды.        

Әнәс мәчетендә үткәрелгән чара-
да Татарстан мөфтие Камил хәзрәт 
Сәмигуллин, баш казый Җәлил 
хәзрәт Фазлыев, мөфти урынбасар-
лары Рәфыйк хәзрәт Мөхәммәтшин, 
Рөстәм хәзрәт Хәйруллин, нәзарәт-
нең дәгъвәт бүлеге җитәкчесе Нияз 
хәзрәт Сабиров, Чистай имам-мөх-
тәсибе Алмаз хәзрәт Шәрифуллин, 
Дагыстаннан килгән кунаклар – Да-
гыстан мөфтие урынбасары Әхмәд 
хаҗи Мөхәммәдов, республика баш-
лыгы ярдәмчесе Мөхәммәд Мөхәм-
мәдов, Ислам университетының та-
рих бүлеге җитәкчесе Морадулла 
хәзрәт Дадаев, Бөтендөнья татар 
конгрессы башкарма комитеты  
рәисе Ринат Закиров, Әнәс мәчетен 
төзетүче, чараның иганәчесе Тәлгать 
Әхмәтҗанов, мәчетнең имам-ха-
тыйбы Әбүбәкер хәзрәт Газизов һәм 
башкалар катнашты. Моннан тыш 
Наил Таиров, Илдус Әмирханов, Ал-
су Хасавнех, Әлмира Таһирҗанова 
кебек күренекле тарихчылар, фән 
эшлеклеләре дә килгән иде.

Коръән аятьләрен укудан башла-
нып киткән дини-фәнни чара рухи ми-
расны барлауга, динебез кыйм мәтлә-
рен аңлатуга, татар дин га лимнәре 
эшчәнлеген өйрәнүгә багышланган 
чыгышлар, вәгазьләр белән дәвам ит-
те. Конференция Чистай мөхтәсибәте 
тарафыннан әзер ләнгән Чиставига ба-
гышланган видеосюжетны карау, Ис-
лам динен кабул итүгә 1000 ел 
исемендәге Казан югары мөселман 
мәдрәсәсе директоры Ильяс хәзрәт 
Җиһаншин мөхәр рирлегендә дөнья 
күргән “III Чистави укулары җыен-
тыгы”н, Чиставиның “Хозур” нәшрият 
йорты 3 телдә нә шер иткән “Мөршид-
ләрнең фикер ләүләре” китабын тәкъ-
дим итү белән үрелеп барды.

Татарстан мөфтие Камил хәзрәт 
Сәмигуллин “Чистави укулары”н 
оеш тыручыларга, матди ярдәм 
күрсәтүчеләргә һәм шулай ук Чиста-
ви китапларын саклаган, аның рухи 
мирасын өйрәнгән Дагыстан дин 
әһелләренә рәхмәтен белдерде. 
“Безнең татар халкы исламдагы өч 
өйрәтүдән - гыйлемнән  читкә кит-
мәгән. Беренчесе аның  хәнәфи мәз-
һәбе, икенчесе - мәтуриди гакыйдәсе, 
өченчесе - нәкышбәндия тарикате. 
Бабаларыбызның рухи мирасы да 
шул хакта. Чистави кита бының ике 
басма  варианты булуы мәгълүм. 
Аның берсе 1890 елда татар дин га-
лиме  Галимҗан Баруди тарафыннан 
нәшер ителгән. Икенчесе – шәех әл-
Багини варианты. Дагыстан мөфтие 

урынбасары менә шул гарәпчә вари-
антны безгә бүләк итте һәм  аны 
бүгенге чарага бастырып алып кил-
дек”, – диде мөфти хәз рәтләре.  

Баш казый Җәлил хәзрәт үзенең 
вәгазендә остазлар кадерен 
белергә чакырды. “Элек Мәрҗани 
мәчетенә  Әхмәдзәки хәзрәт Сафи-
уллин вәга зен тыңлар өчен бер 
сәгать алдан киләләр иде. Халык 
арасыннан үтеп керергә урын кал-
дыралар иде, шундый бер хөрмәт 
белән тыңлый лар иде. Кызганыч, 
хәзер яшьләр эксклюзив вәгазь 
эзләү артыннан гына йөриләр, 
остаз гыйлемен, догасын ишетим 
дип уйламыйлар ”, - диде ул.

Тарих фәннәре кандидаты Әскарь 
Гатин 60-70 елларда совет чорында 
динебез кыйммәтләрен җиткергән 
татар имамнарының  аудиоязмала-
рын саклау, эзләү, табу, барлау 
кирәклегенә игътибар юнәлтте. Ау-
диоязмаларны җыйнау һәм өйрәнү 
мәсьәләсен күтәрде.

Моннан тыш күп кенә чыгышлар 
Мөхәммәд Закир ишанның тормыш 
юлына, дини эшчәнлегенә багышлан-
ды. Мөхәммәд Закир Казан губер-
насының Чистай шәһәре мәчетендә 
ярты гасырга якын имам-хатыйб ва-
зыйфасын үтәгән. Ул шунда “Камалия” 
мәдрәсәсен тәэмин иткән. Россиянең 
төрле өлкәләреннән һәм губернала-
рыннан ислам дине гыйлемен алырга 
килгән йөзләрчә яшьләргә тормышка 
юлны күрсәткән. XIX гасырның сиксә-
ненче еллары ахырында “Камалия”дә 
якынча 400 шәкерт белем алган. Алар 
укырга Чистай өязеннән генә түгел, Ка-
зан, Уфа, Самара һ. б. губерналардан 
да килгәннәр. Р.Фәхреддин, Ф.Кәрими, 
Г.Гафуров-Чыгтай, Х.Фәй зи-Чистапули 
кебек мәшһүр шәхесләр әлеге 
мәдрәсәдә белем алганнар. 1882 елда 
шәех үз акчасына тагын бер мәчет сал-
дыра. Шулай итеп, ул халкыбыз 
күңеленә мәгърифәтче, галим буларак 
кына түгел, юмарт мөселман булып та 
кереп калган. 

Мөхәммәд Закир Чистави илнең 
үзәк өлешендә нәкышбәндия тари-
катенең мөршиде була, ә икенче 
хөрмәтле ишан Зәйнулла Рәсүлев Рос-
сия империясенең көньяк-көн чы гы-
шында ишан булып тора. Нәкыш бән-
дия тарикате мөселман дөньясында 
киң таралган. Аның нигезендә дин 
әһелләре мөридләрен Коръән һәм 
сөннәттә язылганны үтәргә өнди.

***

“Чистави укулары” кысаларында 
дин әһелләре, галимнәр, мәхәллә хал-
кы татар шәехе Мөхәммәд Закир Кама-
лов Әл-Чиставиның каберенә зиярәт 
кылдылар, аның рухына багышлап  до-
галар укыдылар. Олуг остаз (1804–
1893) Чистайның беренче татар мө-
селман зиратында җир ләнгән.   

Чиставиның 
“Мөршидләрнең 

фикерләүләре” китабы 
нәшер ителде

“Хозур” нәшрият йорты Мө хәм-
мәд Закир әл-Чиставиның “Мөр шид-
ләр нең фикерләүләре (Тәбсы ратул-
мур ши дин)” дип атал ган хезмәтен 
татар, рус, гарәп телләрендә нәшер 
итеп, “Чистави укулары”нда катна-
шучыларга таратты. Китап Татарстан 
мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның 
татар шәехе Мөхәммәд Закир Әл-
Чистави ның “Тәбсыратул-мурши-
дин” хезмәте турында язган кереш 
сүзе белән ачыла. 

Танылган татар шәехе Мөхәммәд 
Закир Әл-Чистави-Камаловның га-
рәп телендәге хезмәте хәзерге ва-
кытта ике вариантта билгеле. Аның 
берсе – 1890 елда татар дин галиме 
Галимҗан Баруди тарафыннан Казан 
университеты типографиясендә 
нәшер ителгән. Икенчесе – дагыстан-
лы нәкышбәндия тарикате шәехе 

Шөгаеб әл-Багининың кулъязма 
мәҗ  мугасы арасында теркәлгән һәм 
тулысынча “Тәбсыратул-муршидин 
минәлмәшәихил-Хали дийин” (Хали-
дия мәшәехләреннән мөршид ләр-
нең фикерләүләре) дип атала. Аның 
күчерелү вакыты итеп һиҗри исәп 
белән 1321, ягъни милади 1903-1904 
еллар күрсәтелгән. Бу нөсхәдә Мө-

хәммәд Закир әл-Чистави ныңкыс-
кача тәрҗемәи хәле турында мәгъ-
лүмат белән бергә нәкыш бәндия эти-
касы һәм ритуал гамәл ләре мәсьә-
ләсе турында тәфсилле аңлатмалар 
китерелә. Хезмәтне күчерүче Шөгаеб 
әл-Багини язганча, “төрле чыгана-
кларда чәчелеп ят кан бу 4 Халидия 
мәшәехләреннән мөршидләрнең 
фикерләүләре бибәһа кыйммәткә ия 
мәгълүматны автор җыйнап үзенең 
хезмәтенә туплаган”.

Хезмәттә нәкышбәндия тарикате 
этикасына зур урын бирелә. Мәсәлән, 
мөридләргә үгет-нәсихәт биреп, ав-
тор болай яза: “Ялганлама, үзеңне 
башкалардан югары куйма; Аллаһыга 
җисмани һәм рухи хезмәт итүдә бар-
лык тырышлыгыңны куй, ләкин бу 
вакытта бернәрсә дә эшләмәдем дип 
исәплә. Үзеңнең ниятләреңдә эчкер-
сез бул, чөнки ният – хезмәт итүнең 
рухы”.  

 
Айзирәк ГӘРӘЕВА,

dumrt.ru

Чистайда Чистави мирасын барладылар



Исламда корбан чалу йоласы-
ның тарихы, Ибра һим галәйһиссә-
лам бе лән аның улы Исмәгыйль 
галәй һиссәлам яшәгән чорга ба-
рып тоташа. Алар тормышында-
гы мөһим бер вакыйга ислам 
динендә Раббыбыз ризалыгы өчен 
корбан чалу йоласына нигез сала. 
“Кәү сәр” сүрә сенең 2 нче аятендә 
Аллаһы Тә галә: “Раббың ризалыгы 
өчен намаз укы һәм ятим нәрне вә 
фәкыйрь ләр не аша тыр өчен кор-
бан чал!” – дип әмер бирә. Пәй гам-
бәребез салләл ла һу га ләй һи вә 
сәлләмнең хәди сендә дә: “Корбан 
чалыгыз, бу – атабыз Ибра һим га-
ләйһис сәламнең сөн  нәте”, – дие лә.

Әмма корбан чалучы шуны аң-
ларга тиеш: Аллаһы Тәгаләгә кор-
банның каны да, ите дә кирәкми, Аңа 
безнең тәкъвалыгыбыз гына ирешә. 
Бу хакта Аллаһы Раббыбыз Коръәндә 
болай ди: “Алар ның (корбанга чалын-
ган хай ваннарның) ни ите, ни каны 
Аллаһыга түгел, Аңа фәкать сезнең 
тәкъва лыгыгыз гына ирешә. Сезне ту-
гры юлга бастыручы Алла һының 
бөек леген танырсыз (Аңа тәкбир 
әйтегез), дип бу хайваннарны шулай 
итеп сезнең файдагызга бирдек. (Ий 
Мөхәм мәд), игелек кылганнарны 

сөендер” (“Хаҗ” сүрәсе, 37 нче аять). 
Аллаһыны чын күңелдән сөйгән, 

матди мөмкинлеге булган тәкъва ке-
ше Аллаһы Тәгалә ризалыгы өчен кор-
бан чалып, гаиләсен, туганнарын, 
килгән кунакларын, күрше лә рен, 
фәкыйрь ләр не һәм мес кен  нәрне сый-
лый. Әмма еш кына корбан чалырга 
ният лә гән кешедә, корбанлык тер лек-
не каян алырга, дигән сорау туа. Кор-
банлыкка теләсә нинди хайван яра-
мый бит әле, ул сәла мәт һәм яхшы аша-
тылган булырга тиеш. Бер яки ике күзе 
дә сукыр, теш лә ре коелып беткән, ко-
лаксыз, мө гезе сынган, койрыгы 
өзелгән тер лек тә корбанлыкка яра-
мый. Кор банлык терлек белән сату 
итүчеләр турында мәгълүмат аз булу 
аркасында кайчакта шулай да килеп 
чыга: корбан чалучы ышанычлы сату-
чыны табуын тапкан, әмма теге сенең 

инде терлеге бетеп кит кән. Нәтиҗәдә 
башка кеше дән кыйм  мәтрәк бәягә са-
тып алыр га туры килә. Бу аңла шыла 
да: көне-сәгате җиткәндә бәяләр шак-
тый күтәрелә. Сатып алучының ке-
сәсен кайгыртучы фермерлар да бар-
дыр анысы, әмма корбан чалучы 
белән корбанлык хайван сатучыга 
бер-берсен табарга кыенрак. 

Менә шуны күздә тотып,  Корбан 
бәйрәме якынлашып килгәндә Islam-
today корбанлык терлек белән сәүдә 
итүче ләр һәм сатып алучылар өчен 
махсус портал ачты (http://kurban.
m7-ya.ru). “Корбан-портал” ике як 
өчен дә кулай сәүдә мөнәсә бәт ләре 
булдыруны күздә тота:  сайтта кор-
банлык терлек сатучы үз тәкъ дим-
нәрен урнаштыра, ә сатып алучы исә 
корбанга заказ биреп, аны тиз һәм 
уңайлы юл белән сатып ала.

Корбан бәйрәменә корбанлык  тер-
лек сатучылар һәм фермерлар инде 
бүген нән үк “Кор-
б а н - п о р  т а л ” д а 
теркәлә ала. Мо-
ның өчен түбән дә-
ге ссылка буенча 
кереп, махсус фор-
маны тутырырга 
ки рәк: 

Татарстан мөселманнары Диния 
нәзарәтенең Казыйлар һәм Голәма-
лар шурасы җыелышында сүз Корбан 
бәйрәменә әзерлек турында барды.         
Быел Корбан бәй рә ме 24 сен тябрьгә 
туры килә. Җые лышта катнашучылар 
корбан нисабы күлә ме буенча бер фи-
кергә кил деләр, ул – 17 мең сум. Гаи-
ләдә артык 17 мең сум акча булганда, 
корбан чалу ваҗиб, мәҗбүри  санала.

Шулай ук  бәйрәм намазын уку вакыты 
расланды. Татарстанның барлык мәчет-
ләрендә бәйрәм намазы кояш чыгып яр-
ты сәгать узгач укыла. 24 сентябрьдә  Ка-
занда кояш 5 сәгать 31 минутта чыга, 
бәйрәм намазы сәгать 6.00 дә башлана.

Корбан   чалулар   бәйрәм   намазын-
нан   соң   махсус урыннарда башкарыла, 
3 көн дәвам итә.  
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Мәчетләр каршындагы 
курсларга лицензия 

кирәкми
Россия Президенты “Вөҗдан 

иреге һәм дини берләшмәләр ту-
рында” гы Федераль законга  үзгә-
решләр кертү хакында”гы 
(13.07.2015 № 261) законга кул куй-
ды. Законның 5 нче маддәсенә 5 
нче пункт өстәлде. Әлеге пункт ни-
гезендә мәчетләр каршындагы 
курсларда дингә өйрәтүгә һәм ди-
ни тәрбия бирүгә лицензия ки-
рәкми.

Яңа пункттан аңлашылганча, ди-
ни берлек, Россия законнары һәм 
дини оешманың эчке кагыйдәләре 
ниге зендә, дингә өйрәтергә һәм ди-
ни тәрбия бирергә хокуклы. Дин 
өйрәнү һәм дини тәрбия белем бирү 
эш чәнлеге буларак саналмый. Шуңа 
күрә дә хәзер прокуратура һәм баш-
ка дәүләт органнары мәчетләр кар-
шында оештырылган курсларда уку-
укыту эшчәнлеге алып бару өчен ли-
цензия таләп итәргә тиеш түгел.

Әлки районы                      
имам-мөхтәсибенә                

85 яшь тулды

Әлки районы имам-мөхтәсибе 
Исламетдин хәз рәт Шәй хет динов 
үзенең 85 яшьлек юбилеен бил ге-
ләп үтте. Хәз рәтне туган көне белән 
котларга бу көнне район имамна-
ры, аның шә керт лә ре, күрше район 
имам-мөхтә сибләре, дуслары, ту-
ганнары һәм хезмәт тәшләре 
җыелды. Чарада шулай ук мөфти 
урынбасары Рөстәм хәзрәт Хәй-
руллин һәм Әлки муниципаль рай-
оны башлыгы Александр Никошин 
катнашты.

Бәйрәм Изге Коръән уку белән 
башланып китте һәм чакырылган 
кунакларның котлау сүзләре белән 
дәвам итте. Татарстан мөфтие, ТР 
мөселманнары Диния нәзарәте һәм үз 
исеменнән юбилярны Рөстәм хәзрәт 
Хәйруллин тәбрикләде һәм рәхмәт ха-
ты, истәлекле бүләк тапшырды.    

“Исламетдин хәзрәт районы быз-
ның барлык милләт вәкилләрен 
 берләштерүче шәхес. Кешеләр ара-
сында дустанә мөнәсәбәт урнаштыру-
да, уртак тел табып, төрле аңла-
шылмаучанлыкларны хәл итүдә аңа 
тиңнәр юк. Аның белән аралашырга 
да, эшләргә дә җиңел”, - дип бил геләде 
район башлыгы Александр Никошин.

Бу кичне Исламетдин хәзрәт ту-
рында күп кенә җылы сүзләр һәм 
күркәм теләкләр яңгырады. Бәхәссез, 
катнашучыларның һәркайсы аның 
эшчән һәм кешеләргә карата уңай 
мөнәсәбәтен билгеләде. 

Чит илләрдәге дини уку йортла-
рында белем алучы  яшь мөсел-
маннар Казанның “Тынычлык” 
мә четендә Татарстан мөфтие Ка-
мил хәзрәт Сәмигуллин белән оч-
раш тылар.  

Әлеге чарада шулай ук мөфти 
урынбасары, Россия ислам институты 
ректоры, профессор Рә фыйк Мөхәм-
мәт шин, нәзарәтнең мәгариф бүлеге 
җитәкчесе Айдар Карибуллин, “ДУМ 
РТ Хадж” программасы җитәк чесе Ра-
нис хәзрәт Вахитов, Марокко галиме 
Габдрәхим Ләкрим катнашты.

Татарстан мөфтие Камил хәзрәт 
Сәмигуллин яшьләргә респуб лика-
ның дини мәгариф өлкәсендәге  
яңа лыклар турында сөйләде. Тра-
дицион ислам кыйммәтләрен тор-
гызырга һәм гый лемнәрен кирәкле, 
халык өчен файдалы юнәлештә кул-

ланырга чакырды. Камил хәзрәт та-
тар дини мирасын өйрәнү 
мөһимлегенә аеруча басым ясады. 
Татар дини мира сының ислам 
фәннәре буенча гыйлем чыганагы 
булуы хакында әйтте. Моннан тыш 
Камил хәзрәт яшьләрне Болгардагы 
Ак мәчеттә Коръән өйрәнергә ча-
кырды. Биредә Коръән өйрәнү бу-
енча яртыеллык курслар октябрьдә 
башланыр дип көтелә.

Мөфти урынбасары Рәфыйк Мө-
хәммәтшин чит ил дини уку йортла-
рында белем алган студентларның 
безнең җирлек мохитенә авыр иялә-
шүләре хакында сөйләде. Аның 
сүзләренә караганда, чит илләрдә 
укып кайтучылар үз туган җирлә-
ренең тарихын, ватандашларының 
дини тәгълиматын бик аз беләләр. Бу 
гыйлем дә булса, аларга туган җир-

ләрендә үз урыннарын табу, эшкә ур-
нашу күпкә җиңелрәк. Рәфыйк хәзрәт 
шулай ук бүгенге көндә республика-
да мөселманнар өчен бик күп 
мөмкинлекләр, шартлар тудырылуы-
на һәм төпле, акыллы гый лемгә ия 
дин әһелләренең һәрвакыт кирәк бу-
лачагына игътибар юнәлтте.

Очрашу барышында шәкертләр 
күп сандагы сорауларын бирделәр, 
фикерләре белән уртаклаштылар. 
Шулай ук аларны мөселманнар өчен 
эшләнгән “Ziyarat.ru” социаль чел-
тәре белән таныштырдылар. Социаль 
челтәрне эшләгәндә исламның бар-
лык таләпләре искә алынган. Алга та-
ба аның исеме дә үзгәрергә мөмкин.

Очрашуның бер өлеше футбол кы-
рында узды. Яшьләр “Динамо” стади-
онында мөфти белән бергә футбол 
уйнадылар. 

Корбан бәйрәме җитә

Мөфти чит илләрдә укучы яшьләр белән очрашты

Корбан порталы ачылды



Хаҗ берничә төрле йола-
дан гыйбарәт: аңа ихрам 
(хаҗ кием нәрен) кию, Гарәфә 
көнендә Гарәфәт тавында то-
ру, Кәгъбә туллаһны җиде 
мәртәбә әйләнү, Сафа һәм 
Мәрва таулары арасында 
йөрү, таш ату, корбан чалу 
һәм башкалар керә. Хаҗ 
гамәлләре башкарыла тор-
ган һәр урын нинди дә булса 
тарихи вакыйга белән бәйле, 
хаҗ йоласының һәркайсы-
ның аерым мәгънәсе һәм та-
рихы бар.

Хаҗ вакытында планета-
ның барлык мөселманнары 
бер ләшә. Раса һәм миллә тенә 

карамастан, барлык мө сел-
маннар да бер үк гамәлләр 
һәм йолаларны башкара, ба-
рыбыз өчен дә Бер булган 
Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәттә 
булалар. Хаҗ гамәл ләрен 
үтәгәндә барлык кешеләр дә 
– хуҗа һәм хезмәтче, хөкем-
дар һәм гади кеше бертигез 
дәрәҗәдә була. Бай һәм ярлы 
ир-ат мөселманнар бер төр ле 
кием кия, ягъни ике кисәк ак 
тукымага төренәләр.

Хаҗ иманлы кешеләргә 
Кыямәт көнен искәртеп тора, 
ягъни бу көнне барлык ке-
шеләр дә Аллаһы Тәгалә кар-
шына ялан гач килеп басып, 

дөнья лыкта кылган гамәл-
ләре өчен җавап тотачаклар. 
Кыямәт көнендә кешегә 
аның чыгышы да, гомере бу-
ена туплаган мал-мөлкәте дә, 
җәмгыятьтәге урыны да яр-
дәм итмәячәк.

Хаҗ кылу һәр мөселман-
ның тормышында мөһим ва-
кыйга, гөнаһларның ярлыка-
нуына ирешү, тормышыңны 
яңадан күзаллау һәм яхшыга 
таба үз гәртү мөмкинлеге ул. 
Мө сел маннарның күбесе 
хаҗ кылганнан соң башкача 
яши башлыйлар, элекке гө-
наһларын ташлыйлар, ислам 
динен тирәнрәк аңлый һәм 
тоемлый, Аллаһы Тәга ләдән 
күбрәк курка башлыйлар, ә 
үз гомерләрен “хаҗга кадәр” 
һәм “хаҗдан соң”га бү леп ка-
рыйлар.

“Ислам турында 
сөйләшик” 

энциклопедиясеннән

Түземлелек төрләре
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Хаҗ

Арыдым... Түзәр хәлем 
калмады... Тормышым 
шулкадәр авыр, 
мәшәкатьле, кыенлык 
артыннан кыенлык... 
Зур, бөтерелеп аккан 
елганың агымына кар-
шы йөзеп барган ке-
бек тоям үземне! Са-
бырлыгым бетеп бара, 
инде нишләргә?   

Улы, тәмам төшенкелеккә 
бирелеп, шулай зарланып 
алгач, әти кеше дәшмичә аш 
бүлмәсенә чыгып китте. Бе-
раздан ул зур бүлмәдә ди-
ванда боегып утырган улын 
үз янына чакырып алды: 

- Улым, әйдә, чык әле мон-
да!   

Кухняга чыккач, егет газ 

плитәсендә суы кайнап тор-
ган өч кечкенә кәстрүлне 
күреп алды. Әтисе дәшми-
нитми генә бер кәстрүлгә 
шактый зур кишер, икенче-
сенә йомырка салды, өчен-
чесенә исә кәһвә сибеп 
җибәрде. 

Чәй эчеп алганнан соң, 
әти кеше пешкән кишер 
белән йомырканы чыгарып 
тәлинкәгә салды, ә чыная-
кларга кәһ вә койды. Аннан 
соң шуларга ишарәләп, со-
рап куйды:

- Бу ризыклар әүвәлге 
халәтләреннән ничек булса 
да үзгәрдеме?

- Кишер белән йомырка 
пеште, ә кәһвә кайнар суда 
эреп бетте, – дип иңбаш-
ларын сикереп алды егет.

- Юк, улым, бу тыштан ка-
раганда гына шулай,– диде 

әтисе.  – Менә кара: кишер 
кайнап торган суга эләккәч, 
йомшарып бетте, ә юка гына 
кабыклы, кагылсаң ватылып 
сытылырга торган йомырка, 
кире сенчә, катыланды. Кап-
кайнар суга эләк кәч, алар-
ның һәрберсе үзенчә 
үзгәрде. Кешеләр дә нәкъ 
шулай – йомшак, зә гыйфь 
булганнар авырлык кичер-
гән вакытта, сабыр итеп, аяк-
та нык басып кала алса, тыш-
кы яктан көчле булып 
күренүчеләр нигәдер кау-
шап, коелып төшә.

- Ә кәһвә? – дип кызыксы-
нып сорады улы.

- Ә монысы иң гый-
брәтлесе! Чит мохиткә эләк-
кәч, ул тиз генә эреп бетте дә 
аны хуш исле эчемлеккә 
әйләндереп куйды. Кешеләр 
арасында да авыр, пробле-

малы хәлне өр-яңа, матур 
вәзгыятькә үзгәртеп, шуннан 
файда ала белүчеләр бар. 
Син дә, улым, шундыйлардан 

булырга тырыш һәм беркай-
чан да өметеңне өзеп төшен-
келеккә бирелмә...

Ришат КУРАМШИН

Матди һәм физик 
мөм кин лекләре булган һәр мө селман 

гомерендә бер тапкыр зөл хиҗ җә аенда Мәк-
кәгә хаҗга барырга тиеш. Мәк кә – мөсел-

маннар ның Гарәп ярымутравында урнашкан 
изге шәһәрләреннән иң әһәмиятлесе.

Тирмизи һәм Ибн Маҗәһ: “Пәйгамбәр  галәйһи 
вә сәлләм һиҗрәткә кадәр 3 тапкыр хаҗ кылды”, 
- ди. Ибне Хәҗәр: “Бу – әнсарларның, хаҗ кылгач, 
Мина үзә нендәге Гакабәгә килүенең санына ни-
гез ләнә”, - дип әйтә. Беренче тапкыр килгәч, алар 
Аллаһының Рәсүле саләл лаһу галәйһи вә 
сәлләмгә икенче тапкыр килергә дип вәгъдә 
бирә, ә икенче кат килгәч, беренче тапкыр 
Пәйгамбәр сал ләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
бәйгать итә (антлы вәгъдә итә), ә өченче тапкыр 
килгәч, алар икенче тапкыр бәйгать бирә 
(“Фәтхел-Бәри” (8/74)).

Галимнәр арасында: “Пәйгамбәр сал ләллаһу галәйһи вә 
сәлләм һиҗрәткә кадәр ел саен хаҗ кылган”, - дигән фикер дә 
бар. Анысы ничек кенә булмасын, хаҗның һиҗрәтнең унын-
чы елында фарыз булуы турында галимнәр уртак бер фикердә. 
Ул аңа кадәр фарыз булмаган, Пәйгамбәр салләл лаһу галәйһи 
вә сәлләм шул хаҗдан соң башка хаҗ кылмаган.  Шуңа күрә дә 
күп сәхабәләр бу хаҗны хушлашу хаҗы, ислам хаҗы яки Аллаһ 
Рәсүле салләллаһу галәйһи вә сәлләм хаҗы дип атап йөрткән. 
Бу вакыйга турында сөйләнгән хәдискә имам Мөслим хушла-
шу хаҗы дип исем биргән. 

Бохари һәм Мөслим тапшырган, Габдел-Кайс кабилә-
сеннән килгән делегация турындагы хәдис хаҗның һиҗ-
рәтнең унынчы елында фарыз булуы файдасына дәлил бу-
лып тора. Ул хәдистә болай диелә: “Габдел-Кайс каби лә-
сеннән килгән делегация Аллаһның Рәсүле салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнән: “Аны бездән соң калучыларга тапшы-
ра алсын өчен һәм без җәннәткә керә алсын өчен ачык 
әмереңне безгә тапшырсаң иде”, -  дип сорадылар. Ул алар-
га: “Мин сезгә (исламның) дүрт (кагыйдәнамәсен) башка-
рырга әмер итәм һәм дүрт төрле (гамәлне) башкаруны ты-
ям”, - диде. Аннары ул аларны аңлатып китте: “Аллаһыга 
иман китерү! Бу – Аллаһтан башка илаһ юклыгына, Мө-
хәммәднең Аның Рәсүле булуына шаһәдәт китерү; намаз уку; 
зәкят бирү; рамазан аенда ураза тоту; хәрби га нимәтнең 
биштән берен бүлеп бирү”. Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм шаһәдәт китерү шартын калган дүртесенә дә 
өстәмә итеп тапшырган булуы ихтимал. Чөнки шаһәдәт ки-
терү шарты – барысына да билгеле. Һәм дә ул (аңа Аллаһның 
рәхмәте вә сәламе булса иде), аның калган дүртесе өчен дә 
төп шарт булуын расларга һәм аңлатырга теләп бу шартлар-
ны тагын бер кабатлаган булса кирәк. Бу делегация 
һиҗрәтнең тугызынчы елында килгән.

                                                              “Шура”, №9

Хаҗ кылу кайчан 
фарызга әйләнгән?



Сезнең сорауга Та тар-
стан мөсел ман нары Диния 
нә за рә  тенең дәгъ вәт бүле ге 
җи тәк чесе, Апанай мә чете 
имам-хатый бы Нияз хәзрәт 
САБИРОВ җавап бирә:

Хөрмәтле Наилә ханым! 
Сез гә Ал лаһ ның чиксез сә-
ламе, рәх мәте һәм бәрәкәте 
булсын! Зикер әйткәндә уң кул 
бармакларын куллану хәер-
лерәк, ләкин сул кулныкын да 
бөгәргә ярый. Уч төбен аска 
да, өскә дә каратырга мөмкин. 
Аллаһы Тә га лә безгә динне 
җиңеләйтте һәм авырайтма-
ска кушты. Ал лаһның Рәсүле 
салләл лаһу га ләйһи вә сәлләм 
үзе нең бер хәдисендә: “Диндә 
артык  җен тек лелекне һәм та-
ләпчәнлекне күрсәтү челәр 
һәлак булырлар”, – дигән (Ибн 
Маҗәһ, Насаи).

Хатыннар намазы ирләр 
намазыннан бераз аерыла. 
Сәҗдә вакытында ирләр ко-
рсакларын, ботларын һәм 
беләк лә рен намазлыкка яки 
кабыргаларына ти дер  ми ләр, 
ләкин хатыннар, ирләр дән 

аермалы буларак, кысылы-
брак сәҗдә кылалар. Бу хакта 
сөек ле Пәй гам бәребез сал -
ләл лаһу га ләйһи вә сәлләм 
үзенең хә дисләрендә аңла тып 
калдырган: “Хатын-кыз сәҗдә 
кылганда, тәннең бер өле шен 
җиргә (намазлыкка) тидерсен, 
чөнки алар бу мәсь әләдә 
ирләр кебек түгел” (Әбү Да-
выд). “Ха тын-кыз корсагын 
ботка кысыбрак сәҗдә кыл-
сын” (Бәйһә кый). Шулай итеп, 
ха тын-кыз сәҗдә вакытында 
терсәк ләрен намазлыкка ти-
дереп укырга тиеш. Ирләргә 
исә терсәкләрен намазлыкка 
тидерергә ярамый, чөнки хә-
дис-шәрифтә әйтелгән: “Урта-
чалыкны саклагыз, сәҗдә ва-
кытында этләр кебек беләк-
ләрегезне намазлыкка җәй-
мәгез” (Бохари). “Сәҗдә кыл-
ганда җиргә уч төбен куегыз 
һәм терсәкләрегезне күтә-
регез” (Мөслим). 

Аллаһы Тәгалә һәркай сы-
бызга намазларыбызны вакы-
тында һәм дөрес итеп ихла-
стан укырга насыйп итсен! 
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"Миңа күптән түгел Апанай мәчетендә бер мәҗлестә 
катнашырга туры килде. Мәҗлес соңында җә мәгать 
белән намаз укыдык. Минем янәшәмә Казан ның күркәм ике 
абыстае туры килгән икән. Шулар намаз укуымны күзәтеп 
торганнар да соңын нан кайбер җитеш сез лекләремне 
әйттеләр. "Сул кул белән истинҗа кылалар, бала, зикер 
әйткәндә сул кул бармакларын бөгәргә ярамый", - диде 
берсе. Икенче абыстай исә аңа каршы төште: "Безгә 
фәлән хәзрәт ярый дип өйрәтте, әмма зикер әйткәндә уч 
төбен өскә каратасы түгел, киресенчә, аска таба кара-
тып, бармак буыннарына басып-басып алырга кирәк". 
Мин ни әйтергә белми аптырап торган арада беренче 
абыстай, сәҗдәгә киткәндә терсәкләрне намазлыкка 
тидерергә ярамый, этләр генә шулай эшли, дип тә 
өстәде. Дөресе ничек була икән, хөрмәтле Нияз хәзрәт га-
зета аша шуны аңлатып бирсә иде. Намаз вакытында 
хәрәкәтләрне дөрес ясамыйча гөнаһлы булсам, кеше игъ-
тибарын үземә җәлеп итеп, тагы бер гөнаһлы булырмын, 
дип бик куркам. Наилә С., Казан".

Хәзрәткә соравым бар

- Йә Аллаһының Рәсүле, 
миңа бу дөньяда һәм ахи рәт тә 
нәрсә файда ките рә чәк?

Пәйгамбәребез (аңа Ал-
лаһының рәхмәте вә сәламе 
булса иде) аңа:

- Син үзеңне борчыган 
әйберләрне әйт, - дигән. 

Бәдәви:
- Мин гыйлемле кеше бу-

лырга телим, - дигән. 
Пәйгамбәр (аңа Алла һының 

рәхмәте вә сәламе бул са иде) 
аңа:

- Тәкъва бул, шул вакытта 
гыйлемле дә булырсың, - дип 
җавап биргән.

- Мин бай кеше булырга те-
лим.

- Аздан канәгать булырга 
өйрән, шул чакта иң бай кеше 
син булырсың. 

- Мин гадел кеше булырга 
телим.

- Үзеңә ни телисең – башка 
кешеләргә дә шуны ук телә, 
шул вакытта иң гадел кеше син 
булырсың.

- Минем иң яхшы кеше бу-
ласым килә.

- Кешеләр өчен файдалы 
бул, шул вакытта син кешеләр 
арасында иң яхшысы булыр-
сың.

- Минем Аллаһы каршында 
мәртәбәле буласым килә.

- Аллаһыны күбрәк зикер 
ит, шул вакытта Аның алдында 
дәрәҗәң артыр.

- Мин Аллаһыга китергән 
иманымның камилләшүен те-
лим. 

- Холкыңны яхшы якка үз-
гәрт, Аллаһыга китергән има -
ның камилләшер.

- Минем Аллаһыга тыры-
шып хезмәт күрсәтүчеләр рә-
тендә буласым килә.

- Аллаһыга мөрәҗәгать 
иткән вакытта күрмәсәң дә 
Аны күргән кебек итеп мөрә-

җәгать ит. Чынлыкта, Ул сине 
һәрвакыт күреп тора.

- Мин Аллаһының итагать-
ле коллары санында булырга 
телим.

- Аллаһының сиңа йөк ләгән 
бурычларын төгәл үтә, шунда 
Аллаһының итагатьле колла-
ры исемендә булыр сың.

- Минем Кыямәт көнендә 
нур сирпеп кубарыласым ки-
лә.

- Үзеңне һәм башкаларны 
җәберләмә, шул чагында Кыя-
мәт көнендә нур сирпеп куба-
рылырсың.

- Кыямәттә Раббыбызның 
рәхим-шәфкать күрсәтүен те-
лим. 

- Үзең башка кешеләргә 
рәхимле һәм шәфкатьле бул, 
шунда Раббың да Кыямәттә 
сиңа рәхим-шәфкатен күрсә-
тер.

- Мин гөнаһларымның аз-
рак булуын телим.

- Һәрвакыт гөнаһларыңны 
кичерүен сора – гөнаһларың 
кимер (ягъни “Әстәгъ фи рул-
лаһ” дип әйт).

- Минем ихтирамга лаек ке-
ше буласым килә.

- Кешеләргә үз борчу-
мәшәкатьләрең турында сөй-
ләмә, ихтирамга ия бу лырсың.

- Минем иң көчле кеше бу-
ласым килә.

- Аллаһыга сыгын, шул чак-
та иң көчле кеше булыр сың.

- Аллаһының минем 
җирдәге ризыгымны арттыру-
ын телим.

- һәрвакыт чиста һәм пакь 
йөр, һәрвакыт тәһарәтле бул – 
Аллаһы синең җирдәге ри-
зыгыңны арттырыр.

- Минем Аллаһы һәм Аның 
Рәсүленең сөеклеләре исем-
легендә буласым килә.

- Аллаһы һәм Аның Рәсүле 
яраткан әйберләрне ярат, 

аларның сөеклеләре санында 
булырсың.

- Минем Кыямәттә Аллаһы 
дәһшәтеннән азат буласым 
килә.

- Бервакытта да Аллаһыга 
ачуың чыкмасын, шул вакытта 
Кыямәттә Аның дәһ шә тен нән 
азат булырсың.

- Догаларымның Алла һыга 
барып ирешүен телим.

- Хәрам кулланудан тыел, 
Аллаһы синең догаларыңны 
кабул итәр.

- Раббымның Кыямәттә ми-
не башкалар алдында оятка 
калдырмавын теләр идем.

- Җенес әгъзаңны зинадан 
тый – Раббың Кыямәттә сине 
башкалар алдында оятка кал-
дырмас.

- Кыямәттә Раббыбызның 
минем гөнаһларымны халык-
ка ирештермәвен теләр идем.

- Үз кардәшләреңнең җи-
тешсезлекләрен сөйләп йөр мә 
– Кыямәттә Раббыбыз гө наһ-
ларыңны халыкка иреш-
термәс.

- Гөнаһлардан (кырын 
гамәлләрдән) нәрсә аралый?

- Күз яшьләре, Аллаһыга 
итагать итү һәм авырулар.

- Яхшы гамәлләрнең кайсы-
сы Аллаһы өчен өстенрәк?

- Күркәм холык, гадилек 
һәм авырлыклар килгәндә са-
бырлык күрсәтү.

- Яман гамәлләрнең кайсы-
сы Аллаһы каршында иң күңел 
кайтара торганы?

- Яман холык, үз нәфе сең-
нең колы булу.

- Ахирәттәге тормышта 
Аллаһы дәһшәтен нәрсә җи-
ңеләйтә ала?

- Яшерен бирелгән сәдака, 
туганлык җепләрен саклау.

- Кыямәттә тәмуг утын сүн-
дерергә нәрсә сәләтле?

- Бу дөнья тормышында бә-
ла-казалар килгән вакытта са-
бырлык күрсәтү.
     Әлеге хәдисне имам Әхмәд 

ибн Хәнбәл тапшырган.
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Аллаһы Тәгалә аяти-кәримәсендә мөэ-
миннәрнең сиратны ничек кичәчәкләрен 
белдерә: “Кыямәт көнендә мөэмин ирләр-
не, мөэминә хатыннарны күрерсең. Алар-
ның алдыннан да, уң ягыннан да нурла-
ры яктыртып барыр. Бүген сезгә сөенче! 
Чишмәләре агып торган җәннәт бакчала-
рына керерсез. Сез анда мәңге калырсыз. 
Бу – бөек коты лышның үзе булыр” (“Хә-
дид”, 57:12).

“Әй, иман китергәннәр”! Ихлас тәүбә итеп, 
Аллаһка кайтыгыз, Ихтимал, сезнең хатала-
рыгызны Аллаһы кичерер. Пәйгамбәрне һәм 
аның белән бергә иман китергәннәрне хур 
итмәс. Сезне чишмәләре агып ята торган 
җәннәтләренә кертер. Аларның алдыннан, 
уң якларыннан нурлары яктыртып барыр. 
Алар әйтер: “Әй, Раббыбыз! Тулы ит нуры-
бызны, гафу кыл барыбызны. Һәрнәрсәгә 
дә Синең кодрәтең җитү хактыр” (“Тәһ-

рим”, 66:8).
Менә шулай, Аллаһы Тәгалә безгә мөэ-

миннәрнең сираттагы хәлен аңлата, Ибне 
Маҗәһ риваять итүенчә һәм бу аяти-кә-
римәнең тәфсирендә (Ибне Кәсир) аңла тыл-
ганча, мөэминнәр үзләренең гамә ллә ренә 
күрә нурланачаклар. Кайберсенең нуры тау-
лар кебек яки гәүдәсе кадәр. Кай берсенең 
биленә тикле, кайберәүләрнең аягы яки тыр-
нагы кадәр булачак. Һәм хәтта иң соңгысына 
да җәһәннәм: “Әй, мөэмин тизрәк кич, синең 
нурың минем утымны сүндерә!” – дип тавыш 
бирәчәк.

Нурының таулар кадәр булуын һәм җә-
һәннәм өстеннән яшен кебек кичүне кемнәр 
генә теләмәс икән? Шул сәбәпле сиратны 
тиз рәк кичәр өчен күбрәк изге гамәл кылыр-
га ашыгыйк.

(“Мәңгелеккә юл тотучының ахирәт 
паспорты”ннан, “Хозур”)

Пәйгамбәребез салләл-
лаһу галәйһи вә сәлләм Хә-
сән белән Хөсәенгә (Аллаһ 
алардан риза булсын) күз 
тимәсен дип мондый дога 
кылган: “Әгүүзү би кәли-
мәәт-илләһит-тәәәм мә ти 
миң күлли шәйтаанир үә 
һәәәм мәти үә миң күлли 
гәйнил ләәәммәһ” (Һәр 
шай таннан, зарарлы әй-
бер ләр дән һәм начар күз-
ләрдән сүз ләрнең хөрмә-
тенә Ал лаһ ка сыенам; Бо-
хари 4: 119).

Күз тиюдән тагын бу аять-
не уку киңәш ителә: “Үә ий 
йә кәәд-үлләзиинә кәфә-

руу ләй үз-ли куунәкә биәб-
саа ри һим ләм мәә сәмигүз-
зик ра үә йәкуулүү нә иннә-
һүү ләмәҗ нүүн. Үә мәә һүә 
ил ләә зикрул лиль-гәәлә-
ми ин”.  (Чынлап та, шул кя-
фер ләрнең, Коръәнне 
ишет кән вакытта, сине 
күз ләре белән бә реп егасы 
килә иде. “Ул, һич шиксез, 
акылдан язган кеше”, – 
дияләр. Ә бит Коръән 
бөтен га ләмнәр өчен шәф-
катьтән башка бер әйбер 
дә түгелдер” (“Каләм”, 51-
52).

(“Авыр вакытларда укыла 
торган догалар”, “Хозур”)

Күз тимәсен өчен дога

Кадерле хәдис
Халид бин Вәлидтән риваять ителә: “Бервакыт Аллаһы 

Рәсүле (аңа Аллаһның рәхмәте вә сәламе булса иде) янына 
бер бәдәви (күчмә тормыш белән яшәгән гарәп) килгән дә 
шундый сорау биргән:

Мөэминнәрнең сират күперендәге хәле



Мөхтәрәм җәмәгать! Бу 
җом гада кыска гына итеп, әз 
генә вакытыгызны алып, күр-
кәм холык, мөселманнарның 
холкы нинди булырга тиешле-
ге хакында берничә аять сөй-
ләп китәргә булдым. Аллаһы 
Тәгалә барчагызга да тың лар-
га, вәгазьләнергә насыйп итсә 
иде.

Аллаһы Сүбхәәнәһү вә Тә-
галә тарафыннан Коръән 
аять  ләрендә мөэминнәргә 
менә шулай, менә болай эш-
ләгез, йә булмаса, алай эш лә-
мәгез, болай эшләмәгез 
диел сә, мөэминнәрнең сүзе 
бары тик “ишеттек, буйсын-
дык” булырга тиеш, шулай 
әйтмәсә, “миңа Аллаһның 
сүзе кирәк ми” дисә, ул кеше 
диннән чыккан була. Рәсү-
лул лаһ салләл лаһу галәйһи 
вә сәлләм үзе исән вакытын-
да Мәдинәдә мо нафыйклар 
эчтән дошман, тыштан мө-
селман булып йөриләр иде. 
Рәсүлуллаһка аятьләр иңде-
релә башлагач, алар көлеп: 
“Әйдәгез әле, безгә яраклы 
сүз булмас микән, Мөхәм-
мәдкә каршы килергә бер 
җай табылмас микән”, – ди-
ләр иде.

Беркөнне Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
янына керәләр, Аллаһы Тә-
галәдән нинди сүз килгәнен 
тыңлыйлар. Билгеле ки, Алла-
һы Тәгалә исламга тиң сүз-
ләрне генә иңдерә, монафый-
кларга файдалы сүз юк анда. 
Монафыйклар җәһәннәм уты-
ның иң аскы катында булыр-
лар, дигән сүз бар. Шуннан 
соң монафыйклар бер-бер-
сенә караша да, чыгыйк мон-
нан, безгә яраклы сүз булма-
ды, диләр. Менә шуның өчен 
Аллаһы Тәгалә аларның ка-
леб ләрен исламнан түндерде. 
Бу ни өчен шулай соң? Чөнки 
алар Аллаһы Тәгаләнең Кита-
бына разый түгел. Боларны 
вәгазь буларак сөйлим, мөх-
тәрәм җәмәгать. Вәгазьне бер 
кешегә генә төбәп сөйләмибез. 
Бөте небез гә: сезгә дә, безгә дә 

Аллаһының сүзе бер. 
Аллаһы хозурында ди-
небез пакь булсын ди-
сәк, чын хакыйкый мө-
сел ман булсак, вәгазь 
нинди рә вештә сөйләнә 
икән, шуны гамәлгә ашы-
ру – без нең мөкатдәс бу-
рычыбыз.

Раббыбыз Аллаһ алар  ның 
калебләрен ислам диненнән 
түндерде. Ни сә бәптән? Чөн-
ки алар Аллаһы Тәгаләнең 
аятьләрен аңларга теләмә-
деләр. Безнең вазыйфабыз – 
вәгазь сөйләү, шуны яхшы 
аңлагыз, бу – безнең мәд-
рәсәбез. Мәҗлестә бер кисәк 
вәгазь сөйлибез дә, мәчеткә 
килеп, хәзрәт сөйлә гәнне 
игътибар белән тың лыйбыз. 
Кыямәт көнендә йөзегез ак 
булсын дип, Алла һы Тәгалә 
биргән гыйлемне беркадәр 
сезгә җит керәбез, шуның 
өчен Аллаһы Сүб хәәнәһү вә 
Тәгалә безгә сөй ләргә, сезгә 
тыңларга, күңел ләребезгә 
иман нурын салып, Хисап 
көнендә бер-беребезгә хәер-
ле шаһитлар булырга насыйп 
итсә иде. Безнең вазыйфа-
бызны беркем дә тыя алмый, 
хәтта хакимиятебездә дә: 
“Коръән белән хәдистән баш-
ка нәрсә сөйләмәгез”, - диләр, 
диннән ерак кешеләр булса-
лар да.

Ибн Хаттаб әйтте: “Мөхәм-
мәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмгә вәхи килгән вакыт-
та аның янында утырдык һәм 
без умарта кортыныкы сы-
ман выжылдаган тавыш 
ишеттек. Шуннан соң ул 
берәр сәгать вакыт утыргач, 
кыйбла тарафына борылды, 
ике кулын күтәреп: “Йә, Раб-
бым, безгә нурыңны, бәхет-
сәгадәтне арт  тырсана, ки-
мет мәсәнә. Безне хөрмәтләп, 
хурламыйча, рәхмәтеңнән 
мәхрүм ит мәсәнә, имансыз-
ларны безгә ирекле кылма-
сана, бездән разый булсана”, 
– дип дога кылды. Аннары 
Аллаһның Рә сүле салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтте: 

“Әле генә Аллаһы Тәгалә 
миңа ун аять иңдерде. Әгәр 
бер кеше бу аятьләрдә 
әйтелгән сүзләрне үтәсә, ул 
кеше, шиксез, җән нәткә ке-
рер”, – диде.

Мөхтәрәм җәмәгать! Пәй-
гамбәребезнең холкы – 
Коръән иде. Анда нәрсә әй-
тел гән булса, шул аның 
күңелендә булды. Аллаһы 
Сүбхәәнәһү вә Тәгалә шулай 
кылды, чөнки ул галәмгә рәх-
мәт итеп җибә релгән зат иде. 
Шул турыда хәзрәти Гайшә-
дән: “Рәсү лул лаһы бызның 
холкы, халык белән мөга-
мәләсе нинди булды?” – дип 
сорадылар. Гайшә “Мөэ-
минун” сүрәсеннән аять укы-
ды да: “Пәйгамбәрнең холкы 
шул иде”, – диде. Ул аять-
ләрдә әйтелгән холык Пәй-
гамбәребезнең калебенә ур-
нашкан иде. Шулай булгач, 
мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгам-
бәрнең юлыннан барабыз 
икән, аннан, һичшиксез, әз 
генә дә тайпылырга ярамый. 
Аллаһы Тәгалә Пәйгам бәре-
безгә Кыямәт көнендә шә-
фәгатьче булу хокукын бир-
де. Һичшиксез, шәфәгать кы-
лачак, насыйп булса. Аңа ла-
ек булыр өчен үзебезне 
тәрбия ләргә кирәк, югыйсә 
теләсә ни кылып йөрсәк – 
булмас.        

Хәзер инде шушы аять-
ләрне укыйбыз, Аллаһы Тә-
галә аларны күңелләребезгә 
беркетсә иде. “Мөэминун” 
сү рәсенең беренче аяте: 
“Дө  реслектә, мөэминнәр 
Аллаһ ның газабыннан ко-
тылдылар”, ягъни, җәһән-
нәмнән, мәң гелек газаптан. 
Моннан да зур табыш юк, 
мөхтәрәм җәмәгать. Дөньяда 
зур зарар күрсәң дә, Аллаһы 

Тәгаләнең газабы белән ча-
гыштырганда ул берни дә 
түгел. Мөэминнәр хак юл 
таптылар, ягъни җәһән-
нәмнән котылдылар. Нинди 
мөэминнәр соң алар? Алар 
шундыйлар: намазларын 
Аллаһы Тәгаләдән куркып, 
тәннәре белән калтырап 
укый лар, Раббыларына бән-
дә челекләрен күрсә тә ләр. 
Намаз эчендә кирәк мәгәнне 
уйламыйлар. Ал лаһы Тәгалә 
безгә намазны фарыз итте, 
мөхтәрәм җә мәгать. Ул без-
нең Пәй гам бәребезне җиде 
кат күккә менгереп, аңа фә-
реш тәләр нең гыйбадәт кыл-
ганнарын күрсәтте. Пәй гам-
бәр салләл лаһу галәйһи вә 
сәлләм Аллаһы Тәгаләдән со-
рарга мәҗбүр булды: “Йә, 
Раббым, шушы фәрештәләр-
неке шикелле өммәтемә дә 
бер изге гыйбадәт бирсәң 
иде дә, шуны кылып җән-
нәткә керсәләр иде”, – диде, 
шуның өчен Аллаһы Тәгалә 
намазны бирде. 

Намаз укучы кешегә нинди 
булырга кирәк? “Намазны 
торгызыгыз, намаз бозык һәм 
начар эшләрдән тыя”, - диде 
Аллаһы Тәгалә. Ни дигән сүз 
бу? Укылган намазы бушка 
китмәсен өчен гыйбадәт кы-
лучы бернинди дә бозыклык 
эшләмәскә тиеш була. Намаз 
ул – нур, “ассалятун-нур”, – ди-
де Рәсүлуллаһ. Намаз – диннең 
терәге, ул – мөэминнең нуры, 
намаз – мөэминнең мигъраҗы 
– күккә ашуы. Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
гомерендә бер мәртәбә күккә 
ашты. “Йә, Раббым, мөэминнәр 
мин үлгәч бозылырлар, харап 
булырлар”, – дигәч, Аллаһы 
Тәгалә (белеп тора бит) Җәб-
раил галәйһиссәламне җи-

бәрде. “Бар, Пәйгам-
бәрне тынычландыр. 
Мөэминнәр намаз укы-
ганда, Аллаһы Тәгалә 
белән сөйләшеп тора-
лар, тагы нәрсә кирәк 
инде”, – диде Алла һы 
Тәгалә. “Өммәтләрең 
намаз укыйлармы?” – 
диде Ал лаһыбыз. 
“Укыйлар”, - дип җавап 
бирде Пәйгамбәребез. 
“Һәр намазда “Фатиха” 
сүрә сен укыйлармы?” – 
дип сорагач: “Укыйлар”, 
– диде. “Тагын нәрсә 
кирәк инде? Син гоме-
реңдә бер мәр тәбә 
Аллаһы Тәгалә белән 
сөйләштең. Ә алар һәр 
намазда сөй лә шә ләр”, – 
диде. Чөн ки, мөхтәрәм 
җә мә гать, һәр рәкә гать-
тә без “Әлхәм”не укый-
быз ич.

“Әлхәм” бит ул – бөтен га-
ләмнәрнең тәрбиячесе бул-
ган затка мактау. “Әр-Рах ман” 
сү зе бөтен дөньяга рәх мәт 
кылучы дигәнне аңлата. 
Дөнья – сынау йорты ул, ә ан-
да ашатмыйча ярамый. Алар-
ның ашаганнары хакын түләү 
– ки ләчәктә. Ә без бүген, 
әлхәм дү лилләһ, түлибез – ак-
ча белән түгел, ә намаз уку, 
ураза тоту, сәдака бирү, хаҗ 
кылу белән. Ал лаһның каде-
рен белү, бозыклыклардан 
саклану – менә шушы инде 
җәннәтнең билеты, аның ха-
кы бу. Аннан калган кешеләр 
нигъмәт ләрне ашасалар да, 
хакын түлә ми ләр, аны килә-
чәктә бирә чәк ләр. Аллаһның 
менә шул рәх мәте бөтен ха-
лыкка, төрле дин дәгеләргә 
ирешеп тора. Ашатмасаң, 
Кыямәттә сүз табачаклар: “Йә, 
Раббым, Син үзеңне бөтен 
бәндәләргә Гадел хаким дип 
әйттең, кайда синең гадел-
легең? Безне дөньяда да 
ашат мадың, монда да җә-
һәннәмгә кертәсең?” Шундый 
сүзләр булмас өчен Ал лаһы 
Тәгалә аларны ашата, ризы-
кларын бирә. “Әр-Рахим” – 
ахирәттә мөэмин нәргә генә 
рәхим кылучы – ул Аллаһы 
Тәгалә, чөнки мөэ миннәр Ал-
лаһтан килгән һәрбер әмерне 
үтәүчеләр. Без дә үтәргә ты-
рышабыз, әлхәмдү лилләһ. 
Раббым Аллаһ килә чәктә дә 
шулай яшәргә насыйп итсә 
иде.

Хисап көненең хуҗасы – 
Ул, ягъни Аллаһы Тәгалә. 
Дөньядагы бөтен хуҗалар ба-
рысы да вәйран булачаклар. 
Аллаһы Тәгалә кодрәт кулы 
белән җирне тотачак та: “Йә, 
бәндәләрем, кем хуҗа икән-

6 МӘШҺҮР ХӘЗРӘТ #8 (241) àâãóñò 2015/
øђœâђë – çšëêàãäђ – 1436

“Иман” нәшриятында совет чорында ха-
лыкны иманга, хакыйкатькә, әдәп-

әхлакка өндәгән, дин юлында армый-
талмый хезмәт иткән, 1970-1990 елларда 

Мәрҗани мәчетенең имамы булып тор-
ган мөхтәрәм Әхмәдзәки хәзрәт САФИ-

УЛЛИН хакында хатирәләр җыентыгы 
басылып чыкты. Әлеге китапта 

Әхмәдзәки хәзрәтнең үзенең дә берничә 
вәгазе урын алган. Шуларның берсен га-

зета укучылар игътибарына тәкъдим 
итәбез. 

Күркәм



леген бүген аңладыгызмы?” – 
диячәк. Анда: “Әйе, әйе”, – дип 
баш ияргә генә кала. Аннары 
әйтәбез: “Йә, Аллаһ, Сиңа гына 
бәндәчелек күрсәтәбез, Сиңа 
гына гыйбадәт кылабыз. Син-
нән генә ярдәм эстибез. Дөнья 
вә ахирәт көнендә башканы 
түгел”, – дип Аллаһка бөтен 
вөҗүдебез белән мөрә җәгать 
итәбез. Менә шуннан соң Ал-
лаһы Тәгалә: “Йә, бәндәм, ми-
не тиешле сыйфатларым бе-
лән сыйфатладың. Мин синнән 
разый булдым”, – дип әйтер 
икән. 

“Туры юлга күндерсәнә”, - 
дибез. Берәү туры юлга күн-
деме, ул җәннәткә керде, 
дигән сүз.

“Кайбер бәндәләреңә үз 
рәхмәтең белән пәйгамбәрлек 
дәрәҗәсе бирдең, менә шу-
лар ның юлына безне күндер-
сәнә”, пәйгамбәрләр юлына.

“Адашканнар, Синең 
ачуың төшкән бәндәләрең 
юлыннан башка юлга күндер”.

Шуннан эчтән генә “Әмин” 
дип әйтәбез. Менә, мөхтәрәм 
җәмәгать, моннан да зур бә-
хет-сәгадәт булырга мөм-
кинме икән?! Без һәркөнне 
Аллаһы Тәгалә белән сөй лә-
шеп торабыз икән, һәр рәкә-
гатендә ялварабыз.        

Инде “Мөэминун” сүрә-
сенең өченче аятенә күчәбез. 
“Мөселманнар – шундый ке-
шеләр: ни дөньясына, ни 
ахирәтенә файдасыз булган 
сүздән сакланалар, кирәк-
мәгән сүздән тыелалар”. Юк-
барны сөйләү ни эш бу? 
Югыйсә намаз уку – аяк арыту 
гына булып кала түгелме соң?! 
Моңардан бик сакланырга 
кирәк. 

Аннан соң, Аллаһының 
җәннәтенә керүчеләр – зәкят 
бирүчеләр. Аллаһы Тәгалә 
адәм баласына салым өстәде. 
Беркем дә бу салымнан гаеп 
таба алмый – шулкадәр ансат 
салды. Әгәр берәүнең 1000 су-
мы бар икән, 25 тәңкәсен зәкят 
итеп бирергә тиеш, әмма 12 ай 
үткәннән соң гына. Ул вакытка 
кадәр зәкят соралмый. Моны 
башкаручылар – зәкятне үтәү-
челәр була. Зәкят - аклык 
дигән сүз, димәк, моннан кал-
ган мал пакь була. Аллаһы 
Тәгалә калганын урланудан 
да, югалудан да саклый. Ал-
лаһы Раббыбыз һәркайсы-
бызга тәүфыйклы гамәл бирсә 
иде.

“Мөселманнар - шундый 
кешеләр: алар Аллаһның 
җәннәтенә керүчеләр, гаурәт 
әгъзаларын күрсәтмәсләр вә 
зинадан сакланырлар. Мәгәр 
үз хатыннарыннан вә җа рия-

ләрдән сакланмаслар. Берәү 
үз хатыныннан вә җария-
сеннән башканы эстәсә, ягъни 
зина кылса, ул хәләлдән хә-
рамга үтүчедер”. Зина – нә-
селне бетерә торган нәрсә. Ни 
өчен аны Аллаһы Тәгалә хә-
рам иткән соң? Чөнки хатын-
кызга нинди орлык салсаң, 
шундыйны үстерә. Мәсәлән, 
мин орлык салсам, миңа 
үстереп бирә. Син сал саң – 
сиңа. Әмма ике кешенең ор-
лыгы бер карында булырга ти-
еш түгел. Аллаһы Тәгалә бала-
ны безгә ни өчен бирә? Әманәт 
итеп бирә, үзебез шикелле 
мөселман итеп тәрбия ләргә. 
Тудырып, ташлап качар өчен 
түгел. Шулай булмаса, Аллаһы 
Тәгалә нык газап кылачак, 
шуңа күрә бер хатынга ике ир 
белән торырга ярамый, ә бер 
иргә ике хатын белән никахлы 
яшәү рөхсәт ителә. Һәрбер ир 
үз орлыгын үзе тәрбияләргә 
тиешле, әмма ике ирнең ор-
лыгы керсә, кайсы кемнеке 
икәнлеге билгеле булмый һәм 
ул бала зинадан туган була. 
Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә зи-
надан сакланырга кушты. Сез 
бу гөнаһка якын килмәгез, 
чөнки ул – кабахәт, нәселне 
бетерә торган гамәл. Зинадан 
туган балада ата-ана шәфкате 
юк, аларны танымый да ул, 
ерткыч булып үсәчәк, шуңа 
күрә Аллаһы Тәгалә зинадан, 
хәтта аңа чакыра торган нәр-
сәләрдән дә бик сакланырга 
кушты.

“Җәннәткә керергә тиешле 
кешеләр – шундыйлар: әма-
нәткә хыянәт кылмаучылар”, - 
ди Аллаһы Тәгалә. Әманәтне 
үтәү – ул сүз биргән икән, 
үтәргә тиешле. Берәү сиңа 
әманәт бирсә (сүз яки әйбер 
беләнме), син аңа хыя нәт кыл-
маска тиешле. Пәй гамбәр 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйтте: “Монафыйк кешенең 
галәмәте өчәү: беренчесе – 
сөйләгән вакытта ялганлау – 
дөрес сүз сөйләмәү; икенчесе 
– вәгъдә итсә, үтәмәү; өчен-
чесе – әманәт тапшырылса – 
аңа хыянәт кылу”. Мондый 
эшләрдән сакланырга кирәк, 
чөнки ул гамәлләр – мона-
фыйкларга гына хас.

Аллаһы Тәгалә кылган на-
мазларыбызны кабул итеп, 
күркәм сыйфатлар белән 
сыйфатланырга насыйп итсә 
иде. Аллаһның рәхмәтендә 
булырга тиешле кешеләр – 
шундыйлар: намазларында 
дәвамлы булалар, ягъни ат-
насына бер җомгага гына ки-
леп, гает ләрдә ишек төбендә 
тәмәке тартып кына китмичә, 
биш вакыт намаз укыйлар. 

Намаз фарыз кылынган икән, 
ул бервакытта да өстебездән 
төшми, җәмәгать. Намаз – ул, 
бе рен чедән, чисталыкка сә-
бәп, икенчедән, чисталык – 
сәла мәтлеккә сәбәп, өченче-
дән, Ал лаһының нуры. Намаз 
– диннең терәге. Йә, Раббым, 
гыйбадәтләрне үтәргә на-
сыйп булса иде.

Мөселманнар кемнәр 
алар? Намазны ихластан уку-
чылар, кирәкмәгән сүздән 
тыелучылар, зәкятне түләү-
челәр, гаурәтләрен күрсәт-
мәүчеләр, зинадан саклану-
чылар, әма нәттә торучылар, 
биш вакыт намазны үтәүче-
ләр. Болар – варислар инде, 
ди Аллаһы Тәгалә. Ата-ана 
малына хокуклы кешеләр 
гарәп телендә “варис” дип 
атала. Әти-әниәре үлеп, мал-
лары калса, шуңа хуҗа булып 
калучылар, ә малны – мирас 
диләр. Менә шушы 7 төрле 
сыйфат белән сыйфатлану-
чылар – варислар, ди Аллаһы 
Тәгалә, ягъни малга хуҗа бу-
лучылар. Шундый варислар 
алар, җәннәтне мирас итеп 
алалар, ди. Йә, Раббым, ба-
рыбызга да җәннәтле булыр-
га насыйп итсәң иде.

Алар – анда мәңге калу-
чылар. Без бу дөньяда һәр-
вакыт үлемнән куркабыз, ан-
да нәр сәләр булыр икән, дип 
уйлыйбыз. Җәннәттә исә, 
үлемнән курку юк, анда үлем 
булмый. Без һәм хатыннары-
быз 33 яшен дә булачакбыз. 
Бу Пәй гамбәр салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең тәгъ-
лиме. Яшь тә түгел, карт та 
түгел, иншә Аллаһ. Йә, Раб-
бым, бу шатлыклар барыбыз-
га да насыйп булса иде. Без – 
иманлылар, шул иманыбыз 
мәчеткә китерде. Иманыбыз 
булмаса, без монда килер 
идекме? Кимчелекле булса 
да, үзебездән һәм балалары-
быздан Аллаһы Тәгалә укыл-
ган намазларыбызны кабул 
итсә иде. 

Шушы әйтелгән сыйфат-
ларны үзебездә булдырсак, 
Аллаһы Тәгаләнең мактавына, 
Кыямәт көнендә Аның рәх-
мәтенә ирешербез, иншә Ал-
лаһ.

Аллаһы Тәгалә бөтен пәй-
гамбәрләрне исеме белән ата-
ды. Коръәндә адәм галәй-
һиссәламгә: “Йә, Адәм, үзең дә, 
хатының да җәннәттә торы-
гыз”, - диде. Нух галәй һис-
сәламне дә: “Йә, Нух галәй-
һиссәлам”, - дип үзенең исеме 
белән атады. Ибраһим галәй-
һиссәламгә дә: “Йә, Ибраһим 
галәйһиссәлам, улыңны кор-
бан итеп чал”, – дип әйтте. 

Аллаһы Тәгалә улы Исмә-
гыйльне бугазлатмады. “Мин 
адәм балаларын җир йөзенә 
хөрмәтле итеп яралттым”, – 
диде. Аллаһы Тәгалә хөрмәтле 
итеп яралткан бәндәләренең 
тиресен тунатып, итен безгә 
ашатамы соң?! Адәм балала-
рына корбан чалу өчен тиеш-
ле хайваннарны яралтты. 
Кешеләргә дөньяда хәлифә 
дәрәҗәсен бирде. Ибраһим 
галәйһиссәламгә улын корбан 
чалуны сынау өчен генә куш-
ты. Аллаһы Тәгалә аның 
үтәячәген белде. Алаһы Тәгалә 
аның төшендә әйтте:” Балаңны 
нәзер белән алган идең, “Йә, 
Раббым, үз урынымда калыр-
лык бер бала бирсәң, Синең 
юлыңда бугазлармын”, – ди-
гән идең, оныттың”. Аллаһы 
Тә галә Ибраһим галәйһиссә-
лам  нең исенә төшерде. Ибра-
һим галәйһиссәлам баласы 
Исмә гыйль галәйһиссә ламне 
Ал лаһ әмеренә буйсынып, 
кор  бан итәргә әзерлеген 
күрсәтте, тик Аллаһы Тәгалә 
рөхсәт бирмәде. 

Аллаһы Тәгалә Муса галәй-
һиссәламне, Давыт галәй-
һиссә  ламне, Зәкәрия галәй-
һиссәламне исемнәре белән 
атады. Зәкәрия галәйһиссә-
ламнең, яше йөздән узгач, ба-
ласы туды, исеме – Яхъя. Ул 
Пәйгамбәргә дә Аллаһ: “Йә, 
Яхъя”, - дип исеме белән әйтте. 

Мөхәммәд салләллаһу га-
ләйһи вә сәлләмгә: “Йә, Пәй-
гамбәр, Минем тарафымнан 
сиңа ирешкән Коръәни 
Кәримне өммәтеңә ирештер, 
алай итмәсәң – пәйгамбәрлек 
вазыйфасын үтәмәгән булыр-
сың”, – диде Аллаһы Тәгалә. 
“Ничек ирештерим соң, Раб-
бым, бу халыкны ничек дингә 
кертим?” – диде Пәйгам-
бәребез. Бер ялгызы бит ул, 
аңа күпме җәфа күрсәттеләр. 
Аллаһы Тәгалә шул вакытта 
әйтте: “Раббың сине адәмнәр-
дән саклый шуңа ышан да ми-
нем тарафымнан иреш те рел-
гән Коръ әнне аларга җиткер”. 
Кыямәт көнендә аның шәфә-
гатенә ирешергә насыйп бул-
са иде. Аллаһы Тәгалә Пәй-
гамбә ребезне Коръәндә “нә-
би” дип атады. “Әй, Пәй гамбәр, 
без сине өммәтләреңә шаһит 
иттереп, җәннәт белән 
сөендерүче, җәһәннәм уты 
белән куркытучы буларак 
җибәрдек. Аллаһның исеме 
белән Аллаһ юлына чакыручы 
итеп җибәрдек”.

        Шулай ук Аллаһы Тәгалә 
Пәйгамбәребезнең гакылын 
да саклады, мөшрикләр: “Ул 
җенле, ул акылыннан адаш-
кан”, – дисәләр дә, адашмады, 

акылыннан чыкмады. Аллаһы 
Тәгалә аның телен дә пакь-
ләде. “Ул үз теләге белән 
сөйләми”, – диде. Шәригатен 
дә пакьләде: “Аңа мөкатдәс 
Коръән минем тарафымнан 
Җәбраил фәрештә аркылы 
ирештерелде”, – диде Аллаһы 
Тәгалә. “Бу Коръәнне алыш-
тыр, бу –  синең Коръәнең”, – 
дип кяферләр әйтсәләр дә, 
Аллаһы Тәгалә аны алышты-
рырга кушмады. Шуның белән 
бергә, аңарга Коръәнне өй-
рәт кән затны да, Җәбраил фә-
рештәне дә күрде Пәйгам бә-
ребез. Шулай ук Аллаһы Тә-
галә Пәйгамбәребезнең кале-
бен дә пакьләде. Күзен дә саф-
лады Аллаһы Тәгалә: Пәйгам-
бәребезнең күзе хакыйкатьтән 
авышмады. 

“Әй, Пәйгамбәр, хакый-
катьтә, син иң олуг холыкта”, – 
диде Аллаһы Тәгалә, ләкин 
бик масаеп китмәсен өчен: 
“Син, Пәйгамбәрем, Минем 
рәхмәтем аркасында күркәм 
холыклы булдың”, - дип әйтте. 
Ул аны 40 яшенә җиткәнче 
мөшрикләрнең – бәдбәхет-
ләрнең әшәке легеннән са-
клап тәрбияләде. 

“Әгәр чытык йөзле, каты 
күңелле булсаң, синең яныңа 
җыелу түгел, килмәсләр дә 
иде, таралырлар иде”, - диде 
Аллаһы Тәгалә. Аңа Коръән 
иңә башласа, сәхабәләр бу 
аятьне өйрәнмичә өйләренә 
китмиләр иде. Менә шулай 
дин таралды, мөхтәрәм җә-
мә гать. Әле без “Колхуалла-
һу”ны да укырга теләмибез. 
“Булмый бит, хәзрәт,” – ди-
без. Тырышмагач, ничек бул-
сын ул? Без, адәм баласы, 
булдырмаган нәрсә бармы, 
җәмәгать? Эш шунда – теләк 
юк. Ул булмагач, без ничек 
галим булыйк? Балалары-
бызны ничек өйрәтә алыр-
быз? Алар безгә әманәт итеп 
бирелгән бит, балалар өчен 
без җаваплы. Аларга иман 
кәлимәсен дә, яхшы гореф-
гадәтләрне дә өйрәтергә ти-
ешбез. Безгә хә дисләр ки-
рәкми, Коръән булса, шул 
җиткән, диючеләр бар. Алар 
турында Пәйгамбәр салләл-
лаһу галәйһи вә сәл ләм 
әйтте: “Кыямәт көне алдын-
нан шундый кешеләр булыр, 
минем хәдисләремне инкарь 
итәр ләр”, - диде. Ди небезнең 
нигезе – Коръән, хәдис. 
Коръәндә булмаган нәрсә-
ләр хәдис ләрдә бар. Без шу-
лар белән гамәл кылабыз. Йә, 
Раббым, күңелләребезгә 
иман нуры салып, яхшы 
гамәлләр кылып, барыбыз да 
җәннәт әһеле булсак иде.

7МӘШҺҮР ХӘЗРӘТ #8 (241) àâãóñò 2015/
øђœâђë – çšëêàãäђ – 1436

холык



Иртән торырга өйрәнгән 
Бөрбаш халкы сәгать 5 тулган-
чы үзәк урамнан төрле җи-
һазлар төягән машина ларның 
тыз да быз  чабуын  күргәч,  
бүген бездә бәйрәм бит әле 
дип, хуҗалык эшлә рен төгәл-
ләргә ашыкты, кунаклар кар-
шы алырга әзер ләнә башла-
ды. Балалар Сабан туе гына 
дип аталса да, гадәти түгел ул. 
Бу көнне Бөрбаш халкы бәй-
рәм уңаен нан туганнарын, 
якыннарын һәм бик күп куна-
клар  кабул итә. Әлеге күркәм 
бәй рәмнең тарихы турында 
Та тарстанның баш казые  Җә-
лил хәзрәт Фазлыев болай дип 
сөйли:

– Сигез ел элек, бу бәйрәм-
не үткәрә башлаганда, райо-
ныбызда Сабан туйлары ара-
кысыз узмый иде. Ул вакытта 
кешеләрдә  хәмердән башка 
бәйрәм итеп, күңел ачып бул-
мый, дигән фикер  шуның ка-
дәр ныгыган иде, аны үзгәртү 
мөмкин булмастай тоелды. 
Мө селман Сабан туе дип баш-
лап җибә рүебез дә шул ялган 
фикердән арындыру ниятен-
нән иде. Ә ни өчен балалар 
Сабан туе? Без, балалар – 
безнең киләчә гебез, дип ка-
батларга яратабыз, ә киләчәк 
турында бүген кайгыртмый-
быз. Һәр кем  ба-
ла сының тәр -
бияле, эч ми-тарт-
мый торган булу-
ын тели. Тәр-
бияне ислам ди-
не аша бергәләп 
алып барсак, мо-
ңа ирешү җиңел-
рәк бит. Бу бәй-
рәм башка бала-
ларны да кимсет-
ми, катна шасың 
һәм бүләк аласың 
килә икәң, үзе-
безчә киен, 
Коръән аятьләре, 
сүрә ләрен ятла, 
сөйлә, башкалар 
алдында  үзеңне 

бу яктан да күр сәт. Аннан соң 
иң әһә миятлесе – безнең ба-
лалар аралашырга, бер-бер-
се белән танышырга, үзләре-
нең татар, мөселман балала-
ры булганнары өчен горур-
ланырга да тиешләр.

Корьән уку белән башла-
нып киткән бәйрәмдә,  бала-
лар да, олылар да күп иде. 
Күрше районнардан гына тү-
гел, ераклардан ук кил гәннәр 
– барлыгы 5 меңнән артык ке-
ше җыелды. Ульяновск өлкә-
сеннән, Мари Иле нең Мари 
Төрек,  Бә рәңге районнарын-
нан, Киров өлкә сенең Мал-
мыж, Нократ Аланы районна-
рыннан кунаклар хәйран иде. 
Балалар белән бергәләп, олы-
лар да рәхәт ләнеп бәйрәм ит-
те, үзара аралашты. 

Татарстан мөфтие Камил 
хәзрәт Сәмигуллин Сабан туен-
да катнашучыларга үзенең 
теләкләрен җиткерде: “Пәй-
гәмбәребез салләллаһу га ләй-
һи вә сәлләмнең  бер ха-
дисендә әйтелгәнчә, аралашу, 
очрашу, бергәләп фи кер ләшү 
мөселман кеше өчен бу дөнья-
дагы 3 зур шатлыкның берсе 
булып тора.  Бу   зур бәйрәмдә 
мин шатланып катнашам. Бал-
тач җирлегендә, Бөрбаш авы-
лында мондый мәртәбәле 

бәй рәм тагын күп еллар дәвам 
итсен иде”.  Нурлат районы 
мөх тәсибе Айрат Әюпов: “Бал-
тачтан ерак, рес публиканың 
икенче читендә урнашкан 
булсак та, бу Сабан туена икен-
че тапкыр киләм. Иманлы як 
булгач, Аллаһы Тәгалә сезнең 
якка яң гырын да биргән, 
иген нәрегез дә күкрәп утыра, 
уңышы да куанычы белән 
булсын! Районыбызга кайт-
кач сокланып сөй лим, булды-
расыз!”- диде ул.

Сабан туеның уңышлы ба-
руы аның хәзерлегеннән то-
ра. Оештыручыларга эчкер-
сез булышып  йөргән Гөлсем 
Миннебаеваның бу турыда 
үз фикере бар. “Хәзерлек чо-
рында күп көч куелды.   Бү-
ләк ләрен, алып барышын, 
чыгышларны  әзерләүдә 
 Гүзәл Бариеваның исемен ае-
рым атап китәргә кирәк, 
мәктәп директоры эшен генә 
алып бармыйча, авылны бер-
гә туплауда аның да зур 
өлеше бар”. Ярдәм итүче-
ләрнең исемлеге озын, алар-
ның кайберләренә мәйданда 
рәхмәт хатлары, бүләкләр 

тапшырылды.
Олылар Сабан туенда бул-

ган барлык төр ярышлар да 
оештырылды мәйданда. Рай-
он башлыгы Рамил Нотфул-
лин 22 ат арасында чабышта 
җиңүчеләрнең җайдак лары-
на  шәхси призларын тап-
шырды. Чабышкылар ярышы 
һәм аны тамаша кылу өчен 
Бөрбаш хуҗалыгы махсус 
әзерләгән уңайлы урын юга-
ры бәяләүгә лаек.

  Бәйге читендә ераклыкка 
сикерү, турникта тартылу, 

җирдән кулда этенү, гер 
күтәрү буенча балалар, олы-
лар арасында ярышлар 
бәйрәм буе барды. “Прези-
дент белән бергә” иҗтимагый 
хәрәкәтенең Балтач бүлеге 
оештырган бу чарада һәркем 
бик теләп катнашты. 

Сабан туеның баш баты-
рын да атап китик. Ул безнең 
якташыбыз, үзе дә заманын-
да бәйге тоткан, татар дөнья-
сында күренекле шәхес Фа-
тыйх Сибагатуллинның улы 
Рөстәм. Узган ел бу егет 
көрәштә призлы урынга ке-
реп, үзенең үҗәтлеге, җиңүгә 
омтылышы белән истә калган 
иде, быел менә – җиңүче. 
Бәйрәмнең күп санлы иганә-
челәренең берсе  әзерләгән 
иң зур бүләк – чит илдә 
эшлән гән скутер  Рөс тәм неке 
булды.

Еллар имин булсын, ки-
ләсе елга да шушы матур 
урында яңадан очрашырга, 
шатлыклар белән бүлешергә 
насыйп итсен, дип барлык 
кешеләргә бәхет теләп, Са-
бан туе кунаклары бер-берсе 
белән эчкерсез хушлашты. Ә 
бәйрәм табыннар артында,  
Бөрбаш авылы өйләрендә 
әле караң гыга кадәр гөрләде.  

BALTACI.RU
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Халкыбызның милли бәйрәме - Сабан ту-
ен мөселманча итеп, ягъни шәригатькә 
туры китереп уздыру сигез ел элек бал-

тачлылардан башланган иде. Күркәм 
үрнәкне байтак районнар күтәреп алды. 
Халык хәрам эчемлекләрсез, матур итеп 

бәйрәм итәргә өйрәнеп килә, шөкер.  Бы-
ел мөселман Сабан туйлары Кайбыч, 

Әтнә, Арча, Саба, Ютазы районнарында 
да узды. Ә Балтач районы Бөрбаш 

авылындагысының даны инде республи-
ка чикләреннән үтеп, бөтен Россиягә та-

ралды.

Бөрбашта кабат очрашулар Бөрбашта кабат очрашулар 
насыйп булсын!насыйп булсын!
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Ике бәйрәм бергә килде 

Чын мөселманча Сабан туенда     

Ураза гаете көнне Мамадыштагы Әхмәт Ясәви 
мәчете ишегалдында мөселман балалар өчен 
Сабан туе бәйрәме үткәрелде. Кунакларның 
иң олысы– сабыйлар, бәйгеләр нәкъ менә 
аларның йөзләрендәге куанычны күрү, 
күңелләрендә шатлык хисләрен арттыру  
өчен оештырылган иде. Аны оештыруда “Ак 
калфак” мөслимәләр оешмасы җитәкчесе Ру-
залия Ибраһимова башлап йөрде. Рамазан ае 
дәвамында Әхмәт Ясәви мәчетендә һәр көнне 
80 кешегә ифтар мәҗлесләре үткәрелде, 
тәравих намазлары укылды. Мөбарәк рама-
зан ае тәмамлангач, Ураза бәйрәмен күпләгән 
халык җыеп бәйрәм итү, бу уңайдан махсус 
Сабан туе оештыру хуплауга лаек гамәл.

Мондый Сабан туе район-
да инде дүртенче ел 
рәттән оештырыла. Баш-
ка еллардагы  кебек үк 
быел да ул Коръән 
аятьләре, дога һәм үгет – 
нәсыйхәтләр уку белән 
башланды. Казаннан 
килгән хөрмәтле кунак - 
Рөстәм Хәйруллинның 
вәгазен дә бәйрәмдә кат-
нашучылар игътибар 
белән тыңладылар.

Милли бәйрәмебезнең барлык  
уеннарын үз эченә алган Сабан туе-
на райондашлар гына түгел, күрше 
районнардан, шәһәрләрдән дә ку-
наклар күп килгән.  Аларны  пылау, 
коймак, кайнар чәй белән сыйлады-
лар. Полиция бүлегенең кыр кухня-
сында да тәмле карабодай һәм бо-
рай боткалары пешергәннәр, шаш-
лыктан авыз итү мөмкинлеге дә бар 
иде. 

Гадәти Сабан туйларыннан аерма-
лы буларак, монда милли уеннар ике 
мәйданчыкта үтте. Берсендә ир–
егетләр көч сынашса, икенчесендә – 

гүзәл затлар. Әмма иң кызыгы, мөгаен, 
балаларга булгандыр. Алар бөтен 
җиргә өлгерергә тырыштылар. Чүл-
мәк вату, капчык киеп, йомыркалы ка-
шык кабып йөгерү, аркан тартышу, 
йөгерү кебек ярышларда  бик күп ба-
ла катнашты һәм аларның һәрберсенә 
бүләкләр бирелде.

Ә инде олыраклар үзләрен җит-
диерәк бәйгеләрдә  сынадылар. 
Әйтик, гер күтәрүдә үз үлчәү кате-
горияләрендә Түбән Кәминкәдән 
Тәлгать Закиров (70 килограммга 
кадәр), Керкәледән Салават Әхмәт-
вәлиев (80 килограммга кадәр)  һәм 
Түбән Кәминкәдән Айваз Сәлманов 
(80 килограммнан югары) беренче 
булдылар. Кул көрәштерүдә дә Тәл-
гать Закировка, Салават Әхмәт вә-
лиевка  һәм Түбән Кәминкә егете Раз-
иф Гыйрфановка тиңнәр булмады. 
Һәрберсе үз үлчәү кате го рия сендә 
җиңүче. 

Көрәшчеләр арасында да чит ке-
ше юк иде. Келәмгә чыгучыларга ка-
рата бер шарт та куелган: дин юлына 
баскан, мәчеткә тәравих намазына 
йөргән егетләр генә көрәшкә кер-
телде. Түбән Кама егете Азат Фәс-
хетдинов (әтисе Кара Чишмәдән) 
узган елны мөселман Сабан туеннан 
тәкә алып киткән булган. Быел да ул 
70 килограммга кадәр авырлыктагы-
лар арасында көрәштә  беренче. 
Лашман егете Зөлфәт Зиннуров (80 
килолылар арасында) һәм Разиф 
Гыйрфанов та (80 килодан авырра-
клар арасында) җиңүчеләр. 

Хатын–кызлар  су ташу, кашыкка 

йомырка салып йөгерү кебек уен-
нарда катнаштылар. Иң оста Коръән 
укучыны да билгеләделәр.

        Быел мөселман Сабан туенда 
атлар узышы да булды. Дүрт ат узы-
шын карарга байтак тамашачы 
җыелды. Финишка  Аксубай егете 
Нәфис Мингатин йөгәнләгән ат бе-
ренче килде. Чирмешәннән Генна-
дий Герасимов аты - икенче, Шәүкәт 
Тәхаутдиновныкы өченче урыннар-
да.

- Чирмешәндә узучы мөселман 
Сабан туена ел да кайтам, - ди Түбән 
Камада яшәүче Нурхаммәт абый 
Фәсхетдинов. - Сагынып кайтам. 
Миңа монда бик ошый. Шундый ма-
тур, тыныч уза ул. Бу традицияне 
киләчәктә дә дәвам итсеннәр иде. 

Район мөхтәсибе Минсәгыйрь 
хәзрәт Миншин да бәйрәмнән бик 
канәгать калган.

- Имамнарыбыз, мәчеткә йөрүче 
дин кардәшләребез барын да үзләре 
оештырдылар, рәхмәт, Аллаһы Тәга-
лә исәнлекләрен бирсен, - диде ул. 

Гөлсирә ШӘРИФУЛЛИНА, 

Балалар Сабан туен Әхмәт 
Ясәви мәчете имамы Нурислам 
хәзрәт Газизов алып барды. Ул: 
“Без рамазан дәвамында ураза-
лар тоттык, гөнаһларыбызны 
кичерүне сорап догалар кыл-
дык. Рамазан аенда иман белән 
һәм савапка ирешүгә өмет ба-
глап, ураза тоткан кешенең 
элеккеге барча гөнаһлары да 
ярлыканыр, иншаллаһ. Раббы-
быз, догаларыбызны кабуллар-
дан кылса иде!”, – диде.

Бәйрәмне районыбыз 
мөхтәсибе Илһам Миннегалиев 
дәвам итте. Ул: “Хакыйкый 
мөселман кеше өчен җаваплы-
лыкны тою – үзенең гаиләсен 
Аллаһы Тәгалә кушкан рәвештә 
тәрбияләү була. Әгәр мөэмин-

мөселманга Аллаһы Тәгалә ба-
лалар бүләк итсә, ул аларны ис-
лам рухында тәрбия ләү өчен 
барлык нәрсәләргә дә игътибар 
бирергә тиеш”, – дип ассызы-
клады.

Шундый күңелле мизгел-
ләрдә муниципаль район баш-
карма комитеты җитәкчесе 
урынбасары Алена Смирнова 
килеп, мөселманнарны  әлеге 
күркәм бәйрәм белән тәб рик-
ләде. 

Тәүге тапкыр үткәрелгән ча-
рага мөгаллимнәр, лагерьга 
йөргән балалар, аларның ата-
аналары, әби-бабайлары да 
җыелды. Рамазан ае дәвамында 
эшләгән лагерьда балалар кү-
ңеленә кыска вакыт эчендә зур 

тәрбия һәм гыйлем 
сеңдерелде. Алар хәләлне 
хәрамнан аерырга, намаз 
кагыйдәләренә, мө селманча 
тормыш рәвеше алып барырга, 
аларны хөрмәт итәргә 
өйрәнделәр. Лагерьда белем 
бирү максаты гына куелмады, 
ямьле җәй көннәрендә бала-
ларның сәламәтлеген ныгыту-
га да зур игътибар ителде. 
Шунлыктан төрле хәрәкәтле 
уеннар оештырылды. Әлбәттә, 
дин сабакларын да  өйрәттеләр. 
Аларга Рәшит Вәлиев, Гадилә 
Гә рәева, Әлфия Сингатуллина, 
Рузалия Ибраһимова, Рәсимә 
абыстай Гайнетдинова дәрес-
ләр бирде.  Балалар Сабан ту-

енда динебезгә багышланган 
шигырь ләр, җырлар башкар-
дылар, викторина сораулары-
на җавап бирделәр. Балалар-
ның төпле җаваплары – 
укытучы ларының тырышлы-
клары нәти җәсе. Шәһәребез 
мәдрәсәсе пешекчесе Рамил 
Кәримов викторина сораула-
рына дөрес җавап бирүчеләргә 
шәхси бүләкләрен тапшырып 
китте. Рамазан ае буе лагерьга 
йөргән 20 балага,                         

мөгаллимнәргә, җыеш ты-
ручы ларга, пешекчеләргә истә-
лекле бүләкләр тапшырылды.

Йөзләгән  балаларның йөз-
ләрендә шатлык, сөенеч хис-
ләре балкыды. Кашыкка йомыр-

ка салып яисә капчык киеп 
йөгерү, җепкә эленгән бүләкне 
күз бәйләп кисү - ярышлар са-
нап бетергесез иде. Барлык ба-
лалар да актив катнашты. Са-
бантуйга килгән кешеләр өчен 
бик тәмле пылау пешерелеп, 
зур мәҗлес әзерләнде. Ахыр-
дан әти-әниләр, балалар мә чет-
тә өйлә намазын укып, җәмәгать 
белән дога кылды.  Сабантуй 
ярышларында катнашып җиңү-
челәргә бүләкләр тапшыруда 
һәм чәй табынын оештыруда  үз 
өлешләрен керткән иганә челә-
ребезнең һәркайсына Аллаһы-
ның рәхмәтләре булсын.

Фирая МИНГАЛИЕВА, 
Мамадыш 



Татарстан мөселманнары Диния 
нәзарәте Болгарда оеш тырган Мө-
селман яшь ләре форумына мин әнә 
шундый уйлар белән килгән идем. 
Изге Болгар җирлә ренә аяк басуга 
без - илнең төрле төбәкләреннән 
җыел ган 100 дән артык мөселман-
татар баласы форум тормышына ке-
реп чумганыбызны сизми дә кал-
дык... 

Ул көннәрдә Казан – Болгар юлы-
на тузан кунмады. Юк вакытын бар 
итеп, безнең белән очрашырга Та-
тарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәми-
гуллин үзе дә килеп китте. Форумда 
катнашучылар арасында Коръән уку 
конкурсы уздырылды, җиңүчеләр 
мөф ти хәзрәт кулыннан бүләкләр ал-
дылар. Әнә шундый яшь ләр җыелган 
иде форумга. Күбесе дини-дөньяви 
уку йортларында белем ала, һич тә 
дини нәсыйхәткә сусаган, дип әйтә 
торган түгел. Ә шулай да лекцияләрне 
йотлыгып тыңлыйбыз, чөнки хәзрәт-
ләр безнең телдә, безне кызыксын-
дырган нәр сәләр турында сөйлиләр. 
Мөфти урынбасары Рөстәм хәзрәт 
Хәйруллинның гаилә кыйммәтләренә 
багышланган лекциясе дә бик әһә-
миятле һәм кызыклы иде. Хәзрәт 

килгән саен хәл лә ребезне белешеп, 
торак шарт ларын барлап, безне ата-
ларча кайгыртып торды. Рөстәм 
хәзрәт Вәлиуллин турында исә гый-
лемле, кабатланмас шәхес ди гән-
нәрен ишеткән бар иде. Беренче 
сүзләреннән үк ул безне авызына ка-
ратты да куйды.

Мастер-класслар да нәкъ менә 
безгә кирәкле темаларга багышлан-
ган иде. Куйган максатларга ничек 
ире шергә, вакытны ничек дөрес кул-
ланырга, зур публикада чыгыш яса-
ганда каушап калмас өчен нәрсәләр 
эшләргә икәнен өйрәндек. Һәрбер 
мас тер-класс, лекцияне бөртекләп 
дәфтәрләребезгә теркәп бардык. Лек-
ция дигәч тә, уку йортларындагы йо-
кыны китерә торган лекцияләр түгел, 
киресенчә, игътибарыбызны тулаем 
җәлеп итеп алган, күнелле һәм кызы-
клы дәресләр иде алар.

Пәйгамбәребез Мөхәм мәд сал-
ләллаһу галәйһи вә сәлләм нәселен нән 
булган ислам фәннәре белгече Габ дрә-
хим Ләкрим белән очрашулар мәңге 
онытылмас. Аның белән сөй ләшеп 
сүзләребез, биреп сорауларыбыз бет-
мәде. Тагын бераз аралашсак, мөгаен, 
тәрҗе мәченең кирәге дә калмас иде. 

Шундый затлы нәселдән чыккан, олуг 
дәрәҗәләргә һәм матди байлыкка ире-
шеп тә, аның гаҗәеп дәрәҗәдә гади һәм 
ихлас булып калуы тәмам әсир итте. 
Һәр кичне ул безне: “Мин монда ял 
итәргә түгел, гыйлем бирергә килдем”, - 
дип каршылый иде. Ястүдән соң, ары-
ганлыгыбызны онытып, Ак мәчеткә 
шәех янына йөгерәбез. Беренче 
көннәрне авыз ачарга да оялып утыр-
сак, атна ахырына сорауларыбыз 
бетмәс булды, ә ул һәрберсенә сабыр 
гына җавап бирә. Нәкъ менә шунда 
гыйлем таләп итүнең асыл мәгънәсен 
аңла дык, иң кыйммәтле дәре себезне 
алдык.

Диния нәзарәтенең яшь ләр бүлеге 
нинди генә уеннар, мәдәни чаралар 
әзер ләмәгән безнең өчен. Күптән инде 
– балачактан бирле футбол уйнаган юк 

иде. 18 яшьлекләребез дә, 30 га җит-
кәннәр дә рәхәтләнеп туп типтек. Кү-
ңелләре нечкәреп китеп, кайбер кыз-
ларыбыз шигырьләр дә иҗат итте. Кы-
рымтатар кардәш ләребез нең исә без-
не бик тә үз мәдәниятләре белән та-
ныштырасы килде, җырлап та бирде-
ләр, биеп тә күрсәт теләр, музыка уен 
ко раллары юк, дип тә аптырамадылар 
– судан бушаган ше шә ләр эшкә җи-
гелде. Шулкадәр дуслаштык үзләре 
белән, күз яшьләрен түгеп, бирегә та-
гын киләбез әле, дип саубуллаштылар. 
Болгарда тапкан дуслар белән аерылы-
шу безгә дә бик ямансу булды. Һаман да 
шунда алган тәэ сирләр белән яшибез, 
челтәрдә аралашабыз, сөйләшеп сүз-
ләр бетми, форумлы җәй әле дә дәвам 
итә. 

  Айзилә КӘБИРОВА
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Болгар тәэсирләре белән яшәп ятыш
Мөселман яшьләре форумына барырга җыенуымны 
белгәч, әни тәмам хафага төште. Һава торышы бозы-
лырга тора, җылы киемнәреңне алырга онытма, дип 

кат-кат тукыды. Бер дә юкка борчыла инде. Ялыктыр-
гыч фестиваль булса, үземнең дә анда озак тоткарла-

нырга исәбем юк...

Традицион ярминкәдән 
тыш быел җәмгысе 15 ләп 
мәйдан эшләде. Аерым ал-
ганда, уку паркы, шигъри 
слэм, граффити-фест, әдәби 
квест, төрледән-төрле мас-
тер-класслар, “Исән!fest” 
рок-фестивале һ.б. чаралар 
оештырылды. Чарада кат-
нашкан һәркемгә XIX гасыр 
ахыры – XX гасыр башы чо-
ры киемнәре, көнкүреше 
белән танышу мөмкинлеге 
булдырылды. Фестиваль ка-
занлыларга һәм башкала ку-
накларына татар дизайнер-
лары, һөнәрчеләре, тегүче-
ләре, кул эшләре осталары 
иҗат ларын танытуны да күз 
уңын да тота.

Көндезге 3 тә эшли баш-
лаган ярминкәдә Казан, 

Мәс  кәү, Уфа, Ижевск һәм 
Пермь осталары тарафын-
нан милли төсмерле өс 
киемнәре, түбәтәй-калфак-
лар, читек-кәвешләр, бизәнү 
әйберләре, кул эшләнмә-
ләре, шәмаил ләр, уенчы-
клар, һ.б. бик күп әйберләр 
тәкъдим ителде. 

Фестивальнең уку паркы 
территориясендә укырга 
яратучылар өчен татарча 
китаплар тезелгән киштәләр 
тәкъдим ителде, шулай ук 
сирәк очрый торган татар 
китаплары буккросингы 
һәм әдәби квест оештырыл-
ды. ТР Милли китапханәсе 
чарада катнашучылар ара-
сында Г.Тукайның иҗаты 
һәм тормыш юлына багыш-
ланган викторина уздырып, 

бүләк ләр өләште. Биредә үк 
рес публиканың татар 
телендә чыга торган жур-
налларына язылу, аларны 
сатып алу мөмкинлеге бул-
дырылган иде.

Уку паркында кичке 6 да 
шигъри слэм баш ла нып кит-
те. Аны “Калеб” иҗа ди төр-
кеме оештырды. Слэм – ши-
гырь уку буенча көч сына-

шуның заманча форматы. 
Монда, шигъри әсәр ләрнең 
сыйфатыннан тыш, аларны 
башкару рәвеше дә әһә-
мияткә ия. Слэмда катнашу-
чылар үз ләре иҗат иткән 
әсәрләрне яттан сөйләде.

“Печән базары” кунакла-
рына шулай ук “Кисекбаш” 
юл күрсәткече таратылды. 
Әлеге юл күрсәткеч Габдул-

ла Тукайның “Печән базары, 
яки Яңа кисекбаш” поэмасы 
мотивлары буенча эшләнгән 
һәм аны кулына алган 
һәркем әсәрдә сурәт ләнгән 
тарихи урын нарның хәзер 
ничек аталуы турында 
мәгълүматлы булды. Фес-
тивальдә катнашучыларга 
татар телендә фән, белем 
һәм мәгърифәт турындагы 
“Гыйлем вә фән” газетасы 
таратылды. Анда яшүсмер-
ләр арасында бик популяр 
булган Гарри Поттер әсәре-
нең беренче бүлегенең та-
тарчага тәрҗемәсе урнаш-
тырылган иде. “Печән база-
ры” кысаларында “Сабый-
лар” балалар мәйданчыгы, 
әдәби фотозона, татар хә-
реф ләрен нән инсталляция, 
ирекле микрофон, төрле 
мастер-класс лар оешты-
рылды. 

Тәмле почмакта куна-
клар өчен татар милли ри-
зыклары белән чәй эчү, шу-
лай ук татар кондитерлары 
пешер гән тәм-томнардан 
авыз итеп карау мөмкинлеге 
булдырылган иде.

                       TATAR-INFORM

Кабан күле буенда “Печән базары” гөрләде
Казанның Шиһабетдин Мәрҗани урамында 
быел да “Печән базары” фестивале гөрләде. 
Әлеге ярминкә-фестиваль Бөтендөнья татар 
яшьләре форумы, ТР Мәдәният министрлы-
гы, Казан шәһәре башкарма комитеты, “Ис-

ке шәһәр” префектурасы, Бөтендөнья татар 
конгрессы һәм Г.Камал исемендәге Татар 

дәүләт академия театры тарафыннан 
оештырылган иде.
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Балаларның җәйге ял-
ларын файдалы итеп оеш-
тырырга тырышканнар 
бай   так мәхәллә ләрдә. 
Кукмара мәд рәсәсендә 
ачыл ган җәйге мәй дан-
чыкка әнә 88 бала йөргән. 

Балаларга махсус төзелгән 
программа буенча дәресләр 
бирелгән, вәгазь  ләр сөйлән-
гән. Алар өчен шулай ук төрле 
уеннар, конкурслар, мәдәни 
чаралар һәм хәләл туклану да 
оештырылган. Мәйданчыкка 
бер дога, бер гарәп хәрефен 
дә белмичә килүчеләр дә тәһа-
рәт алырга, намаз тәртибен, 
гарәп әлифба сын өйрәнеп 
киткәннәр. Белем алуда 
уңышка ире шүчеләр өчен 1, 5, 
яки 10 баллы “Тырыш шә-
керткә” дип исемләнгән меда-
льоннар бирелеп барылган. 
Иң күп балл җыючыларга, шу-
лай ук дини рәсем, мәйданчык 
турында иң яхшы язма кон-
курсларында призлы урынга 
лаек булучыларга соңыннан 
бүләк ләр дә тап шы рылган. Са-
убуллашканда остазлары ба-
лаларны: “Дини белем сукма-
гында очрашырга, аралашып 
яшәргә насыйп булсын!” – дип 
дога кылып озатып калганнар.

Хәбәрләргә караганда, шу-
шындый балалар мәйдан-
чыклары байтак мөхтәсибәт-
ләрдә оештырылган быел. Ту-
кай районы  мөхтәсибә тенең  
Малтабар, Теләнче Тамак, Кал-
маш мәхәлләлә рен дә, Мин-
зәлә мөхтәсибәтенең Минзәлә 
һәм Иркәнәш мә хәлләләрендә 
дә балалар мәйданчыклары 
эшләгән. Минзәлә  районында 
42, Тукай районында 56 бала 
шул мәйданчыкларга йөреп, 
динебез турында белем алган, 
төрле кызыклы чараларда кат-
нашып, каникул көннәрен 
файдалы итеп үткәргән.        

Шулай ук Арча һәм Олы 
Әтнәнең җамигъ мәчетләре 
каршында да балалар мәй-
данчыклары дистәләгән бала-
ны үзенә җыеп, аларга дини 
белем һәм тәрбия биргән, 
әдәп-әхлакка өйрәткән, алар 
өчен төрле мавыктыргыч уен-
нар оештырган.

Азнакай шәһәренең Ак мә-
четендә, Зәңгәр мәчеттә, Әсәй, 
Чалпы, Кәкре Елга авыллары 
мәхәлләләрендә оештырыл-
ган мәйдан чык ларда да бала-
лар дини-әх лакый тәрбия ал-
ган, гарәп телен, Коръәни Кә-
рим аять ләрен өйрәнгән. Про-
граммада шулай ук спорт 
ярышлары, мастер-класслар, 
төрле экскурсияләр һәм кон-
курслар каралган булган. 

Чирмешән мәчете каршын-
дагы мәйданчыкта төр ле яшь-
тәге 25 кыз бала Коръән аять-

ләрен өйрәнгән, ислам этика-
сы белән танышкан, “Ата-ана га 
хөрмәт” һәм “Мө галлим нәргә 
нинди мө нә сәбәттә булырга?” 
дигән темаларга лекцияләр 
тыңлаган. Кызлар өчен күңел 
ачу программасы да оешты-
рылган. Аларны бассейнга, 
боз сараена һәм хәтта ипи 
пешерү комбинатына алып 
барганнар.

Кайбыч районы мөхтә си-
бәтенең Олы Кайбыч, Кече 
Кайбыч, Иске Чәчкаб, Чүти, 
Олы Кошман, Түбән Кошман, 
Борындык, Олы Урсак, Ябалак  
мәхәлләләрендә дә балаларга 
дини сабаклар бир гәннәр, пәй-
гамбәрләр тарихын сөйлә-
гәннәр, намаз укырга өйрәт-
кәннәр. Шулай ук мәк тәп кәчә 
яшьтәге һәм беренче сыйныф-
ны гына тәмамлаган балалар 
өчен  “Әниемнең догалары” 
дигән  бәйге дә оештырылган. 

Авыл җирлегендәге кебек 
табигать кочагы, иркенлек 
булмаса да, Казанда да бер-
ничә мәхәллә даими рәвештә 
каникул көннәрендә бала лар-
ның ялларын дөрес һәм фай-
далы итеп оештыруга үзлә-
реннән өлеш кертә. Бу юлы Ка-
бан арты мәчете мәхәлләсе 
кыз балаларны “Туры юл” дип 
аталган мәй данчыкка җыйды. 
Алар өчен мәдәни-күңел ачу 
һәм уку программасы әзер-
ләнгән иде. Ике атна дәва-
мында гакыйда, фикыһ, әхлак 
буенча гыйлем бирелде. 
Коръән аятьләрен өйрәтү, га-
рәп теле белән таныштырудан 
тыш балалар өчен  кул эшләре, 
аш-су дәрес ләре дә үткә рел де.

Ниятләгәч, күңел иткәч, 
кризисы да, башка кыенлыгы 
да киртә була алмый икән ул. 
Киләчәкне кайгыртып кылган 
игелекле гамәлләрегез өчен 
Аллаһының ризалыгына ире-
шү насыйп булса иде.

“Милләт” җәйләвендә 
70 бала ял итте

Болгарда “Милләт” яшь ләр 
үзәге, “Ярдәм” Ислам милли 
хәйрия фонды һәм Татарстан-
ның Спас районы хакимияте 

та рафыннан оештырылган 
“Милләт” балаларны укыту-
сәламәтләндерү җәй ләвендә 
Татарстаннан һәм Россия тө-
бәкләреннән 70 бала җыелды. 
Алар бирегә сәләт ләрен үсте-
рү, талантларын ачу, татар те-
лен һәм мәдә ния тен өйрәнү, 
шулай ук археология серләре 
белән танышу максатыннан 
кил де. Бу җәй ләүнең бер үзен-
чәлеге шуннан гый барәт - 
бирегә хәйрия максатыннан аз 
керемле, күп балалы гаилә ләр-
нең сабыйларын кабул итәләр.

Җәйләүнең ачылу тантана-
сында Спас районы хакимияте 
башлыгы Камил Нугаев, “Яр-
дәм” фонды советы рәисе Ил-
дар Баязитов, филология 
фәннәре докторы, профессор 
Хатыйп Миңне гулов, “Милләт” 
яшьләр үзәге җи тәкчесе Алек-
сандр Долгов, археолог Айрат 
Гобәй дуллин, шагыйрә Лилия 
Сәла хова, Франция журнали-
сты Жанна Баяр, тарих фән-
нәре кандидаты, лагерь дирек-
торы Динар Шәмсет динов һәм 
башкалар бар иде. Тантанада 
катнашкан кеше ләр балаларга 
актив ял һәм ныклы дуслык, 
уңды рышлы эш телә деләр. Ә 
Жанна Баяр махсус бу очрак 
өчен татар телендә җыр өй-
рән гән һәм ул аны җәй ләүнең 
ачылышында җыр лап та күр-
сәтте. 

Мөселман балалары чит 
илдә дә ял итә

Татарстан мөселманнары 
Диния нәзарәте тарафыннан 
Төркия дини эшләр идарәсе 
белән берлектә  Истамбулда 
балалар өчен Коръән һәм 
төрек телен өйрәнү курсы 
оештырылды. Мәчетләр кар-
шындагы укуларга йөргән, 
төрле дини чараларда, кон-
курсларда катнашкан  18 ма-
лай һәм 18 кыз ай дәвамында 
Истамбулда белем алачак. 
Алар өчен төшке ашка кадәр 
дәресләр үткәрелә, аннары 
мәдәни чаралар, мәчетләргә 
экскурсияләр оештырыла. Ба-
лалар республиканың төр  ле 
районнарыннан җыел   ган.

Кайный тормыш. Редакция почтасына килгән хат-хәбәрләргә күз салуга 
моның  шулай булуына инанасың

Дини белем сукмагында 
очрашырга насыйп булсын

Түбән Кама районы-
ның Ташлык авылын-
нан бик тә үзенчәлекле 
бәйге турындагы хәбәр 
килеп иреште. Анда 
әбиләр арасында бәлеш 
конкурсы узган. 

Ураза бәйрәме көнендә 
була бу. Гает  намазыннан 
мәчеттән чыккан ир ләр баш-
та тәмле пылау белән сыйла-
налар. Ә кичен әбиләр бәй-
рәм кичәсенә коймак-бә-
лешләр пешереп алып ки-

ләләр. Муллалардан торган 
махсус комиссия бә лешләргә 
бәя бирә (рәсемгә күз салы-
гыз), җиңүчеләр – ә монда 
әбиләрнең барысы да, 
һичшиксез, җиңүче инде - 
истәлекле бүләкләр белән 
сөендерелә. Вәгазьләр тың-
лап, балаларның чыгышла-
рын карап, бергәләп догалар 
кылгач, күңелләр хозурлана. 
Балаларга да иганәчеләр 
ярдәме белән әзерләнгән 
бәй рәм күчтәнәчләре тап-
шырыла. 

Өлкән яшьтәге мөселман кардәшләребез дә 
җәйләрен заяга уздырмаска тырышканнар. 

Бөгелмә мөхтәси бәтенең “Нурия” мөслимәләр клубы, 
мәсәлән,  “Килен бе лән каенана” дип аталган чара үткәргән. 
Әлеге чара яшь ләрне дингә тарту, киленнәр гә каенаналары 
белән уртак тел табарга ярдәм итү максатыннан оештырыл-
ган. Кунаклар Лениногорск, Казан, Чирмешән,  Самара 
шәһәрлә реннән дә килгән. Чарага мах сус чакырылган килен-
нәр һәм каенаналар исә махсус бирем нәрне үтәп күрсәт-
кәннәр: алар бер-берсе хакында сөй ләгәннәр, бергә ләп 
чәчәк гөлләмәсе ясаганнар, ислам турындагы сорауларга 
җавап биргәннәр. Ахырдан исә барлык катнашучылар, куна-
клар чәй табы ны  артына җыелган.

Кемнең бәлеше 
тәмлерәк?

“Килен белән каенана”

Ә сезнең мәхәлләдә нинди яңалыклар бар?  Хәбәрләрегезне 
naubahar67@list.ru адресы буенча редакция почтасына юллагыз.
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Вәсилә РӘХИМОВА,
КАЗАН-МЮНХЕН-КАЗАН

Рамазанның соңгы кө нен-
дә, 16 июльдә аяк бастык без 
Европа уртасындагы ерак ал-
ман җиренә. Очкычыбыз Мюн-
хен каласына әйбәт ке нә ките-
реп җиткерүгә, Бава рия гә, 
күпгасырлык тарихлы, кайчан-
дыр герцоглар шәһәре санал-
ган Айһаһ каласына юл тоттык. 
Җәй уртасы, кай якка карама – 
хозурлык: тук башаклы иген 
кырлары, геометрик төгәллек 
белән бүленгән яшел чә, җи ләк-
җимеш бакчалары, уңы шы 
өлгереп җиткән кукуруз, 
бәрәңге басулары озата ба ра.

Ул да түгел, мул уңыштан 
сыгылып торган җыйнак кына 
бакча-кырлар янәшәсен дәге 
олы юл өстендә затлы чәчәкләр 
плантациясе сә лам ли безне. 
Машинаңны туктатып, рәхим 
итеп, үзеңә ошаганын кисеп ал 
да, тиешле сумманы үзең бе-
леп, кассага калдыр...

Уңган, тырыш фермерлар 
кишәрлекләрендәге үзләре 
җыеп өлгермәгән чия, слива, 
кура җиләге, эре-эре күк җиләк 
ише нигъмәтләрне килеп җый-
сын өчен халыкка бөтен уңай-
лыкларны булдырган: озын ба-
скычлар, утырып ял итәр өчен 
өстәл-урындыклар, хәтта бала-
ларга уен мәйданчыкларына 
ка дәр куелган. Җиләк-җи меш-
тән авыз ит, көнозын сыйлан, 
сүз әйтүче юк, елмаеп сәлам-
ләшәләр дә, һәркем үз юлында. 
Ә өйгә алып кайтырга дип 
җыйганны кибет ләренә кереп 
үлчәтеп, тиешле хакны калды-
расың. Алыш-биреш тә үзара 
ышанычка, намуска корылган. 
Фермер хуҗалыгы нәрсә үс-
терә – барысы да кибет киш-
тәсендә...

Сәгать ярымлык юлны уз-
ганда, күпме мәгълүмат алып, 
тәэсирләнеп, менә, ниһаять, 
Айһаһка аяк бастык. Шәһәрдә 
яшәгән 21 мең кешенең якын-
ча 3 меңе мөселман, диделәр. 
Күпче леге төрекләр, гарәп 
иллә рен нән күчеп килгән са-
ры, кара тәнле халыклар. 
Шәһәр үзәгендә Германия нең 
Кёльн шәһәрендә урнашкан 
төрек мөселман җәмгыя тенә 
караган ике гый бадәт йорты 
бар. Без килгән “Фатин” мәче-
те нең (манарасы булмаса да, 
урамдагы күрсәткеч тактасын-
да мәчет дип язылган) 25 еллык 
тарихы бар. Мөсел ман нар са-
фы үсә барганлыктан, мә хәллә 
җитәк челеге киләчәктә киңәю, 
янәшә дән тагын бер бина алу 
нияте белән йөри.

“Фатин” бөтен уңай лык-
лары булган 3 катлы йортта ур-
нашкан. Беренче катта аш ханә, 
ял итү, аралашу, дәрес алу 
бүлмәсе. Икенче катның бер 
ягында имамның яшәү урыны, 
каршы якта – фарыз залы. Ә 
өченче кат тулысы белән ха-
тын-кызлар ка  рамагында: мон-
да да аш ханә, тәһарәт ханә, 

дәрес алу һәм намаз залы. 
Шим бә-як шәмбеләрдә 2 төр-
кем булып балалар дин сабагы-
на килә. Укулар тү ләүле, чөнки 
мә хәлләне тоту өчен матди чы-
гымнар да, Төркиядән 3 ай са-
ен имам чакыртып, аңа хез мәт 
хакы түләү дә мәхәл ләгә йөрү-
че ләр кайгыртуында. Безнеңчә 
әйтсәк, мәхәл ләдә әгъза булып 
торучылар ай саен тиешле 
взнос кертеп баралар, чыгым-
нар мөсел маннар өс тен дә.

Рамазанның соңгы кичен 
мәчеткә ястү намазына дип 
атап, гаиләләре белән җые-
лышып килгән төрек хатынна-
ры белән бергә уздырдык. 
Витр намазына керешкәнче, 
биредә икешәр рәкагатьле 2 
тәс бих намазы, аннан соң 
Коръән укып, озаклап дога кы-
лып озаталар икән уразаны. Бу 
минутларда күпләр тәэ сир-
ләнде, күңелләр тулды, күзләр 
яшьләнде.

17 июль – Гает бәйрәме, 
җомга көнебез дә күңел ләр не 
хушландырган тәэсо рат ларга 
мул булды. Төрек кар дәшлә-
ребез Абдулла һәм Түләй Кайя 
гаиләсе, ерак ара  ларны якын 
итеп килгән безләрне хөрмәт 
итеп, туган-тумачасы янына Га-
ет чәенә дәште. 

БЕЗ ДӘ ХАКНЫҢ 
БӘНДӘСЕ... 

Җомга намазыннан соң, 
якындагы Аугсбург шәһә ренә 
төрек кибетенә хәләл иткә ба-
рып килдек. Алман иленең 
кечерәк кенә шәһәр ләрендә 
дә “SELAM” маркасы астында 
хәләл ризык, хәләл иттән сыгы-
лып торган супермаркетлар 
тота алулары төрек кардәш-
ләргә карата булган хөрмә-
темне ике ләтә арттырды. Һәм 
мөсел маннар өчен сөенеп туй-
мадым. Мө селманча көн итүне, 
дин-исламыбыз таләп ләре нә 
туры килгәнчә яшәүне төрек 
кардәшләребез үз агы мына 
җибәрмәгәннәр. Киресенчә, 
бөтен җавап лы лыгы белән, 
юлларын табып, үз кулларын-
да тоталар! Аларның төп ва-
таннарыннан еракта да дине-
без ислам кушканча яшәр гә 
тырышулары, чыннан да, күп-
ләр өчен өлге булырлык, со-
клангыч күренеш. Шуларны 
уйлый-уйлый, кичке бәйрәм 
табынына без дә яңа гына ча-
лынган тана итен нән өч почмак 
өлгерттек.

Гаетнең өченче көнендә 
өйлә намазыннан соң мәчет кә 
зур бәйрәмгә чакырдылар. Га-
етне озатуга һәм алдагы мө-
барәк айларны каршылауга 
багышланган иде ул. Имам 
хөтбә сөйләде, әлеге айларның 
хасиятләрен аң латып, нәсихәт-
ләрен җит керде. Якшәмбегә 
туры кил гәч, бу чарага халык 
агылды гына. Хатын-кызлар за-
лы га дәт тәгечә бала-чагага кү-
мел  де. Казаныбыз мәчет лә-
рендә сабыйлары белән на-

мазга килгән яшь әниләрне 
ачуланучы, бала тавышын сөй-
мәү че әби-апаларны еш оч-
ратырга туры килгәнлектән, 
шул чак үзем дә сизмәстән: 
“Әһ” дип куйдым. Дингә тар-
тыйк, гореф-гадәтләребезгә 
са бый чактан ук күндерик, ди-
гән халык баласын өйдә кал-
дырмый шул, чыр-чуга да тү-
зем лек күрсәтә. Без дә хакның 
бәндәсе ләбаса...

ТУПЛАУЧЫ, 
АРАЛАШТЫРУЧЫ 

МӘГЪЛҮМАТ КЫРЫ
Алман җирендә мәчетләр 

күплеген ишетеп белә идек. 
Мәхәлләләрнең белдерүләр 
тактасы – биредәге дин-ис лам 
сулышының көзгесе: кай чан 
Коръән уку курслары оешты-
рылачагы, корбан чалырга, 
хаҗ кылырга теләү челәр игъ-
тибарына мәгълү матлар үз-
ләре үк биредәге активлыкны 
әйтеп тора.

Кызыксына, сораша торгач, 
биредә безгә дә үрнәк булыр-
лык тагын бер күркәм чарага 
нигез салынуын белдем. Ел са-
ен июнь аенда мә четтә “Ачык 
ишекләр кө не” үткәреп, шәһәр 
халкын мә хәллә тормышы, ис-
лам кыйм мәтләре белән та-
ныштыралар икән. Ислам дине 
белән кызыксынучыларга шу-
лай ике көн буена экскурсия 
үткәрелә, төрек кар дәш ләр 
үзләре пешереп китер гән ри-
зыкларны саталар, урамда та-
бын коралар. Ризык сатудан 
кергән акча мә четкә тапшыры-
ла. Шәһәр газетасында бу хакта 
алдан ук игълан бирелә. “Ачык 
ишек ләр көне”ндә би регә шә-
һәр бургомистры ки лүе, төрле 
дин нәр вәкил ләре чакырылу 
ике як өчен дә күр кәм арала-
шу, безнеңчә әйт сәк, җирле ха-
кимият белән аң лашып яшәү-
не күрсәтә.

Кайсы мәчеткә, гыйбадәт 
йор тына, мөселман товарла-

ры, хәләл ризык сату кибет-
ләренә барып кермә, Кёльнда 
урнашкан төрек ислам җәм-
гыя те үзәге Германиядә яшәү-
че дин кардәшләре өчен тө-
рекчә чыгарган “Per spektef” 
жур налына, “Milli gazette”, 
“Camia” газеталарына тап бу-
ласың. Туган те лендә мәгъ лү-
мат аласы ки лүчеләрнең дин-
ислам темасына кагылышлы 
ихтыяҗы шулай үтәлә. Дини 
бәйрәм нәргә, теге яки бу чара-
га багышлап чыгарылган ике 
телдәге буклетлар, брошюра-
лар да гадәти хәл. Немец те-
лендәге Коръән тәф сире дә 
берничә тапкыр бастырып та-
ратылган.

Кёльнда урнашкан үзәк 
төрек ислам җәмгыяте инсан-
нар арасында яхшылык, бер-
береңә ярдәмләшү, гаделлек 
кебек фундаменталь әһәмият-
ле принцип ларның үтәлүен 
кайгыртучы, аларны таратуга 
ярдәм итүче җәм гыять булып 
тора; Германия нең 34 райо-
нындагы 521 мә чет, 2282 ис-
лам мәхәл ләсе нең эшчәнлеген 
урыннардагы җаваплы җәм-
гыять ләр аша координацияли. 
Кыскасы, мәхәллә ләрдә дин-
ислам кушканча яшәүне оеш-
тыру кем ничек булдыра, шу-
лай тарта дип түгел, үзәктән 
план лаштырылып, ярдәм лә-
шеп алып барыла.

Рамазан гаете узу белән, 
би редәге мөселманнарның 
корбан аена хәзерлек башлау-
ларына да, хаҗга җыену-
ларына да шаһит булдык. Мә -
хәлләдә яшьләр белән эшләү, 
алар арасында спорт ярышла-
ры уздыру, белем нәрен тирә-
нәйтү өчен җа ваплы Тамер 
улы Фуркан безгә бу хакта 
бәй нә-бәйнә сөйләде. Корбан 
чалырга те ләү челәр 100 евро 
акча ки те рәләр. Мә хәлләдә 
акча туплангач, араларыннан 
бер    ничә вә кил ачлыкта, мох-
таҗлыкта яшәү че Африка ил-

ләренә сәфәр чыгып, җыел ган 
акчага анда корбаннар чалып, 
мө селман нарга бәй рәм шат-
лыгы өлә шәләр икән. “Ел саен 
шулай. Сентябрь азагында 
үзем дә мөселман җәмгыяте 
үзәге кушуы буенча Чад иленә 
сә фәр чыгам. Бу игелекле эш-
не тө рек мөсел ман җәм гыяте 
координацияли”, – диде Фур-
кан кардәш.

Интернет челтәрендәге 
мәгъ    лүматларга караганда, 
әле 1970 елларда гына Гер-
маниядә нибары 3 мәчет бул-
ган. Хәзер илдә барлыгы 350 
меңнән артык мөселман исәп-
ләнә һәм шуларның 117500е 
мәчет-мәхәллә әгъ засы булып 
тора. Кул сузымындагы якын 
тарихка күз салсак, төрекләр 
бу якларга эшче куллар сыйфа-
тында икенче Бөтендөнья су-
гышыннан соң килә башлый-
лар. Узган гасырның 60-70 нче 
елларында гаиләләре белән 
күпләп күчү башлана. Килеп 
урнашуга, җәмәгать булып ое-
шып, намаз укый алырлык мә-
четләр коралар. Еллар үтү 
белән берләшү ихтыяҗы, эш-
чән лекне планлаштырып алып 
бару, бер дәм коорди нацияләү 
их тыя җы туа. Һәм 1995 елны 
милли ислам җәм гыяте үзәге 
оештырыла. Төп принцип – мө-
селманнарның иҗти магый 
тормышта катнашуларын тәэ-
мин итү, хокукларын һәм 
мәнфәгатьләрен кайгырту.

ТУАРЫ БАРНЫҢ             
ҮЛЕМЕ ДӘ БАР

Әйе, тормыш булгач, гаи лә 
дә корыла, балалар да туа, 
дәвалану да кирәк. Балага исем 
кушу, малайларны сөн нәткә 
утырту, никах укытулар мөсел-
маннар өчен бә хетле, кадерле 
вакыйгалар. Бу эш ләрне алман 
илен дә геләр үз араларындагы 
белемле, хә зерлекле дин кар-
дәшлә рен нән үтәтәләр. Минем 
белән әңгәмә корган, өч телдә 
теттереп аралашучы Хаҗәр 
һәм Исра ханымнар кечке-
нәдән Төр киядән күчеп килеп, 
би редә гаилә корган, насыйп 
яр ларын тапкан яшь ләр. Сөй-
ләү ләре буенча, чит дин дә-
геләр, башка халыклар ара-
сын да гомер итүнең кыенлы-
гын сизмиләр икән алар. Гаи лә 
кору, егетләрне-кыз ларны 
башлы-күзле итү дә мәхәлләгә 
тупланып яшә гәч, җиңел чи-
шелә. Таныштыру, өй лән де-
рәсе улы булганга үз арала-
рыннан кыз күрсәтү, буй җит-
кән кызга кияү эзләшү гадәти 
күренеш. Шуңарга да катнаш 
никахлар да сирәк. Күрше Ауг-
сбург шәһәрендә хатын-кыз-
лар табибәсе бар. Ә бә биләр 
чак җиткәч, католик динендә-
ге ләргә хезмәт күр сәтүче шәх-
си клиникага баралар, чөнки 
аларда да хатын-кызлар бары 
тик хатын-кыз табибка күре-
нергә тиеш икән. 

(Ахыры 13 биттә.)

Алман илендәге мөселманнар тормышы
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Ураза гаете көннәрендә 
Балтачның Хәләл индустриаль 
паркында үткәрелә торган тра-
дицион ярминкә елдан-ел 
киңрәк колач ала. Илнең төрле 
өлкәләреннән җыелган эш-
мәкәрләр быел да биредә үз-
ләре җитештергән хәләл про-
дуктларны, милләтебез рухын 
чагылдырган күп төрле товар-
ларны тәкъдим иттеләр. 

Татарстан шәһәрләре һәм 
районнарыннан тыш Түбән 
Новгород, Киров, Мордва, 
Пенза, Мари Илен  нән дә 
килгәннәр иде. Яр минкәне 
Хәләл ин дустрия сенең милли 
ассоциациясе Татарстан авыл 
хужалыгы һәм азык-төлек ми-
нистрлыгы, Татарстан Респу-
бликасы Диния нәзарәте кар-
шында эшләп килүче “Хәләл” 
стандарты комитеты, Балтач 
муниципаль районы, “Балтач” 
хәләл индустриаль паркы 
ярдәме белән оештырды.

Ярминкә ярминкәдер ин-
де, алар хәзер һәркайда узды-
рыла, диярсез сез. Алары 
гадәти ярминкә бит аның, ә 
менә Балтачта ел да хәләл 
ярминкә оештырыла. Моның 
өчен район үзәгенең иң матур 
болыны сайлап алына. Сату-
чылар өчен дә, алучылар өчен 
дә бөтен шартлар тудырыла. 
Ә хезмәт күр сәтүчеләре 
мөлаем елмаеп, үз товарла-
рын алырга чакырып тора. 
Күзне кызыктырырлык итеп, 
әллә ничә төрле кабымлык те-
зеп куйганнар: ысланган тавы-
гы, казылыгы, сыры, балы... 
Казылык ның ничек эшләнүе 
турында төрле сүзләр ишетеп, 
бик күп тапшырулар карагач, 
инде аны күп еллардан бирле 
алганым юк иде. Ә биредә Са-
марадан кил гән кардәшләре-
без нең хә ләл казылыгын авыз 
иткәч, тәм лелекләренә ислә-
рем китеп, акча янчыгымны 
чыгаруымны сизми дә кал-
дым. Әле Казанга кайткач, дус-
лар, туганнар, күб рәк алма-
гансың шунда, дип шелтәләп 
тә алдылар үземне. 

Менә чигүле камзул, тү-
бәтәй кигән озын буйлы егет 
колач җәеп үз янына чакыра. 
Елмаешып күрешәбез, әй тер-
сең лә туганнар. Икмәк пеше-
реп сата икән, ризыктан авыз 
итүебезне үтенә. Нинди тәмле, 
дибез, авызда үзгә икмәк тә-

мен тоеп.
– Бу икмәк борынгы рецепт 

буенча, камыр башыннан, чүп-
рәсез килеш пешерелә, - дип 
сөйләп китә Фәрит За һидул-
лин. – 1 тонна он, 2 ел вакытым 
китте шушы дәрәҗәгә ирешү 
өчен. Беркайда да юк мондый 
ипи.

Фәрит туганның визитка-
сын алып, “Чүпрәсез икмәк 
пешерү остасы” дигән сүз ләр-
не укыйбыз. Шунда ук икмәк-
нең составы язылган: арыш, 
бодай оны, чишмә суы, диңгез 
тозы, кориандр... Фә рит, заказ-
лар да кабул итәм, кирәк булса, 
өегезгә үк китереп бирәм, ди. 
Бер төркем халык белән ура-
тып алынган баш казыебыз - 
Балтачның имам-хатыйбы 
мөхтәрәм Җә лил хәз рәт Фаз-
лыев та килде бу ипи лавкасы-
на, кара ипи алып, 100 сумын 
сузды. 

– Нишләп бик күп бирәсез, 
хәзрәт, диюебезгә: “Бу бәһасез 
нигъмәт, чын хәләлгә акча жәл 
түгел, – диде ул елмаеп. 

Һәр сүзен ачык, төгәл итеп 
әйткәнгә, гамәлен ихластан 
баш    карганга бөтен җирдә 
олы    лыйлар, яраталар хәз-
рәтне. Әле ярминкә ачылуга 
сөйләгән вәгазен дә, безнең за-
ман дин әһеле бит бу, әлхәм-
дүлилләһ, дип тыңлап тордык.

– Бүгенге Ураза гаете бәй-
рәмендә күп яклардан җыел-
ган кардәшләрем, хәләл яр-
минкәгә килүегез өчен Аллаһ-
ның рәх мәте булсын, чөнки бу 
бәйрәм генә түгел, ә хәләл 
ризыкның тәмен тату, танышу, 

балаларыбызны хәләл белән 
тәрбияләп үстерү нең мөһим-
леген төшен дерү чарасы да. 
Киләчәгебез өчен, сау-сәламәт 
буын үстерү өчен хәләлнең за-
руриятен, аның төп яшәү тәр-
тибе икән леген аңлау кирәк. 

РТ Премьер-министры ки-
ңәшчесе Линар Якупов та шул 

фикерне куәтләде:
 – Бәйрәмебезне 4 нче ел 

үткәрәбез. Әлхәмдүлилләһ,  
ме нә тагын җыелдык. Балтач-
лыларга зур рәхмәт. Бигрәк тә 
Җәлил хәзрәт Фазлыевка, 
аның халкыбызны иманга кай-
таруда ару-талуны белми эш-
ләве сокландыра.  Татарстан 
мөселман нары Диния нәзарә-
тенә, Татарстан Авыл хуҗа-
лыгы һәм азык-төлек минис-
трлыгына, Балтач районы ха-
ки мия тенә зур рәх мәтләр. Ди-
небез үсә, шөкер, хә ләлне 
җитеш те рүчеләр көннән-көн 
кү бәя.  Ярминкә – актив сәүдә 
итү, яңа эшлекле мөнә сәбәтләр 
урнаштыру чарасы да ул.

Балтач районы башкарма 
комитеты башлыгы Рамил Ша-
кировның да шат лыгын белде-
рер сүзләре күп иде:

– Кичә гыйбадәт йортла-
рында  изге догада булып, бәй-
рәм итсәк, бүгенге бу очрашу-
ыбыз шуның дәвамы кебек. 
Бәй рә ме без, ярминкәбез мө-
барәк булсын, кар дәшләр. Иле-
безнең төрле төбәк лә рен нән 
хәләл ризыклар, көнкүреш то-
варлары алып килгәнсез, бар-
чагызга зур рәхмәт. 

Татарстан мөфтие урын-
басары Рөстәм Хәйруллин, ха-

лыкны күркәм бәйрәм белән 
котлагач, болай дип өстәде: 

– Мондагы бөтен ризык –
хәләл, курыкмыйча ашагыз, 
күчтәнәчкә алыгыз. Хә ләлне 
ашаган кеше таза-сау булыр, ә 
хәрамны ашаса чирләшкә бу-
лыр.

Чыгышлардан соң бик күп 

мөнәҗәтләр авторы, яраткан 
җырчыбыз Ильяс Халиков 
“Хәерле булсын га мәлең” ди-
гән мәдәни сәгатьне ачып 
җибәрде. Аннары сәхнәгә “Ка-
зан егетләре” күтәрелде. Менә 
ичмасам безнең егет ләр җыр-
лап та куя, биеп тә күр сәтә! Ма-
тур, моңлы көйләребезне оста 
башкаруларына мөкиббән 
киткән халык рәхмәтләрен яу-
дырды гына үзләренә. Балтач 
үзеш чәннәре дә сокландырды. 
Әле бит анда Эквадор кунакла-
ры да килгән иде. Ваукикуна 
(бертуганнар дигән сүз икән) – 
урам музыкантлары, җырчы-
биюче коллектив. Костюмна-
ры, җырлары-бию ләре – шак-
каткыч. Без аларны Бауман 
урамында кышын да, җәен дә 
күрәбез, ә менә авыл халкы 
өчен бу әкәмәт бер тамаша 
булды. 

Ярминкә булгач ярминкә 
инде. Анда сәүдә кайнап тора, 
күңел ачу уеннары гөрли. Ба-
лалар мәйданчыгында чыр-чу, 
рәхәтләнәләр генә. Көне дә кы-
зу иде, без Мари Иленнән 
килгән эшмәкәрләрнең өстәле 
янына кат-кат бардык ул көнне. 
Күпме барсаң да самавырлары 
кайнап тора, ә чәйләре... Үзе-
безгә дә, күчтәнәчкә дә җи-

тәрлек итеп сатып алдык кыр-
лыган (иван-чай) дигәннәрен. 
Безнең урман-кырлар әнә 
шун дый файдалы үләннәргә 
гаҗәеп бай бит ул, – дип мак-
тый-мактый сата товарын 
эшмәкәр  Евгений Петров. 

Бөгелмә кымызы өстәле 
яныннан да кеше өзелеп тор-
мады ярминкәдә.  Ә безгә сап-
сары чәчләренә татар калфагы 
кадаган кыз, ягымлы елмаеп, 
бә ләкәй стакан суза: “Талкан-
нан да авыз итеп карагыз инде. 
Ифрат та файдалы, дару да 
кирәкми моны эчсәгез”, - ди. 
Моны сы Башкортстан нигъ-
мәте икән. Казандагы кибет-
ләренең адресын да бирде са-
тучы кыз. 

“Күчтәнәчкә Гарәп Әмир-
лекләреннән кайткан чәйне дә 
алып җибәрегез әле, апалар”, - 
дип елмая Данис Гафуров атлы 
егет. – Яшел чәй кирәкме, әллә 
лимон, ромашка кушып ясал-
ганын биримме? Чәебез бик 
тәмле, халык яратып ала”.  Та-
тар чәйдән баш тартамы соң 
инде! Алдык, Данис чәйгә өстәп 
матур гына кружка да бүләк ит-
те.

Бүләк дигәннән, мин үзем 
дә үземә матур бүләк ясадым 
бит әле ярминкәдә. Казаннан 
кардәшләребез бик матур 
көмеш бизәнү әйберләре алып 
килгәннәр икән. Бу хәтле хо-
зурлыкны күреп, тыныч кына 
үтеп китә алмадым, Балтач 
истәлеге итеп, “Аллаһ” дип 
язылган көмеш йөзек сатып 
алдым. Аңа сөенүем! Әле хәзер 
дә карап туялмыйм.

– Менә сәхнәгә олы сумка-
сын күтәреп, Хәләл индуст-
риясенең милли ассоциация-
сеннән килгән Флюра Абдул-
лина күтәрелде. Ильяс Хали-
ков белән алар бергәләп кызы-
клы викторина уздырдылар. 
Сорауларга тиз һәм дөрес 
җавап бирүчегә – бүләк. Башта 
бәләкәчләр көч сынашты, ан-
нары чират олыларга да җитте. 
Соңыннан ярминкәдә катна-
шучыларга дипломнар тапшы-
рылды. 

Хәләл ризыкның тәмен, 
Балтач данын тагын да ера-
кларга таратты бу ярминкә. Ә 
безнең күңелләрдә ел буена 
сагынып сөйләрлек якты бер 
хатирә калды. 

Мөслимә ШӘФЫЙК

(Ахыры. 
Башы 12 биттә.)

Ә менә үлем-китем булса, мөсел-
ман зираты юк икән әлегә. Европа 
илләрендәге мө селманнарны ва-
таннарында җирләүне оештыруны 
үз өсте нә алган “УКБА” фирмасы 
ярдә менә исәп тоталар. 

КҮП ЙӨРГӘН – КҮП КҮРӘ
Килгән-килгән, якын-ти рә дәге 

мәчетләрне дә барып күрәсе ит-
тек. Дунай елгасы буена урнаш-
кан, 132 мең кеше яшә гән Инголь-
штадт шә һә рен дәге Германиядә 
зурлыгы буенча өченче булган 
“Ko catepe” мәчетенә махсус бар-

дык. 800 кешегә исәплән гән, ике 
манаралы бу Аллаһ йорты 2008 
елны ачылган. Биредә яшәүче 
мөсел маннар көче белән, халык-
тан кергән акчага салынган, 5,5 
млн еврога төш кән ул. Башка 
мәчет ләр кебек аны да мәхәллә 
әгъ залары тота. Бире дә ислам 

мәдәнияте үзәге, уку-укыту 
бүлеге, спортзал, хә ләл ресторан 
урнашкан. Ба вария дәге зурлыгы 
буенча Мюнхеннан соң икенче 
шә һәр саналган бу калада 6 
меңнән артык мөселман яши һәм 
иман йортлары төзү ихтыяҗы да 
үсә бара.  

Алман илендәге мөселманнар тормышы



КЕШЕ вафат булыр ал-
дыннан, башын Кәгъ бә-
тулла ягына каратып, 

аны уң ягына яткырырга 
кирәк. Әгәр нинди дә булса 
сәбәпләр аркасында болай 
эшләү мөмкин булмаса, йөзен 
һәм аякларын кыйблага кара-
тып, башын күтәребрәк куя-
лар. Алай да кыен булса, аңа 
ничек җайлы – шулай итеп ят-
кырырга ки рәк. Мәҗбүр ит-
мичә, йомшак кына тү бәндәге 
сүзләрне әйтергә ярдәм итү 
тиешле:  «Ләә иләһә илләл-
лаһ, Мү хәм мәдәр-расүлүл-
лаһ» («Аллаһы Тәгаләдән баш-
ка һич бер гыйбадәт кылырга 
лаеклы илаһ юктыр, Мө-
хәммәд Пәйгамбәр (салләл-
лаһу галәйһи вә сәлләм) – 
Аллаһының илчеседер»). Әгәр 
ул әлеге сүзләрне әйтсә – аның 
белән сөйләшмәү хәерле, 
аның гомерендә изге сүзләр 
соңгысы булып калсын. Шу-
лай ук «Йәсин» сү рә сен уку 
киңәш ителә.

Үлгән кешенең күзләрен 
йомдырырга, башын, авызы 
ачылмасын өчен, иягеннән 
баш түбәсенә бәйләп куярга, 
бөкләнгән булсалар – аяк-
кулларын турайтырга кирәк. 
Мәетне, алгы ягы һәм аяклары 
белән кыйблага таба каратып, 
биегрәк урынга салалар, кул 
бармакларын бергә кушалар, 
кулларын як-якка сузып ая-
кларын янәшә салалар; эче 
күпермәсен өчен аның өстенә 
тимер кайчы куярга тәкъдим 
ителә, тәнен үтә күренмәле 
булмаган җи ңел тукыма белән 
капларга кирәк.

Үлгән кешене шул ук көндә 
күмү мөмкин булмаганда, 
берничә хатын-кыз төне буе 
мәет саклый, тәһлил әйтә, 
Коръән укый, вәгазь сөйли 
һәм кәфенлек әзерли.

Мәетне юганга кадәр аның 
янында Коръән-Кәрим аять-
ләре уку рөхсәт ителә. Үлгән 
кешенең бөтен туганнарына 
һәм якыннарына үлеме ту-
рында хәбәр итәргә, мәетне 
күмүгә хәзерлек эшен тиз-
ләтергә, әгәр дә бурычы кал-
ган булса, аның өстеннән 
җаваплылыкны тө шерү өчен, 
тиз арада аны түләргә, шулай 
ук үлгән ке ше нең васыять-
намәсе булса, аны тапшыруны 
тизләтергә кирәк.

МӘЕТНЕ ЮУ
Юу өчен мәетне хуш исле 

матдә белән эшкәртелгән мах-
сус тагаракка (колашага) сала-
лар, киемнәрен салдыралар 
һәм гаурәтен (кенде ген нән 
алып тезләренә ка дәр) тукыма 

кисәге белән каплыйлар.
Мәетне юганда түбәндәге-

ләрне үтәү тиешле:
мәеткә бары тик кирәк бул-

ганда гына карарга;
әгәр дә аның гәүдәсендә 

үзе исән вакытта яшереп кил -
гән җитешсезлекләр ачык -
ланса – аны беркемгә дә 
әйтмәскә; 
мәетне аерым бүлмәдә – 

кеше күзеннән яшерен поч-
макта юарга;
мәетнең гаурәтенә карар-

га, шулай ук аңа кул бе лән 
орынырга ярамый, шуңа күрә 
мәетне юганда дүрт мө селман 
әһеленә мәет өстендә тукыма 
кисәген тотып тору киңәш 
ителә; 
мәетнең гаурәт җирлә рен 

юганда чүпрәк яисә шу ңа 
охшаш бер нәрсә куллану 
ваҗиб (мәҗбүри) саналса, 
мәет нең башка җирләрен 
юганда исә – чүпрәк куллану 
тәкъдим генә ителә;
мәет юа торган бүлмә дә 

булган барлык көзгеләрне 
ябарга кирәк, әгәр дә аларны 
каплау мөмкин булмаса – ул 
мәҗбүри түгел;
мәетне юа торган су җы лы 

булырга тиеш, суга сабын вә 
хуш исле әйберләр кушу рөх-
сәт ителә;
мәет юганда ярдәмче ләр 

яисә билгеле бер кеше ләр 
генә була.

Аннары мәетнең нәҗесе 
сөртелә (моның өчен мәет нең 
эчен җиңелчә генә сыпырыр-
га, нәҗесне чыгару өчен арт 
юлын юганда суны күбрәк са-
лырга, аннары корытырга 
кирәк), мәет юучы, үз кулын 
чүпрәк белән урап, мәетнең 
гаурәтен сабынлап юа (ягъни 
истинҗә кылдыра).

Шуннары, авызын һәм бо-
рынын чайкамыйча гына, тә-
һарәт (вүду) алдыралар, чөн-
ки мәетнең борынына яисә 
авызына су керсә, ул эчкә элә-
гәчәк, шулай да юеш чүп рәк 
белән аның авыз-боры нын 
аерым-аерым сөр теп алу 
тәкъдим ителә.

Аннары түбәндәге рә вештә 
мәет юуның беренче мәҗбүри 
гамәлләре башкарыла: сабын 
вә мунчала белән башын һәм 
сакалын әйбәтләп юалар, ан-
нары, сабынны суга тидереп, 
тагын бер кат чиста су белән 
юалар. Аннан соң мәетнең ба-
шын, йомшак кына алга таба 
идереп, бармак белән авы-
зын, тешләрен, борынын юа-
лар (мәетнең эченә су керүдән 
сакланырга кирәк); тырнак 
асты чистартыла; шуннан соң 
мәетне сул ягына салып, са-

бын һәм мунчала белән баш 
очыннан алып аяк очларына 
кадәр уң ягы юыла, уң ягына 
салып, шулай ук сабын һәм 
мунчала белән, сул ягын юа-
лар, әйләндергән саен мәет 
өстенә өч мәртәбә яисә аннан 
да күбрәк тапкыр су коялар.

Алга таба мәетне икенче 
һәм өченче тапкыр тулысын-
ча юу башкарыла (мәндүб), так 
санда булса – әйбәтрәк була 
(өч яки биш, яисә җиде), бу ва-
кытта тәһарәт (вүду) алдырыл-
мый. Соңгы тапкыр мәетне 
чайкаганда суга камфара яисә 
шуңа охшашлы нәрсә салына.

Аннары мәетне утырталар 
һәм йомшак кына итеп эчен 
сыпыралар, әгәр нәҗес чыкса 
– бары тик нәҗесне юып алу 
гына да җитә.

Бу эш тәмамлангач, мәет не 
корытып сөртәләр, башы һәм 
сакалына хуш исле әй бер 
сөртелә (ләкин зәгъ фран 
белән түгел), сөҗүд урыннары 
(маңгай, борын, ике кулы, ике 
тезе, ике аягы) – аларга хөрмәт 
йөзеннән – камфара белән ка-
плана.

Мәетнең чәчләре таратыл-
мый, тырнаклары (сынганна-
рыннан кала) киселми, ба-
шындагы чәче һәм сакалы 
алынмый (моның кирәге юк), 
бу эшләрне башкару мәкруһ-
тәхрими гамәл булып тора.

МӘЕТНЕ КӘФЕНЛӘҮ
Ирләр кәфене өч өлештән 

– изар, камис һәм лифафадан 
тора, шулай ук кайбер төбәк-
ләрдә чалманы кулланалар. 
Изар һәм лифафа – кеше 
буеның башы ягыннан да, ая-
гы ягыннан да утызар санти-
метр озынрак материя ки сәк-
ләре. Камис – муеныннан 
алып үкчәсенә кадәр ике 
озынлыктагы материя. Ка-
мисның уртасы Т хәрефе сы-
ман кисеп куела. Өч кат 
кәфенләү мөмкинлеге булма-
са, изар һәм лифафа белән 
генә чикләнү дә җитә. Сәбәп-
сез көе ике кат кына чорналса 
– мәкруһ – гөнаһлы гамәл бу-
лыр.

Кәфен аша мәетнең тәне 
күренмәсен, ул кәфенсез ке-
бек булмасын. Кәфен чиста бу-
луы шарт.

Кәфен өлешләрен түбән-
дәге тәртиптә җәеп куялар. 
Башта лифафа җәелә, аның 
өстенә изар, ә аннары – камис 
куела. Юылган мәетне башын 
камисның Т рәвешле кисе-
менә туры китереп салалар, 
башын кигезәләр һәм 
камисның калган өлеше белән 
үкчәсенә кадәр каплыйлар. 

Шуннан соң изар һәм лифафа-
га урыйлар. Ураганда һәр-
вакыт уң яктан башлыйлар. 
Кәфенлек сүтел мәсен өчен, 
аны баш очыннан, аяк таба-
ныннан һәм уртадан бәйләп 
куялар.

Хатын-кыз кәфенлеге биш 
өлештән: дирга (бөркәнчек), 
изар, лифафа, хымар (ахирәт 
күлмәге) һәм хиркадан тора. 
Дирга ирләрнең камис дип 
аталган өлеше кебек. Хымар 
дигәне – өч терсәк буе мате-
рия. Хирка – күкрәгеннән бо-
тына кадәрле материя кисә ге. 
Хатын-кыз кәфенен ир ләр-
неке сыман җәяләр. Юыл ган 
мәетне диргага салалар, ба-
шын Т сыман ки семгә киде-
рәләр, дирганың калган 
өлеше белән гәүдәне муеннан 
алып үкчәсенә ка дәр каплый-
лар. Шуннан соң чәчләрен ике 
толым итеп үрәләр, күкрәгенә 
салалар, хырка белән каплый-
лар. Шуннан соң чәчләрен хы-
мар белән каплыйлар, аннары 
изар һәм лифафа белән чор-
ныйлар. Шулай ук, чишел-
мәсен өчен, өч урыннан 
бәйләп куярга мөмкин.

Кәфенләү алдыннан аны 
(ирләрнекен дә, хатын-кыз-
ныкын да) хуш исле әй бер 
белән эшкәртәләр.

Мәетнең чәчен алмыйлар, 
тырнагын кисмиләр.

Кәфенләгәннән соң, мәет-
не өйдән алып чыгу алдыннан, 
дога кылу өчен имамга һәм ту-
ганнарына аның янә шә сенә 
утырышырга кирәк. Аннары 
имам кыскача вәгазь сөйли, 
вафат булучыга дога кылу 
кагыйдә ләре турында 
нәсыйхәт бирә. Гореф-гадәт 
буенча, барысы да күмәклә-
шеп эчтән генә йөз тапкыр 
тәһлил (Лә иләһә илләл-лаһу) 
әйтә, аннары имам кыска сүрә 
яки аятьләр укый һәм үлгән 
кеше хакына кычкырып дога 
кыла.

ҖЕНАЗА НАМАЗЫ
Җеназа намазы мөселман 

җәмәгатенең бурычы (фарыз 
кифая) булып тора. Җеназа 
намазын мөфти, яки казый, 
яки мөхтәсиб, яки имам укый. 
Бу кешеләрнең укырга 
мөмкинлеге булмаганда – 
имам рөхсәт иткән кеше укый. 
Җеназа намазын укыганда 
мәрхүмнең: «Фәлән кеше укы-
са иде», – дигән васыяте 
исәпкә алынмый. (Имам бул-
ганда башка ке шенең (хәтта 
васыять буенча булса да!), 
мөхтәсиб булганда – имамның, 
казый булганда – мөхтәсибнең, 
мөфти булганда – казыйның, 

әмир булганда – мөфтинең 
җеназа намазы укуы дөрес 
булмый.)

Намаз түбәндәге тәртиптә 
башкарыла: мәетне җәмәгать 
алдына башын уңга каратып, 
Кәгъбәтуллаһка перпендику-
ляр рәвештә яткыралар. Имам 
мәетнең күкрәге турысына ба-
са, калган мөсел ман нар аның 
артында рәтләргә тезелә, 
әлеге рәтләрнең бердән арты-
грак – өч, биш яисә җиде рәт 
булуы шарт. Җеназа намазын 
кайтарып уку мөмкин булма-
ганлыктан, аңа тәяммүм белән 
басу да рөхсәт ителә. (Мәетнең 
Алла һы каршында дәрәҗәсе 
озатучылар саны белән тү гел, 
җеназа намазында катнашу-
чылар саны белән бәяләнә.) 
Җеназа намазы укуны башлау 
турында кычкырып әй телә. 
Имам, кулларын күтә реп, бе-
ренче тәк бирне әйтә һәм ан-
нары «Сәнә» догасын укый:

«Субөхәәнәкәл-лааһүм-
мә үә бихәмдикә үә тәбаарә-
кәс-мүкә үә тәгәәләә җәддү-
кә үә ләә иләәһә гайрүк».

Мәгънәсе: «Әй Аллаһы, 
Сиңа дан һәм мактау булсын. 
Синең исемең мөбарәк һәм 
дәрәҗәң олуг. Синнән башка 
бернинди илаһи зат юк».

Аннан соң икенче тәк-
бирне әйтә һәм Пәйгам бәр 
салләллаһу галәйһи вә сәл-
ләмгә салават чыга:

«Әллааһүммә салли 
галәә Мүхәммәдин үә галәә 
әәли Мүхәммәд. Кәмәә сал-
ләйтә галәә Ибраһиимә үә 
галәә әә ли Ибраһиимә ин-
нәкә хәмии дүм-мәҗиид. 
Әллаа һүммә бәәрик галәә 
Мүхәм мәдин үә галәә әәли 
Мүхәм мәд. Кәмәә бәәрактә 
галәә Ибраһиимә үә галәә 
әәли Ибраһиимә иннәкә 
хәмии дүм-мәҗиид».

Мәгънәсе: «Йә Рабби, Иб-
раһим галәйһиссәламгә һәм 
аның гаиләсенә рәхмә теңне 
биргән кебек, Мөхәм мәд галәй-
һиссәламгә һәм аның 
гаиләсенә дә рәхмә теңне бир. 
Дөреслектә, Син – мактаулы 
һәм олуг зат. Йә Рабби, 
Ибраһим галәйһис сәламгә 
һәм аның гаиләсенә бәрә кә-
теңне биргән кебек, Мөхәм-
мәд галәйһиссәламгә һәм 
аның гаиләсенә дә бәрә кә-
теңне бир. Дөреслектә, Син – 
мактаулы һәм олуг зат».

Шуннан соң имам өченче 
тәкбирне әйтә һәм мәеткә до-
га кыла. Әгәр дә мәет ир кеше 
булса, түбәндәге дога укыла 
(түбәндәге догалар татарча да 
укыла ала):

«Әллааһүммә-гъфир ли-
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хәййинәә үә мәййитинәә үә 
шәәһидинәә үә гаа’ибинә үә 
сагииринәә үә кәбииринәә 
үә зәкәринәә үә үнсәәнәә. 
Әллаа һүммә мән әхйәй тә-
һүү миннәә фә әхйиһии га-
ләл-исләәми үә мән тәүәф-
фәй тәһүү миннәә фәтәүәф-
фәһүү галәл-иимән. Әллаа-
һүммә ин кәәнә һәәзәл-
мәй’йитү мүхси нән фәзид 
фии ихсәәниһии үә ин кәәнә 
мү си’ән фәтә җәәүәз гәнһ».

Мәгънәсе: «Йә Рабби, те ре-
ләребезне дә һәм үлгән нәре-
безне дә, монда булучыларны 
да һәм монда булмаучыларны 
да, кечкенәлә ре безне дә һәм 
олыларыбызны да, ирләре-
безне дә һәм хатыннарыбызны 
да ярлыка. Йә Рабби, тере бул-
ганнарыбызга ислам дине бу-
енча яшәргә насыйп ит, ахи-
рәткә китүчеләргә иман белән 
вафат булырга насыйп ит. Йә 
Рабби, әгәр ошбу мәет изге ке-
ше булса – изгелеген арттыр, 
әгәр гөнаһлы кеше булса – 
гөнаһларын гафу кыл».

Хатын-кыз булганда, 
түбәндәге дога укыла: 

«Әллааһүммә-гъфир ли-
хәййинәә үә мәййити нәә үә 
шәәһидинәә үә гаа’иби нә үә 
сагииринәә үә кәбии ри нәә 
үә зәкә ринәә үә үнсәә нәә. 
Әл лаа һүм мә мән әх йәй -
тәһүү мин нәә фә әхйи һии 
галәл-исләәми үә мән тәү-
әф  фәй тә һүү миннәә фә тәү-
әффә һүү галәл-иимән. Әл-
лаа һүммә ин кәәнәт мүх си-
нәтән фәзид фии ихсә-
әниһәә үә ин кәәнәт мүси’-
тән фә тәҗәәүәз гән һәә».

Баланы яисә акылга сай ке-
шене җирләгәндә түбән дәге 
дога укыла: 

«Әллааһүммә-гъфир ли-
хәййинәә үә мәййитинәә үә 
шәәһидинәә үә гаа’иби нә үә 
сагииринәә үә кәбии ринәә 
үә зәкәринәә үә үн сәә нәә. 
Әллааһүммә мән әхйәйтә-
һүү миннәә фә әхйи һии га-
ләл-исләәми үә мән тәүәф-

фәй тә һүү мин нәә фәтәүәф-
фәһүү га ләл-иимән.

Әллааһүммә-җгәл һәә-
зәл-мәййитә ләнәә фәртан.

Әллааһүммә-җгәлһү 
ләнәә әҗран үә зүхран.

Әллааһүммә-җгәлһү лә-
нәә шәфигән үә мүшәф-
фәгә».

Мәгънәсе: «Йә Рабби, бу 
мәет кә безне җәннәттә кар-
шы алучы булырга насыйп ит. 
Йә Аллаһы, бу мәет не безнең 
өчен шәфә гатьче кыл һәм 
шәфәга теннән Үзең разый 
бул».

Дүртенче тәкбирне әйтеп, 
имам сәламләүне тәмамлый. 

Икенче, өченче һәм дүр-
тенче тәкбирләрне әйткәндә 
куллар күтәрелми.

Җеназа намазын мәчет 
эчендә уку хупланмый.

МӘЕТНЕ ҖИРЛӘҮ
Мәетне өйдән аягы белән 

алга каратып алып чыгалар, 
аннары гел башы белән алга 
табан алып баралар. Мәетне 
күтәреп баручылар алмашыр-
га теләсә, алдан – уң яктан – 
башлыйлар. Сәгать теленә 
каршы юнәлештә алмашалар. 
Мәетне бары тик ирләр генә 
күтәреп бара. Мәетне тиз 
алып баралар, ләкин йөгер-
миләр, үлем турында уйлап 
барырга кирәк, дөнья мәшә-
катьләре турында сөйлә-
шергә, көлергә ярамый, шу-
лай ук мәет алдыннан бару да 
тыела, бары тик аның артын-
нан гына барырга мөмкин; 
мәетне күмгәнче җиргә уты-
рырга ярамый.

Кабернең тирәнлеге кеше 
буеның яртысыннан да ким 
булырга тиеш түгел; бераз 
тирәнрәк булса да ярый. 
Озынлыгы – мәет озынлыгы 
кадәр булырга, киңлеге – 
буеның яртысы кадәр булыр-
га тиеш. Кабер кыйблага ар-
кылы юнәлештә казыла. 
Кабернең иң астында кыйбла 
ягыннан ләхет алалар. Әгәр дә 

туфрак бик йомшак булса – 
ләхетне аста алсаң да ярый. 

Ләхетне кабер уртасыннан 
алырга ярамый. 

Мәетне ләхеткә куйганда 
түбәндәге доганы әйтәләр:

«Бисмилләһ үә гәләә 
милләти рәсулилләһ». 

Мәгънәсе: «Мәетне Алла һы 
исеме белән һәм Мөхәм мәд 
Пәйгамбәр милләтендә ка-
бер гә иңдерәбез». 

Ләхет эчендә мәетне уң 
ягына салалар, кәфеннең бәй-
ләгән урыннарын чишә ләр, ә 
ләхетне нинди дә булса мате-
риал белән ябалар. Болардан 
соң каберне күмә ләр, бу ва-
кытта имам Коръ әннән («Та 
һа» сүрәсе, 55 нче аять) 
түбәндәге аятьне укый: 

«Минһә халакнәкум үә 
фиһә нөгийдөкүм үә минһә 
нухридҗөкүм тәәратән ух-
раа».

Мәгънәсе: «Без сезне җир-
дән яралттык һәм үтереп 
янә җиргә кайтарабыз вә Кыя-
мәт булганда икенче мәр-
тәбә сезне җирдән чыгара-
быз».

Кабер өстенә цемент яисә 
гипс измәсе салу һәм фото 
кую тыела.

Мәетне җирләгәннән соң 
имам яисә ул вәкаләт биргән 
зат «әл-Мүлек (Патшалык)» 
сүрәсен укый һәм җирлә-
нүчене ярлыкауны сорый. Ан-
нары, дүрт мөселман ка-
бернең дүрт читенә утырып, 
мәетнең башы янында «Әлиф, 
ләм, мим» («әл-Бәкара (Сыер)» 
сүрәсенең башы), ә аягы янын-
да «Лилләһи» догасын укый. 
Әлеге догаларны белмәүче-
ләр берәр тапкыр «Фатихә» 
һәм унберәр тапкыр «Ихлас» 
сүрәләрен укый. Аннан соң 
имам укылган сүрәләрне 
мәрхүмгә багышлый. Шунна-
ры, кабер янында имам гына 
кала, так санда тәхлил әйтә 
һәм мондый сүзләрне кабат-
лый (исем  нәре мисал буларак 
кына ките релә): «Әй, Габд рах-

ман Әхмәт улы (яки «Зө ләйха 
Фатыйх кызы»), си нең яныңа 
ике фәрештә килеп сорарлар: 
«Синең Ходаң кем?» – «Минем 
Ходам Аллаһы Тәга лә», – дияр-
сең. Алар: «Си нең пәйгамбәрең 
кем?» – дип сорар, син: «Минем 
пәйгам бәрем – Мөхәм мәд 
Пәйгамбәр салләллаһу галәй-
һи вә сәл ләм», – диярсең. Алар 
тагын: «Синең динең нинди?» – 
дип сорар, «Минем динем – ис-
лам», – дип җавап бирерсең».

Мөселман кешесен – мө-
селман зираты саналмаган зи-
ратта, ә мөселман зиратында 
исә ислам динендә булмаган 
кешене җирләү тыела. 

Җирләү вакытында зират-
ка хатын-кызлар кертелми.

Кабер ташының уртача би-
еклеге – җирлекнең уртача 
кар катлавының иң өске нок-
тасыннан – илле сантимет-
рдан да артык булырга тиеш 
түгел (Татарстан өчен кабер 
ташының биеклеге сик  сән 
биш сантиметрдан туксан сан-
тиметрга кадәр булырга мөм-
кин).

ӨЧЕСЕ, ҖИДЕСЕ, КЫРЫ-
ГЫ КӨННӘРЕ ҺӘМ ЕЛЫ 

МӘҖЛЕСЛӘРЕ 
Өчесе, җидесе, кырыгы 

көннәре һәм елы мәҗлес лә-
рен үткәрү халык кабул ит кән 
традиция булып тора. Әлеге 
мәҗлесләр түбәндәге тәртип-
тә үткәрелә.

Имам иң элек мәҗлескә 
килгән барлык кешеләрне дә 
сәламли, аннары утырып дога 
кыла: 

«Әллаһүммә әнзилнәә 
мөнзәлән мөбарәкән үа 
әнтә хайрул мөнзилиин».

Мәгънәсе: «Йә Аллаһы, без-
не бәрәкәтле җиргә тө шер-
сәң иде, Син урнашты ручы-
ларның иң хәерлесе» («Мөэ-
мин нәр» сүрәсе, 29 нчы аять).

Аннан соң имам вәгазь 
сөйли, анда сүз, гадәттә, 
дөньяда кешенең вакытлыча 
гына булуы, гомернең бик тиз 
узуы хакында бара. Шулай ук, 
мәҗлестә катнашучыларга 
исламның төп төшен чәләрен 
җиткерергә мөм кин.

Вәгазь тәмамлангач, имам, 
мәҗлес кунаклары белән 
бергәләп, эченнән генә йөз 
тапкыр тәһлил әйтә. Аннары 
Коръән-Кәримнән сүрәләр 
укый. Гадәттә «Йә син» яисә 
«әл-Мүлек (Патшалык)» сүрә-
се укыла, ә кайчакта имам 
алар урынына бер ничә кыска 
сүрә, мәсәлән – «Фатихә», өч 
тапкыр «Ихлас», «Фәләкъ 
(Таң)» һәм «Нәс (Кешеләр)» 
сүрәләрен укый. Алардан соң 
дога кылына, анда мәҗлес 
хуҗасының вафат булган 
туганнарының исемнәре са-
нап чыгыла һәм мәҗлес ба-
гышланган кеше нең исеме 
(яисә мәҗлес үт кә рүчеләр 
искә алырга телә гән кеше-
ләрнең исемнәре) атала.

Аннары мәҗлестә катна-
шучылар сәдака бирә һәм 
имам дога кыла:

«Әллааһүммә-хфәз сахи-
бә һәзиһис-садәкати ганил-
аафәәти үәл-бә лийй әәти 
үәгъфир зүнүү бәһүү үә 
әккид иимәәнәһүү үә әксир 
әмүәәләһүү үә үәф фикһү 
галәә хайри мә касыйдиһ».

Мәгънәсе: «Йә Рабби, ошбу 
сәдака бирүчене афәтләрдән 
һәм бәлаләрдән сакла һәм шу-
лай ук аның гөнаһларын гафу 
ит. Аның иманын куәт лә, ма-
лын арттыр һәм аңа хәерле 
максатларына ире шергә на-
сыйп ит».

Һәр табында сәдака өлә-
шенә.

Сәдака таратуның тәр тибе 
түбәндәгечә. Иң әүвәл йорт 
хуҗасы өләшә һәм аңа дога 
кылына. Башкалар акча өлә-
шергә теләсә, ул уртага (тасты-
малга, тәлинкәгә һ. б.) салына 
һәм, имам дога кылганнан 
соң, мәчеткә яисә берәр 
мохтаҗ кешегә тапшырыла.

Ашаганнан соң имам, мәҗ-
лестә катнашучылар бе лән 
бергәләп, тиешле доганы 
укый. Чисталыкны саклау мак-
сатыннан, мәҗлес башланган-
чы ризык куелган өстәлне ка-
плап куярга да мөмкин, ләкин 
моны эшләү мәҗбүри түгел. 

ЗИЯРӘТ КЫЛУ
Зиратка кергәндә, мәр хүм-

нәрне искә алып, тү бәндәге 
доганы укыйлар:

«Әссәләмү галәйкүм әһ-
леддияр минәл мөэми нинә 
үәл мөслиминә үә иннә 
иншәә Аллаһү бикүм лә-
хикүүн әнтүм ләнәә фәратун 
үә нәхнү ләкүм тәбагүн 
нәсәлүЛлаһал гафия ләнәә 
вә ләкүм».

Мәгънәсе: «Әй, бу йорт-
ларның әһелләре! Сезгә Алла-
һы Тәгаләнең сәламе булсын. 
АллаһыТәгалә дөнья дан үт-
кәннәргә вә сездән калганнар-
га да рәхмәт кылсын. Сез – 
бездән әүвәлге кешеләрсез, без 
– сездән соң калган кеше-
ләрбез. Инш Аллаһ, әлбәттә, 
сезгә кушылырбыз...».

Зиратта Коръән сүрәләре 
укырга һәм үлгәннәргә дога 
кылырга кирәк. Гадәттә, анда 
«әл-Мүлек (Патшалык)» сү-
рәсе укыла.

Кабер янында булганда 
исерткеч эчемлекләр кулла-
ну, шәмнәр, веноклар, ясалма 
чәчәкләр кую рөхсәт ителми.

Шулай ук, кабер өстенә 
ятарга яисә аның өстенә уты-
рырга һәм аңа басарга яра-
мый.

Үзеңнең берәр туганыңны 
эзләү максаты белән кабер-
ләр арасында йөрергә мөм-
кин, ләкин бары тик кабер 
ташларын уку өчен генә 
каберләр арасында йөрү ху-
планмый.

Зиратта кече һәм олы йо-
мышны үтәү рөхсәт ителми.

“Хозур” нәшрият йортында 
басылып чыккан “Гыйбадәт 

кылулар һәм дини 
йолалар уздыру турында 

НИГЕЗЛӘМӘ” китабыннан 
алынды
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Татарстанның баш казые Җәлил ФАЗЛЫЕВ;
Үзәкләшкән дини оешма - Татарстан Республикасы
мөселманнары Диния нәзарәтенең Голәмалар шурасы 
әгъзасы Габдулла ӘДҺӘМОВ

Гамәлгә күючы:  Үзәкләшкән дини оешма - Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте 
                                       (420111,  Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Лобачевский урамы, 6/27).
                   Нәшир: «Хузур» нәшрият йорты                                                                                                                      

  (420021, Татарстан Республикасы, Казан шәһәре, Сафьян урамы, 8 нче йорт)

Газета Татарстан Республикасы матбугат һәм мәгълүмат министрлыгында
1993 нче елның 16 нчы февралендә 240 нчы номер 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 № 9058
Газетаны ваклап сатуда тәкъдим ителгән бәя - 6 сум.
График буенча бу санга 24 нче август көнне 20.00 сәгатьтә кул куелырга тиеш иде.
Кул куелды: 20.00 сәгатьтә.

ЯЗЫЛУ ИНДЕКСЫ: 16046
Татарстанның һәр почта бүлегендә
язылырга мөмкин
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КАЗАН  ӨЧЕН  СЕНТЯБРЬ  АЕНА  НАМАЗ  ВАКЫТЛАРЫ “Хозур” нәшрият йортының яңа кибете ачылды“Хозур” нәшрият йортының яңа кибете ачылды
“ХОЗУР” нәшрият йортының яңа 

кибете эшли башлады. Биредә “Хо-
зур” чыгарган һәм башка нәшрият-
лар бастырган динебезгә, мөселман-
нар тормышына кагылышлы күп 
сандагы китаплар тәкъдим ителә. 
Яңа кибет Казанның Тукай урамын-
да, 3нче йортта урнашкан. Белеш-
мәләр өчен телефон:   
8 (843) 202 07 74. E-mail: huzur.
inform@mail.ru.

“Хозур” яңа китаплар 
тәкъдим итә

“Хозур” нәш рият 
йорты “Дин гә өндәү 
нигез ләре һәм имам 
вазыйфалары” дип 
аталган дә рес лек нә-
шер итте. Дәрес-
лекнең авторы – РИИ 
мөгалли ме,  та рих 
фән нәре кан дидаты, 
Әни ләр мә    чете 
имам-ха тый бы Ра-
мил (Габ дулла)  Әд-
һә мов. 

***
“Хозур” нәшрият 

йортында Коръән 
фәннәре докторы Ну-
реддин Гитрның га-
рәп телендә “Коръән 
фәннәре” дәреслеге 
басылып чыкты. Тиз-
дән нәш рият йортын-
да аның татар һәм 
рус теллә ренә тәрҗе-
мә ләре дә дөнья кү-
рер дип көтелә. 

Көн

Иртəнге намаз
Кояш 
чыга

Өйлə 
намазы

Икенде 
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү 
намазыТаң 

беленə
Мəчет-
лəрдə 
укыла

01.09.2015 02:20 03:16 04:46 12:00 16:24 18:38 20:33

02.09.2015 02:23 03:18 04:48 12:00 16:22 18:36 20:30
03.09.2015 02:27 03:20 04:50 12:00 16:20 18:33 20:27

04.09.2015 02:30 03:22 04:52 12:00 16:18 18:31 20:23

05.09.2015 02:33 03:24 04:54 12:00 16:16 18:28 20:20

06.09.2015 02:36 03:26 04:56 12:00 16:14 18:26 20:17

07.09.2015 02:39 03:28 04:58 12:00 16:12 18:23 20:13

08.09.2015 02:42 03:30 05:00 12:00 16:10 18:20 20:10

09.09.2015 02:45 03:32 05:02 12:00 16:08 18:18 20:07

10.09.2015 02:48 03:34 05:04 12:00 16:06 18:15 20:04

11.09.2015 02:50 03:36 05:06 12:00 16:04 18:13 20:01
12.09.2015 02:53 03:38 05:08 12:00 16:01 18:10 19:57

13.09.2015 02:56 03:40 05:10 12:00 15:59 18:07 19:54

14.09.2015 02:59 03:42 05:12 12:00 15:57 18:05 19:51

15.09.2015 03:01 03:44 05:14 12:00 15:55 18:02 19:48

16.09.2015 03:04 03:45 05:15 12:00 15:53 17:59 19:45

17.09.2015 03:07 03:47 05:17 12:00 15:51 17:57 19:42

18.09.2015 03:09 03:49 05:19 12:00 15:48 17:54 19:39

19.09.2015 03:12 03:51 05:21 12:00 15:46 17:51 19:36

20.09.2015 03:14 03:53 05:23 12:00 15:44 17:49 19:33

21.09.2015 03:17 03:55 05:25 12:00 15:42 17:46 19:30

22.09.2015 03:19 03:57 05:27 12:00 15:40 17:44 19:27

23.09.2015 03:21 03:59 05:29 12:00 15:37 17:41 19:24

24.09.2015 03:24 04:01 05:31 12:00 15:35 17:38 19:21

25.09.2015 03:26 04:03 05:33 12:00 15:33 17:36 19:18

26.09.2015 03:29 04:05 05:35 12:00 15:31 17:33 19:15

27.09.2015 03:31 04:07 05:37 12:00 15:28 17:30 19:13

28.09.2015 03:33 04:09 05:39 12:00 15:26 17:28 19:10

29.09.2015 03:35 04:11 05:41 12:00 15:24 17:25 19:07

30.09.2015 03:38 04:13 05:43 12:00 15:22 17:23 19:04

Мөхәррир: Нәүбәһар КӘБИРОВА
Дизайнер: Гүзәл МИҢНУЛЛИНА


