Хуш килəсең Рамазан!
Белгəнебезчə, һəр əйбернең үз солтаны бар. Рамазан аен да калган 11айның
солтаны дисəк тə ялгыш булмас, чөнки шушы айда Коръəн иңдерелгəн һəм
дə Хəзрəти Мөхəммəд галəйһиссəлам шушы айда пəйгамбəр булган. Ураза
гыйбадəте 624 нче елда, шəгъбан аеның 10 нчы көнендə фарыз кылынган.
Аллаһ Тəгалə Коръəн Кəримдə əйтə: Рамазан ае бик шəриф ай, ул айда
Аллаһудан кешелəргə туры юлны күрсəтүче һəм һидəятне ачык бəян
кыйлучы Коръəн иңдерелде. Сезлəрдəн рамазан аена ирешкəн һəрберегез,
əлбəттə, ураза тотсын! Аллаһ сезгə җиңеллекне тели, авырлыкны телəми һəм
рамазан уразасын тутырып тотуыгызны һəм Аллаһ сезне туры юлга
күндергəне өчен Аны зурлавыгызны тели, шаять Аллаһуга шөкер итəрсез!
(Бəкарə - 185) Шушы мөбарəк рамазан аена Кадер кичəсе яшерелгəн. Аллаһ
Тəгалə Үзенең китабында əйтə: Тəхкыйк Без Коръəнне кадер кичендə
иңдердек. Сиңа кадер киченең шəрəфəтен вə аның хикмəтен нəрсə белдерде?
Кадер киче, мең айдан да хəерлерəк сəвабы, мең ай кылган гыйбадəттəн
артыграктыр (Кадер 1-4)
Ураза Исламга хəтле килгəн өммəтлəрдə дə булган. Аларда ураза
тотканнар. Бу исə ураза тотуның олы дəрəҗəле бер гыйбəдəт икəнен күрсəтə.
Ураза сүзе гарəп телендə саум. Бу сүзнең телдəге мəгънəсе – нəрсəдəн дə
булса тыелу. Ə шəригаттəге мəгънəсе – таң беленгəннəн алып кояш
батканчыга кадəр ризыктан, эчемлектəн, җенси якынлыктан тыелып тору
дигəнне аңлата.
Ураза тоткан кеше көне буе гыйбадəт хəлендəдер. Ураза тоту – ач вə сусыз
калу түгел. Пəйгамбəребез: “Ялгыз аш–казаныгызга гына ураза тоттырмагыз.
Барча əгъзаларыгызга ураза тоттырыгыз”, -ди. Димəк ураза тоткан кеше, үзен
аш белəн судан тыйган кебек, ямьсез сүзлəрдəн, ялганнан, гайбəттəн, яла
ягудан һəм сүз йөртүдəн дə, барча бозыклыкларыннан арынырга тиеш.
Мөхəммəд(с.г.в) сүзлəрен хəтеребездə тоту тиешле: “Əгəр сезнең берəрегез
ураза тотса, ул сүгенмəскə һəм кычкырмаска тиеш. Ураза тотучыны тиргилəр
яки һөҗүм итəлəр икəн, ул: “Мин уразада! Мин уразада!” – дип əйтергə

кирəк”.
Рамазан аенда бигрəктə без үзебезне тəрбиялəргə, чыныктырырга тиешбез.
Əгəрдə кемдə-кем ризыктан, судан, җенси якынлыктан тыелып та əшəке
сүзлəр сөйлəсə, бозык эшлəр эшлəсə бу бəндəнең уразасы кабул ителүендə
шик бар. Пəйгамбəребез(с.г.в) əйтə: “Кем бозыклык эшлəүдəн туктамый,
Аллаһыга аның ачыгуы кирəкми”.(Бухари риваяте) Ураза тоткан кеше күзен,
колагын, кулын һəм аягын начар, хəрам эшлəрдəн саклар. Сəүдə эшендə
гадел булыр. Ярлыларга ярдəм итəр. Олыларга хөрмəт, кечкенəлəргə дə
шəфкать һəм мəрхəмəт күрсəтер.
Ураза зур һəм дəрəҗəле бер гыйбəдəттер. Аны үтəгəн бəндəлəргə Аллаһ
Тəгалəнең чиксез əҗер-саваплары бар. Пəйгамбəребез бер хəдисендə: “Кем
Аллаһка ышанып һəм савабын Аллаһтан көтеп, ураза тотса, ул кешенең
эшлəгəн гөнаһлары гафу ителер”, - дип əйткəн.
Уразаның сававы чиксез. Пəйгамбəребез: “Рамазан ае бик мөбəрак бер
айдыр. Бу айның башы – рəхмəт, уртасы – мəгъфирəт, ахыры җəһəннəмнəн
котылудыр” – ди. Күргəнебезчə, бу ай башка айларга караганда күпкə
бəрəкəтлерəк. Шуңа күрə бу айда без мөселманнар мөмкин кадəр Раббыбызга
якынаю өчен барлык хəерле гамəллəрне кылырга тырышабыз.
Аллаһ Раббыбыз кешелəрне, рух һəм тəн берлеге буларак, җир йөзендə
яратты. Шуңа күрə тəнне дə, рухыбызны да тəрбиялəү безнең бурычыбыз.
Тəнне мунча кереп чистартабыз. Рухны бит су кертеп яки мунчага кертеп
пакълап булмый. Без рухыбызны ураза тотып тəрбиялибез дə инде.
Үзебезнең тəн генə түгел, рух та икəннегебезне искə төшерəбез, шулай итеп
рухыбызны зурлыйбыз.
Əйткəнебезчə, шик юк уразаның матди һəм мəгънəви бик күп файдалары
бар, əммə шуны аңлау тиешле: ураза ялгыз саулык өчен əмер ителгəн, фарыз
кылынган бер гыйбадəт түгел. Кешенең, аллаһка якынаюы өчен, Аллаһ
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гыйбəдəттер. Шуны онытмаска кирəк: Без уразаны файдалары өчен түгел,
Аллаһ кушканга күрə тотабыз.
Газиз мөселман кардəшлəр! Без Рамазан аен бер кунагыбызны каршылаган
кебек каршыласак иде. Без берəр кунагыбызны каршылыйсы булса аңа алдан
əзерлəнə башлыйбыз, йортыбызда тəртип ясыйбыз, җыештырабыз. Шуның
шикелле Рамазан аена да алдан əзерлəнергə тиешлебез.
Элбəттə ураза тоту көннəре озыная, əммə моның белəн һичшиксез аның
əжере дə арта. Аллага шөкер, бернигə дəкарамыйелдан-ел ураза
тотучыларның саны арта. Яшьлəр, уртабуынкешелəренеңсафлары кубəя.
Аллаһы Тəгалə əйтте: "Ураза тоту белəн шаяткисез Аллаһыгаякынаерсыз,
куңеллəрегезнечкəрер, калеблəрегезтетрəр, тəкъва бəндэлəрдəн булырсыз".
Шуны да онытмаскакирəк, жəннəт тə бит биккыйммəтле, бəхалетырышмыйчагына, берникадəр мəшəкатлəрне күрмичə генə аңа лаек
булыпбулмый.
Рамазан

шəриф

аенда

Пəйгамбəребез

галəйһис-сəлам

Аллаһ

тарафыннан жибəрелгəн Жабраил фəрештəдəн Коръəн кəрим дəреслəрен ала
иде. Шуңа курə бу ай һəрбер мөселман өчен дəрес ае да булып тора.
Бу айда без факыйрьлəрнең, ачларның хəллəрен аңлау дəресен утəбез.
Аларга карата күнеллəребез йомшара.
Аллаһы Тагалə Коръəндə əйтте:
"Исраф кылмагыз, Аллаһы исраф кылучыларны яратмый".
Галимнəр

санап чыгардылар, əгəр дə һəр кеше чүпкə ташлаган ипи

валчыкларын гына җыеп барса да, җир йөзендə бер ач та булмас иде.
Буайда без сабырлык дəреслəрендə алабыз. Күплəребез көн буе төрле
гөнаһларкылмыйча тузəргə өйрəнə, берəүлəребезузлəренгайбəттəн тыеп тору
дəрəҗəсенəиреште. Бузур дəрестүгелме. Һəрнəрсəнеңачкычыбулганкебек,
жиңүнең дəачкычы - сабырлык.
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нəфесебезнекулгаалыргаөйрəтə.
Əйе, бу айда без бихисапзур дəреслəр алабыз. Эмма һəркайсыбыз да
дəресебезне гөмеребезбуеутəргəтырышсакиде. Чөнки калган 11 ай да
Аллаһныкы. Улайларда да гөнаһкылырга рөхсəт юк. Ураза тоту Рамазан
белəн генə чиклəнми, безнең башка айларда да күп нəфелуразаларыбыз бар.
Шəүвəл аенда 6 көн, һəр айныңуртасында 3 көн, дүшəмбеһəм пəнҗешəмбе
көннəрендə һəм гашурауразалары, калган айларда да Коръəн Кəримуку, һəр
ай саенберхəтем кылурасулебезнең сөннəтеннəндер. Калган айларда да
фəкыйрьлəрнеңризыккамохтаҗбулуларынонытмасакиде.
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аендагыкебек бəхетле, чиста һəм ихласлы, ə төннəребезнеКадеркичлəре
кебекзекерһəм истигъфарлыитепуткəрергəнасыйпэйлəсə иде.
Раббыбызбарчагалəмгəмуллык вə сəгадəт насыйпəйлəсен!
Абдуррахман Хəбибуллин

