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Хатыным
мића еш
њпкђли

Ильяс ХАЛИКОВ:
"Мљнђќђтлђр яћа буынны
тђрбиялђњдђ хезмђт

итђ ала"
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Тугры хђлифђлђрнећ бишенчесе
Гомђр ибне Габделгазиз хаќ сђфђренђ
кузгала. Аныћ ике дљясе џђм хаќга ба-
рып кайтырлык мал-туары була. Лђкин
Гомђр Кђгъбђтуллага хђтле барып
ќитђ алмый. Ул су буена утырып хђл
алырга ниятли. Ашап-эчеп, ял итеп
ятканда ул бер хатын-кызны књреп ала.
Ђлеге хатын яр буеннан ашыгып барып,
елгадан нђрсђдер алмакчы була икђн.
Гомђр ибне Габделгазиз бераз књтђрелеп
караса, ни књрсен, суда тавык њлђксђсе
ята. Ул хатынга болай ди:

- Ђй, мљэминђ! Сез белмисезмени
мљселман кешесенђ њлђксђ ите ашау хђрам
икђнлеген!

Ђлеге хатын башын бераз књтђреп:
- И, мосафир, мин сезне белмим, таны-

мыйм, - ди. - Мин галимђ дђ тњгел, ќитђрлек
гыйлемем дђ юк. Ђмма хђзрђтлђр авызыннан:
"Љйдђ бер (хђлђл) ризык та булмаганда, њте-
реп ашыйсы килгђн чакта, ќанны саклап калу
љчен мђет итен дђ ашау ярый", - дигђн
сњзлђрне ишеткђнем бар иде. Љченче кљн
китте инде, минем љемђ бернинди дђ ризык
кергђне юк. Ирем (хђлђл ќефетем) вафат бул-
ды. Бер књкрђк сљте имгђн, моннан тыш, та-
гын љч џђм алты яшьлђрдђге балаларым бар.
Ирем џђр кљнгђ ќитђрлек ризык алып кайта
иде. Мин ђлеге њлђксђ тавыкны "бђлки бу
безнећ бњген ризыгыбыз булыр", дип алмак-
чы идем. Аны ашарга ярамаганлыкны яхшы
аћлыйм, ђмма нишлим соћ инде, бњтђн чара
юк бит?! - ди.

Бу сњзлђрне ђйткђч, хатын-кызныћ

књзлђреннђн яшьлђр ага башлый. Хаќга
юнђлгђн Гомђр бер дљясен, юл чыгымнарын
капларга ќитђрлек булган бљтен мал-туарын
шушы апага тапшыра.

- Ђй, мљэминђ! Син минем кебек бер
зђгыйфь бђндђгђ дога кыл, - дип ђйтђ Гомђр.

Бу хатын-кызныћ шатлыгы дљньяга сый-
мый. Ул бик тђ куанып, књз яшьлђре белђн
Ходайга ялварып дога кыла:

- Синећ кем икђнлегећне дђ белмим,
лђкин Аллаџ бђндђсе бул, ђњлиялардан бул.
Син бик нык ярдђм иттећ безгђ, - ди.

Џђм Гомђр монда килгђн дљясе белђн
бернинди ризыксыз кире кайтып китђ, хаќ-
га бармый. Ул љенђ кайтып, йорт эшлђрен
дђвам иттерђ. Хаќга киткђннђр ђкренлђп
кайта башлыйлар. Кайтучыларныћ џђммђсе
Гомђргђ болай дип ђйтђ икђн:

- Йђ, Гомђр, Аллаџы Тђгалђ синећ ха-
ќыћны кабул кылсын!

- Мин бит хаќга бармадым, - дип
ќавап бирђ Гомђр.

- Ђй, безне алдалама инде. Булдыћ
бит...

Башта бер-ике кеше, аннан соћ књплђгђн
халык: "Йђ, Гомђр, хаќыћ кабул булсын!" - дип
дђшђ башлагач, Гомђр њзе дђ гаќђпкђ кала.

- Ни сљйлисез соћ сез? Бђлки, сез мине
кем белђн булса да бутыйсыздыр. Мин бар-
мадым бит, ярты юлдан ђйлђнеп кайттым, -
дип ќавап кайтара торган була ул.

- Юкны сљйлђмђ. Безнећ белђн корбан
чалдыћ, безнећ белђн Бђйтулла тарафына
тђваф кылдыћ.

Бу сњзлђрдђн соћ Гомђр хђйран кала.
Ястњ намазын укыганнан соћ да йокыга китђ
алмыйча ята. Кинђт кенђ тирђн йокыга чума
да, тљш књрђ. Џђм шул тљшендђ бер тавыш
ишетђ. Шул аваз ђлеге бђндђнећ акылына,
ќанына, рухына эндђшђ икђн:

- Йђ, Гомђр! Синећ хаќ кылмыйча,
юлыћа очраган фђкыйрь, мескен, мохтаќ
хатын-кызны џђм аныћ сабый балаларын
шатландырганыћ, бар байлыгыћны аларга
тапшырып, ярты юлдан ђйлђнеп кайтканыћ
љчен Аллаџы Тђгалђ быел барлык хаќилар-
ныћ да хаќларын кабул итте. Ул синећ су-
рђтећдђге бер фђрештђне ићдерде.
Фђрештђ исђ сезнећ љчен корбан чалды,
Кђгъбатулла, Сафа-Мђрва тирђсен дђ
ђйлђнде. Џђм агымдагы елда хаќ кылучы-
ларныћ хаќлары синећ шушы гамђл-ады-
мыћ хљрмђтенђ кабул ителде.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

ХЂЕРЛЕ ХАЌ
СЂФЂРЛЂРЕ БУЛСЫН!
Соћгы елларда књплђр њзлђренећ тормышлары турында ќитди

уйлана башлады. Без њткђнебезне џђм бњгенге кљнебезне љр-яћадан
аћларга љйрђнђбез. Вакыт узган саен рухи асылыбыз, башлангыч
халђтебез турында уйланабыз. Рухи азык эзлђп, тирђ-юнебезгђ
яћача карый башлыйбыз. Ђле књптђн тњгел генђ зурлап Ураза гае-
тен њткђргђн идек, инде хаќ кылу вакытына да кердек. Миллион-
лаган хаќилар, рухи яктан чисталыкка ирешњ нияте џђм њзлђре-
нећ асылларына, башлангыч халђтлђренђ кайту телђге белђн
Мђккђгђ юл тотты. Менђ ни љчен елдан-ел Изге Кђгъбђтуллага ба-
ручылар саны арта бара: алар анда Аллаџы Тђгалђнећ ярлыкавы-
на џђм рђхим-шђфкатенђ ирешњ љчен юнђлђ. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (с.г.в.) бер хђдисендђ хаќ кылып кайтучылар турында
болай ди: "Хаќ кылып кайткан кеше хаќ вакытында буш, бозык
сњзлђр сљйлђмђсђ џђм бозыклыклар кылмаса, ул яћа туган сабый
бала кебек, гљнаџларыннан арынып, пакьлђнеп, чистарынып ка-
лыр". Хаќ иманыбызны ныгыта, мљселманнарны изге гамђллђр
кылырга љнди, ихласлылыкка чакыра. Кайвакыт, хаќиларныћ
изге гамђл кылуларын књреп, кешелђрнећ шулкадђр кыска вакыт
эчендђ њзгђрђ алуларына гаќђплђнђсећ, сокланасыћ.

Шунысын да онытырга ярамый: хаќ сђфђре - чит илгђ чыга
торган гади-гадђти генђ сђфђр тњгел, ић беренче чиратта, ул - зур
ќаваплылык, рухи яктан ачылу џђм њз љстећдђ эшлђњ. Ќићел бул-
маячак: сынаулар, књћел аздыручы нђрсђлђр дђ булуы ихтимал.
Юлдагы авырлыкларны џђм кыенлыкларны њтеп кенђ, књћеле-
гезнећ чистарынуына ирешђ алачаксыз. Аллаџка чын књћелдђн би-
релеп, аныћ рђхим-шђфкатенђ љмет итђргђ кирђк. Књплђр љчен
иманнарыныћ ныклыгын сынау џђм тормышларыныћ асыл кый-
ммђтлђрен аћлау љчен дђ яхшы мђктђп булыр бу. Ислам диненећ
фарыз гамђлен њтђргђ алынучыларга хђерле сђфђрлђр телђп кала-
быз. Республикабызга исђн-имин ђйлђнеп кайтып, яћа кљч белђн
динебезне тарату насыйп булса иде.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

"Таян Аллага"
конкурсына

йомгак ясалды

ЧЫН  ХАЌИНЫЋ  ХАЌЫ

Быел корбанлык сарык уртача 4 мећ
сум тора. Бу турыда ТР мљселманна-
ры Диния нђзарђтенећ Голђмђлђр шу-
расы утырышында карар да кабул
ителде.

Шулай итеп, корбан сарыгы бђясе, узган ел
белђн чагыштырганда, ђллђ ни књтђрелмђде. Бњтђн
мђгълњмат чаралары биргђн хђбђрлђргђ караганда,
бђя 3500 сумнан алып биш мећ биш йљзгђ кадђр
тирбђлђ. Ђйтик, Казандагы "Мђрќани" мђчетендђ
бер корбанлык "быел 4500-5000 сум булыр", диделђр.

Казанда корбан кайларда
чалыначак?

Татарстан башкаласында алтмышлап мђчет
бар. Ђмма аларныћ барысы да корбан чалу урыны
була алмый. "Быел шђџђрдђ корбан 3-4 урында гына
чалыначак. Бу гамђлне њтђњ шартлары булган
мђчетлђргђ генђ бу эшне башкарырга рљхсђт
ителгђн. Ђйтик, "Мђрќани", "Ризван" мђчетлђренђ,
шулай ук шђџђребез бистђлђрендђге кайбер иман
йортларына", - диде "Мђрќани" мђчете имам-ха-
тыйбы Илфар хђзрђт Хђсђнов.

Корбан чалу њтђчђк тљп урын - шђџђр њзђгенд-
ђге "Мђрќани" мђчетенђ караган мђйдан. Дин ђџел-
лђре биредђ санитар нормаларга туры килгђн мах-
сус урында казанлыларга изге ниятлђрен тормыш-
ка ашырырга ярдђм итђргђ ђзер. Тагын бер махсус
урын бар - анысы Бертуган Петряевлар урамында.

Ђле соћ тњгел...
Бњгенге кљндђ "Мђрќани" мђчетенђ йљзгђ

якын кеше корбан чалдырырга телђк белдереп
мљрђќђгать иткђн инде. Шулай да, Илфар хђзрђт

ђйтњенчђ, Казанда ђлеге иман йортында џђм баш-
ка урыннарда да заказлар кабул итњ дђвам итђ.
Тагын шунысын да ђйтергђ кирђк, 6 ноябрьдђ кор-
бан чалдырырга љлгермђгђннђр 7, 8 ноябрь
кљннђрендђ дђ килђ алачак.

Татарстан Республикасы мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенећ "Зђкят" хђйрия фонды да корбан
чалуга гаризалар кабул итђ. Корбан ите мохтаќ
гаилђлђргђ, ятим-мескеннђргђ таратылачак. Бер
корбанлыкныћ бђясе - 4500 сум.

Алар телђге булганардан гаризаларны Казан-
ныћ Лобачевский урамында урнашкан 6 нчы йор-
тта кабул итђ.

(Ахыры 2 нче биттђ.)
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КУКМАРА
Кукмара районы имам-

мљхтђсибе Зиннур хђзрђт Сђмигул-
лин хаќ сђфђренђ юл тотты.

Кукмара мђдрђсђсе яћа уку
елын быел да биш йљзлђп шђкерт
белђн каршы алган. Укулар 1 ок-
тябрьдђн башланган. Уку йорты
ишеклђре телђге булган џђр кеше
љчен дђ ачык. "Мђдрђсђбезгђ
йљрергђ телђњчелђргђ яшь буенча
бернинди дђ чик куелмаган.
Хђзерге вакытта укуларга уни-
кедђн алып туксан яшькђ кадђр-
гелђр килђ", - диде З.Сђмигуллин.
Ђлеге мђдрђсђнећ тагын бер њзен-
чђлеге бар: шђкертлђр мђдрђсђдђ
яшђп-торып укымый. Авыл ке-
шелђре дђреслђргђ якшђмбе кљнне
килеп йљри, алар љчьеллык про-
грамма нигезендђ белем ала. Ђ
Кукмара халкы бирегђ атнаныћ
дњрт кљнендђ - чђршђмбе, пђнќе-
шђмбе, ќомга, шимбђ кљннђрендђ
ќыйнала. Монда џђрбер дин гый-
лемен њзлђштерњчегђ шђхси якын
килергђ тырышалар: вакыты
булган пенсионерлар кљндез ки-
леп укыса, эшлђњчелђр мђдрђсђ
ишеклђрен эштђн соћ ача. Килђч-
ђкне књздђ тотып, дљньяви
фђннђрне дђ кертеп, дњртьеллык
программа тљзегђннђр. Бњгенге
кљндђ мђдрђсђдђ љч ел укыганнан
соћ, имтихан тапшырып, диплом-
лы була аласыћ. 2009 елны Кук-
мара Ќђмигъ мђчете янында
мђдрђсђ љчен яћа бина тљзелеп
ачылган иде (ђ мђдрђсђ њзе рђсми
рђвештђ 1998 елдан бирле эшли) -
дђреслђр нигездђ шунда уза, ђ
мђдрђсђгђ сыймаган халыкны
мђчеткђ алып керђлђр. Мђдрђсђ
њзенђ берьюлы йљз иллелђп кеше-
не кабул итђ ала. Анда барлыгы
унике бњлмђ бар, шуныћ тугызы -
уку сыйныфлары.

Шулай ук Олыяз, Уразай, Ту-
ембаш авылларында да дини
дђреслђр башланган. "Укуларны
ныклап авылларда юл тљшкђннђн
соћ, кар яугач башларга ниятли-
без. Гадђттђгечђ, аяк асты
рђтлђнгђнне кљтђбез, - диде Зиннур
хђзрђт. - Телђге булган џђркемгђ
башлангыч дини белем бирњне
максат итеп куябыз. Шушы юнђ-
лештђ эш алып барырга тырыша-
быз. Башка елларны безнећ рай-
онныћ кырыклап авылында уку-
лар оештырыла иде.
Ђлхђмдњлиллђџ, башлангыч дини
белем алу љчен авылларда да бар-
лык мљмкинлеклђр бар".

P.S.: Кукмарада дин ђџеллђре
дђ еш кунак була. Мисал љчен, 6 ок-
тябрь кљнне Казан шђџђре казые
Мђхмњт хђзрђт Шђрђфетдин
килгђн. Ул биредђ мљселманнар
ќыенында катнашкан. Мондый
ќыен Кукмарада џђр ай саен уза
икђн. Катнашучыларныћ књпче-
леге - мђдрђсђ шђкертлђре.
Ќђмигъ мђчеттђ узган октябрь
ќыенында ике йљз иллелђп кеше
катнашкан.

ТУКАЙ
15 октябрь кљнне Тукай райо-

ны мљхтђсибђтендђ районныћ мђчет
каршында дини белем бирњче мљгал-
лимнђр ќыелышы булып узган.
Ђлеге ќыелышта 22 мљгаллимђ кат-
нашкан.

Тукай районы имам-мљхтђсибе
Ќђњдђт хђзрђт Харрасов сњзлђренђ
караганда, 24 октябрь кљнне район-
да авыл хуќалыгы предприятиелђ-
реннђн гошер сђдакасы ќыю
мђсьђлђсе књтђрелгђн. Администра-
циядђ узган ќыелышта предприяти-
елђр гошерне мљхтђсибђткђ тапшы-
рырга тиеш, дигђн нђтиќђгђ ки-
ленгђн. "Тукай мљхтђсибђтендђ ха-
лыктан да гошер сђдакасы ќыю эше
дђвам итђ. Гошерне Чаллы шђџђрен-
дђге "Ак мђчет" мђдрђсђсенђ тапшы-
рабыз", - дип белдерде Ќђњдђт
хђзрђт. Тукай районындагы 43
мђхђллђнећ унсигезе ђлеге эштђ ак-
тив катнашкан.

Яћалыкларны
Нияз САБИРЌАНОВ

ќыйды

Мљхтђсибђт
ЯЋАЛЫКЛАРЫ

"ТАЯН АЛЛАГА"
конкурсына

йомгак ясалды

ЏЂР МЂЧЕТ ЯНЫ КОРБАН ЧАЛУ
УРЫНЫ ТЊГЕЛ

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Кызыксынучылар тњбђндђге телефоннар
аша элемтђгђ керђ ала: +7 (843) 236-46-32, 264-
60-08. Факс: +7 (843) 236-37-62. Сарык љчен аста
китерелгђн исђп-хисап  счёты аша акча књче-
рергђ мљмкин:

ИНН 1655068682
ОГРН 1091600003153
р/с 40703810400020000071 в ОАО "Ак

Барс" Банк в г.Казани
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Казанныћ Юдино бистђсендђге дин ђџелл-

ђре Корбан бђйрђме якынлашу турында хђбђр
таратуныћ ић гади юлын сайлаган. Берничђ атна
элек бистђ йортларыныћ подъезд ишеклђренђ
"Корбан бђйрђме якынлашу ућаеннан "Ќомга"
мђчете янында корбан чалу йоласын њтђњ оеш-
тырыла", - дип язылган белдерњлђр элеп чык-
тылар. Шул рђвешле бљтен бистђ мљселманна-
ры Корбан бђйрђме ќитњеннђн хђбђрдар булды.

Џђм књп урыннарда белдерњ кђгазенећ те-
лефон язылган љлеше тиз арада юкка чыкты.
Димђк, корбан чалдырырга телђњчелђр аз тњгел.
Тик шул хакта белешњ максатыннан берничђ
мђртђбђ белдерњдђ язылган телефонга шалты-
ратуга карамастан, трубканы алучы булмады...
Бђлки инде корбанлык сарыклары беткђндер...
- дип яза Татарстан Республикасыныћ intertat.ru
электрон газетасы.

Галђм изге нур белђн
тула

Гает намазы Зљлхиќќђ аеныћ 10 нчы
кљнендђ укыла. Ул быел 6 ноябрьгђ туры
килђчђк.

Бу бђйрђм кљнне мљселманнар иртђ таћнан
торып мђчетлђргђ гает намазы укырга бара. Га-
еткђ барганда юлда туктап:  "Аллаџу ђкбђр, Ал-
лаџу ђкбђр, лђђ илђџђ иллђллааџу уђллаџу
ђкбђр, Аллаџу ђкбђр њђ лиллђђџил хђмде", ягъ-
ни "Аллаџ бљек, Аллаџ бљек, бљек Аллаџтан

гайре Илђџ юктыр, Аллаџ бљек џђм Аллаџка
мактау булсын", дип тђгъбир ђйтњ сљннђт
гамђллђрдђн санала. Гает намазыннан соћ
мљселман кешесе корбан чалып, туганнарын,
књршелђрен, фђкыйрьлђрне сыйларга тиеш.

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ
Голђмђлђр шурасы тђкъдим иткђн њрнђк
вђгазьдђ ђйтелгђнчђ, "бу изге кљндђ књк капус-
лары ачык була, барлык фђрештђлђр Аллаџтан
адђм балаларыныћ гљнаџларын кичерњне сорап,
изге тђсбихтђ булалар. Бу изге таћда мђчет ма-
нараларыннан ђйтелгђн азан, кылынган изге
гамђллђр хљрмђтенђ Аллаџ рђхмђте белђн галђм
изге нур белђн тула".

Корбан бђйрђме тарихына килгђндђ, Ибра-
џим галђйџиссђлђмнећ озак еллар баласы булмый.
Ул: "Ђгђр улым туса, мин аны Аллаџы Тђгалђ ри-
залыгы љчен корбан итђр идем", - дип, нђзер
ђйткђн була. Ибраџим галђйџиссђлђмнећ улы туа,
аћа Исмђгыйль исеме бирелђ. Берничђ еллар
њткђч, Ибраџим (г.с.) Мђккђ шђџђрендђ булган
вакытта, тљшлђр књрђ башлый. Ул тљшлђрдђ Ал-
лаџы Тђгалђ Ибраџим галђйџиссђлђмгђ улы Ис-
мђгыйльне корбан чалырга куша.

Дини китапларда: "Ђлбђттђ, Аллаџы
Тђгалђ бђндђнећ каннарын тњгњче тњгел, ул
бары Ибраџим галђйџиссђлђмне шул рђвешчђ
сынады, Исмђгыйль галђйџиссђлђм њзе дђ сы-
натмады. Ђтисе аны корбан итеп чалырга алып
барганда, шайтан котыртты: "Сине атаћ
мђйданга алып бармый, ул сине чалырга алып
бара бит", - дигђн иде. Исмђгыйль галђйџиссђ-
лђмнећ иманы бик нык була. Ул бу хђлдђ: "Ђгђр
дђ бу Аллаџныћ ђмере булса, без аны њтђячђк-
без", - дип ђйтеп, шайтанны ташлар атып куа.
Ибраџим галђйџиссђлђмнећ улы Исмђгыйль
(г.с.) арасында булган сљйлђшњне Аллаџы
Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ дђ китерђ: "Ибраџим
ђйтте: "Ий углым, мин тљшемдђ Аллаџ тара-
фыннан сине корбан итеп чалырга боерыла-
мын, уйлап карачы, бу эшкђ ничек карыйсыћ?"
Улы Исмђгыйль ђйтте: "Ий атам, ни белђн бое-
рылган булсаћ, шуны эшлђ, мин Аллаџ хљке-
менђ ризамын, бу эштђ мине, Аллаџ телђсђ,
сабыр итњчелђрдђн табарсыћ" ("Саффат (Саф-
та торучылар)" сњрђсе, 102 нче аять). Ибраџим
улын бугазлыйм дип торган мђлдђ Ќђбраил
фђрештђ килеп, аны тыйган. Аллаџы Тђгалђ

ђмере белђн, улы урынына
бер куй китереп, шуны кор-
бан итеп чалырга кушкан.
Ќђбраил фђрештђ шушы
куйны китергђч: "Аллаџу
ђкбђр, Аллаџу ђкбђр", - дип
ђйткђн. Ибраџим (г.с.)
тђкбирне ишеткђч: "Лђђ
илђџђ иллђллааџу уђллаџу
ђкбђр", - дигђн џђм аннан
соћ Исмђгыйль (г.с.) болай
дип љстђгђн: "Аллаџу ђкбђр
њђ лиллђђџил хђмде". Хђзер-
ге вакытта мљселманнар бу
сњзлђрне Корбан бђйрђме
кљннђрендђ џђр фарыз на-
маздан соћ кабатлый", - ди-
елгђн.

Айзирђк ГЂРЂЕВА

Билгеле булганча, узган елныћ 2
ноябрендђ ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђте бљек шагыйребез Габ-
дулла Тукайныћ тууына 125 ел ту-
луга багышлап, "Таян Аллага" дип
аталган II конкурс игълан иткђн
иде. 20 октябрь кљнне "Ностальгия"
ресторанында ђлеге конкурста
ќићњчелђрне бњлђклђњ тантанасы
уздырылды.

Кичђне алып барган Ришат Хђмидуллин ић
ђњвђл Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт Фђизгђ
сњз бирде. Ул исђ чакырылган кунакларга - та-
нылган шагыйрь Разил Вђлиев, язучылар
Мљсђгыйть Хђбибуллин, Рђфкать Кђрами, ђдђби
тђнкыйтьче-галим Фоат Галимуллин, Язучылар
берлеге рђисе урынбасары Вакыйф Нуриев,
"Казан утлары" журналыныћ баш мљхђррире
Равил Фђйзуллин, быел Тукай бњлђген алган
Ркаил Зђйдулла џ.б. олуг рђхмђтлђрен белдер-
де. Диния нђзарђте рђисе шулай ук бу конкурс-
ны оештыруда зур кљч куйган Вђлиулла хђзрђт
Якуповка зур рђхмђтен ќиткерде. "Татар мил-
ли ђдђбияты њзенећ Тукайларын, Ђмирханна-
рын, Кол Гали кебек талантлы ђдиплђрен кљтђ.
Килђчђк буыннарга барып ќитђрлек ђсђрлђрен
барлый", - диде Илдус Фђиз. "Таян Аллага" кон-
курсы шушы мђслђкне књз ућында тотып оеш-
тырылган да инде.

Язучылар исђ кешене ђдђп-ђхлаклы итеп
тђрбиялђњдђ ђдђбиятныћ тоткан роле зур булуы
хакында сљйлђде, - дип яза tatar-islam.ru сайты.

Менђ яшьлђр љчен дулкынландыргыч
мизгеллђр дђ килеп ќитте. Жюри (аныћ со-
ставына филология фђннђре докторы, Казан
(Идел буе) федераль университетындагы Фи-
лология џђм сђнгать институтыныћ XX-XXI
гасыр татар ђдђбияты џђм укыту методикасы
кафедрасы профессоры Фоат Галимуллин,
филология фђннђре кандидаты, шул ук кафед-
раныћ доценты Фђридђ Хђсђнова, филология
фђннђре кандидаты, шул ук кафедраныћ љлкђн
укытучысы Рамил Ханнанов, тарих фђннђре
кандидаты Вђлиулла Якупов кергђн) "Гран-
при"ны яшь шагыйрь, "Шђџри Казан" газета-
сы хезмђткђре Фђнил Гыйлђќевка бирергђ,
дигђн карарга килгђн. "Шигърият" номинаци-

ясендђ беренче урын - Булат Ибраџимга, икен-
че бњлђк - Руфинђ Габдрахмановага, љченче
урын Ядкђр Шђраповка насыйп булды. "Чђчмђ
ђсђрлђр" буенча Гљлнирђ Хљсђенова, Алмаз
Мансуров, Айдар Шђйхин ќићњ яулады. 30
яшькђ кадђрге 22 егет џђм кыз кызыксынды-
ру бњлђгенђ лаек дип табылды.

Ђлеге бай эчтђлекле кичђдђ чыгыш ясау-
чылар књп булды. Жюри рђисе Ф.Галимуллин
сњзлђренђ караганда, конкурска дип килгђн
163 ђсђргђ бђя бирелгђн. Аларныћ йљз егерме
тугызын шигырьлђр, утыз икесен чђчмђ
ђсђрлђр тђшкил итђ. Гљлнирђ Хљсђенова исем-
ле яшь прозаик конкурска њзенећ повестен

тђкъдим иткђн.
Кичђ ахырында ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе Илдус хђзрђт Фђиз: ""Таян Ал-
лага" конкурсы дђвамлы булыр, дип ышанып
калабыз. Аныћ бђџасен, кыйммђтен килђчђк
књрсђтер", - дип белдерде.

Минем уйлавымча, яшьлђребезне дингђ,
иманга тарту, иќади рух белђн яшђтњ љчен менђ
дигђн чара иде бу. Ђ инде яшь калђм ђџеллђре
иќатыннан торган 288 битле китапныћ "Иман"
нђшриятында басылып чыгып, укучыларга та-
ратылуы нур љстенђ нур булды.

Хаќип ЂХМЂТША
Автор фотосы
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Ильяс ХАЛИКОВ:

"МЉНЂЌЂТЛЂР ЯЋА БУЫННЫ
ТЂРБИЯЛЂЊДЂ ХЕЗМЂТ ИТЂ АЛА"

Тулы исеме: Ильяс
Йосыф улы Халиков.

Туган елы: 1983
елныћ 26 апреле.
Туган ягы: Татар-

станныћ Мамадыш
районы Уразбахты

авылы.
Ярата: гаилђсен,
дусларын, хђлђл

булган барлык ризык-
ны.

Яраткан цитата-
сы: "Кечкенђ эштђ

ялгышты икђн, димђк,
олы эштђ дђ ялгыша-

чак".

"Ић яраткан фђннђрем -
алгебра џђм музыка дђресл-
ђре иде. Кайбер кљннђрне
ђзерлђнмичђ килеп, "ике"ле
дђ алгалый идем", - дип
сљйли ул мђктђп еллары ту-
рында. Милли татар кљрђше
белђн шљгыльлђнђ, ике тап-
кыр кљрђш буенча чемпион
кала, Муса Ќђлил исеменд-
ђге призга ия була.

- Ильяс, музыка Сез-
нећ тормышыгызныћ
књпме вакытын ала?

- Мин њзем Россия
ислам университетында пе-
дагогика џђм психология
дђреслђрен укытам. Ђ ќыр-
лау - ул минем ђлегђ хобби
гына. Кљйлђрне њзем язам. Ђ
ќыр сњзлђрен тормыш ипт-
ђшем Нурфия иќат итђ.

- Беренче башкарган
ќырыгызны исегезгђ
тљшерђ аласызмы?

- Ђлбђттђ. XX гасыр-
ныћ 90 нчы еллары иде ул.

Мин бђлђкђй чакта
ќырлый башладым. Бе-
ренче тапкыр сђхнђдђн
"Ђссђламегалђйкем"
ќырын башкардым.  III
сыйныфта укыганда
мића гармун бњлђк ит-
телђр, аннары парал-
лель рђвештђ баянда
уйный башладым. Ми-
нем ђти-ђнием авыл
тормышы белђн яшђњ-
челђр, хезмђт сљюче ке-
шелђр. Кичлђрен мин
аларны баянда уйнап, кеч-
кенђ генђ концерт куеп ял
иттерђ идем. Гомумђн, му-
зыка белђн мавыгуым шу-
лайрак башланды.

- Мљнђќђтлђр белђн
кайчаннанрак кызыксына
башладыгыз?

- Намаз укый башла-
гач. Ягъни 1997 елдан. Ми-
нем ђби-бабам џђм олы абы-
ем мђдрђсђдђ укыды. Мин
дђ алар юлыннан киттем.
Холык-фигълемђ олы буын-
ныћ тђэсире зур булды. Ми-
нем мљнђќђт ќырлаганым-
ны безнећ ђбилђребез тыћ-
ларга ярата иде. 2000 елда
мин КДПУга (хђзерге КФУ)
укырга кердем. 1998 елда
Россия ислам университеты
ачылган иде. Дини темати-
ка минем књћелемђ хуш
килђ башлады.

- Мљнђќђт белђн
нђшидлђр арасында сайла-
нып, сез татар гореф-гад-
ђтлђренђ тукталдыгыз-
мы?

- Нђшидлђр кергђн
гарђп ќыентыкларын тыћ-
лаганда, мића: "Нигђ соћ
безгђ (аеруча бњгенге бозык
попса фонында) мљнђ-

ќђтлђр башкаруыбызныћ
борынгы тђртибен яћадан
башлап ќибђрмђскђ?" -
дигђн уйлар килде. Шућа да
мин татар музыка гадђтлђ-
рен мљнђќђт буларак янђ
башлап ќибђрергђ џђм алар-
ны популярлаштырырга
булдым. Ђ бит њз тормышы-
быз, њз рухи байлыгыбыз, њз
динебез кебек мђћгелек џђм
мљџим темалар турында
ќырларга кирђк! Укытучы
буларак, мин
мљнђќђтлђрнећ яћа буынны
тђрбиялђњдђ хезмђт итђ ала-
чагына, аны чисталыкны,
намуслылыкны џђм тђкъва-
лыкны пропагандалауда бу-
лышлык итњен яхшы
аћлыйм.

-  Сезнећ репертуары-
гызда ќырлар књпме?

- Мин - автор-башка-
ручы. Хђзерге вакытта 12
ќырым бар. Хатыным -
сњзлђрен, ђ мин кљен язам.
Тљп темалар: ђти-ђни, туган
як, Кыямђт кљне, Аллаџы
Тђгалђне мактау, Коръђн
уку.

- Сез њз альбомыгызны
чыгарырга ђзерлђнђсезме?

- Ђйе, ђмма моныћ љчен

беркадђр финанс мљмкинле-
ге кирђк. Ђлегђ альбом яз-
дыру љчен спонсорлар эзлђњ
белђн мђшгульмен.
Мђсђлђн, бер генђ ќыр яз-
дыру љчен дђ биш мећ сум
акча кирђк. Ић мљџиме -
минем шђхси танылуым
тњгел, ђ бђлки, башкарган
мљнђќђтлђрем аша кешелђ-
рнећ хак дин юлын эзлђп
табулары.

- Сезгђ илџам кайдан
килђ?

- Аллаџы Тђгалђдђн
дип уйлыйм. Џђркемгђ сђлђт
бирелгђн, аны дљрес

итеп кулланырга гына
кирђк. Ђгђр дђ шулай эшли-
сећ икђн, алда сине ућыш
кљтђ. Беренче балам тугач,
беренче мљнђќђт барлыкка
килде. Бу биш ел элек иде.
Гаилђм - минем љчен шулай
ук илџам чыганагы. Яхшы-
лыклар кылып калырга џђр
кеше омтылырга тиеш. Ми-
сал љчен, ђгђр дђ кеше азан
ђйтђ ала икђн, ул моћарга
бљтен кљчен куярга тиеш.
Чљнки, мића калса, азан ни-
кадђр матуррак яћгыраса,
мђчеткђ кеше шулкадђр
књбрђк йљриячђк. Ямьсез
азан кешене биздерђ ала.
Ђгђр дђ инде ул ихлас
књћелдђн ђйтелђ икђн, шул
вакытта аныћ тђэсире
кљчлерђк була.

- Мљселманнар ара-
сында мљнђќђтлђргђ кара-
та тљрле мљнђсђбђт яшђп
килђ. Сезнећ тђнкыйтькђ
дучар булганыгыз юкмы?

- Ђйе, кайберлђњлђр
моны "бидгать, бу - ислам
диненђ туры килми", дип
ђйтђ. Мин моныћ белђн ки-
лешмим. Белђсезме, йљз ел
элек дљньяга килгђн татар
театрын шулай ук кабул
итмђгђннђр, ђ хђзер дин
ђџеллђребез њзлђре њк теат-
рга йљри. Аннан соћ
мљнђќђтлђргђ хас борынгы
гореф-гадђтлђр дђ бар бит. Бу
- мљселманнар алып барыр-
га тиеш булган дђгъвђтнећ
бер љлеше. Минем сђхнђдђ

њз-њземне тотышым, киенњ
рђвешем миллђтебезне бае-
та. Њземнећ ќырларым
белђн яшьлђргђ дљрес юнђ-
леш бирергђ телим. Мин хал-
кыбызга хас булган киемнђ-
рне књрсђтњ яклы.

- Кемнђрнећ фике-
ренђ колак саласыћ?

- Ђлбђттђ, читтђн ха-
талар яхшырак књренђ,
шућа да кеше њз фикерен
сића белдерђ. Ђмма књп оч-
ракта аларныћ барысына да
игътибар итђ башласаћ, син
њз књћелећне ирексезлђп
читкђ тайпыла башлыйсыћ.
Шућа књрђ дђ борынгылар-
ныћ мондый акыллы сњзе
бар: "Кешене тыћла, њзећне-
кен эшлђ". Икелђнњ вакыт-
ларында Аллаџтан ярдђм
сорап, књћелемне тыныч-
ландырам.

- Бњгенге кљндђ чын
мљселманча мљнђќђт нин-
ди булырга тиеш?

- Мљнђќђт тыћлаган-
да кеше хакыйкатьне џђм
иманны аћларга, тђкъвалык-
ны сизђргђ тиеш. Мљнђќђт
башкарган чакта ислам ка-
гыйдђлђренећ барысы да
њтђлњ мљџим. Шул ук вакыт-
та ул яшьлђрне ќђлеп итњ
љчен њз стилендђ калырга
тиеш. Ђмма попса дђрђќђ-
сенђ њк тљшђргђ тиеш тњгел
инде.

- Сезгђ сђхнђдђ еш
чыгыш ясарга туры килђ-
ме?

- Мин ђле яшь, лђкин
миндђ билгеле бер књлђмдђ
чыгыш ясау тђќрибђсе бар,
дип ђйтђ алам.

- Мљнђќђтлђрне ни-
чек итеп популярлашты-
рырга мљмкин булыр, дип
саныйсыз?

- Барысы да гади:
аларны радио-телевидени-
едђ ешрак "ђйлђндерергђ"
кирђк. Џђм инде, ђлбђттђ,
мљнђќђтлђр белђн бђйле кы-
зыклы конкурслар, фести-
вальлђр њткђрергђ кирђк, дип
уйлыйм.

Нияз САБИРЌАНОВ
ђзерлђде

Мљнђќђтлђр - татар халкы љчен тради-
цион булган, хђзерге вакытта халык ара-
сында танылып килњче борынгы ќыр
жанры. Ел саен без яћа башкаручылар-
ныћ барлыкка килњен белђбез. Газета
укучыларыбызны яшь башкаручы,
тиздђн авторлык альбомын чыгарырга
ниятлђњче Ильяс Халиков белђн таныш-
тырырга телибез.

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Гомђр уянып киткђннђн соћ
тљштђ нилђр књргђнлеген аћлый,
анализлый џђм бу хђлне башкалар-
га да сљйли.

Мљхтђрђм кардђшлђрем!
Ђлбђттђ, хаќ кылу - фарыз гамђл,
ул бик тђ саваплы эш. Пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђд (с.г.в.) бер хђди-
сендђ хаќ кылып кайтучы турын-
да болай ди: "Хаќ кылып кайткан
кеше хаќ вакытында буш, бозык
сњзлђр сљйлђмђсђ џђм бозыклыклар
кылмаса, ђйтерсећ лђ ул яћадан
дљньяга килгђн сабый кебек гљнаџ-
ларыннан арынып, пакьлђнеп, чи-
старынып калыр".

Ислам динендђге барлык
гамђллђр дђ саваплы. Хаќ гамђлен
њтђњ адђм баласын нинди олы
дђрђќђлђргђ ирештерсђ, шулай ук
намаз уку, ураза тоту, бњтђн кардђ-
шлђрећђ авызыћдагы телећ, кулыћ
яисђ малыћ белђн ярдђм итњ - бо-
ларныћ џђммђсе дђ кешегђ шундый
ук дђрђќђлђр бирер. Ђмма шушы
изгелеклђр бакчасында йљргђн ва-
кытта акыллы џђм зирђк мљселман
кешесе, урынына џђм вакытына
карап, Гомђр ибне Габделгазиз ке-
бек изгелекнећ ић кирђклесен сай-
лый белергђ тиеш. Гомђрнећ дђ
хаќга юнђлње изге эш иде. Ђмма
юлында очраган тол, мохтаќ ха-
тынга ярдђм кулы сузып, ул хаќын
кылмыйча, аныћ бљтен малын
шушы мохтаќ кешегђ тапшырып,
љенђ кайтып китње - тагын да зур-
рак, изгерђк гамђл булып чыкты.
Ягъни, бер генђ сњз белђн ђйткђндђ,
Гомђр - ихлас књћелле мљселман
булганга књрђ, ике изге эш арасын-
нан њтђ дђ ђџђмиятлесен, моннан да
файдалырагын, изгерђген сайлап
ала белгђн, дип нђтиќђ ясый ала-
быз.

Ни гаќђп, хђзерге вакытта
мљселманнар арасында бик сђер
књренешкђ тап булырга мљмкин.
Алар: "Хаќга бару - ић саваплы
эш", - дип, ђллђ ничђшђр тапкыр
хаќга барып кайтулары белђн мак-
танырга тотына. Џђм њзлђрен бик
тђ саваплы, дђрђќђле мљэминнђр
дип хис итђлђр. Бу - ялгыш фикер.
Беренчедђн, кайбер вакытта, хаќ
кылучыларны читтђн књзђтеп тор-
ганда, аларныћ хаќга барып кайту-
лары белђн горурлану-масаю хис-
лђрен уртаклашуларына да юлыга-
сыћ. Бу - бер дђ дљрес тњгел. Икен-
чедђн, хаќ гамђле сђламђтлеге,
малы, мљмкинлеге булган ке-
шелђргђ генђ фарыз. Аллаџы
Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ: "Ђй,
мљэминнђр, бурычка кереп булса да
хаќга барыгыз", - дип ђйтмђде. Та-
гын бер мђртђбђ шунысына да ба-
сым ясап узасым килђ: хаќ гыйба-
дђтен њтђњ - сђламђтлеге, малы,
юлы имин булган кешегђ гомерендђ
бер генђ тапкыр фарыз. Пђйгамбђ-
ребез (с.г.в.): " Хаќ кылу - мљмкин-
леге булган кешегђ генђ тиешле", -
дип ђйткђн. Љченчедђн, хаќ гыйба-
дђте ислам дине кушкан барлык
изгелеклђр арасында ић беренче
урында торып, ић изге гамђл булып
саналса, Аллаџы Тђгалђнећ ић
сљекле бђндђсе Мљхђммђд (с.г.в.)
гомерендђ бер тапкыр гына хаќ
кылу белђн чиклђнмђгђн булыр
иде.

Кардђшлђрем! Акыллы вђ
зирђк булырга Аллаџ Раббыбыз
џђммђбезгђ дђ насыйп итсђ иде.
Књћелећдђ булган диндарлыгыћа
таянып, Гомђр ибне Габделгазиз
кебек изге гамђллђр арасыннан са-
ваплырагын таба белергђ язсын!
Бер мђртђбђ хаќга барган булсагыз,
икенче тапкырында њз урыныћа
бњтђн кешене ќибђрегез яки хаќ
кылырга ќитђрлек малыћны Гомђр
кебек файдалы ќирлђргђ сарыф
итегез. Аллаџы Тђгалђ њз ярдђ-
меннђн ташламаса иде!

Мђхмњт хђзрђт
ШЂРЂФЕТДИН,

Казан шђџђре казые,
"Шамил" мђчете имам-хатыйбы

ЧЫН
ХАЌИНЫЋ
ХАЌЫ

АТЛАСОВ ЏАДИ (ЂХМЂТЏАДИ)
МИФТАХЕТДИН УЛЫ (ЏАДИ АТЛАСИ)

1903 елныћ маеннан
Бљгелмђ љязе Ђлмђт авылы
(хђзерге Ђлмђт шђџђре)
имам-хатыйбы, мђдрђсђ
мљдђррисе итеп билгелђнђ.
Мђдрђсђ каршында кызлар
мђктђбе ача. Кић кырлы
эшчђнлек алып бара.

1907 елда Џади Атласи
Дђњлђт Думасына депутат
итеп сайлана. Анда "Мљсел-
ман хезмђт таифђсе" ђгъзасы,
"Дума" газетасын чыгаручы-
ларныћ берсе була. Бљтенрос-
сия мљселманнарыныћ III
корылтае депутаты. Патша
хљкњмђтенећ милли белем
бирњдђге сђясђтен
тђнкыйтьлђп, 1906 елда "Яћа
низам вђ голђмаларымыз"
исемле публицистик хезмђ-
тен бастыра, шуныћ љчен
1909 елда љч айга тљрмђгђ
утыртыла. Иреккђ чыгарыл-
гач, имам џђм мљдђррис ва-
зифаларыннан баш тартырга
мђжбњр була. Полиция
књзђтње астында гаилђсе
белђн Бљгелмђ шђџђрендђ
яши башлый.

Ђлеге хђллђргђ дђ кара-
мастан, ул фђн џђм ђдђбият
љлкђсендђ эшчђнлек алып
бара. Зур тырышлык куеп
тарихи материаллар ќыю,

тарихи ђдђбиятыбызны
љйрђнњ љстендђ эшли. Шул
хезмђтлђренећ ќимешлђре
буларак, 1911-1914 елларда
бер-бер артлы аныћ "Себер
тарихы", "Казан ханлыгы",
"Сљембикђ" исемле тарихи
ђсђрлђре басылып чыга.  Ка-

зан университеты каршында-
гы Археология, тарих џђм
этнография жђмгыятенећ ха-
кыйкый ђгъзасы була (1913).
Бер њк вакытта "Йолдыз",
"Вакыт", "Шура", "Мђктђп",
"Аћ" џ.б. вакытлы басмалар
белђн хезмђттђшлек итђ.

Февраль революция-
сеннђн соћ милли демокра-
тик хђрђкђтнећ актив
ђйдђњчесенђ ђверелђ. Росси-
ядђ яшђњче тљрки халыклар-
ныћ милли-мђдђни мохтари-
ятлђрен оештыруны яклап
чыга. Бљтенроссия мљсел-
маннарыныћ I џђм II корыл-
тайларында катнаша, II ко-
рылтайда Эчке Россия џђм
Себер мљселманнарынын
милли-мђдђни автономиясен
тљзњ нигезлђрен ђзерлђњче
комиссиягђ ђгьза итеп сайла-
на. 1917-1918 елларда
Миллђт Мђќлес депутаты,
тљркичелђр фракциясе ђгъза-
сы була.

 КОМУЧ хакимлеге ва-
кытында Бљгелмђ шђџђренећ
жирле њзидарђсендђ актив
эшчђнлек алып бара (1918).
Бљгелмђне Кызыл Армия ал-
гач, Азђрбайќан Демократик
Республикасынын башкала-
сы Ганќђ шђџђренђ књчеп
китђ. 1920 елныћ сентяб-
рендђ Совет хљкњмђте тара-
фыннан кулга алына џђм
Баку шђџђрендђге Баилов
тљрмђсенђ ябыла. ТАССР жи-
тђкчелеге талђбе белђн туган
ќиренђ кайтарыла. Чистай
шђџђрендђ аклар контрраз-
ведкасына ярдђм итњдђ га-

еплђп уздырылган мђхкђмђ
утырышында аклана џђм
1921 елныћ апрелендђ иреккђ
чыгарыла. 1920 елларда
Бљгелмђ кантоныныћ Шљгер,
Зђй, Каратай авыллары џђм
Бљгелмђ шђџђре
мђктђплђрендђ укыта. Татар
язуын гарђп графикасыннан
латиницага књчерњгђ каршы
чыга. 1929 елда кабат кулга
алына џђм Соловки лагерена
озатыла. 1933 елда сђламђт-
леге начараю сђбђпле, ла-
герьдан азат ителђ. 1934 елда
елда Архангельскидан
Бљгелмђгђ кайтып ярты ел
торгач, Џади Атласи гаилђсе
белђн Казанга књчеп килђ.
1936 елда ул тагын кулга
алына. Совет хљкњмђтенђ
каршы эш алып барган мил-
лђтчел контрреволюцион
ошма тљзњдђ нахакка гаеплђ-
неп, 1937 елныћ октябрендђ
атып њтерелђ. Шулай итеп,
татар халкыныћ мђшџњр ул-
ларыннан булган Џади Атла-
си кебек биниџая зур шђхес-
нећ гомере ул чордагы књп
зыялыларныкы тљсле тђмам-
лана. 1958 елда ул аклана џђм
реабилитациялђнђ.

Мђкалђне Рђшид
МАЛИКОВ ђзерлђде
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РеспубликабыздаРеспубликабыздаРеспубликабыздаРеспубликабыздаРеспубликабызда
"Сабыйга-2" акциясе уза"Сабыйга-2" акциясе уза"Сабыйга-2" акциясе уза"Сабыйга-2" акциясе уза"Сабыйга-2" акциясе уза

18 ноябрьгђ кадђр "Яћа га-
сыр" радиосы Њзђклђшкђн дини
оешма - Татарстан Республика-
сы мљселманнары Диния нђзарђ-
те белђн берлектђ "Сабыйга-2"
акциясен уздыра.

Ђлеге чара кысаларында Ка-
занныћ Киров районында урнаш-
кан Балалар инфекцион хастахан-
ђсенђ ярдђм књрсђтелђчђк. Биредђ
ђнилђре ташлап киткђн яћа туган
сабыйларга "ватные палочки", пам-
перслар, яћа туган сабыйларга
яраклы киемнђр кирђк.

Газетабызныћ 21 октябрь санында
(№10) "Ноябрь аенда ничек ял итђчђкбез?"
дип исемлђнгђн язма дљнья књргђн иде.
Дњртенче биттђ урын алган ђлеге мђкалђнећ
5 нче абзацында (2 нче графа, астан 9 нчы
юл) "6 нчы ноябрь" диясе урынга "7 нче но-
ябрь", дип ялгышлык киткђн. Без укучы-

Тљзђтњ

ХАТЫНЫМ
МИЋА ЕШ ЊПКЂЛИ

Кайгыгызны уртаклашабыз
Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђзарђте рђи-

се Илдус хђзрђт Фђиз, Тљркия Республикасында ќир тетрђњ арка-
сында булган фаќигагђ бђйле рђвештђ, Тљркия Президенты Аб-
дуллаџ Гљлгђ, илнећ Премьер-министры Рђќђп Тайип Эрдоганга
мљрђќђгать итте.

- ТР мљселманнары Диния нђзарђте џђм шђхсђн њз исемемнђн
Тљркиядђге ќир тетрђњ нђтиќђсендђ њз якыннарын югалтканнар-
ныћ, бђла-казада зыян књргђн тљркиялелђрнећ тирђн кайгысын ур-
таклашам", - диелђ Татарстан мљфтие Илдус Фђиз юллаган кайгы-
намђдђ. - Зарар књрњчелђргђ булдыра алганча ярдђм итњегезгђ ши-
гебез юк. Хђзерге вакытта вафат булучыларныћ гаилђлђре ярдђмгђ
мохтаќ, алар љчен югалту газабын кичерњ авыр. Без дђ, њз чираты-
бызда, аларга Аллаџы Тђгалђнећ сабырлык бирњен сорап џђм Ул
биргђн сынауларда халыкныћ сынмавын-сыгылмавын телђп дога
кылабыз.

Соћгы арада хатыным белђн еш кына сњзгђ килђбез.
Сђбђплђре юк-бардан, ђйтик, гомер туебызга чђчђк
бђйлђме алып кайтмаганга, кафега алып бармаганга,
дусларга аныћ рљхсђтеннђн башка нђрсђ дђ булса бирсђм
џђм башка вак кына мђсьђлђлђрдђн килеп чыга. Бер ка-
раганда, чњп кенђ мђсьђлђлђр дђ бит, лђкин каршылык-
ка кергђннђн соћ, мин њз-њземне битђрли башлыйм, га-
епле итеп хис итђм.  Хатыным намазлы џђм ул мића,
динебез кануннары буенча џђрбер гамђлне аныћ белђн
кићђшлђшеп эшлђргђ тиешмен, дип ђйтђ. Мин аћа ир-
атныћ солидар булырга тиешлеген ђйтеп тђ карыйм.
Ђмма ул берни дђ аћламый, барыбер аныћ белђн кићђш-
лђшњемне сорый. Мића нишлђргђ? Кићђш бирегезче.

ДИН ЂЏЕЛЕ ЌАВАБЫ:
Хатыныћны шатландыру, аћа

бњлђклђр бирњ, шаяру, матур сњзлђр
ђйтњ - пђйгамбђребезнећ (с.г.в.)

сљннђте. Ир-атка хаты-
ны белђн кићђшлђшњ
хђерлерђк, ђгђр дђ ул
берђр сорауда ки-

ћђшлђшњ-

не кирђк дип тапмаса, анысы да рљхсђт
ителђ. Бњлђк бирмђгђнгђ яки кафега
алып бармаганга ирећ белђн сњзгђ
килњ, араны бозу - шђригать буенча
гљнаџ санала. Мљмкинлегегез булган-
да, чђчђк бђйлђмнђре бирергђ, шат-
ландырырга, сабырлык књрсђтергђ
тырышыгыз, шул очракта Аллаџы
Тђгалђнећ рђхмђтенђ ирешерсез.
Аллаџ ярдђменнђн ташламасын!

ПСИХОЛОГ ФИКЕРЕ:
Аћлавымча, биредђ берничђ про-

блема кисешђ. Кемгђ ярарга: хатын-
гамы, дусларгамы? Ђлеге проблема
белђн бњгенге кљндђ џђр икенче гаилђ
очраша. Мондый очракта урталыкны
табарга кирђк - ягъни бњре дђ тук, са-
рык та исђн булсын. Хатыныгызны
ђлеге канђгатьсезлеккђ нинди
сђбђплђр этђрђ?  Мљгаен, хатыныгыз
сезнећ тормышыгызда њзенећ ђџђми-
ятле урын тотуын аћларга телидер.
Билгеле булганча, барлык яктан да
килгђн тормышта яшђгђн, њз-њзеннђн
канђгать булган кеше юк-барга игъти-
бар бирми. Хатыныгызда дусларыгыз-
га, дљресрђге, аларныћ ихтияќлары-
на књбрђк игътибар итњегез кљнлђшњ
хислђре тудырган.

Тагын шуны да истђн чыгармас-
ка кирђк: хатын-кыз џђм ир-ат пси-
хологик яктан икесе ике тљрле. Сезгђ
вак кына булып књренгђн мђсьђлђлђр
тормыш иптђшегез љчен бик тђ

ђџђмиятле булырга мљмкин. Ђгђр ул
сезгђ нык ышанса џђм њзенећ фике-
ре сезнећ љчен ђџђмиятле булуын
сизсђ, дусларыгыз белђн аралашкан-

га каршы килмђс иде. Моћа
ирешњ авыр тњгел: ић мљџи-

ме - аћа њзегезнећ их-
т и р а м ы г ы з н ы
књрсђтегез, аныћ фи-
керен тыћларга
љйрђнегез. Кылган га-
мђллђрегезнећ дљрес-

легенђ тиешле дђлиллђр дђ
китерњ мљџим. Чикне узмау, ур-

талыкны саклау њтђ дђ ђџђмият-
ле. Киресе књзђтелгђндђ, аныћ ихти-
рамын югалтачаксыз, абруегыз
тљшђчђк. Менђ монысы - чыннан да,
катлаулы мђсьђлђ. Ислам диненђ
бђйле булган сорауларда ул њзе

белђн кићђшлђшергђ чакыра икђн,
димђк, хатыныгыз ђлеге сорауларда
њзен белемлерђк итеп хис итђ. Шу-
лай итеп, ђлеге љлкђдђ сезгђ белеме-
гезне тирђнђйтњ кирђк. Чђчђк яки
башка тљрле бњлђклђр бирњне билге-
ле бер кљннђр белђн генђ бђйлђњ яра-
мый, џич кљтмђгђндђ, уйламаганда,
гадђти кљннђрдђ дђ њз мђхђббђтећне
раслау бик тђ мљџим.

Кайбер мђсьђлђлђрдђ ир-атка
бђйле булган солидарлык хисе турын-
да онытып торсагыз да була, бигрђк
тђ гаилђгезгђ турыдан-туры зыян
килгђндђ (шулай ук динебез канунна-
ры бозылганда). Ђлеге проблеманыћ
икенче ягы - бђхђс килеп чыкканда њз-
њзећне ничек тотарга? Бу очракта
њзећнећ њпкђћне озак саклау урынсыз,
телђсђ кайсы  юл белђн хатыныћныћ
игътибарын башкага юнђлтњ кирђк.
Проблема шунда ки, кешедђ њпкђ ни-
кадђр књбрђк сакланса, аныћ башын-
дагы уйлары да шулкадђр томанлы-
рак була (аныћ тискђре хислђре арта-
чак кына). Дљресен  генђ ђйткђндђ, ха-
тын-кызлар бик эмоциональ булган-
га, аларны тискђре уйлардан арынды-
ру авыр тњгел, ић мљџиме - ђлеге си-
туациядђ бирешмђњ. Димђк, аныћ
књћелен књтђрергђ, иркђлђргђ, аныћ
эчке дљньясын ачар љчен барысын да
эшлђргђ кирђк.

Ќавап islam.ru сайтыннан
алынды

ларыбыздан гафу њтенђбез џђм ђлеге абзац-
ны дљрес итеп тњбђндђгечђ укуларын њтенђ-
без: "Шулай итеп, быел Татарстанда 4 нче
џђм 6 нчы ноябрь кљннђре - эш кљне булма-
ган бђйрђм кљне, ђ 7 нче ноябрь ял кљне бу-
лып саналачак, дип хђбђр итђ tatar-inform.ru
сайты".

21 октябрь кљнне
ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђтеннђн -
беркетмђлђр бњлеге
мљдире Илшат На-
сыйбуллин, Татар-
станныћ ќђзаларны
њтђтњ буенча Феде-
раль хезмђте (УФ-
СИН) белђн элемтђдђ
тору бњлеге ќитђк-
чесе Айрат хђзрђт За-
рипов, ярдђм књрсђтњ
џђм хђйрия бњлеге
ќитђкчесе Гљлнара Садыйко-
ва, "Дин вђ мђгыйшђт" газе-
тасы мљхђррире Нияз Сабир-
ќанов, уку-укыту бњлеге бел-
гече Айдар Кђрибуллин
Ђлмђт шђџђренђ сђфђр кыл-
ды.

Делегация Ђлмђт мљхтђсибђте
белђн књреште, шђџђрнећ Ќђмигъ
мђчетендђ булды, район мђчетлђ-

ОЧРАШУ УРЫНЫ – ЂЛМЂТ

рендђ ќомга намазы укыды,
Ђлмђтнећ егетлђр џђм кызлар
мђдрђсђсе студентлары белђн ара-
лашты, мђчеткђ йљрњчелђрнећ со-
рауларына ќавап бирде. Мљфтият
вђкиллђре шулай ук Ђлмђт муни-
ципаль районы башлыгы урынба-
сары Ирек Фђррахов белђн очраш-
ты, райондагы дини торыш турын-
да сљйлђшњ алып барды.

Балык
бистђсендђ

эшлђр
гљрлђп бара

- Россия ислам универ-
ситетына - 285, Ислам
динен кабул итњгђ 1000
ел исемендђге мђдрђсђгђ
78 капчык бђрђћге ќыеп
тапшырдык, - дип башла-
ды њз сњзен Балык бист-
ђсе районы имам-
мљхтђсибе Сђњдђхан
хђзрђт Гайнетдинов. -
Шулай ук "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсенђ дђ 120 кап-
чык бђрђћге ђзерлђп куй-
дык.

Районда гошер сђдакасын ќыю
ђле дђ дђвам итђ. Барлыгы биш йљз
кырык капчыклап (22 тонна тирђ-
се) бђрђћге, 400 килограмм яшелчђ
ќыелган. Килђсе атнага гошер сђда-
касы ќыюда актив катнашкан имам-
нарны бњлђклђргђ ниятлилђр. Ђлеге
эштђ райондагы 46 мђхђллђнећ
утыз сигезе берљзлексез катнашкан.

Быел Балык бистђсе Ќђмигъ
мђчетендђ ремонт эшлђре кић колач
белђн узган. "Мђчетнећ 39
тђрђзђсен алмаштырдык (бер тђрђзђ
11 мећ сум тора). Мђчет ђйлђнђсен
койма белђн ђйлђндереп алдык
(аныћ гомуми озынлыгы 280 метр).
Быел бик тђ катлаулы ел булды", -
дип белдерде С.Гайнетдинов. Шу-
лай ук мђчет тњбђсенђ дђ ремонт
ясаганнар.

Балык бистђсендђ џђм район-
ныћ унќиде авыл мђчетендђ дини
укулар башланып киткђн. Ќђмигъ
мђчеттђ дђреслђрне "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсен тђмамлаган дњрт укыту-
чы алып бара. Авылларда 11-12
укытучы гыйлем бирђ. Балык бис-
тђсе мђчетендђ дђреслђр атнаныћ
дњрт кљнендђ њтђ: чђршђмбе, пђнќе-
шђмбе, шимбђ, якшђмбе. Дђреслђр
ял кљннђрендђ љлкђн буын вђкиллђ-
ре љчен аерым оештырыла.

Нияз САБИРЌАНОВ

Балаларга ярдђм итђргђ телђњ-
челђр тњбђндђге адрес буенча
мљрђќђгать итђ ала: 420111 Казан
шђџђре, Лобачевский урамы, 6 нчы
йорт (ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ хђйрия бњлеге). Бе-
лешмђлђр љчен телефон: +7 (843)
236-52-12, 89872639889 (Гљлнара
Садыйкова).

Ятимнђргђ карата мљнђсђбђткђ
бђйле рђвештђ Аллаџ илчесе (сгв):
"Кем дђ кем ятим баланы њзенђ
тђрбиягђ ала, аныћ хокукларын сак-
лый џђм башыннан ягымлы итеп
сыйпый икђн, шул кешегђ Аллаџы
Тђгалђ, бу ятимнећ башында књпме
чђче бар, шул хђтле савап бирђчђк,
бу ятимнећ башында књпме чђче
бар, шул хђтле гљнаџларын ки-
черђчђк џђм бу ятимнећ башында
књпме чђче бар, шул хђтле
дђрђќђлђр бњлђк итђчђк", - диелгђн
("Мђќмугатуль-бђян").
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