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Изгелек ќирдђ
ятмас...

- 31 октябрь
кљнне Татарстан
Республикасы
мљселманнары
Диния нђзарђте-
нећ Президиумы
утырышында га-
еткђ ђзерлек
мђсьђлђлђре ка-
ралды, - дип баш-
лады њз сњзен Та-
тарстанныћ баш
казые Ќђлил хђз-
рђт ФАЗЛЫЕВ.

Корбан гаете кљнне, ягъни 6 нчы ноябрьдђ
кояш мђркђзебез Казанда сигез туларга бер
минут кала чыга. Быелдан башлап сђгать тел-
лђрен бњтђн "кышкы вакыт"ка књчермђячђк-
без, љйлђ, ќомга вакытлары да ел ђйлђнђсе
13.02 сђгатьтђ калачак. Тик кайбер календарь-
ларда октябрьнећ соћгы якшђмбесеннђн баш-
лап намаз вакытлары "кышкы вакыт"та би-
релгђн. Ђлеге момент аћлашылмаучанлыклар
китереп чыгарырга мљмкин, шућа књрђ игъ-
тибарлы булырга кирђк.

- Гает намазы - вђќеб, иртђнге намаз -
фарыз. Шућа књрђ без халыкны иртђнге намаз-
га да мђчеткђ ќыю яклы. Аны ќђмђгать белђн
уку - ялгыз гына укуга караганда егерме ќиде
мђртђбђ саваплырак та бит ђле. Шунлыктан

халыкны сђгать ќидегђ ќыеп, иртђнге намаз
укыячакбыз. Намаздан соћ ђрвахларга дога кы-
лырга, сигезенче яртыларда Корбан бђйрђме
вђгазен башларга, сигез тулып утыз минуттан
да соћга калмыйча гает намазын укырга, дигђн
карарга килдек. Гает - кояш чыгып 20-30 ми-
нут узгач, ягъни кояш ќирдђн ике метр чамасы
(сљћге буе) књтђрелгђч укылырга тиеш. Шулай
итеп, Татарстанда быел гает намазы вакыты,
уртача алганда, сигез тулып утыз минутка туры
килђ, - диде Ќ.Фазлыев.

Мђчеткђ бара алмаган кеше корбанын
бернинди шик-шљбџђсез сђгать тугыз тулгач
чала ала. 6 нчы ноябрьдђ вакыты яисђ мљмкин-
леге булмаганнар ђлеге гамђлне 8 нче ноябрьгђ
кадђр, ягъни сишђмбе кљнне кояш баеганчы
њтђсђ дђ дљрес булыр.

ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт Фђиз гает намазын Ка-
зандагы "Мђрќани" мђчетендђ укытыр, дип
кљтелђ. Биредђ бђйрђм вђгазе сђгазь тугызда
башлана, ул "Татарстан - Яћа гасыр" телека-
налыннан турыдан-туры трансляциялђнђчђк.
Корбан гаете вђгазен, Аллаџ телђсђ, зђћгђр
экраннар аша авырып мђчеткђ бара алмаучы-
лар, гарип-горабђлђр, хатын-кызлар гына
тњгел, республикабыз мђчетлђреннђн гает
укып кайткан бар халык та карый алачак.

5 нче ноябрь - Гарђфђ кљне. Шул
кљннећ иртђнге намазыннан башлап (9 нчы
ноябрьнећ икенде намазын да кертеп), бар-
лыгы - 23 намазда фарызларыннан соћ ике
якка сђлам биргђннђн соћ, тђшрик тђкби-

рен ђйтњ вђќеб булачак. Ђлеге гамђл фа-
рыз намазларны ялгыз гына кылсаћ да,
ќђмђгать белђн укысаћ да њтђлергђ тиеш.

Гает кљнне тагын нинди саваплы
гамђллђр њтђргђ мљмкин соћ? Беренчедђн,
гает намазына сђхђрдђн соћ уразадагы кебек
ашамыйча-эчмичђ бару - бик књркђм эштер.

Ђйтик, 6 нчы ноябрь кљнне кояш якынча
сђгать сигезлђрдђ чыга икђн, иртђнге алтыдан
соћ ризык капмаска кирђк. Гает намазы укып
кайткач (беренче корбанныћ каны ќиргђ таму
белђн) ризык кабу бик тђ саваплы. Шулай ук
корбан шулпасы белђн авыз итђргђ дђ мљмкин.

(Ахары 2 нче биттђ.)

2011 елныћ 6 ноябре

Хљрмђтле Татарстан мљселманнары!
Сезне чын йљрђктђн изге Корбан-бђйрђме белђн

тђбрик итђм!

Бу бђйрђмнећ тантаналы мизгеллђрендђ без иманы-
быз ныгуга, яћа рухи тђќрибђ алуыбызга, эчке гармони-

ягђ ирешњебезгђ сљенђбез. Ђлеге бђхетле кљннђрдђ мђчеттђ моћлы азан
яћгырый, барлык мљэмин-мљселман догаларын Аллаџы Тђгалђгђ юл-
лый. Коръђни-Кђримдђ ђйтелгђнчђ: "Сђдака - авырлыкларны ќићњ
юлы". Мохтаќларга ярдђм књрсђтеп џђм игелек кылып џђрберебез алар-
ныћ хђленђ керђ, књћеллђренђ бђхет ићдерђ, йљрђклђренђ шђфкать џђм
мђрхђмђт орлыклары сала.

Татарстандагы књркђм дини традициялђр милли њзенчђлеклђрне,
халкыбызныћ књп гасырлык бай мирасын саклауга, ќђмгыятьнећ ђхла-
кый нигезлђрен џђм дин тотучыларныћ бердђмлеген ныгытуга ярдђм
итђ. Республикабыз мљселманнары, Татарстандагы традицион дин
вђкиллђре белђн дус-тату яшђп, ќђмгыятьнећ рухи яћарышында џђм
њзара аћлашу процессында алга таба да актив роль уйнар, дип ыша-
нам.

Корбан бђйрђме барыбызга да кљч џђм илџам љстђсен, игелекле
гамђллђргђ рухландырсын, џђр йортка, џђр гаилђгђ шатлык џђм љмет
китерсен!

Сезгђ ќан тынычлыгы, сђламђтлек, муллык џђм иминлек телим!

Татарстан Республикасы
Президенты                                                                      Р.Н.МИЋНЕХАНОВ

Ђлмђттђ
кунакта

Татарстанныћ баш казые: "Егерме мећ сум акчасы
булган кешегђ корбан чалу мђќбњри"
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Хљрмђтле татарстанлылар!

Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђза-
рђте џђм шђхсђн њз исемемнђн барлык дин кардђшлђре-
безне дђ ић олы џђм мљбарђк бђйрђмнђрнећ берсе булган
Корбан гаете белђн котлыйм.

Корбан гаете, ислам динендђге башка бђйрђмнђр ке-
бек њк, књркђм эшлђр кылуны, рухи чисталыкка ирешњ-
не џђм гљнаџларыбызны ярлыкауны гђњдђлђндерђ.

Ђлеге бђйрђм бигрђк тђ авыруларга, бђла-казаларга
юлыккан мљселман кардђшлђребезгђ, олы буын вђкил-
лђренђ, ятимнђр џђм мохтаќларга битараф калмаска,
аларга игътибар илђ ихтирам књрсђтергђ чакыра. Тор-

мышта, матди байлыктан бигрђк, якыннарыћныћ, туганнарыћныћ игъ-
тибары џђм ќылы мљгамђлђсе књпкђ кыйммђтрђк булуын искђртђ.

Корбан чалу - кешелђр љчен Аллаџ тарафыннан билгелђнгђн,
пђйгамбђрлђр кылган вђ безгђ кушып калдырылган изге гыйбадђтлђр-
нећ берсе. Ђлеге бђйрђм кљннђрендђ Аллаџы Тђгалђгђнећ бљеклегенђ,
Исламныћ хак дин булуына тагын бер кат инанабыз. Мљселманнар, Иб-
раџим галђйџиссђламнећ юлын дђвам итеп, рухи-ђхлакый камиллеккђ,
бер-берсенђ хђерхаџлы булуга ирешђ.

Ђлеге бђйрђмнећ республикабыздагы халыкара дуслыкны, бердђм
хезмђттђшлекне ныгытуга, мљселман љммђтен берлђштерњ љчен ярдђм ит-
ђсенђ чын књћелдђн ышанам.

Ихластан татарстанлыларны Корбан гаете белђн тђбрик итђм. Ал-
лаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ џђрбарчабызга да књћел тынычлыгы, иман
байлыгы, бђрђкђтле озын гомерлђр насыйп ђйлђсђ иде. Кылган догала-
рыбызны, изгелеклђребезне, биргђн садакаларыбызны џђм дђ инде чал-
ган корбаннарыбызны кабуллардан кылып, калеблђребезне бђйлђп,
мљселман љммђтен берлђштерсђ иде.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Татарстан Республикасы
Президенты Р.Н.МИЋНЕХАНОВныћ

Корбан-бђйрђме ућаеннан
МЉРЂЌЂГАТЕ

КОРБАН БЂЙРЂМЕ
МЉБАРЂК БУЛСЫН!

Корбан гаете ућаеннан Татарстан
мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз
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ЯШЕЛ ЊЗЂН
5 ноябрь кљнне Яшел њзђн

шђџђренећ Мирный микрорай-
онында тантаналы рђвештђ
мђчет ачылачак. Шђџђргђ керњ
љлешендђ урнашкан ђлеге ике
манаралы мђчетне Корбан
бђйрђменђ тљзеп љлгерттелђр.
"Мђчет ачылышына зур-зур
кунакларны - ТР мљселман-
нары Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт Фђизне,
шђџђр хакимияте вђкиллђрен,
тљрле предприятие ќитђкчел-
ђрен чакырдык", - диде Яшел
њзђн шђџђре џђм Яшел њзђн
районы имам-мљхтђсибе Габ-
делхђмит хђзрђт Зиннђтуллин.

Элеккеге балалар бакчасы
бинасында мђдрђсђбез эшлђп
килђ. Яшел њзђн шђџђрендђге
ђлеге уку йорты њз эшен љч ел-
лык укыту программасы ниге-
зендђ алып бара. Бу - башлан-
гыч дини белем бирњче уку
йорты. 1998 елда хђрабђ хђлендђ
бирелгђн бинаныћ кайбер
љлешлђрен тљзеклђндереп, шул
ук елдан њз эшчђнлегебезне
алып бара башладык. Мљхтђ-
сибђтебез дђ шунда урнашкан.
"Таћ" исемле газетабыз нђшер
ителђ. Бњгенге кљндђ мђдрђ-
сђбездђ љч йљз иллелђп кеше
укый. Дин гыйлеме алырга те-
лђњчелђр атна уртасында да,
шимбђ-якшђмбе дђ килђ, алар
биредђ яшђп укымый; арала-
рында мђктђп балалары да бар,
яшь буенча бернинди чик-
лђњлђр куелмаган. Телђклђре
генђ булсын. Укучылар алга
таба белемнђрен югарырак
дини уку йортларында дђвам
иттерергђ телђсђ, характерис-
тика џђм юллама бирђчђкбез, ул
шђкертнећ белем дђрђќђсен
књрсђтњ љчен хезмђт итђ, - дип
аћлатма бирде Г.Зиннђтуллин.

Кљзге каникул вакытын-
да балалар љчен лагерь оеш-
тырдык. Аларны ашатып-
эчертеп, ял вакытларында бе-
лем алу љчен шартлар тудыра-
быз. Лагерь мђдрђсђ бинасын-
да уза. "Иртђнге сђгать тугыз-
дан алып 15.00 сђгатькђ кадђр
балалар лагерьда. Ђлеге бер
атналык лагерьда балаларга
укудан тыш, уеннар да карал-
ган, - диде Габделхђмит хђзрђт.
- Лагерьга унбишлђп мђктђп
баласы килде. Егетлђр белђн
кызлар аерым-аерым тљркем-
нђрдђ шљгыльлђнђ".

Кышкы каникулда да ла-
герь оештырырга да уйлый-
лар. Џђр каникул саен лагерь
њткђрњ биредђ традициягђ
кергђн.

Авылларыбызда тормыш
тђќрибђсен алган, љлкђн яшь-
тђге имамнар хезмђт итђ. Олы
Ачасыр авылында Габбас
хђзрђт имам булудан тыш, ос-
тазлык та итђ. Ул мђчеттђ уку-
укыту љчен ќавап бирђ. Аныћ
ќитђкчелегендђ егерме бишлђп
бала дђрес ала. Џђр ел саен ап-
рель аенда Коръђн уку буенча
бђйгелђр њткђрђбез, шул Олы
Ачасыр авылыннан ђлеге
ярышларда шактый бала кат-
наша.

Мондый бђйге апрельнећ
соћгы дистђсеннђн соћ туры
килгђн пђнќешђмбегђ бил-
гелђнђ икђн.

 P.S.: њткђн сентябрьдђ
Яшел њзђн шђџђрендђ тагын бер
књркђм вакыйга булган. Шђџђр-
нећ корабльлђр тљзњче Горький
заводы территориясендђ џђм
аныћ карамагындагы янгын
сњндерњ частендђ тантаналы
рђвештђ берьюлы ике бина -
мђчет џђм православие храмы
ачылган.

Мљхтђсибђт
ЯЋАЛЫКЛАРЫ

27 октябрь кљнне Голђ-
мђлђр шурасы рђисе, Рос-
сия ислам университеты-
ныћ уку-укыту эшлђре бу-
енча проректоры Рљстђм
хђзрђт Батров белђн
Ђлмђт якларына юл тот-
тык. Ђлмђткђ беренче генђ
баруым. Матбугат битлђ-
рендђ дини сђясђте љчен
еш тђнкыйтьлђнгђн бу
шђџђргђ барыр алдыннан
књћелдђ ниндидер хафа-
лану да туган иде. Чыннан
да, Ђлмђттђ вђзгыять кат-
лаулымы, мљхтђсибђт-
нећ яћа идарђсе нинди
шартларда эшли икђн
џ.б.?

Ић беренче эш итеп, Ќђмигъ
мђчет бинасында урнашкан егетлђр
мђдрђсђсе шђкертлђре белђн очраш-
тык. Шђкертлђргђ Диния нђзарђте-
нећ яшьлђр сђясђте, гамђлдђге
яшьлђр оешмалары џђм яћа оешкан
Мљселман яшьлђре берлеге турын-
да сљйлђдек. Ђбњ Хђнифђ турында
китап язган Рљстђм хђзрђт дин ђџеле-
нећ тормыш юлы, олуг галим нигез
салган мђзџђбнећ њзенчђлеклђре,
аныћ хезмђтлђре џђм мирасыныћ тљп
кыйммђтлђре турында сљйлђде,
шђкертлђрне шулай ук Голђмђлђр
шурасы эшчђнлеге белђн дђ таныш-
тырды. Килгђн кунакларны тыћла-
ганнан соћ шђкертлђр Рљстђм
хђзрђткђ њзлђрен кызыксындырган
сорауларын яудырды. Аларны

бигрђк тђ Голђмђлђр шурасына сай-
лану мђсьђлђлђре кызыксындырды,
шђкертлђр шулай ук Россия ислам
университеты эшчђнлеге, килђчђктђ
укуларын дђвам иттерњгђ бђйле со-
рауларын да бирде. Биредђге књп
кенђ студентлар Рљстђм хђзрђт белђн
"Яћа гасыр" телеканалы ("Актуаль-
ный ислам" тапшыруы) аша таныш
булган. Гомумђн алганда, укучылар
њзлђрен актив тотты.

Шђкертлђр белђн очрашудан
без бик канђгать калдык џђм њз фи-
керлђребезне мђдрђсђ ќитђкчесе
Энќе Хђсђншинага ќиткердек.
Энќе ханым исђ биредђге вђзгыять-
нећ яхшы якка њзгђрњен џђм уку елы
башында мђдрђсђнећ эчке тђртип ка-
гыйдђлђре белђн килешмђгђн сту-
дентларныћ њз телђклђре белђн кит-
њен ђйтте.

Љйлђ намазын Ќђмигъ мђчеттђ
укыганнан сон, мђчет картлары
белђн очраштык. Алар да безгђ би-
релгђн књп кенђ сораулары аша Ди-
ния нђзарђтенећ традицион рухи
кыйммђтлђрне торгызуга, хђнђфи
мђзџђбен кайтаруга юнђлтелгђн эш-
чђнлеген хуплаулады. Кайбер мљсел-
ман яшьлђрендђ олы буынга џђм го-
реф-гадђтлђргђ карата тиешле
хљрмђт булмауга борчылулары ту-

рында да фикерлђр яћгырады.
Књптђн тњгел генђ Казанда узган
мљселман кинофестивале турында
да сораулар булды, ђлеге фестиваль-
нећ  исеме ќисеменђ туры килми,
дигђн нђтиќђ ясалды.

Администрациядђ узган кыска
вакытлы очрашудан соћ, кызлар
мђдрђсђсенђ юл тоттык. Кызлар со-
раулар бирњ буенча хђтта егетлђрне
дђ уздырды. Аларны књбрђк иќти-
магый љлкђгђ караган сораулар кы-
зыксындырды. Мисал љчен, яулык-
лы кызларныћ эшкђ урнашу пробле-
масы, њз љстећдђ эшлђњ, сђлђтећне
њстерњ, мљслимђлђрнећ ялын оеш-
тыру кебек мђсьђлђлђр... Ђлеге со-
раулар, чыннан да, кљн кадагында.
Бу љлкђдђ эшлисе эшлђр књп џђм
ђлеге проблемаларны чишњ љчен
кызларныћ њзлђренђ дђ зур кљч ку-
ярга туры килђчђк. Рљстђм хђзрђт
аларга, РИУдагы кебек, мђдрђсђдђ дђ
дебатлар турниры њткђрергђ кићђш
итте.

Гомумђн, Ђлмђткђ бару,
шђкертлђр белђн очрашу бездђ бары
тик ућай фикерлђр генђ калдырды.
Књп эш башкарылган. Ђ килђсе
адым, минемчђ, барлык мљселман
уку йортларыныћ уку-укыту про-
граммаларын бер калыпка салу бу-

Ђлмђттђ
кунакта

лырга тиештер. Болай эшлђгђндђ,
Ђлмђт мђдрђсђсе шђкертлђре њз бе-
лемнђрен РИУ кебек башка вузлар-
ныћ югары курсларында дђвам ит-
терђ алачак.

Без килђчђктђ тагын да ныклы
элемтђдђ торып, бергђ-бергђ тљрле
проектлар, акциялђр њткђрњ турын-
да да сњз алып бардык. Кыска гына
вакыт эчендђ район мљхтђсибе Ра-
фикъ хђзрђт Мићнђхмђтов џђм юга-
рыда телгђ алынган ике мђдрђсђ ќит-
ђкчесе Энќе Хђсђншина ару-талуны
белмичђ књп эшлђр эшлђгђн.
Ђлмђттђ яћа дини оешма тљзеп, Та-
тарстан мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ тљп казанышы булган берл-
ђшњне, республикабыздагы дини
бердђмлекне ќимереп, Аллаџы Тђга-
лђнећ: "Џич тђ аерылмагыз џђм бер-
берегездђн киселеп тљрле юлларга
китмђгез!" аятенђ (Коръђни-Кђрим-
нећ "ђл-Гыймран" сњрђсендђге 103
нче аять) каршы барудан да курык-
мыйча, сђяси уеннарга кереп киткђн
ќитђкчелђрдђн аермалы буларак, бу
ике кеше ислам љммђтен њстерњ,
ќђмгыятьтђ бердђмлек, татулык џђм
иминлек урнашсын љчен њз кљчлђрен
жђллђми. Аларга эшлђрендђ зурдан-
зур ућышлар телђп, килђчђктђ дђ хез-
мђттђшлек итђрбез, дигђн љметтђ
калам.

Айнур СОЛТАНОВ,
Њзђклђшкђн дини оешма –
Татарстан Республикасы

мљселманнары Диния
нђзарђтенећ яшьлђр белђн

эшлђњ бњлеге ќитђкчесе.

(Ахыры.
Башы 1 нче биттђ.)

Гает - ул сљенеч кљне, догалар-
ныћ кабул була торган вакыты. Ђ
дога кабул булсын љчен без ул
кљнне Аллаџ риза булырлык итеп
њткђрергђ тиешбез. Намазларны
укыгач, гает сђдакасы бирергђ, зи-
ратка барып каберлђрне
зиярђт кылырга,
Коръђн укырга
кићђш итђбез.
Авыру -сырхау -
ларныћ, туганна-
рыћныћ хђлен
белњ - Аллаџы
Тђгалђ канђгать
була торган
гамђллђрдђн бу-
лыр. Байлыгы
кљмеш нисабы
белђн 595 грам-
мга ќиткђн ке-
шегђ (быел бу
якынча 20 мећ
сумга туры килђ)
корбан чалу вђќеб
була. Моћа "тере"
акча гына тњгел,
љећдђ булган бар-
лык "роскошь" -
алтын-кљмеш эшл-
ђнмђлђре дђ керђ.
Ђќђте булган ке-
шегђ корбан чалу
вђќеб тњгел. Ђќђткђ
кермичђ генђ корбан-
лыгын булдыра алган

Татарстанныћ баш казые:
"Егерме мећ сум акчасы булган кешегђ

корбан чалу мђќбњри"
кешегђ корбан вђќеб хљкемендђ.
Ђќђтенећ тњлђве дђ кот очарлык
булмаган кеше сарык суеп, аны га-
илђсе љчен тота ала. Уйлап кына
карыйк: бњгенге кљндђ ђќђтле кеше
дђ "ђќђтем бар", дип, ашамыйча-
эчмичђ тормый бит инде, продук-
циясен сатып ала. Урта хђлле џђм
мохтаќлыгы булган кеше итне њз

гаилђсе љчен кулланса да дљрес
була. Итне љчкђ бњлњ - ул бай ке-
шелђр љчен. Аныћ берсе - њзе,
икенчесе - туганнары, калганы -
авыру-сырхаулар љлеше. "Кабатлап
ђйтђм: кешенећ гаилђсе урта
хђллелђрдђн тњбђнрђк икђн, корбан
итен гаилђсе љчен кулланса да, њзе
ашаса да Аллаџы Тђгалђгђ якын

Сорау – ќавап
Сорауларга Татарстанныћ

баш казые Ќђлил хђзрђт Фазлы-
ев ќавап бирђ.

1. Соћгы елларда корбан
итен Зљлхиќќђ аенда ашап бете-
рергђ кирђк, дигђн сњзлђр йљри
башлады. Бу фикер дљресме?

Юк. Радиодан кайбер
хђзрђтлђр шулай дип чыгыш яса-

булыр. Бу гамђлне њтђњченећ каль-
бе чистара. Итне љлђшеп бетерергђ
дигђн сњз тњгел", - диде Ќ.Фазлы-
ев.

"Дога-телђклђребез кабул бул-
сын дисђк, мљмкинлеге булган џђр
кешегђ корбан чалырга кирђк", - ди
Ќђлил хђзрђт. Корбан чалмый
икђн, нинди генђ телђк телђсђ дђ,
аныћ кабул булуы шикле. Чљнки ул
ваќеб гамђлне њтђмђгђн була.
Шућа књрђ бђйрђм кљннђрендђ хђер
сђдакалары бирергђ, туганнарыћ-
ныћ хђлен белергђ, ятимнђргђ ба-
рырга, аларны сљендерергђ кирђк.

- Зур бђйрђм табыны ђзерлђсђк
хђерле булыр. Ђлбђттђ, Яћа елны,
туган кљннђрне дђ хђмерсез табын-
нар ђзерлђп њткђрергђ ярый. Ђ без-
нећ гает табыны ул бљтен табыннар-
дан да матуррак булырга тиеш,
чљнки бу бђйрђм барлык дљньяви
бђйрђмнђрдђн дђ љстенрђк бит. Бу
кљннђрдђ без бер-беребезгђ
бњлђклђр бирешергђ, хђллђребезне
белешергђ, котларга тиешбез. Менђ
бу ђлегђ халыкта гадђткђ кереп бетђ
алмый, - дип ассызыклады ТР
мљселманнары Диния нђзарђтенећ
баш казые.

Мљбарђк Корбан бђйрђме
кљннђрендђ тђкђбберлеклђребезне
ташлап, ата-анабызга, туган-тума-
чаларыбызга џђм дђ барча ќан иял-
ђренђ ихтирамлы булып, аларныћ
бђхиллеклђрен сорап, хђер-дога-
ларын алырга тырышсак иде.

Нияз САБИРЌАНОВ

ган иде. Болай дип ђйтњ љчен бер-
нинди нигез юк. Аны чиклђнмђгђн
срокка кадђр файдаланырга була.
Безнећ кљннђрдђ итне саклау љчен
суыткычлар бар бит. Књпме сакла-
саћ да, ул корбан ите булудан тук-
тамый.

2. Корбан чалганнан соћ ике
рђкагать нђфел намазы укырга
кирђкме?

Дљрестђн дђ, корбан чалгач ике

рђкагать нђфел яки шљкер намазы
уку гадђте бар. Моныћ бернинди
кимчелеге юк. Ул мђќбњри тњгел.
Укысак, савабы булыр.

3.    Гаеткђ барганда тђкбир
ђйтњнећ тђртибе ничек? Ялгыз
гына баручы кеше дђ тђкбир
ђйтергђ тиешме?

Корбан гаетенђ тљркем-
тљркем булып, кычкырып тђкбир
ђйтеп бару - матур књренеш. Ђ

Ураза гаетендђ бу тђкбир эчтђн
генђ ђйтелђ. Ялгыз гына барган
кеше дђ кычкырып тђкбир ђйтергђ
тиеш. Кыскасы, аныћ тђртибе бо-
лайрак. Гаеткђ барырга чыккан-
нан соћ, кушылучылар булмасмы
дип, бераз кљтеп торырга кирђк.
Берђр тыкрыкны узганнан соћ, ку-
шылучылар булмасмы дип, янђ
кљтеп торасыћ. Шул рђвешле,
ќђмђгатькђ кушылып тђкбир
ђйтелергђ тиеш.
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Хатыйп МИЋНЕГУЛОВ:

"ХАЛКЫБЫЗНЫ ИСЛАМ
ДИНЕ САКЛАП КАЛДЫ"

САБА
Бњгенге кљндђ 170 еллык

Саба Ќђмигъ мђчетенђ капиталь
ремонт бара, - дип билгелђп њтте
Саба районы имам-мљхтђсибе
Айнур хђзрђт Ђхмђтов. Мђчеттђ
ремонт булуга да карамастан,
районда дини укулар љзелмђгђн.

Исегезгђ тљшерђбез: Саба
Ќђмигъ мђчете I гильдияле Ка-
зан сђњдђгђре Габделкђрим Габ-
дрђшит улы Юнысов (1859 елда
њлгђн) акчасына 1841 елда
тљзелгђн. Мђчет таштан салын-
ган. 1995 елда гыйбадђт йорты
реставрациялђнђ, манарасы да
кайтарыла.

НУРЛАТ
- 28 октябрь кљнне Тњбђн

Нурлат авылыныћ яћа мђче-
тенђ манара белђн ай куйдык.
Биредђ без Ќђмигъ мђчет тљзи-
без. Берђр айдан мђчетебезне
ачарбыз, дип уйлыйм. Мђчеткђ
газ кертелгђн, вак-тљяк эчке
эшлђрне генђ эшлђп бетерђсе
калды, - диде Нурлат шђџђре
џђм Нурлат районы имам-
мљхтђсибе Айрат хђзрђт Ђюпов.
- 27 октябрьдђ бер тљркем имам-
нарыбыз Татарстан башкала-
сында урнашкан Имамнарныћ
белемен књтђрњ њзђгендђ укып
кайтты. Имамнарны Казанга
алып барып кайту љчен авто-
транспорт предприятиесе ди-
ректоры Кђримов Идрис Габ-
делбђр улы ярдђм итте. Ул безгђ
транспорт буенча џђрдаим бу-
лышып килђ. Болгарга барган-
да да зур ярдђм иткђн иде.  Ок-
тябрьнећ соћгы шимбђсендђ
зиратларда љмђ уздыкдык.

Нурлат мђдрђсђсендђ шим-
бђ-якшђмбе кљнне балалар
љчен укулар оештырыла. Авыл
мђчет-мђдрђсђлђрендђ исђ 29
укытучы белем бирђ.

P.S.: 20 октябрьдђ Кизлђњдђ
тљзелеп килњче мђчеткђ дђ ма-
нара куелган.

ЧЊПРЂЛЕ
"Район њзђгендђге ике џђм љч

авыл мђчетендђ дђреслђр бара",
- дип хђбђр итте Чњпрђле райо-
ны имам-мљхтђсибе Фђџим
хђзрђт Ђхмђтќанов.

Яћалыкларны Нияз
САБИРЌАНОВ ќыйды

Мљхтђсибђт
ЯЋАЛЫКЛАРЫ

- Болгар бабаларыбыз тара-
фыннан ислам дине 922 елда ка-
бул ителгђн, дибез. Бу дата хал-
кыбыз тарихында нинди роль уй-
ный?

- Моћа дђлил итеп Ибне Фад-
ланныћ Идел Болгарстанына килње
хакындагы сђяхђтнамђсе алына.
Ђмма бу дата олы хакыйкатьнећ тик
бер ягын гына чагылдыра. Ни љчен?
Чљнки биредђ мљселман диненећ
рђсми кабул ителеше турында сњз
бара. Бу - бер. Икенчедђн, Идел-
йортка ислам дине Ибне Фадлан
сђяхђтенђ кадђр 2-3 гасыр элек њк
керђ башлый. Љченчедђн, Алтын
Урда чорында, ягъни XIII гасырныћ
икенче яртысында - XIV гасырныћ
беренче чиреклђрендђ оешкан татар
халкы болгарлардан гына тормый.
Аны шђкеллђштерњдђ хђзђр, кып-
чак, татар џђм кайбер башка ка-
вемнђр дђ мљџим роль уйный. Алар-
ныћ исђ мљселман динен теге яки бу
дђрђќђдђ кабул итњлђре тљрле чор-
ларга карый. Дњртенчедђн, безнећ
ђби-бабаларыбызныћ ислам диненђ
керње гомумтљрки дљнья белђн дђ
тыгыз бђйлђнешле. Чљнки тљрки ка-
вемнђр бер-берсе белђн тљрле баг-
ланышларда торган, еш кына њзара
керешкђн, бер њк дђњлђт составына
кергђн.

- Борынгы чорда безнећ
ќирлектђ нинди диннђр хакимлек
иткђн?

- Борынгы тљркилђрдђ
мђќњси, будда, христиан, яџњди,
зђрдђшт, манихей џђм кайбер баш-
ка диннђрнећ теге яки бу дђрђќђдђ
таралуы, тотылуы билгеле. Ђмма,
борынгырак чордагы мђќњсилекне
исђпкђ алмаганда, аларныћ берсе дђ
ныклап тамыр ќибђрђ алмаган. Бу
бђхет исђ мљселман диненђ генђ на-
сыйп була. Инде менђ ул - тљрки
дљньяныћ, шул исђптђн татарлар-
ныћ да мећ елдан артык тљп дине,
иманы.

- Ислам диненећ Идел буен-
да таралуы љчен нинди ућай шар-
тлар туган була?

- Исламныћ безгђ керње, ха-
лыкта кић таралыш табуы сђњдђ-
икътисади, сђяси, мђдђни џђм баш-
ка факторлар белђн бђйле. Биредђ
гарђп-фарсы дљньясыныћ матди
џђм рухи яктан гаять зур њсешкђ
ирешње дђ мљџим роль уйный. Ђмма
ић ђџђмиятлесе џђм хђлиткече шул:
ислам дине кешенећ ќаны, рухы,
њз-њзен тотышы, ђдђп-ђхлагы,
икенче тљрле ђйткђндђ, ќђмгыять
њсешенећ инсани казанышлары
белђн тыгыз бђйлђнеше. Шућа књрђ
дђ ул кешелђрне, нинди кавемнђн,
катламнан булуына карамастан,
њзенђ магнит кебек тартып тора. Та-
гын шунысы да бар: VII-VIII гасыр-
ларда мђќњси тљркилђрдђ Књк, баш-
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ка илаџи кљчлђрдђн, књренешлђрдђн
аерып куелып, Олуг Тђћре рђве-
шендђ карала. Бу исђ нигезендђ бе-
рилаџлык идеясе яткан ислам динен
кабул итњгђ психологик яктан ућай
йогынты да ясый. Аннан борынгы
гарђплђрнећ џђм тљркилђрнећ иќти-
магый-социаль џђм рухи яшђешл-
ђрендђ аерым типологик уртаклык-
ларныћ џђм охшашлыкларныћ да
булуын онытырга ярамый.

- Тљркилђрдђ башлангыч чор

ислам таралу ни рђвешле бара?
- Бњгенге татарларныћ ђби-

бабалары ислам дине белђн тљрки
дљньяда џђм гарђп булмаган ка-
вемнђр арасында ић беренчелђрдђн
булып кызыксына башлый. Мђгълњм
ки, VII гасырныћ икенче чирегендђ,
тљгђлрђк ђйткђндђ, 632 елда Кубрат
хан ќитђкчелегендђ Бљек Болгар
дђњлђте тљзелђ. Ул Азов дићгезе ти-
рђлђрен, Таман ярымутравын,
Тњбђнге Дон џђм Кубан буендагы
ќирлђрне били. Бу мђмлђкђттђ њк
ислам тарафдарлары булуы мђгълњм.
Атаклы "Кубрат хан хђзинђсе"ндђ
гарђп тљбђге белђн бђйлђнешле
ђйберлђрнећ табылуы да шул файда-
га сљйли. VII йљзнећ урталарында
Бљек Болгар дђњлђте бетерелђ џђм
аныћ ќирлђре, тљп халкы Хђзђр ка-
ганлыгы составына кертелђ. Безнећ
ђби-бабаларыбызныћ љч гасырдан
артык яшђеш тарихын њз эченђ ал-
ган Хђзђр дђњлђте Евразиянећ ић зур
мђмлђкђтлђреннђн берсе була. Аныћ
тљп халкын этник џђм тел ягыннан
њзара якын торган хђзђрлђр џђм бол-
гарлар тђшкил итђ. Хакимият,
ђлбђттђ, аларныћ беренчелђре ку-
лында була. Шућа књрђ аныћ соста-
вындагы башка кавемнђрне дђ еш
кына хђзђр дип йљрткђннђр.

- Шуннан соћ Хђзђр каган-
лыгында дини ситуация ничек
њстерелђ?

- Ислам дине Хђзђр каганлы-
гына Бљек Болгар дђњлђте яшђгђн

елларда, ягъни VII гасырныћ икен-
че чирегендђ њк керђ башлый.
Мљселман Кљнчыгышы белђн
мљнђсђбђтлђрнећ ќанлануы бу про-
цессны тагын да тизлђтђ. VIII гасыр-
ныћ беренче яртысында инде Идел-
йортта мљселманнарныћ књплђп яш-
ђве мђгълњм. Гарђплђрнећ гаскђр
башлыгы Мђрван ќићњлђреннђн
соћ, ягъни 737 елда (моннан 1274 ел
элек) Хђзђр хакимияте ислам динен
рђсми рђвештђ дђ кабул итђ. (Кызга-
ныч ки, бу мљџим дата моћа кадђр
тљрки, мљселман ќђмђгатьчелеге
игътибарыннан читтђрђк кала килђ.)
Хђзђр каганлыгында башка диннђр-
не тотучыларныћ да яшђвен онытыр-
га ярамый. Ђл-Мђсгуди язганча (943-
947 нче еллар), илнећ башкаласы
Итилдђ "мљселман, яџњд, христиан
џђм мђќњсилђр бар". Патшасыныћ
"књбрђк халкы, вђзире џђм гаскђре -
мљселманнар"... "Шућа књрђ Итил
мђмлђкђтендђ љстенлек - мљселман-
нарда" (Мђрќани Ш. Мљстђфадел-
ђхбар фи ђхвале Казан вђ Болгар. -
Казан: Татарстан китап нђшрияты,
1989. - Б.120.) Шунысы мљџим: ка-
ганлыкта дини ирек саклана. Шу-
шындый ук хђлне без бераздан Ал-
тын Урда дђњлђтендђ дђ књрђбез.

- Хђзђр дђњлђте Болгар
дђњлђте њсешендђ нинди урын
били?

- IX  гасырда Урта Иделдђ
Болгар мђмлђкђте оеша башлый. Ул
ђњвђл Хђзђр дђњлђтенђ бђйле була.
970 елда каганлык яшђњдђн туктый.
Андагы хђзђрлђрнећ бер љлеше бол-
гарлаша, икенче љлеше кимђк-кып-
чак составына керђ. Лев Гумилёв
Ђстерхан татарларын хђзђрлђрнећ
турыдан-туры варисы дип тђ саный.

1240 елларга кадђр яшђгђн Болгар
мђмлђкђте џђм дђњлђтчелек, џђм
рухи мирас планында шактый
дђрђќђдђ Хђзђр каганлыгыныћ
дђвамчысы булып тора. Анда Ибне
Фадлан сђфђренђ кадђр њк инде ис-
лам диненећ кић таралуы, мђчет-
мђдрђсђлђрнећ булуы Урта гасыр-
ныћ књп кенђ чыганакларында
теркђлгђн. Ил мљстђкыйльлек алгач,
Урта Иделдђ мљселман мђдђнияте
чђчђк ата. Биредђ тљрле фђнни џђм
ђдђби китапларныћ язылуы
мђгълњм. Мђсђлђн, Таќеддин Болга-
риныћ "Ђт-тирйакел-кђбир" (якын-
ча 1219) исемле хезмђте (ул гарђп те-
лендђ) заманында Шђрык медицина-
сында югары бђялђнгђн. (Тђџранда-
гы Сенат китапханђсендђ сакланучы
бу китап 1997 елда рус џђм гарђп тел-
лђрендђ Казанда дљнья књрде.)

- Тарихыбызга кыпчаклар
ничек кереп калган?

- Алар татарны барлыкка ки-
терњдђ катнашкан љченче зур ком-
понент. Кимђк, Хђзђр џђм кайбер
башка мђмлђкђтлђрдђ, нигездђ,
књчмђ тормыш кичерњче бу кавемнећ
књпчелеге мђќњси динен тота. Ђмма
X-XI гасырларда Шђрык
сђњдђгђрлђре белђн аралашу, Бол-
гар дђњлђте тђэсире белђн кыпчак-
ларга да ислам дине керђ башлый.
Бу процесс XIII-XIV йљзлђрдђ кић
колач ала.

- Алтын Урда дђњлђтендђ

ислам дине зур њсеш аламы?
- Алтын Урда тљзелњ безнећ

тарихыбызныћ яћа сђхифђсен ачып
ќибђрђ. Ђйткђнебезчђ, тел џђм эт-
ник яктан якын торган болгар, хђзђр,
кыпчак, татар џђм кайбер башка ка-
вемнђрнећ кушылуыннан татар хал-
кы формалаша, ягъни оеша,
шђкеллђшђ. Татар кавеменећ бер
љлеше инде, Мђхмњд Кашгарый кар-
тасы књрсђтњенчђ, XI йљзлђрдђ њк
Кљньяк Урал, Иртеш тљбђклђрендђ
яши. Икенче љлеше исђ монголлар
белђн бергђ XIII гасырныћ беренче
яртысында Себер якларыннан килђ.
Идел-йортка Кљнчыгыштан килгђн
татарлар Бђркђ (1256-1266), аеруча
Њзбђк (1312-1342) хан дђверендђ
мљселман орбитасына керђ, катлау-
лы этник процесста мљџим роль уй-
ный. Шуныћ нђтиќђсе буларак, Ал-
тын Урданыћ тљп халкы да татар
исеме белђн йљртелђ башлый. Идел-
йортныћ Хђзђр, Болгар чорыннан ук
килђ торган бай мђдђни традициял-
ђре, Дђште-Кыпчакныћ Мисыр-
Сњрия белђн тыгыз багланышлары
Алтын Урдада да исламныћ тљп дин
булуына, мљселман рухлы мђдђни-
ятнећ, мђгарифнећ зур њсеш алуына
китерђ. Бу хакта Ибне Батута, Ибне
Гарђбшаџ кебек Урта гасыр автор-
лары да, Ђмин ђл-Холи кебек хђзер-
ге чор галимнђре дђ бертавыштан
сљйли. XV йљзнећ урталарында Ал-
тын Урда яшђњдђн туктый. Аныћ
ќирлђрендђ Кырым, Казан, Ђстер-
хан, Нугай, Себер, Касыйм џ.б.
мђмлђкђтлђр тљзелђ. Татар ханлык-
лары дип йљртелгђн бу иллђрдђ ис-
лам диненећ тљп дин булуы, Аллаџ
Китабы Коръђни-Кђримнећ кић та-
ралуы бђхђссез. Мђсђлђн, Шђрифи-
нећ "Зафђрнамђи вилаяти Казан"
ядкарендђ (1550) Коръђн аятьлђре
китерелђ, Казанныћ элек-электђн
"хан пайтђхете", "искедђн бер
мљселман шђџђре булуы" ис-
кђртелђ...

- Димђк, ислам дине безнећ
дђњлђтлђребез ќимерелгђч тђ тљп
таянычыбыз, яшђњ маягыбыз бул-
ган, мећ елдан артык ул безнећ хал-
кыбызны рухи яктан баеткан, дип
нђтиќђ ясый алабыз...

- Мећ елдан артык ислам
дљньясында яшђњ безнећ телебезгђ,
гореф-гадђтлђребезгђ, фикерлђве-
безгђ, мђдђниятебезгђ гаять зур йо-
гынты ясаган. Нинди генђ авыр ва-
кытлар булмасын, ислам дине без-
нећ халкыбызны саклап калды.
Идел-йортта гарђп, бераздан фар-
сы теллђрен љйрђнњ Хђзђр, Болгар
чорларыннан ук килђ. Гарђпчђ белњ,
ул телдђ уку, язу 1917 елга кадђр
зыялылык билгесе итеп каралган.
Тљрки-татар телендђге язмалардан
тыш, безнећ китапханђлђрдђ гарђп-
фарсы теллђрендђге китаплар да
дљнья кадђр. Аларныћ бер љлеше
татарныћ њз укымышлылары (Г.У-
тыз Имђни, Г.Курсави, Ш.Мђрќани,
М.Бигиев џ.б.) тарафыннан язылган.
Телебезгђ кергђн књплђгђн гарђп-
фарсы алымнары, озак куллану нђти-
ќђсендђ, њз сњзлђребез булып
киткђн. Ислам динен кабул итњгђ
нисбђтђн, безнећ ђби-бабаларыбыз
гарђп язуына да књчкђн. Џђм бу гра-
фика татарларга мећ елдан артык
хезмђт књрсђткђн, XX гасырныћ 30
нчы елларына кадђр тљп алфавит бу-
лып кулланылган. Безнећ язма ми-
расыбызныћ ић књп љлеше - гарђп
язулы ядкарьлђр. Ислам дине аеру-
ча ђдђбиятта тирђн эз калдырган.
Књп кенђ сюжетлар, мотивлар, образ-
лар Коръђннђн алынган. Без моны
Кол Гали, Мљхђммђдьяр, Утыз Имђ-
ни, Тукай џ.б. бик књп ђдиплђрнећ
ђсђрлђрендђ ачык књрђбез. Коръђн,
андагы идея-эстетик байлык татар
язучыларын илџамландырган, иќат-
ларында тљп юнђлешне билгелђгђн,
кешене, тормыш књренешлђрен як-
тыртуда, бђялђњдђ идеал, њзенђ књрђ
бер љлге булып хезмђт иткђн.

Ђћгђмђдђш –
Нияз САБИРЌАНОВ

БЕЛДЕРЊБЕЛДЕРЊБЕЛДЕРЊБЕЛДЕРЊБЕЛДЕРЊ
5 ноябрь кљнне 18 сђгать 30

минутта "Раян" татар-мљсел-
ман тљркеменећ концерты бу-
лачак. Концерт Г.Тукай исе-
мендђге Татар дђњлђт филармо-
ниясендђ узачак. Билетлар фи-
лармония кассасында (Павлю-
хин ур., 73; тел.: 8 (843) 277-18-
22) џђм таратучыларда сатыла.
Билет бђясе 350 сумнан алып
500 сумга кадђр.

Исегезгђ тљшерђбез:
"Раян"  тљркеме  2010 елда
оешкан иде. Аныћ солистлары
- озак еллар "Казан егетлђ-
ре"ндђ ќырлаган Азат Адиев
белђн Вђли Фазлиђхмђтов.
Ђлеге музыкаль тљркемнећ
атамасына килгђндђ, ул
ќђннђт капкаларыныћ берсен
аћлата.
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Айдар ашыгып барган
ќиреннђн кинђт кенђ тукталып
калды, кызыксынып артына бо-
рылып карады. Юл уртасында
нђрсђ ята соћ? Њтеп-сњтеп
йљрњчелђр аша шуны чамаларга
тырышса да барып чыкмады.

Егет юлын тыныч кына дђвам
итђ алмады. Табигый кызыксынуы
њзенекен итте, йљрђге дђ нђрсђдер
сизенгђндђй талпынып куйды. Ул
шул урынга таба атлады.

Юл уртасында бер телем
икмђк ята икђн. Гадђти хђл инде.
Бер карасаћ, кулны селтисе дђ,
юлыћны дђвам итђсе! Ђ тљптђнрђк
уйласаћ...

Аныћ хђтеренђ бер вакыйга
килде. Кайчандыр, алар чал чђчле
бабасы белђн атта йљрергђ чыккан-
нар иде. Ђле дђ књз алдында, ко-
яшлы матур кљн. Књк йљзе шундый
кљлђч, ђйтерсећ лђ њзенећ
зђћгђрлеге белђн књзлђрне иркђли,
књћелећђ болытларныћ аклыгын
ићдерергђ тырыша. Тирђ-ягыћда
иксез-чиксез иген кырлары ќђелеп
ята. Айдарныћ бабасы тњзми, кул-
ларын ќђеп ќибђрђ:

- Књрђсећме, улым, бу бай-
лыкны!

Ничек књрмисећ инде? Ал-
тыннан да кыйммђтрђк бит ул
бљртеклђр. Дљньяны алтынсу тљскђ
књмеп ќђелеп яткан шул кырларга
књпме кљч, тырышлык кергђн.
Игенченећ хђлђл хезмђте генђ ач-
лыктан саклап кала безне. Шућа
књрђ икмђк њстерњчелђргђ дђ,
мђрхђмђтле Ќир-Анабызга да
џђрвакыт рђхмђтле булырга тиеш-
без.

Шулай булгач, аунап яткан бу
икмђк телемен калдырып китњ
дљрес булырмы соћ? Юк кебек. Ђ
нишлђргђ?

Айдар ярдђм эзлђгђндђй як-
ягына каранды. Дљнья мђшђкатенђ
чумган кешелђр аћа битараф караш
ташлап, узып китђ торды. Чара-
сызлыктан, егет читенсенеп кенђ
иелде дђ, икмђк кисђген куллары-
на алды.

Ниндидер ќылылык бар кебек
шул ипи телемендђ... Бик тђ кадер-
ле икђн бит ул. Юк, ипинећ бер
валчыгын да ђрђм итђргђ ярамый.
Тик нишлђтергђ соћ аны?

Шулай аптырап басып торган-
да Айдар кемнећдер њзенђ кагылу-
ын тойды. Борылырга да љлгермђ-

1. Аллаџны олылау йљзеннђн, "Аллаџу ђкбђр!" дип кабат-
лау. 2. Аллаџы Тђгалђ туклану љчен биргђн хђлђл ђйберлђр. 3.
Шђригать кануннары буенча хљкем итњче руханый. 4. Коръђн
Кђримдђ пђйгамбђр исеме белђн аталучы сњрђ. 5. Изге айда џђр
кљн ураза тоту гамђле. 6. Ислам дине нигезенећ бер терђге. 7.
Дин дђреслђре укыту, љйрђтњ. 8. Пђйгамбђребез (с.г.с.) туган
шђџђр. 9. Мљселманнарныћ мљгамђлђсендђ, аралашуындагы тра-
дицион яхшы гадђтлђр. 10. Мљселман хатын-кызлары йљзлђрен,
буй-сынын каплау љчен кия торган кић халат. 11. Дини изгелеге
белђн атаклы шђхес, гљнаџсыз изге ќан. 12. Коръђн Кђримнећ
36нчы сњрђсе. 13. Корбан чалу турындагы уй-телђк. 14. Кылган
гљнаџлы эшлђр љчен њкенњ, Аллаџы Тђгалђдђн ярлыкау сорау.
15. Пђйгамбђр Мљхђммђд (с.г.с.) књркђм ...лы булган. 16. Исра-
фил фђрештђ сур љргђч, њлгђннђр терелгђннђн соћ, аларга кара-
та Аллаџ тарафыннан ясала торган хљкем. 17 .Корбан чалу, гый-
бадђтлђрне тырышып њтђњ - Аллаџка ... кылу. 18. Гыйбадђттђ
мљселманнар йљз белђн торырга тиешле як. 19. Манарадан гый-
бадђт кылырга чакыру. 20. Даими гыйбадђт. 21. Корбан бђйрђме
ае. 22. Корбан чалучыга Аллаџ тарафыннан языла торган савап.
23. Процент алу (хђрђм гамђл). 24. Югары дђрђќђле дин ђџеле,
љлкђн руханый. 25. Мљселманнарныћ љйлђнешњ йоласы. 26.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд (с.г.с.) сљйлђгђн сњзлђр. 27. Фђкыйрь-
мохтаќларга бирелђ торган хђер. 28. Кояш баегач кыла торган
гыйбадђт. 29. Казанныћ Беренче ќђмигъ мђчете имамы, илаџият
галиме. 30. Хаќ кылучыларныћ киеме. 31. Мљселман руханый-
ларыныћ башлыгы. 32. Аллаџ тарафыннан каџђрлђнгђн, књктђн
сљрелгђн фђрештђ, шайтаннар башлыгы. 33. Мљхђммђд (с.г.с.)нећ
вђгазь-књрсђтмђлђре, эш-гамђле.

Чайнворд "Корбан бђйрђмеЧайнворд "Корбан бђйрђмеЧайнворд "Корбан бђйрђмеЧайнворд "Корбан бђйрђмеЧайнворд "Корбан бђйрђме
мљбарђк булсын!"мљбарђк булсын!"мљбарђк булсын!"мљбарђк булсын!"мљбарђк булсын!"

де, ниндидер ђбинећ йомшак тавы-
шы ишетелде:

- Икмђкне олылаган љчен, Хо-
дай сине зурласын. Рђхмђт, улым!

- Нишлђтим соћ аны, ђбекђй?
- Књгђрченнђргђ ашат, улым.

"Бисмилла"ны ђйт тђ, алларына
сип. Аллаџ ризалыгы љчен булсын.
Бик изге эш эшлђдећ.

- Ярар, ђбекђй. Ђйдђ, бергђ-
бергђ.

Айдар бер читтђ ќим эзлђнеп
йљрњче књгђрченнђрне књреп, шул
якка китте. Бераз читенсенсђ дђ, бу
эшне башкарырга тиешлеген
аћлап, ипине учында ваклый баш-
лады.

- Бисмиллђџир-рахмђнир-
рахим.

Ќимне бирњгђ кошлар сљене-
шеп икмђккђ ябырылды. Гљр-гљр
килеп валчыкларны чњплђргђ ке-
реште.

- Књрђсећме, балам, рђхмђт
ђйтђлђр сића.

Ђйе... Књгђрченнђргђ генђ
тњгел, Айдарга да рђхђт иде бу ми-
нутта. Чљнки њзе дђ сизмђстђн са-
ваплы эш эшлђде ул. Бер яктан
игенче хезмђтен олыласа, икенче
яктан Аллаџы Тђгалђнећ адђм ба-
лаларына бњлђк иткђн бђџасез
нигъмђтен ђрђм-шђрђм итњгђ юл
куймады.

Айдар кошларныћ ќимне
чњплђп бетергђнен кљтеп тормады.
Рђхмђт йљзеннђн ђбекђйгђ бер кат
елмайды да, њз юлына китеп бар-
ды. Карчыкныћ соћгы сњзлђре исђ
егетнећ књћеленђ њтеп керерлек
иде:

- Икмђкне хљрмђтлђгез, улым!
Барча кешелђр дђ шундый олы
йљрђкле булсыннар иде!

- Ђйе шул... - диеп Айдар да
ирексездђн шул изге телђккђ ку-
шылды.

Алмаз МАНСУРОВ,
КФУныћ татар филологиясе

бњлеге –
Филология џђм сђнгать
институты студенты

Изгелек
ќирдђ
ятмас...

Ќаваплар: 1.Тђкбир   2.Ризык   3.Казый   4."Йосыф"   5.Фарыз
6.Зђкят   7.Тђгълим   8.Мђккђ   9. Ђдђп   10.Пђрђнќђ   11.Ђњлия
12."Ясин"   13.Ният   14.Тђњбђ   15.Ђхлак   16.Кыямђт   17.Тђкъва-
лык   18.Кыйбла   19.Азан   20.Намаз   21.Зљлхиќќђ   22.Ђќер
23.Риба   24.Ахун   25.Никах   26.Хђдис   27.Садака   28.Ахшам
29.Мђрќани   30.Ихрам   31.Мљфти   32.Иблис   33.Сљннђт.

Утыз ике йортлыкУтыз ике йортлыкУтыз ике йортлыкУтыз ике йортлыкУтыз ике йортлык
авылда мђчетавылда мђчетавылда мђчетавылда мђчетавылда мђчет

ачылдыачылдыачылдыачылдыачылды
29 октябрь кљнне Апас районы-

ныћ Кече Бакырчы авылында мђчет
ачылды.

Мђртђбђле вакыйгада ТР мљсел-
маннары Диния нђзаратенећ гомуми
бњлек ќитђкчесе, Ислам динен кабул
итњгђ 1000 ел исемендђге мђдрђсђ
ректоры Ильяс хђзрђт Ќиџаншин,
Апас муниципаль районы башлыгы
Рђшит Заџидуллин, Апас районы
имам-мљхтђсибе Мирхђт хђзрђт
Ќамалиев, Татарстанныћ кљньяк-
кљнбатыш тљбђге казые Фђџим хђзрђт
Ђхмђтќанов џ.б. кунаклар катнашты.

Изге эшне абыйлы-энеле Рамил
џђм Радик Сибгатуллиннар башкарып
чыккан.  Егетлђр њзлђре дђ, ђтилђре
Фђтхелислам ђфђнде дђ шушы Кече
Бакырчы авылында туган. Гаилђ
ђгъзалары хђзерге вакытта монда
яшђмђсђлђр дђ, аларга туган авылла-
ры бик тђ якын: Ураза џђм Корбан га-
етлђренђ дђ авылга кайталар. Бер кай-
туларында Аллаџ ризалыгы љчен
ќомга намазларына, дини бђйрђм-
нђребезгђ ќыелырга ућайлы булсын
љчен мђчет салу эшенђ тотынган бу-
лалар. "Авырлыклар булды, ђлбђттђ",
- ди егетлђр. Лђкин халкыбызда: "Ил
тотынса тау књчерер", дигђн мђкаль
бар бит. "Шушы мђчет тљзелешендђ
хезмђт куйган, њзлђренећ кићђшлђре
белђн булышкан кешелђрне атап, алар-
га олы рђхмђтемне ќиткерђсем килђ",
- ди Рамил. Ић беренче чиратта, бу
изге эштђ њз фатихасын биргђн район
башлыгы Рђшит Нђќип улын атый ул.
Шулай ук ул ихтирам белђн мђчетнећ
нигез ташын салудан башлап аныћ
ачылышына кадђр булышкан Гыйсь-
мђтуллиннар гаилђсен (Фиргать абый,
уллары Алмаз белђн Ленар) искђ ала.

"Фундамент салу љчен Сђлахов
Мђхмњт абыйныћ, аныћ улы Айрат-
ныћ кљче књп керде. Шулай ук мђчет
књршесе Фирдњс абый белђн Фирая
апага да зур рђхмђтлђр белдерђсе
килђ", - диде Сибгатуллиннар. Рђхи-
мов Азат џђм Ђмирханов Азат, Мићг-
ђрђев Камил абый њзенећ кызлары
Гљлназ, Энќе белђн мђчет тљзелешенђ
зур љлеш керткђн. Тљзњчелђр бригада-
сы - Сираќиев Рђис, Галимов Азат,
Нђсыйхов Рим, Камалов Рамил, Гый-
мранов Илдус, Сираќиев Динар џ.б.
бик тырышып эшлђгђн. Яшь егетлђр -
Яльчибаев Ђлфђт џђм Мљхђммђтќа-
нов Азат таштан сукмак ќђяргђ њз те-
лђклђрен белдергђн. Авыл халкы
мђчет тљзњдђ катнашкан эшчелђрне
тђмле ризыклары белђн чиратлашып
сыйлады. Мђчет ачылышыннан соћ
бђйрђм ашы булды. Самоварлар кай-
нап торды, пылаулар џђм башка ри-
зыклар белђн килгђн кунаклар, авыл
халкы сыйланды.

Мђчет ачылышы тантанасында
Коръђн укылды, гыйбрђтле сњзлђр
сљйлђнде. Ильяс хђзрђт Ќиџаншин
бертуган Сибгатуллиннарга Диния
нђзарђтенећ рђхмђт хатларын, мђчеткђ
бњлђклђрен тапшырды. Район хакими-
яте башлыгы, бњтђн авыл имамнары
да килњдђн файдаланып, кышка керг-
ђнче зиратларда љмђ њткђрик, дип
мљрђќђгать итте. Ќыелган халык
ђлеге тђкъдимне хуплады. Ќыен ахы-
рында яћа мђчеткђ "Фђтхелислам"
мђчете дип исем бирелде. Мђчеткђ
имам итеп Фђрит хђзрђт билгелђнде.
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