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МЉСЕЛМАН ЯШЬЛЂРЕ
ФЕСТИВАЛЕНЂ РЂХИМ
ИТЕГЕЗ!

Традициягђ ђйлђнгђн џђм
тљрле тљбђклђрдђ яшђњче яшьлђр
кљтеп ала торган Мљселман яшьл-
ђре фестивале быел 25 июньнђн 1
июльгђ кадђр Казан янындагы
"Идел" лагеренда узачак. Анда
тљрле тљбђклђрдђн ќыелган ике
йљздђн артык яшь мљселман кат-
нашыр, дип кљтелђ. Шуларныћ йљз
алтмышы - Татарстаннан, сиксђ-
не - илебезнећ тљрле тљбђклђ-
реннђн килђчђк.

Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенећ яшьлђр белђн
эшлђњ бњлеге "Идел" њзђге белђн
берлектђ фестивальгђ мљселман
яшьлђрен ќыю белђн шљгыль-
лђнђчђк. Чарага имамнар џђм Ка-
занныћ дини уку йортлары мљгал-
лимнђрен чакыру кљтелђ.

МАМАДЫШ РАЙОНЫ
ЊЗЂГЕНДЂ ЯЋА
МЂЧЕТ ТЉЗЕЛЂ

Мамадыш районы њзђгендђ
яћа мђчет тљзелђ. Бљек Ватан су-
гышы каџарманнарына куелган
џђйкђл янында мђчет салыначак
урын билгелђнде. Биредђ Ќђмигъ
мђчеткђ йљрњче картлар тђкъбир
ђйтте.

Мђчет Мамадышта туып-
њскђн, бњгенге кљндђ Мђскђњдђ
яшђњче эшмђкђр Роберт Хаќиев
инициативасы белђн салына.

БЉГЕЛМЂДЂ ХЂЙРИЯ
АКЦИЯСЕ УЗДЫ

27 апрельдђ Бљгелмђ шђџђре-
нећ Ќђмигъ мђчетендђ "Коръђн
бњлђк ит!" хђйрия акциясе њтте.
Ђлеге чара ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђте тарафыннан игълан
ителгђн Коръђн елы кысаларында
оештырылды.

Акция Бљгелмђ районы имам-
мљхтђсибе Рљстђм хђзрђт Хђйрул-
лин тђкъдиме белђн њткђрелде. Те-
лђге булган џђр кеше Изге Китап-
ныћ гарђпчђсен генђ тњгел, татар
џђм рус теллђрендђ дљнья књргђн
тђфсирлђрен дђ булдыра алды.

КАЙБЫЧ МЉХТЂСИ-
БЂТЕ ИМАМНАРНЫ

 ЗУРЛАДЫ
 2 май кљнне Кайбыч районы

мљхтђсибђтендђ имамнар ќыелы-
шы булып њтте, анда ќирле хаки-
мият џђм матбугат вђкиллђре дђ
катнашты. Ђлеге чарада 5-6 май
кљннђрендђ зияратларда чистарту
љмђлђре уздыру буенча фикер алы-
шу да булды. Шулай ук 9 май -
Ќићњ кљне якынлашу ућаеннан
имамнарны котладылар, хакимият
тарафыннан бђйрђм љстђле ђзерл-
ђнде. Лаеклы ялда булган хђзрђт-
лђргђ џђм Бљек Ватан сугышында
катнашкан имамнарга бњлђклђр
тапшырылды.

Мђгълњматлар ТР
мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА
ОНЫТМЫЙК!

2012 елныћ II яртыел-
лыгы љчен "Дин вђ
мђгыйшђт" (язылу индек-
сы - 16046) џђм "Умма"
(83072) газеталарына язы-
лу дђвам итђ. 6 айга язылу
бђясе - 118,38 сум.

Мђккђгђ –
Истанбул   аша

Мљфти Илдус хђзрђт Фђизнећ Оренбургта РФ Президентыныћ
Идел буе федераль округындагы вђкалђтле

вђкиле Михаил Бабич белђн очрашуда ясаган чыгышы

Ачуланма

ЊРНЂК ВЂГАЗЬЛЂР
КИТАБЫ ДЉНЬЯ КЊРДЕ

2-32-32-32-32-3 44444

Бђхет   юлы

Нияз САБИРОВ
турында белешмђ.

Казанда туып њскђн. Дини га-
илђдђ тђрбиялђнгђн. Атаклы Габ-
делхак хђзрђт Каюмов, Габделхак
хђзрђт Саматов кебек остазлардан
дини белем алган.

Башкалабызныћ 52 нче
мђктђбен, КДУ каршындагы лицей-
ны, Казан дђњлђт педагогика универ-
ситетын тђмамлый. 2006 елда ТР
Фђннђр академиясенећ Ш. Мђрќани
исемендђге Тарих институтына ас-
пирантурага керђ. Сђясђт фђннђре
докторы Рђфыйк Мљхђммђтшин
ќитђкчелегендђ "XVII-XVIII гасыр-
лар татар иќтимагый фикере њсе-
шенђ суфичылык традициялђренећ
йогынтысы" дигђн темага диссерта-
ция ђзерли. 2007 елдан Россия ислам
университетында "Татар халкыныћ
рухи мирасы" курсларын алып бара.
2009 елда Казан шђџђре имам-
мљхтђсибе Мансур хђзрђт Ќђлђлет-
динов чакыруы буенча Казан ислам
кљллиятендђ дђ дђреслђр алып бара
башлый.

Књптђн тњгел генђ ТР мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ Голђмђлђр
шурасы ђгъзасы, Казан ислам кљлли-
ятенећ директоры урынбасары Нияз
Сабировныћ "Чакыру" исемле кита-
бы (Казан: Миллђт, 2012. - 184 б.) та-
бадан тљште. Ђлеге китапта 26 њрнђк
вђгазь урын алган. Шул ућайдан,
Нияз хђзрђттђн кыска гына интервью

ред.). Алар Голђмђлђр шурасы уты-
рышында каралды џђм нђшер итђргђ
тђкъдим ителде. Шунысын да ассы-
зыклап узасым килђ: бу китапта
тирђн дини мђсьђлђлђр яктыртыл-
мый, ул дингђ яћа гына аяк басып
килњчелђргђ тђкъдим ителђ. Китап
шулай ук имамнар љчен дђ зур ярдђ-
млек булыр дип ышанабыз.

- Китапка вђгазьлђр темасы
ни рђвешле сайланды?

- Монда мљбарђк кичђлђр,
тђњбђ-истигъфарлар хакындагы,
пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв),
хђнђфи мђзџђбенећ ђџђмияте, ђдђп-
ђхлак турындагы вђгазьлђр урын
алды. Белњебезчђ, динебез љч
љлештђн тора: иман, ислам, ђхлак.
Китапта шул љч љлешнећ џђркайсы-
на караган вђгазьлђр бар.

- Ђ ни љчен исемен "Чакы-
ру" дип куярга булдыгыз?

- Хђзерге вакытта, ђлхђм-
дњлиллђџ, мђчет-мђдрђсђлђребез
ућышлы гына эшлђп килђ, динебез
њсђ. Лђкин мђчеткђ йљрмђњчелђр дђ
аз тњгел. Аларны гыйбадђтханђлђргђ
вђгазьлђр тыћларга, намаз укырга
љйрђнергђ чакырабыз. Китапка
тикмђгђ генђ эпиграф итеп Ќђлђлед-
дин Руминыћ шигыреннђн љзек ки-
термђдек:

Кил, кил, кем булсаћ да, кил,
гђрчђ кяфер йђ утка табынучы,
яисђ потка табынучы
                               булсаћ да, кил,

алырга булдык.
- Аћлавымча, бу сезнећ тђњге

китабыгыз. Кыскача гына аныћ
басылу тарихына тукталып
њтсђгез иде...

- Мин 2010 елда мљфтиятнећ
Голђмђлђр шурасына ђгъза итеп бил-
гелђндем. Џђм шул шура тарафын-
нан мића татар телендђ њрнђк
вђгазьлђр язу бурычы йљклђтелде.
Шуннан соћ барлык укылган вђгазь-
лђремне бер тљшкђ тупларга кереш-
тем (ул Казанныћ Мђрќани мђче-
тендђ ќомга намазлары алып бара. -

безнећ рухи мђктђп љметсез
тњгел,
йљз тђњбђне бозган булсаћ да, кил.

Мђчет ишеклђре ул барлык ке-
шелђр љчен дђ, шул исђптђн, башка
конфессия вђкиллђре љчен дђ џђрва-
кыт ачык. "Мин ђле ђзер тњгел",
"Мин ђле гљнаџлы гамђллђр кылам"
дип мђчеткђ килњне кичектереп
йљрергђ ярамый.

- Килђчђккђ нинди планнары-
гыз бар? Мондый тљрдђге китап-
лар тагын дљнья књрђчђкме?

- Монда ярты ел дђвамында
укырга мљмкин булган ќомга вђгазь-
лђре урын алды. Ниятебез - шуныћ
икенче кисђген ђзерлђп бастыру.
Икенче кисђктђ, иншђ Аллаџ,
Коръђн сњрђлђренећ тђфсирен, сђха-
бђлђрнећ, бљек галимнђребезнећ
тормышыннан мисаллар китерњне
максат итеп куябыз.

- Ђ бу "Чакыру" китабын
кайдан алырга мљмкин?

- Ул Шђехќан Фђния Ху-
ќахмђт мљхђррирлегендђ дљнья
књрде. Китапны књплђп алырга тел-
ђњчелђр тњбђндђге адрес буенча
мљрђќђгать итђ ала: Казан шђџђре,
Габдулла Тукай урамы, 57 нче йорт
(ишегалдыннан керђсе), 5 нче офис.
Тел.: 8 (843) 253-43-08.

Газета укучыларыбыз
игътибарына яћа китаптан бер

вђгазь тђкъдим итђбез.
(2 нче битне карагыз.)

Хљрмђтле Михаил Викторович, Илья Алексан-
дрович џђм хђзрђтлђр! Бњгенге кљндђ Россия мљсел-
маннары тормышында ућай алгарыш књзђтелђ.
Дђњлђт џђм мљселманнар арасында њзара эшчђн-
лек мђйданы барлыкка килњ -бик њк ќићел булма-
ган њсештђ нигез булып тора: дђњлђт мљселман-
нарныћ россиялелђргђ рухи тђрбия бирњендђ, тра-
дициялђргђ хљрмђт џђм толерантлык булдыруда
актив катнашуын тели. Мљселманнар дђњлђтне
дингђ ышанучыларныћ ихтыяќларын нђтиќђле
яклауны тђэмин иткђн, аларныћ эшчђнлеге љчен
шартларны яхшыртучы тљрле программаларны
тормышка ашыруда булышлык књрсђтњче парт-
нёр итеп књрђ. Ђлеге њзара мљнђсђбђт - бњгенге
заман, бњгенге кљн талђбе.

Без барыбыз да закон нигезендђ дин дђњлђттђн
аерылганны яхшы белђбез. Ђмма ќђмгыять диннђн
башка яши алмый, шућа књрђ бу бњленеш формаль
тљсмергђ генђ ия. Дђњлђт тђ, дин ђџеллђре дђ бер-
берсенђ мохтаќ. Ни љчен? Чљнки гасырлар дђвамында формалашкан
дини-рухи кыйммђтлђр бњгенге ќђмгыятьнећ бик књп проблемаларын
хђл итђргђ сђлђтле. Нђкъ менђ рухи кыйммђтлђр аерым кешелђргђ дђ,
тулы бер дђњлђт љчен дђ њзенђ књрђ бер иммунитет булып тора.

2011 елныћ 11 февралендђ Уфада узган Дђњлђт советы утырышын-
да Дмитрий Медведев миллђтара џђм динара диалогныћ мљџимлеген ас-
сызыклап: "Бу эшчђнлек яћа дђрђќђгђ књтђрелде, конфликтларны бул-
дырмас љчен тљбђклђрдђ тљрле конфессия вђкиллђреннђн торган эшче
тљркемнђр оештыру дљрес булыр иде", - дигђн сњзлђрен ќиткергђн иде.

Шул ук кљнне Татарстан Президенты Рљстђм Мићнеханов дини
оешмалар белђн эшлђњче идарђ булдыру турында Указ чыгарды. ТР Пре-
зидентыныћ дини берлђшмђлђр белђн хезмђттђшлек идарђсе хђзер рес-
публикада конфессияара татулыкны ныгыту, дини экстремизм тара-
луны кисђтњ буенча эш алып бара.

Берсњзсез, дђњлђт џђм дин ђџеллђре арасындагы диалог тыныч яш-
ђњнећ бер нигезе булып тора. Россия књпмиллђтле, књпдинле дђњлђт, гђрчђ
кайберђњлђр моны танырга телђмђсђ дђ. Тљрле миллђтлђр џђм тљрле

дин тотучылар тату  яши торган Татарстан бу
ућайдан бер њрнђк мисал. Татарстан толерант
исламны пропагандалый. Џђм моныћ љчен књп ты-
рышлык куя. Республика ќитђкчелеге халыкны
яклауга, радикаль агымнардан саклауга кагылыш-
лы дђњлђт сђясђтен тормышка ашыруга барлык
шартларны тудыра.

Њзђклђшкђн дини оешма - Татарстан Респуб-
ликасы мљселманнары Диния нђзарђте тљрле
дђњлђт структуралары белђн актив эшли. Узган
ел дђњлђт органнары белђн њзара эшчђнлек алып
бару турында тљзелгђн килешњлђр шуны раслый.
Наркотикларга бђйлелеккђ тљшкђннђрне социаль
џђм рухи-ђхлакый тернђклђндерњгђ юнђлтелгђн
шундый килешњлђрнећ берсе РФ Наркотиклар
ђйлђнешенђ књзђтчелек итњче федераль хезмђтнећ
Татарстан буенча идарђсе белђн тљзелде. РФ
Ќђзаларны њтђтњ федераль хезмђтенећ Татар-
стан буенча идарђсе белђн тљзелгђн килешњне дђ

ђйтеп њтђргђ кирђк. Ђлеге килешњ нигезендђ ике як та тоткыннарга,
ќђзаларны њтђтњ федераль хезмђте системасы хезмђткђрлђренђ, шу-
лай ук аларныћ гаилђ ђгъзаларына рухи-ђхлакый тђрбия џђм дини белем
бирњ ќаваплылыгын њз љслђренђ алды.

Болардан тыш, Диния нђзарђте бњтђн дђњлђт структуралары про-
ектларын тормышка ашырырга да булышлык итђ: ТР Сђламђтлек сак-
лау министрлыгы тарафыннан булдырылган балалар хосписы; РФ Эчке
эшлђр министрлыгыныћ "Эчке эшлђр органнарында хезмђт итњ. Рухи-
лык, мораль, закон" проекты џђм башкалар…

Хљрмђтле Михаил Викторович џђм башка катнашучылар!
Тагын бер тапкыр игътибарны шућа юнђлтђсем килђ: Россия - бу

ќирдђ яшђњче мљселманнарныћ Ватаны. Россия Исламына кљнбатыш-
тагы кебек 50 генђ тњгел, мећнђн артык ел. Бу факторны Россиянећ эчке
сђясђтендђ исђпкђ алу мљџим.  Миллђтара џђм динара мљнђсђбђтлђрне
ќайлау юлыннан барган бњгенге заман Россия љчен дђњлђтнећ, мљсел-
манлыкныћ тарихи тђќрибђсен, мђдђни мирасын џђм идеялђр традици-
ясен исђпкђ алу бик тђ ђџђмиятле. Игътибарыгыз љчен рђхмђт!
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АЧУЛАНМА

Бљтен галђмнђрнећ Раббысы, тђрбияче-
се булган, безгђ яшђњ мђгънђсен аћлатучы
Коръђнне бњлђк иткђн Аллаџы Сљбханђ вђ
Тђгалђгђ барча хђмед-сђнђ, шљкераналары-
быз булса иде. Безнећ љчен ић књркђм њрнђк
булган нурлы Пђйгамбђребез Мљхђммђд Мо-
стафа галђйџиссђлђм хђзрђтлђренђ, аныћ
хљрмђтле ђџленђ, сђхабђлђренђ, књћел
тњрлђребездђн чыккан сђламнђребез, сала-
ватларыбыз џђм џђртљрле изге догаларыбыз
булса иде.

Газиз дин кардђшлђрем, ђссђлђђме-
галђйкњм њђ рахмђтњллаџи њђ бђракђтњџњ!
Бњгенге вђгазебез тискђре сыйфат - ачу ту-
рында булачак.

Пђйгамбђребез галђйџиссђлђмнећ ић
якын сђхабђлђрнећ берсе булган Ђбњ
Џљрђйрђ (Аллаџ аннан разый булсын) рива-
ять иткђнчђ, бер кеше Пђйгамбђр  галђйџ-
иссђлђмнђн: "Мића кићђш бирче", - дип со-
раган. Аллаџныћ расњле галђйџиссђлђм:
"Ачуланма!" - дигђн. Шуннан соћ теге кеше
њзенећ њтенечен берничђ тапкыр кабатлаган,
лђкин Пђйгамбђребез галђйџиссђлђм џаман:
"Ачуланма!" - дип ќавап кайтарган (Бохари).

Ђлеге кеше Ђбу Дђрдђ булган дип рива-
ять ителђ. Ул ђйтте: "Бервакыт мин: "Ђй, Ал-
лаџныћ илчесе, мића ќђннђткђ керергђ ярдђм
итђчђк эшне књрсђтсђнђ", - дидем. Ул: "Ачу-
ланма, џђм ќђннђтле булырсыћ", - дип ќавап
бирде (Имам Табарани).

Џђр кљнне кем белђн булса да аралаша-
быз, сљйлђшђбез, кайвакыт кемдер њзенећ
сњзлђре яисђ гамђллђре белђн ачуыбызны
чыгарырга мљмкин. Шундый вакытларда хак
мљселман хђдистђ ђйтелгђнчђ, ачуын йотар-
га, ачу утын сњндерергђ тырышырга тиеш,
чљнки ачу кешене башка гљнаџлы гамђллђргђ
этђрергђ мљмкин. Кеше ачуланып њзенђ генђ
тњгел, башкаларга да зыян китерђ.

Галимнђребез ачудан котылу љчен бер-
ничђ юл тђкъдим итђлђр:

1) Шђйтан вђсвђсђсеннђн Аллаџы
Тђгалђгђ сыгыну.

Бер кљнне берђњ Пђйгамбђребез галђйџ-
иссђлђм янында ачуланган вакытта Аллаџ-
ныћ расњле галђйџиссђлђм њзенећ сђхабђлђ-
ренђ ђйткђн: "Мин шундый сњзлђрне белђм,
ђгђр аларны теге кеше ђйтсђ, ачу китђчђк:
Ђгњњзњ биллђђџи минђш-шђйтаанир-раќии-
им. Имам Маварди (Аллаџныћ рђхмђтендђ
булсын) њзенећ "Ђдђб ђд-дљнья вђ ђд-дин"
дигђн китабында ђйткђн: "Ачу вакытында
Аллаџны искђ алырга кирђк. Шул вакытта
кеше Аллаџтан курка башлар џђм ачуын эчтђ
калдыра алыр. Бљек Аллаџ изге Коръђндђ бо-
лай дип ђйтђ: "Аллаџны оныткан вакытта,
Аны искђ алыгыз" ("Кђџеф (Мђгарђ)" сњрђсе,
24 нче аять).

2) Дђшмичђ тору.
Ачуыбыз килгђндђ, њзебезгђ џђм башка-

Ђгњњзњ биллђђџи минђш-шђйтаанир-раќииим. Бисмиллђђџир-рахмђђ-
нир-рахииим. Ђлхђмдњлиллђђџи раббил гаалђмииин вђссалђђтњ
вђссђлђђмњ галђђ расњњлиџил кђрим њђ галђђ ђђлиџи њђ ђсхабиџи
ђќмђгыйн.

ларга зыян китермђс љчен, бернђрсђ дђ
ђйтмђскђ тырышырга кирђк. Сљекле Пђйгам-
бђребез галђйџиссђлђм бу турыда ђйткђн:
"Ђгђр берђрегез ачуланса, эндђшмђсен", -
дигђн (Ђхмђд бин Хђнбђл, Тирмизи).

3) Гђњдђ торышын њзгђртњ.
Пђйгамбђребез: "Берђрегез басып тор-

ганда ачуланса, утырсын; ачуы басылмаса,
ятсын", - дип ђйткђн (Ђхмђд бин Хђнбђл, Ђбу
Давыд).

4) Тђџарђт алу.
Аллаџныћ расњле Мљхђммђд галђйџ-

иссђлђм: "Дљреслектђ, ачу - шђйтаннан. Ђ
шђйтан уттан яралтылган. Берђрегезнећ ачуы
чыкса, тђџарђт алсын", - дип ђткђн (Ђхмђд
бин Хђнбђл, Ђбу Давыд).

5) Ачуланган вакытта њз ачуын йота ал-
ган кеше зур ђќер вђ савапларга ирешђ.
Шуны џђрвакыт истђ тоту.

Аллаџ Раббыбыз хак мљселманнарны
мактап, Коръђндђ болай дип ђйтђ: "Ул мљэ-
миннђр бай чакларында да, ярлы чакларын-
да да Аллаџ књрсђткђн урыннарга сђдака
бирђлђр, ачулары килгђндђ ачуны йоталар,
гаепле кешелђр гафу сораганда гафу итђлђр.
Яхшылык кылучы ђнђ шундый мљэминнђр-
не Аллаџ сљядер" ("ђл-Гыймран (Гыймран-
ныћ гаилђсе)" сњрђсе, 134 нче аять).

6) Хак кљч - физик кљч тњгел, ђ рухи кљч.
Аллаџныћ расњле галђйџиссђлђм

ђйткђн: "Сугышта њз дошманнарын ќићгђн
кеше чын батыр булмас, ђ ачу килгђндђ ачу-
ын йота алган кеше чын батыр булыр", -
дигђн (Бохари).

7) Аллаџныћ расњле Мљхђммђд галђйџ-
иссђлђмнећ књркђм ђхлагын џђрвакыт истђ
тоту.

Искђ тљшерик ђле, мљхтђрђм ќђмђгать!
Пђйгамбђребез галђйџиссђлђм, њзенђ пђйгам-
бђрлек ићгђннђн соћ, ун ел Мђккђ шђџђрендђ
кешелђрне иманга чакырды, лђкин иманга
килњчелђрнећ саны гаять дђрђќђдђ аз иде.
Аны рђнќеттелђр, тљрле авыр сњзлђр
ђйттелђр. Шулар љстђвенђ, пђйгамбђрлекнећ
10 нчы елында, Пђйгамбђребез галђйџиссђ-
лђмне тђрбиялђп њстергђн, аћа таяныч бул-
ган агасы Ђбу Талиб њлеп китте. Аћа терђк,
таяныч булган хатыны Хђдичђ (Аллаџ аннан
разый булсын) вафат булды, шућа књрђ
пђйгамбђрлекнећ унынчы елын - кайгы елы
дип атадылар. Шуннан соћ да Пђйгамбђре-
без галђйџиссђлђмгђ бик књп авырлыклар
књрергђ туры килде. Аллаџныћ расњле гал-
ђйџиссђлђм Мђккђ шђџђрендђге кешелђрне
иманга љнди-љнди гаќиз булгач, кешелђрне
дингђ чакырыр љчен Зђед бин Харис (Алла
аннан разый булса иде) исемле сђхабђсе
белђн Мђккђдђн ерактарак булган Таиф
шђџђренђ барды. Анда да аны бик начар кар-
шыладылар, ташлар атып, куып ќибђрделђр.
Пђйгамбђребез галђйџиссђлђмнећ аяклары

ярылып, канап бетте. Шђџђрдђн чыккач,
Пђйгамбђребез галђйџиссђлђм болай дип
дога кылды: "Йђ Раббым, мин њземнећ
кљчсезлегемнђн, гаќизлегемнђн Сића сые-
нам. Йђ Раббым, мића золымлык кылган ке-
шелђрнећ зарарыннан сића сыенам. Йђ Раб-
бым, мића дљрес юлларны књрсђт. Ђллђ мин
љндђгђн дин дљрес тњгелме? Ђллђ минем
берђр гаебем бармы?" - дип Аллаџы
Тђгалђдђн сорады. Аллаџ Пђйгамбђребез га-
лђйџиссђлђмнећ шушы догасын ишеткђч,
Ќђбраил фђрештђгђ ияртеп, тау фђрештђсен
ќибђрде. Тау фђрештђсе болай дип ђйтте: Йђ,
Мљхђммђд, мин - тау фђрештђсе. Аллаџы
Тђгалђ синећ янына ќибђрде. Ђгђр телђсђћ,
Таиф халкын тау астында калдырам, џђлак
итђм, - диде. Пђйгамбђребез галђйџиссђлђм
моћа ризалык бирмђде: "Алар иманга ки-
лерлђр ђле, алар љметсез тњгел, џђлак итмик",
- дип ђйтте. Бу - безгђ зур њрнђк. Сљекле
Пђйгамбђребез галђйџиссђлђм шундый авыр
чакта сабыр булып калды, ачуын йотты.

8) Ачуныћ зыянын истђ тоту.
Ђгђр ачуланган вакытта Аллаџ књреп

џђм ишетеп торганын истђ тотсак, њзебезне
ничек тотар идек? Яки яныбызда сљекле
Пђйгамбђребез галђйџиссђлђм басып торса,
нђрсђ эшлђр идек? Ачу - кешелђр сыйфаты
тњгел, ђ хайваннар сыйфаты.

Бер кљнне Гайсђ галђйџиссђлђм
яџњдилђр яныннан њткђндђ, њзенђ карата
ђйтелгђн начар сњзлђр ишетте. Ул аларга изге
сњз белђн ќавап бирде. Гайсђ галђйџиссђлђм
янында булган кешелђр гаќђплђнеп сорады-
лар: "Ничек инде син     њзећђ начар сњзлђр
ђйткђн кешелђргђ изге сњзлђр белђн ќавап
бирдећ?" - диделђр. Гайсђ галђйџиссђлђм
болай диде: "Џђр кеше њзендђ булган нђрсђне
сарыф итђ".

Мљхтђрђм мљселманнар! Бер риваять
сљйлђп њтђм.

Начар холыклы бер егеткђ ђтисе бер кап-
чык кадак бирђ џђм:

- Ђй, улым, ачуыћ килеп, яки кем белђн
булса да ачуланышканда бакча диварына бер
кадак кагып куй, - дип ђйтђ.

Улы беренче кљнне њк утыз ќиде ка-
дак кага, ђмма кљннђн-кљн кадак кагу књпкђ
кими бара, ягъни егет ђкренлђп ачу хислђ-
рен тыярга љйрђнђ, чљнки ул кадак кагуга
караганда ачу хислђрен тыеп калуныћ
ќићелрђк икђнен аћлый башлый. Шулай
итеп, бу егет ачуын тыярга љйрђнђ џђм кадак
кагудан бљтенлђй арына. Ђтисе янына барып,
шушы яћалыкны хђбђр итђ. Атасы аћа:

- Ђй улым, хђзер инде, киресенчђ, ачуыћ
килгђндђ барып, каккан кадакларыћны
берђмлђп кире суырып ал, - дип ђйтђ. Књпме-
дер вакыт њткђч, егет ђтисенђ:

- Син кушканнарны эшлђдем. Диварда
бер кадак та калмады, барысын да суырып
алдым, - дип ђйтђ. Атасы аны дивар янына
алып барып:

- Улым, син, ђлбђттђ, сњземне њтђдећ,
лђкин диварда књпме тишек калганын
књрђсећме? Нђрсђ генђ эшлђсђћ дђ, ул берен-
че халђтендђге кебек яћа булмаячак инде.
Ђгђр син сабыр итђ алмыйча, берђрсе белђн
ачуланышып, аћа авыр сњзлђр ђйтђсећ икђн,
бу гамђл аныћ йљрђгенђ  шул кадаклар кебек
тђэсир итђчђк. Соћыннан књпме генђ гафу
њтећсђћ дђ, (кадакларны кире суырып алган
кебек) ђйткђн сњзлђрећ љчен гафу њтенсђћ дђ,
барыбер књћелећдђ яралары калачак. Авыр
сњз белђн берђрсенећ књћелен яралау кайва-
кыт кул белђн яра ясауга караганда да авыр-
рак, шућа књрђ, улым, якыннарыћ, туганна-
рыћ, дусларыћ џђм, гомумђн, кешелђр белђн
аралашкан вакытыћда, авыр сњз ђйтер алдын-
нан бик нык итеп уйла син. Кадак кагу белђн
књрсђткђн мисалны беркайчан да онытма,
улым, - дип ђйтђ.

Пђйгамбђребез њзенећ бер мђшџњр хђди-
сендђ ђйткђн: "Кем Аллаџы Тђгалђгђ џђм
Ахирђт кљненђ иман китергђн булса, куна-
гын хљрмђт итсен. Кем Аллаџы Тђгалђгђ џђм
Ахирђт кљненђ иман китергђн булса, књрше-
сенђ игелек итсен. Кем Аллаџы Тђгалђгђ џђм
Ахирђт кљненђ иман китергђн булса, хђерле
сњз сљйлђсен яисђ дђшмичђ торсын", - дигђн
(Бохари, Мљслим).

Аллаџ Раббыбыз барчабызга бары тик
файдалы, кирђкле сњзлђр сљйлђргђ, ачу
килгђндђ ачуны йотарга џђм сабыр булырга
насыйп итсђ иде.

Фото иллюстрация
рђвешендђ бирелђ.

Нияз хђзрђт САБИРОВ

Гасырлардан-гасырларга Истан-
бул изге Мђккђ џђм Мђдинђ
шђџђрлђренђ бару юлында Рос-
сия мљселманнары љчен йљкне
књчереп тљяњнећ тљп пунктла-
рыннан берсе саналган. Монда
Кара дићгез дулкыннарыннан
талчыккан хаќилар бераз ял
итеп, чњл џђм дићгез аша озын
юлны дђвам иттерњ љчен кљч
ќыя, азык-тљлек џђм су
хђстђрлђп куя алган. Ђгђр дђ
урта гасырларда Идел буе юл-
чысына Истанбулга кадђр барып
ќитњ љчен айлар кирђк булган
булса, XIX йљз ахырында техник
алгарыш (поездлар, ућайлы
тизйљрешле суднолар) Истан-
булга кадђр юлны шактый
ќићелђйткђн џђм Мђккђгђ кадђр
баручы берничђ маршрут бар-
лыкка килгђн.

Беренче маршрут булып Мђскђњ юнђле-
ше торган. Варшава џђм Вена шђџђрлђре аша
поезд белђн юлчы Истанбулга кадђр алты кљн
эчендђ барып ќитђ алган. Ђлеге маршрут
дићгез сђяхђтеннђн курыккан кеше љчен
бигрђк тђ ућайлы булган. Бары тик билет
бђясе генђ шактый кыйбат - 100 сум тирђсе
торган.

Икенче юнђлешне Акъяр (Севастополь)
юнђлеше буларак билгелђргђ мљмкин. Акъ-
ярдан Истанбулга кадђр пароход атнасына
бер тапкыр йљргђн, џава торышына бђйле
рђвештђ, сђфђр 30 сђгатьтђн алып ике
тђњлеккђ кадђр сузылган. Ђмма суднолар кеч-
кенђ булганга џђм яхшы ук искергђнгђ књрђ,
кљчле давыллы кљннђрдђ алар дићгездђ каты
чайкалган. Ќитмђсђ, хаќга бару чорында
пароходлар пассажирларны нормадан књпкђ
арттырып алганнар, шућа књрђ ђлеге марш-
рут куркынычсыз булып саналмаган. Моннан
тыш, Акъяр пароходына билет табуы да
ќићел булмаган.

Батум юнђлеше Кавказ мљселманнары
љчен ућайлы булган. Џава торышы ућай тор-
ганда 7-8 кљндђ, начар булганда 10-12 тђњлек
эчендђ пароход Истанбулга кадђр килеп ќитђ
алган. Рейслар еш, ђ суднолар зур булган.

Одесса маршруты белђн Тљркестан,
Идел џђм Урал буе хаќилары файдаланган.
Ул пароходлар атнасына 5-6 тапкыр йљргђн
џђм соћгы тукталышка 32-34 сђгатьтђ килеп
ќиткђн. Суднолар зур њлчђмле булганлыктан
џђм яхшы ќиџазландырылганлыктан, пасса-
жирларны књп сыйдырган џђм дићгездђ
чайкалу сизелмђгђн диярлек.

Хаќиларныћ тљп љлеше Одессага (Адис)
ќыйналган. XX гасыр башында шђџђрдђ бер-
дђнбер ќђмигъ мђчет џђм татар мђктђбе бул-
ган. Мљселманнар Одессаныћ тљрле почмак-
ларында яшђгђнлектђн, аерым ислам
мђхђллђсе булмаган. Читтђн килгђн мљсел-
маннарныћ проблемаларын хђл итњдђ
шђџђрнећ хљрмђтле имамы Сабирќан
Сђфђров ярдђм књрсђткђн. "Мљселман" ку-
накханђсе булып Касыйм татарлары тоткан
"Мђскђњ" кунакханђсе саналган. Одессага
кадђр Тљркестан хаќилары тимер юл белђн
Красноводскига (хђзерге исеме - Тљрекмђн-
башы) кадђр килеп ќиткђннђр, шуннан соћ
Каспий (Хђзђр) дићгезеннђн - Бакыга кадђр
џђм аннан соћ - Ростовка џђм Одессага кадђр
барганнар.

Рухи кыйммђтлђр алышынып бара тор-
ган бњгенге борчулы заманда армиядђ хезмђт
итњ элгђре кебек бик њк дђрђќђле саналмаса
да, 18 яшен тутырган егетлђргђ, дђњлђтнећ
катгый талђбе буенча, туган-тумачасы,
дус- ишлђре белђн саубуллашып, билгеле бер
вакытка ерак ќирлђргђ чыгып китђргђ туры
килђ. Яшерен-батырын тњгел: ата-аналар
юкка гына борчылмый хђзер, моныћ ќитди
сђбђплђре дђ бар, ђмма нишлђмђк кирђк -
илне дђ сакламыйча булмый.

Элек-электђн Ватанга хезмђт итњ изге,
саваплы гамђллђрдђн саналган. Ислам дине дђ
моныћ шулай булуын раслый. Чит ќирлђргђ
барып, сђфђр кылып дљнья књрњ, тљрле ке-
шелђр белђн аралашып гыйбрђт алу пђйгамб-
ђребез Мљхђммђд галђйџиссђлђм тарафыннан
хуплана.

Аннары шунысы да бар: егетнећ хђрби
хезмђткђ китње аныћ сђламђт, кљчле булуын
књрсђтђ. Хезмђт итњ чорында ќитди сынаулар
њтеп, тормыш тђќрибђсе туплап, солдат-егет
физик яктан гына тњгел, рухи мђгънђдђ дђ
ныгып кайта. Шулай ныгып, исђн-имин
ђйлђнеп кайтканнан соћ ул, иншђ Аллаџ, якын-
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Моннан тыш, башка юл да булган: Таш-
кенттан џђм Бохарадан юлчылар поезд белђн
Тулага кадђр килгђннђр, аннан соћ Одессага
кадђр баручы поездга књчеп утырганнар.

Тљркия консуллыгы урнашкан Одесса-
да хаќилар "Истанбул аша Мђккђгђ кадђр"
дип язылган турист визасы алганнар. Ђгђр
дђ белеп бетермђњ яки ялгышлык сђбђпле
виза бары тик Истанбулга кадђр генђ би-
релгђн булса, анда хаќиларны ућайсызлык-
лар сагалап торган: Россия илчелеген эзлђп
йљрњ, паспортны тљрек теленђ књчертњ,
љстђмђ чыгымнар џ. б.

Босфорга килеп ќиткђннђн соћ, бугаз-

ны њтњ љчен пароходлар кояш чыкканын
кљтђргђ тиеш булганнар. Ђмма кљтеп тору њз-
њзен тулысынча аклаган: таћ белђн юлчылар-
га дићгезнећ џђм шђџђрнећ мђџабђт џђм мо-
гќизаи књренешлђре ачылган.

Таможняны ућышлы узган хаќилар "ха-
н"нарга - юлчылар кереп куна торган йорт-
ларга яки кђрвансарайларга урнашканнар. Ић
чиста џђм ышанычлы булып шђџђр њзђгенд-
ђге "Ярым хан", Мђхмњд Паша районында-
гы "Йолдыз ханы" кебек мосафирханђлђр
саналган. Ђгђр дђ анда урын булмаса, кунак-
ларны гел елмаеп каршы алучы зур кунак-
ханђгђ - "Шђриф Паша ханы"на, шулай ук
Истанбулныћ зур базары - Чаршы янында
урнашкан "Гадлия ханы" яки "Балтачы ха-
ны"на урнашырга мљмкин булган.

Књп кенђ хаќилар Истанбулда якташла-
рын тапкан: Россия мљселманнары Тљркиягђ
џђм гарђп иллђренђ сђяхђт итњ дђверендђ
шђџђрнећ тљрле районнарында књчемсез ми-
лек сатып алганнар яки йортлар салганнар,
њзлђренећ якташлык ќђмгыятьлђрен, хђйрия
оешмаларын булдырганнар. Истанбулдагы
Россия ватандашларыныћ кайбер биналары
Казаннан, Кырымнан килгђн ярлы шђкертлђр
љчен тору урыны булып хезмђт иткђн. Рос-
сия мљселманнарын контрольдђ тоту
ќићелрђк булыр дигђн ышаныч белђн Рос-
сия дђњлђте мондый "йорт"лар (приютлар)
тљзњгђ њз ярдђмен књрсђтеп торган. Болай
эшлђгђндђ, Тљркиягђ килгђн россиялелђргђ

"госманлы фанатизмыныћ" йогынтысы азрак
булыр, дип љмет ителгђн. Мђсђлђн, Госман-
лы империясендђге рус илчесе Н.П. Игнать-
ев 1864-1877 елларда њзенећ Тышкы эшлђр
министрлыгына язган яшерен хатында мон-
дый тљр биналар тљзелеше белђн чынлап то-
рып кызыксынуын белдергђн.

Истанбулда тагын "Казан" џђм "Њзбђк"
тђккђлђре - тђккыялђре булган: суфиларныћ
яшђњ урыны булган бу биналарга Бохарадан
яки Идел буеннан књчеп килгђн дин ђџеллђ-
ре нигез салган. Алар, нигездђ, нђкышбђнди
(икенче тљрле - нђкшибђндия) тарикатенђ
караган, чљнки нђкъ менђ ђлеге суфи юнђлеш
XX йљз башына кадђр Россиянећ тљрки тел-
ле мљселманнары арасында кић таралган
була. XIX гасыр ахырында Истанбулда гына
да илледђн артык нђкышбђнди тђккыясе
исђплђнгђн. Аларныћ  "Казан" џђм "Њзбђк"
тђккђлђре дип аталганнары  Урта Азиядђн
џђм Идел буеннан килгђн хаќиларны њзенђ
сыендырган, ерак юлдан килгђн юлчыга ка-
дер-хљрмђт књрсђткђн.

 Нђкъ менђ хаќ юлчылыгында књпчелек
очракта Россиянећ дин ђџеллђре госманлы
шђехлђре белђн танышкан, алар белђн
сљхбђттђ - рухи аралашуда торган, аларныћ
ризалыгын - иќазђсен алып, суфичылык
тђгълиматын њзлђренећ туган якларында та-
ратканнар. Мисал љчен, Нур-Госмания мђче-
те янындагы Казан тђккыясендђ тљрле вакыт-
ларда Идел буе мљселманнарыныћ танылган
рухи лидерлары - Шиџабетдин Мђрќани
(1818-1889), Зђйнулла Рђсњли (1833-1917),
Морад Рђмзи (1854-1934), Габдеррђшит Иб-
раџим (1857-1944) џђм башкаларныћ тукта-
луы билгеле.

Хаќилар Истанбулда ић аз дигђндђ бер
атна торганнар џђм вакытларын юкка ђрђм
итмђгђннђр: сђњдђ иткђннђр, мљселманнар
љчен истђлекле урыннарда булганнар. Књплђр
њзлђренећ бурычы итеп шђџђрнећ књпсанлы
"изге" зыярђт ќирлђрендђ, шулай ук Айасу-
фия, Солтан Ђхмђт, Солтан Фатих, Солтан
Баязид, Нур-Госмания кебек мђчетлђрдђ бу-
луны санаган. Ђмма барыннан да элек, хаќга
баручылар Мљхђммђд пђйгамбђрнећ аяк та-
баны эзен, љс киемен (хирка-и сђгадђт) џђм
сђхабђлђрдђн (сђхабђ-и кирам) калган ис-
тђлекле ђйберлђрне књрергђ телђгђн.

Россия хаќилары шулай ук Истанбулда-
гы ќомга вђгазьлђрен дђ зарыгып кљтеп ал-
ган. "Хаќилар љчен юлкњрсђткеч" китабы-
ныћ авторы Гали Риза (Казан, 1909) госман-
лы вђгыйзьлђренђ соклануын яшерми:
"Књпчелек мђчетлђрдђ тљшке аштан соћ
вђгазь укыйлар. Истанбул вђгыйзьлђрен тыћ-
ламыйча китђргђ џич ярамый, чљнки алар
безнећ Россиянекелђрдђн бик нык аерыла.
Истанбул вђгыйзьлђре џђртљрле мактауга
лаек. Аларныћ теле вђ тавышы чиста џђм бик
матур, њзлђре, џичшиксез, оста сљйлђњ
сђлђтенђ ия. Туктап тормыйча џђм сулышны
тоткарламыйча, алар љч-дњрт сђгать дђва-
мында сљйли алалар, моннан тыш бар
нђрсђне гади телдђ аћлатып бирђлђр, књпче-
лек тыћлаучылар љчен аћлаешсыз гарђп

аћлатмаларына вакыт ђрђм итмилђр. Берничђ
аять белђн сњз башлыйлар, аныћ тљп
мђгънђсен аћлаталар, кљндђлек тормыштан
ачык мисаллар китерђлђр, џђр мљџим фи-
кердђн соћ нђтиќђ ясыйлар. Хђтта беркай-
чан да еламаган таш йљрђкле кешелђр дђ,
аларныћ вђгазендђ ачы књз яшьлђрен агыза-
лар. Шатлыкныћ ни икђнлеген белеп ќит-
кермђгђн кешелђр искђрмђстђн аларныћ вђга-
зе вакытында рђхђтлек џђм бђхет тойгысы
эзлђп тапкандай булалар", ди.

Алдынгы карашлы дин ђџеллђре Айасу-
фия, Баязид (Хђмидия), Фатих китапханђлђ-
ренђ, янычарларныћ (элекке Тљркиядђ аерым
хокуклар белђн файдаланып килгђн ќђяњле
гаскђр) балавыз фигуралары музеена,
књплђгђн бассейннары, књллђре, кљймђлђре,
машиналары булган Солтан Габделхђмитнећ
таћ калырлык бакчасына йљргђннђр.
Сђњдђгђрлђр љчен чын дђрђќђсендђ музей
булып, борынгы ђйберлђр, алтын-кљмешлђр,
тагын  ђллђ нилђр, ђллђ нилђр белђн сђњдђ
иткђн зур базар - "Чаршы кђбир" саналган.

Књпне књргђн сђяхђтчелђр џђм хаќилар
Истанбулда ић ышанычлы банкныћ "Банка-
и Госмания" икђнен абайлап алганнар, аныћ
якындагы бњлекчђсе Галата районында ур-
нашкан булган.

Ерак юл алдыннан тђнне юу џђм чиста-
рыну љчен хаќилар тљрек мунчаларына -
"хаммам"нарга кергђннђр, болар Россия мун-
чаларыннан шактый нык аерылган: агач баш-
маклар, мђрмђр љстђллђр џђм хђтта мунча-
чы-массаж ясаучылар њзлђре њк сђер дђ,
гаќђп тђ булып тоелганнар...

Истанбул хаќиларга шундый бљек џђм
ачык булып књз алдына килеп баскан ки,
шђџђрне карап чыгу љчен хђтта берничђ атна
да ќитмђгђн. Ђмма алга атларга, юлны дђвам
итђргђ кирђк булган. Истанбулдан Мђккђ џђм
Мђдинђ тарафына љч маршрут булган:
Бђйрут белђн Яфа аша - Хиќаздан тимер юл
буенча турыдан-туры Мђдинђгђ кадђр; Ми-
сыр аша Сњђеш юнђлешендђ: пароход белђн
Йђнбњгъ белђн Ќиддђгђ кадђр џђм аннан соћ
тимер юл белђн барырга мљмкин булган.

Љченче маршрут исђ Одессада ук Ис-
кђндђриягђ баручы пароходка утыру љчен
билет алганнарга ућайлы булган. Бу билет
белђн хаќилар Истанбулда кирђк кадђр тук-
талып тора алган, ђ аннан соћ шушы пункт-
ка кадђр телђсђ кайсы Россия пароходына
утыра алган. Мисыр юнђлешен сайлаганнар
исђ Истанбулда почта ташучы пароходка
билет алганнар. Сђяхђтчелђр юлда Госман-
лы империясенећ бњтђн шђџђрлђре - Гали-
болу, Чанаккальгђ, Измир белђн дђ таныш-
каннар. Џава торышы ђйбђт торган очракта,
аларны биш тђњлектђн соћ Мисыр каршыла-
ган; аннары алар тимер юл буйлап Сњђешкђ,
шуннан соћ пароход белђн Ќиддђгђ кадђр
барганнар.

Алда юлчыларны тагын књп кенђ мавык-
тыргыч хђллђр кљтеп торган. Хаќиларныћ
кайберлђре кљндђлеклђр алып барган,
љйлђренђ кайткач аларны хаќнамђ, сђяхђт-
намђ, ягъни юл язмалары кебек язып бастыр-
ганнар. Ђлеге ђсђрлђр бары тик ђдђбиятчы-
лар љчен генђ тњгел, тарихчылар љчен дђ кы-
зыклы чыганак булып тора, чљнки еш кына
аларныћ авторлары Россия, Тљркия, Мисыр
џђм Гарђбстан халыкларыныћ тормышы џђм
кљнкњреше турында объектив картиналар
тудыра алганнар.

Ђлфинђ СИБГАТУЛЛИНА,
филол. ф. д., Россия фђннђр

академиясенећ  Шђрыкны љйрђнњ
институтыныћ ђйдђп

баручы фђнни хезмђткђре

АРМИЯГЂ  КИТЂ ЕГЕТЛЂР...АРМИЯГЂ  КИТЂ ЕГЕТЛЂР...АРМИЯГЂ  КИТЂ ЕГЕТЛЂР...АРМИЯГЂ  КИТЂ ЕГЕТЛЂР...АРМИЯГЂ  КИТЂ ЕГЕТЛЂР...
нарына, гаилђсенђ ышанычлы, нык терђк бу-
лачак. Ђмма бу - кайткач. Бњген исђ без аны
озатабыз. Шушы язмада нђкъ менђ озату йо-
ласына кагылышлы фикерем белђн уртаклаша-
сым килде.

Књптђн тњгел туганнарыбыз ашка чакыр-
дылар:

- Улыбыз армиягђ китђ, шуны Коръђн
укытып, вђгазь тыћлатып, догалар кылып оза-
тырга булдык...

Мђќлес бик књркђм, эчтђлекле њтте. Аны
алып барган Райнур хђзрђт Ќиџаншинныћ
Коръђн укып дога кылуы, вђгазе, љлкђннђрнећ
нђсихђтлђре булачак солдат Салават Фђлђхов
књћелендђ фђкать изге хислђр генђ уяткандыр.
Џђрхђлдђ, аныћ тормышындагы беренче ерак
сђфђре "Бисмилла"дан, изге сњздђн башлан-
ды. Улларын Аллаџы Тђгалђгђ тапшырып олы
юлга озату ђтисе Илдар белђн ђнисе Гљлназ
љчен дђ, бабасы Раиф белђн ђбисе Асиябикђ
љчен дђ зур юаныч булды.

- Салават Кукмара аграр кљллиятендђ

укып, џљнђр њзлђштерде. Тђртипле, эш
сљючђн егет. Спорт белђн шљгыльлђнгђч, фи-
зик яктан да ышанычлы књренђ, лђкин дљнья
булгач, хафаландыра шул, - ди бабасы. -
Исђн-сау йљрсен, ђйбђт хезмђт итеп кайтсын!

- Ђти-ђниећ, туганнарыћ янда булмаган
ерак ќирдђ Аллаџы Тђгалђ Њзе сића ярдђм-
че булсын, улым, - дип телђген ќиткерђ
ђбисе. - Лђкин моныћ љчен њзећ Аны оныт-
ма, књћелећнђн чыгарма.

Сњзгђ ђтисенећ абыйсы Рђњф кушыла:
- Бер елдан "как штык" - љйдђ буласы! Ђ

тегендђ - урталык кадерле. "Сђнђктђн кљрђк
булырга" тырышканнарны љнђп бетермилђр
анда. Дђњ ђбиећ ђйтђ торган иде: "Усал бул-
саћ - асарлар, юаш булсаћ - басарлар, урта
булсаћ - ил агасы ясарлар". Менђ шулай,
энекђш...

Башка туганнарныћ да кићђш-телђклђ-
рен ќљплђп, Райнур хђзрђт бер бик мљџим,
кирђкле сыйфатны искђ тљшерђ:

- Џђрвакытта да сабыр булып каласы.

Шђйтан кабаланып, ярсып эш иткђнне ярата,
ђ Аллаџы Тђгалђ иплђп, тыныч, хикмђт белђн
гамђл кылырга куша. Аллаџ разый булырлык
эшлђњнећ файдасын тормыш инде књптђн ис-
батлады...

Хђлђл ризыклы табын алдында барган
ќанлы сљйлђшњ кызыклы да, гыйбрђтле дђ
булды. Шунда уйлап куйдым: мђќлес ара-
кылы булып озатырга килњчелђр эчеп, исе-
решеп бетсђ, болай аралашып булыр иде-
ме соћ? Ђлбђттђ, юк. Бик кызганыч, ђмма
књплђр бњген армиягђ озату мђќлеслђрен
хђрам белђн пычраталар, килгђн кунаклар-
ны  исергђнче  эчертњне  аларны  хљрмђт
итњгђ саныйлар. Туганнар, дусларны туп-
лаган мђќлес књћелсез књренешкђ ђверелђ,
књпме нервы бетђ, тынычлык югала, акча,
байлык-нигъмђт исраф була. Нђтиќђдђ, тљн
йокламаган егетне якыннары сђламђтлеге
какшаган, ямьсез хђлдђ ерак юлга озатып
ќибђрђлђр. Бу инде Аллаџныћ ачуына ду-
чар булып, шђйтанны сљендереп чыгып

китњ була.
Шунысын да ђйтергђ кирђк: хђрамнан

башланган эшнећ дђвамы да, нђтиќђсе дђ
хђерле, бђрђкђтле булмый. Тормыш моны
гел раслап килђ. Ђби-бабаларыбызныћ
элеккеге гадђтлђрен, йолаларын искђ тљше-
реп, начар њрнђклђргђ иярмичђ, "Бисмил-
ла"лы, догалы башлангычларны кљндђлек
тормышыбызга кире кайтарасы иде. Арми-
ягђ озату мђќлеслђрен дђ њзебезчђ - татар-
ча, мљселманча њткђрњдђн фђкать файда
гына булыр иде, дип уйлыйм. Фђлђховлар
гаилђсендђ њткђн шундый мђќлес моћа
яхшы мисал булып тора.

Салаватка, хђрби хезмђткђ киткђн бар-
лык якташларыбызга сау-сђламђт булып,
ќаваплы бурычларын лаеклы башкарырга
язсын. Аллаџы Тђгалђ аларны ярдђменнђн
ташламасын, исђн-имин ђйлђнеп кайтула-
рын насыйп кылсын.

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе мљдире
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БЂХЕТ ЮЛЫ

Ничек конфликтларсыз
аралашырга?

(Ахыры. Башы газетабызныћ 27
апрель (№ 17) санында.)

Моннан тыш, барлык тип очраклар
љчен дђ конфликтларсыз аралашуныћ
гомуми принципларын истђ тоту зарур.
Аларны тњбђндђгечђ туплап бирергђ
мљмкин:

- беренчедђн, бђхђс барышында
тикшеренњ предметы кысаларыннан
чыкмагыз. Ачык аћлаешлы фикердђ
тору, аны кић ќђелдермичђ генђ њстерњ
бик тђ ђџђмиятле;

- икенчедђн, беркайчан да
ђћгђмђдђшегезнећ шђхси сыйфатларын
тикшерњгђ књчмђгез џђм оппонентыгыз-
га њз холык-фигылегезне тикшертњ ады-
мына юл куйдырмагыз. Мисал љчен,
ђћгђмђдђшегез: "Син монда нђрсђ
аћлыйсыћ соћ, синдђ бернинди дђ
зђвык, ямь тойгысы юк", - дип каршы
чыга икђн, сез ђћгђмђнећ шул љле-
шеннђн: "Без хђзергесе вакытта минем
зђвык турында сњз алып бармыйбыз", -
дип сљйлђшњне туктатырга кирђк. Шу-
нысын да онытмагыз, ђгђр кемне дђ бул-
са бђялђњгђ књчђргђ телилђр икђн,
ђћгђмђдђшегезнећ ућай дђлиллђре кал-
маган яисђ ул бђхђсне, тиктомалдан,
талаш-ызгышка књчерергђ тели дигђн
сњз;

- љченчедђн, тавыш тонын
књтђрмђгез, тембрыгызны њзгђртмђгез,
тавыш кљчен арттырмагыз, њзегезне
тыныч тотыгыз. Хђтта, ђћгђмђдђшегез
тавышын кљчђйтђ барган саен, сез, ки-
ресенчђ, тагын да салмаграк сљйлђшњгђ
књчегез. Бу, сезнећ нђрсђ сљйлђвегезне
аћлау љчен, њз тавыш тонын тагын да
тљшерњгђ китерђчђк;

- дњртенчедђн, ђћгђмђ барышын-

да сњзгђ башка кешелђрне кыстырма-
гыз. Бђхђскђ тартылган кешелђр ни-
кадђр азрак булган саен, анда катнашу-
чыларга бер-берсен аћлавы ќићелђя
тљшђчђк;

- бишенчедђн, бђхђсле очраклар-
ны хђл итњдђ юл куюга (компромисска)
баруныћ кулай чишелеш тњгел икђнле-
ген исегездђн чыгармагыз. Телђсђ кай-
сы конфликтлы очракны хђл итњнећ ић
яхшы рђвеше булып њзара хезмђттђш-
лек тора. Нђкъ менђ шул сђбђп буенча
ђћгђмђдђшегезне мђсьђлђне уртак фай-
дага хђл итњгђ юнђлтегез.

Џђм, йомгаклап, шунысын да
ђйтђсебез килђ: бђхђскђ кереп,
ђћгђмђдђшегез њзе уйлап куйган сцена-
рие буенча сњз алып барачак. Бу сцена-
рий, ђлбђттђ, алдан ђзерлђп куелган
дђлиллђрне џђм ђћгђмђдђшенећ алдан
књзалланган бђясен дђ њз эченђ ала. Сез-
нећ бурыч - ђлеге сценарийга кићђергђ
ирек бирмђњ. Моныћ љчен, ић яхшы
алым булып, никадђр сђер тоелмасын,
аныћ дђлиллђренђ књнњ торачак. Ул,
билгеле, сездђн мондый адым
кљтмђячђк. Шул рђвешчђ, ул аралашу
барышында бђхђс ниятен алмаштырыр-
га мђќбњр булачак, аћа уйланган диа-
логыныћ калган юнђлешлђрен дђ
њзгђртњ талђп ителђчђк. Шуныћ белђн
ђћгђмђдђшегезнећ сезгђ булган дђгъва-
лары да бетђргђ мљмкин.

Џђм соћгысы. Тагын бер нђрсђне
истђ тоту мђслихђт. Ђгђр дђ сез
ђћгђмђдђшегез белђн дуслык халђтендђ
- ягымлы тонда џђм аныћ фикерен
хљрмђт итеп - сљйлђшђсез икђн, аћа сез-
нећ белђн килешњ психологик яктан
ќићелрђк булачак.

Нияз САБИРЌАНОВ

ТУФАН АГА АРАБЫЗДАН КИТТЕ
Татарстан Республикасы мљселманнары

Диния нђзарђте кисђк гомере љзелгђн язучы,
ќђмђгать эшлеклесе Туфан ага Мићнуллин-
ныћ якыннарыныћ, туганнарыныћ тирђн
кайгысын уртаклаша.

Туфан Мићнуллин татар халкы љчен ќан
атып яшђгђн џђм миллђтебез љчен књп эшлђр
башкарган олуг шђхес иде. Туфан Габдулла улы
рухи, дини-ђхлакый кыйммђтлђрне пропаган-
далаган бай ђдђби мирас калдырды. Ул ђсђрлђре
аша ђдђп, иман ныклыгы, кешелеклелек кебек
књркђм сыйфатларны тђрбиялђргђ омтылды.
Туфан ага дини вђзгыятькђ дђ битараф булма-
ды. Соћгы елларда тљрле сђхнђлђрдђ аныћ
"Мулла" пьесасы уйналды. Ђлеге ђсђр дин ђџел-
лђре тормышына, проблемаларга џђм динебез-
не саклауга аерым игътибар юнђлтте.

Кићкырлы иќаты белђн татар ђдђбиятына зур љлеш керткђн, иќти-
магый, мђдђни, милли проблемаларны хђл итњдђ ару-талуны белми
эшлђгђн аксакал язучыбызныћ арабыздан китње - татар халкы љчен зур
югалту.

Татарстан Диния нђзарђте республикабыз мљселманнары исеменнђн
мђрхњмнећ якыннарыныћ, туганнарыныћ тирђн кайгысын уртаклаша.

Динебезгђ, асы-
лыбызга кайту юлын-
да республикада шак-
тый саллы чаралар
њткђрелђ. Ђйтик,
2012 ел - республика-
да Коръђн елы дип
игълан ителде.

Республикабыз-
ныћ тљрле почмакла-
рында Коръђн укучы-
лар бђйгесе уздыру
матур традициягђ
ђверелде.

Балтач мљхтђси-
бђтендђ мондый
бђйге быел дњртенче
мђртђбђ њткђрелде.
Елныћ-елында анда
катнашырга телђњ-
челђр саны да арта бара. Катнашу-
чыларга талђплђр дђ кырыслана.
Бала узган ел катнашкан номинаци-
ядђн югарырак баскычта кљчен сы-
нарга тиеш.

Унсигез авылдан 150 кыз, 81
малай - барысы 231 бала белемен
књрсђтњ, Коръђн сњрђлђрен тыћлау
максатыннан Балтач њзђк мђчетенђ
ќыйналды. Бу очракта "кљч сына-
шу" мђгънђсе ирешкђннђрећне
ачыклау-барлау, бњтђннђр белђн ча-
гыштыру, Аллаџ ярдђменђ таянып
тагын нилђр эшлђњ мљмкинлеген
ачыклау дигђнне аћлата. Хикмђт
урын алуда тњгел, Аллаџ ризалыгын
алуда. Ић мљџиме - аралашу-таны-
шу, бер-берећнђн њрнђк алу, фи-
кердђшлђр табу. Ић бђлђкђй катна-
шучыга 3 яшь булган булса, ић
љлкђненђ 14-15 яшь иде.

Бђйге 5 номинациядђ њтте:
Коръђн белђн яћа таныша башлау-
чылар "Фатиха" (ић беренче сњрђ)
џђм белгђн сњрђлђрен яттан
сљйлђделђр. II баскыч - "Фил"-"Нђс
(Кешелђр)", III баскыч - "Духа (Ир-
тђнге шђфђкъ)"-"Нђс (Кешелђр)"
сњрђлђрен гарђпчђ укып књрсђтњ, IV

Камил шђхес тђрбиялђњнећ бер юлы - Аллаџныћ ђман-
ђтенђ тугрылык. Дин аша Аллаџ безне нђфсебезне ты-
ярга љйрђтђ.

баскыч - "Ђгълђ (Бљек)"-"Нђс (Ке-
шелђр)" сњрђлђрен гарђпчђ укый
белњдђн гыйбарђт булды. V баскыч
њзенчђлекле - Коръђннећ бер парђ-
сен яттан белњчелђр арасында бул-
ды.

Мине нык сокландырганы - III
сыйныф укучысы Илназ Шђрђпов-
ныћ V номинациядђ ќићњче булуы
иде. Илназ љч яшьтђн дини
бђйгелђрдђ катнаша башлый џђм
елныћ-елында ќићњлђр яулап Ал-
лаџка якыная. Илназ мисалында
мин ихтыяр кљче тђрбиялђњ, белем-
ле булу, вакытны бђрђкђтле џђм
мђгънђле њткђрњнећ, ђхлакый
кыйммђтлђр булдыруныћ матур
њрнђген књрђм. Ул мђктђптђ дђ
яхшы укый икђн. Андый баланыћ
тормышта ачык максаты булып, ул
кыенлыкларны ќићеп, тормышта
њз урынын таба алачак. Ќђмгыять
чирлђре, шђт, аћа йокмас. Нђни
ќићњчегђ бђйгенећ ић затлы бњлђге
- сенсорлы телефон тапшырылды.
(Кызлар арасында мондый зурлау-
га Зарипова Гљлмђръям ия булды.
Аћа 14 яшь.)

Апрель аенда Шубан авылы
мђчетендђ - кыз, Карадуганда ир

балалар намаз уку бђйгесендђ кат-
нашты. Џђр якта 12 авылдан алт-
мыштан артык бала ќыйналган
иде. Кыз балалар намазныћ 16 фа-

рызын аћлаттылар,
гђњдђне дљрес тотып,
хђрђкђтлђрне тие-
шенчђ башкарып на-
мазны тђртибе белђн
укып књрсђттелђр.
Коръђн буенча дини
сорауларга ќавап бир-
делђр. Балаларныћ
мђчеттђ, љстђл янын-
да, яшьтђшлђре белђн
аралашканда њз-њзен
тотышы, мљселманча
киенње - џђммђсе искђ
алынды.

Бђйгелђрнећ Шу-
бан џђм Карадуган
мђчетлђрендђ њтње -
њзе бер куаныч.
Димђк, безнећ мон-
дый зур бђйгелђрне

њткђрергђ матди, иќади, дини
мљмкинлеклђребез бар. Имам-абы-
стайлар, ђхлак мљгаллимнђре кљчле
џђм сђлђтле.

Быел мђчеткђ йљрњче балалар
арасында Норма авылында футбол
џђм хоккей ярышлары гадел хљкем-
нећ матур њрнђклђрен књрсђтте. Ба-
лалар џђр елны Ураза, Корбан
бђйрђмнђрендђ бергђлђп књћел ача-
лар. Бљрбаш авылында џђр елны
њткђрелњче мљселман балалар Са-
бантуе, мђчетлђрдђ оештырылган
ќђйге лагерьлар да балаларныћ
ђхлаклы, иманлы, тђртипле-тђрби-
яле булып њсњенђ ућай йогынты
ясый. "Бала чакта алынган тђрбия-
не бљтен дљнья халкы да њзгђртђ
алмас", - дигђн књренекле галиме-
без Ризаэддин Фђхреддин.

Иманлы балалар њстерњгђ
ќаныбыз-тђнебез белђн керешкђн-
без икђн, килђчђгебез, шђт, љметсез
булмас.

Ђминђ МЉХЂММЂТЌАНОВА,
Балтач районы

Шубан тљп мђктђбенећ
ђхлак мљгаллимђсе


