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Мића ирем белђн
мљселманнар булмаган
мохиттђ яшђве кыен...

КАДЕР  КИЧЂСЕ

Кадер кичђсе мећ айдан да
хђерлерђк

Фитыр  сђдакасы

КАДЕР тљне кайчан соћ ул? Аны
кайсы тљннђн эзлђргђ? Кайбер

галимнђр ђйтђ: ул - Рамазанныћ 21
нче тљне, икенчелђре - 23 нче тљне,
љченчелђре - 25 нче тљне, ђ књпче-
лек галимнђр - ул 27 нче тљн, дилђр.
Пђйгамбђребез (сгв): "Кадер кичђ-
сен Рамазанныћ ахыргы ун тљненећ
так тљннђрендђ эзлђгез", - диде.

Рамазан аеныћ соћгы ун тљне
башка тљннђрдђн, кадерле вђ
ђќерле, фазыйлђтле Кадер кичђсе
булуы белђн аерылып торудан гый-
барђт. Раббыбыз њзенећ Китабын-
да Кадер кичђсе турында аерым бер
сњрђ дђ ићдергђн: "Иннђђ ђћзђлнђџњ

Мифтахетдин Акмулла
иќатында Аллаџы

атамасыныћ
кулланылышы

Ђлхђмдњлиллђџи раббил галђмиин. Вђл гакыйбђтњ-
лил мњттђкыйн. Вђссалђтњ вђссђлђђмњ галђ
Мњхђммђдин вђ галђ ђлиџи вђ сахбиџи ђќмђгыйн.
Барлык мактауларыбыз галђмнђрнећ Раббысы бул-
ган Аллаhы Тђгалђгђ булса иде. Рђсњлебезнећ (сгв)
рух-шђрифенђ дип атап ђйткђн салават-шђрифлђре-
без булса иде. Џђм дђ ић беренче Адђмнђн (гс) алып,
бњгенге кљнгђ хђтле килеп киткђн барлык мљэмин вђ
мљэминђлђрнећ дђ рух-шђрифлђренђ дип кылган
изге догаларыбыз булса иде.

фи лђйлђтил Кадр. (Хакыйкать шул-
дыр ки, Без аны (Коръђнне) Кадер
кичђсендђ ићдердек.) Вђ мђ ђдракђ
мђ лђйлђтуль Кадр. (Кадер кичђсе-
нећ нђрсђ икђнен сића аћлатучы
булдымы?) Лђйлђтуль Кадери хай-
рум мин ђлфи шђџр. (Кадер кичђсе
мећ айдан да хђерлерђк.)
Тђнђззђлњл мђлђикђтњ вђр-руху
фиихђ биизни раббихим мин књлли
ђмр". (Ул кљндђ фђрештђлђр вђ Изге
Рух (Ќђбраил), Раббыныћ рљхсђте
илђ, Аныћ ђмерлђрен ќиренђ ќит-
керер љчен, бер-бер артлы ићеп кенђ
торырлар.) Сђлђмњн џия хђттђ
мђтлђгыль фђќер.(Кадер кичђсе -

иминлек кичђсе - таћ ата башлаган-
га чаклы дђвам итђр.)" Дљрестђн дђ,
ибне Габбас ђйтђ: "Раббыбыз Коръ-
ђнне Кадер кичђсендђ Лђњхњл
мђхфњздђн алып дљнья књгенђ
ићдерде". Соћрак егерме љч ел
дђверендђ Ќир йљзенђ кисђк-кисђк
ићдерде, ди.

Кадер дигђн сњз - ул кодрђт
дигђнне аћлата. Икенче мђгънђсе -
тђкъдир. Бу кичђдђ фђрештђлђр
адђм баласыныћ бер еллык тђкъди-
рен алып килђлђр. Кадер тљне мећ
айдан да кадерлерђк. Ул тљнне до-
гада, гыйбадђттђ, зекердђ, намазда
њткђргђн бђндђ мећ ай гыйбадђт
кылудан да зуррак ђќер алачактыр.
Рђсњлебез (сгв) ђйтђ: "Кем дђ кем
Кадер кичђсен уяу њткђреп гый-
бадђттђ булса, бу кичђдђн чыккан-
да ђнисеннђн туган сабый бала ке-
бек гљнаџсыз чыгар", - ди. Аллаџы
Тђгалђ: "Кадер кичђсе мећ айдан да
хђерлерђк", - ди.

Мећ ай ул 83 елдан да артык
бит, кардђшлђрем! Бу бер кичђдђ 83
елдан да књбрђк гыйбадђт кылдыћ
дип ђќер бирелђ, бу шатлык тњгел-

мени? Кадер тљне тынычлык, имин-
лек кичђседер. Ќир йљзенђ килгђн
фђрештђлђр иминлек,тынычлык
белђн килђлђр. Алар књбрђк гый-
бадђт кылучылар белђн бергђ бу-
лырлар, ди. Ул кичђдђ шайтан да
њзенећ мђкерлеген кыла алмас.
Гайшђ анабыз Пђйгамбђребездђн
(сгв) сорады: "Йђ рђсњлебез, ђгђр
мин Кадер кичђсенђ ирешсђм, мића
ничек дога кылырга?" - диде.
Рђсњлебез (сгв) ђйтте: "Аллаџњммђ
иннђкђ гафуун тњхиббњл гафвђ
фђгъфу ганни. (Ђй Аллам, Син гафу
итњче, Син гафу итђргђ яратасыћ -
гафу ит мине, гљнаџларымны ярлы-
ка), - дип дога кыл", диде.

Кадер тљненећ њзенђ генђ хас
булган галђмђтлђре бар. Ул башка
тљннђрдђн аермалы буларак, якты-
рак, нурлырак булыр. Кадер тљне бик
тыныч, ќилсез, матур, имин булыр.
Ул тљнне артык эссе, я артык сал-
кын да булмас. Ќирлектђге таби-
гать књрсђткечлђренећ уртачасы
булыр. Кадер кичђсендђ йолдызлар

(Ахыры 2 нче биттђ.)

ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ “ТУГАН
АВЫЛЫМ”ДА ИФТАР
АШЫ ЊТКЂРДЕ

8 августта ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ хђйрия џђм ярдђм
ярдђм књрсђтњ бњлеге Дђрвишлђр би-
стђсендђге интернат-йортта тђрбиял-
ђнњче физик тайпылышлары булган
сабыйлар љчен ифтар мђќлесе оеш-
тырды. Ђлеге чара “Туган авылым”
ресторан-књћел ачу њзђгендђ њтте. Ба-
лалар љчен мультфильм геройлары
тарафыннан махсус књћел ачу про-
граммасы ђзерлђнгђн иде. Сабыйлар
њзлђренећ осталыкларын тљрле уен-
нарда, бђйгелђрдђ књрсђтте, оешты-
ручылар џђрберсенђ дђ истђлекле
бњлђклђр тапшырды.

– Дђрвишлђр бистђсендђге ђлеге
интернат-йорт белђн быел гына хезм-
ђттђшлек итђ башладык. Сабыйларга
карап, џђрбер кеше њзенећ тормышы
турында уйлана џђм билгеле бер
нђтиќђлђр ясый ала. Шунысы куа-
нычлы: мондый тљрдђге изге гамђллђ-
рне оештыруга яшьлђр дђ битараф
тњгел. Бњгенге ифтар мђќлесен оеш-
тыруда да яшьлђребез њзлђреннђн зур
љлеш кертте, кайбер финанс чыгым-
нарын њз љслђренђ алды. Ђ сабыйлар-
га килгђндђ, биргђн бњлђклђр, уеннар-
дан гына тњгел, хђтта ќылы караш, бер
елмаюдан да аларныћ кђефлђре
књтђрелђ. Шућа да Рамазан аенда гына
тњгел, џђр кљнебезне, џђр гамђлебез-
не игелек кылуга багышласак иде.
Сентябрь аенда Дђрвишлђр бистђсенђ
њзебез барырга ниятлибез, – дип бил-
гелђп њтте ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ хђйрия џђм ярдђм
књрсђтњ бњлеге ќитђкчесе Гљлнара Са-
дыйкова.

ТР мљселманнары Диния нђзар-
ђте “Туган авылым” ресторан-књћел
ачу њзђге ќитђкчесе Натиг Бадаловка
ђлеге ифтар мђќлесен оештыруда кат-
нашканы, гомумђн, хђйрия ашын ту-
лаем њз љстенђ алганы љчен зур
рђхмђтен ќиткерђ. Килђчђктђ дђ
бердђм хезмђттђшлеккђ љметлђнеп
калабыз. Аллаџы Тђгалђ кылган изге
гамђллђрен њзенђ меће белђн кайтар-
са иде.

КАЗАН УРАМНАРЫНДА СОЦИ-
АЛЬ РЕКЛАМА

БАРЛЫККА КИЛДЕ
Изге рамазан ае ућаеннан Ка-

зан урамнарында башкалабызда
яшђњчелђргђ рухи кыйммђтлђрне
ќиткерђ торган социаль реклама
барлыкка килде.

ТР мљселманнары Диния нђзар-
ђте Казан шђџђре хакимияте ярдђ-
мендђ башкалабыз урамнарына изге
рамазан ае белђн котлап баннерлар
урнаштырды. Элмђ такталарга “Рама-
зан ае мљбарђк булсын!” дигђн котлау
сњзлђреннђн тыш, игелекле,
мђрхђмђтле булырга љнди торган
Коръђн аятьлђре дђ язылган.

Рамазан ућаеннан ике дђњлђт те-
лендђ эшлђнгђн социаль элмђ такта-
лар башкалабызныћ халык књп йљри
торган урыннарына килђсе елларда да
куелыр дип кљтелђ. Белгђнебезчђ, быел
мондый тљр эчтђлекле баннерлар
Тњбђн Кама шђџђре урамнарын да
бизђп тора.

ХЉРМЂТЛЕ   УКУЧЫЛАРЫБЫЗ!
Џђр айныћ 24 нче числосына
кадђр почтага барып “Дин вђ

мђгыйшђт” газетасына
язылсагыз, ул сезгђ килђсе ай
башыннан килђ башлаячак.

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
рђсми сайтыннан

(www.dumrt.ru) алынды

Бисмиллђђџир-рахмђђнир-
рахииим!

Ђссђламегалђйкњм вђ
рахмђтуллаџи вђ

бђрђкатњџњ, хљрмђтле
татарстанлылар!

Менђ инде изге Рамазан
аеныћ да санаулы кљннђре калып
килђ. Аныћ ахыргы ун кљне џђр
мљселман кешесе љчен аеруча ка-
дерле вђ кыйммђтле: Кадер кич-
ђсенећ ("кодрђт џђм язмыш тљне")
нђкъ менђ шул тљннђргђ яше-
релгђн булуы мљмкин. Бу кљнне,
ић ђњвђл Лђњхњл-Мђхфњздђ языл-
ган Коръђн књкнећ тњбђн катлам-
нарына тљшерелгђн, аннан соћ
Ќђбраил фђрештђ Аллаџы Тђга-
лђнећ кушуы буенча аны 23 ел
дђвамында Пђйгамбђребезгђ (сгв)
ќиткергђн. Безнећ барыбызга да
Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
болай дип ђйткђн хђдисе билге-
ле: "Сез Кадер кичђсен рамазан
аеныћ соћгы ун кљненећ так
тљннђреннђн эзлђгез". Гайшђ ана-
быз (Аллаџ аннан разый булса
иде) ќиткергђн: "Рамазанныћ со-
ћгы тљннђрендђ Пђйгамбђр йок-
ламады џђм њзенећ барлык якын-
нарын да ђлеге тљннђрдђ Аллаџ-
ка бирелеп гыйбадђт кылырга
љндђде".

Кадер кичђсе - дђрђќђ џђм
мђртђбђ тљне. Бу тљндђ язмыш-
лар, гамђллђр, дљнья кыйммђтл-
ђре хђл ителђ. Ђгђр дђ тљннећ

Аллаџка гыйбадђт кылып ќанла-
нып китње Кадер кичђсе белђн
туры килђ икђн, Аллаџныћ
бњлђклђве безнећ бу тљнгђ хас
аерым билгелђрне књрњ-књрмђве-
безгђ бђйле булмаячак. Ђбњ
Џљрђйрђнећ сњзлђреннђн
Пђйгамбђребезнећ болай дип
ђйткђнен ќиткерђлђр: "Лђйлђтњл-
Кадер тљнен Аллаџныћ бњлђгенђ
љмет итеп џђм шућа ышаныч бел-
дереп њткђргђннђрнећ моћа хђтле
кылган гљнаџлары ярлыканыр".
Икенче бер хђдистђ ђйтелђ: "...
аныћ соћ эшлђнђчђк гљнаџлары да
ярлыкана".

Коръђндђ Лђйлђтњл-Кадер
тљненђ тулы бер сњрђ багышлан-
ган - 97 нче сњрђ - "Кадер" сњрђсе.

Ђлеге тљндђ игелек-иминлек би-
рњче џђм аны љлђшњче
фђрештђлђр ќиргђ тљшђчђклђр, ђ
шайтан чылбырга богаулап куела-
чак џђм беркемгђ дђ зыян сала
алмаячак. Тљн "язмыш хђл ителњ
тљне" дип атала, чљнки бу тљндђ
килђсе елныћ Кадер кичђсенђ
кадђр бар тереклеккђ яшђњ љчен
кирђк булган нђрсђлђр тђкъдир
кылына. Бу тљндђ шулай ук
тњбђндђге эчтђлекле дога кылу
мђслихђт: "Ђй Аллам! Син Гафу
итњче. Син Гафу итђргђ яратасыћ.
Гафу ит мине, гљнаџларымнан
ярлыка!"

Тљнге гыйбадђтлђрнећ
дђрђќђсе турында књп кенђ
аятьлђр бар џђм бу турыда бихи-

сап хђдислђр китерелђ. Ђлеге
хђдислђргђ нигезлђнеп, Мостафа
Мљхђммђд Гаммђрђт "Ђт-тар-
хибђ" хикђятендђ болай дип яза:
"Тљнге гыйбадђтлђр калебне џђм
књзлђрне тынычландыра, ќанга
рђхђт булып китђ, иблиснећ тље-
не чишелеп, гыйбадђт кылу љчен
тђн ќићелђя. Тљнге гыйбадђт
Ќђннђткђ юл сала, Ќђџђннђмнђн
саклый, Кыямђт кљненећ Гарасат
мђйданында сорау алу кыенлы-
гыннан азат итђчђк. Ђгђр дога
кабул ителњ вакытына туры килђ
икђн, телђклђр чынга аша. Тљнге
гыйбадђтлђр сђламђтлекне џђм
књрњ сђлђтен яхшырта, авырулар-
дан ерагайта.

Тљнне гыйбадђттђ њткђрњ ке-
шенећ дђрђќђсен књтђрђ, Аллаџы
Тђгалђ ул кешегђ шђфкать,
мђрхђмђт белђн караячак, ул Ал-
лаџныћ књлђгђсендђ булачак, эш-
гамђллђрдђ ућышка џђм бђхеткђ
ирешер, Аллаџ аны начарлыклар-
дан саклаячак, џђм аћардан курку
тойгысы юкка чыгар".

Барлык мљселманнарга да
ђлеге тљннђрне гыйбадђттђ
њткђрњ љчен Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ
Тђгалђ кљч-куђт бирсђ џђм дога-
ларыбызны кабуллардан кылса
иде.
Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђ-

туллаџи вђ бђрђкатњџњ!
Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
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Кадер кичђсе мећ айдан да хђерлерђк
да атылмас. Кадер кичђсеннђн соћ
килгђн кљннећ кояшы артык якты бул-
мас, чљнки ул кљнне шайтанга кояш
белђн бергђ торырга мљмкин булмас.
Йђ Раббым, безнећ Пђйгамбђребез
(сгв) зур тырышлыклар куйган
кичђлђрдђ безгђ дђ уяу торып, гоме-
ребезне заяга уздырмыйча, Кадер ки-
чђлђренђ гафил булмыйча, Раббыбыз-
дан безгђ бирелгђн бу форсатлардан
файдаланып, бу рђхмђтлђрен кулла-
нып, Аллаџныћ рђхмђтенђ ирешергђ
насыйп итсђћ иде.

Изге рамазан ае ќитсђ, Раббыбыз
њзенећ бђндђлђренђ игелек кылырга
Њзе ярдђм итђ. Рамазан аенда бљтен
ќђннђт ишеклђре ачык, шайтаннар да
башка айлардагы кебек тђэсир итђ ал-
мыйлар, алар да богауларда,
ќђџђннђм ишеклђре дђ ябылган, ни-
чек инде изгелеккђ омтылмаска?!
Пђйгамбђребез (сгв) ђйтђ: "Изге рама-
зан ае ќитњ белђн, бљтен ќђннђт ишек-
лђре ачылыр, берсе дђ ябылмас, бљтен
ќђџђннђм ишеклђре ябылыр, берсе дђ
ачылмас вђ бљтен шайтаннар богаулар-
га богауланыр", - ди. Икенче бер хђди-
сендђ Рђсњлебез (сгв) шулай ук: "Изге
рамазан ае ќиткђч, књктђ тавыш ки-
лер. Фђрештђлђр ђйтерлђр: "Ђй начар-
лыкка омтылучы, начарлык кылучы,
туктат начарлыгыћны, Рамазан ќитте,
ђй изгелеккђ омтылучы, ашык, кабул
итеп ал, Рамазан ќитте. Бу кичђдђ кљн
саен ќђџђннђмнђн котылучылар бу-
лыр". Ђй Раббым, безне дђ бу айда
ќђџђннђм утыннан котылучылар
ќљмлђсеннђн кылсаћ идећ, ахирђттђ
ќђннђтећ белђн шатланучылардан бу-
лырга насыйп ђйлђсђћ идећ.

Пђйгамбђребез (сгв) ђйтђ: "Адђм
баласы Рамазан аенда кылган гыйба-
дђтлђре љчен башка бер айда да алма-
ган ђќер-саваплар ала. Бер кылган
сљннђт гамђл љчен фарыз гамђлгђ би-
релгђн савап бирелђ, ђ кем бер фарыз
гамђлен кылса, 70 фарыз гамђл кыл-
ган ђќерен алыр", ди. Хљрмђтле
ќђмђгать, карагыз, бер сљннђткђ
књпме ђќер бирелђ. Карагыз, бер кыл-

ган фарыз гамђлгђ књпме фарыз
гамђллђр кылды, дип язылыр! Бу ра-
мазан аенда Аллаџныћ рђхмђте ни-
кадђр зур.

Пђйгамбђребез (сгв) турында
килгђн хђбђрлђрдђн: "Дљрестђн дђ,
рђсњлебез кешелђрнећ ић юмарты иде,
ђ ић юмарт вакыты Рамазан башлангач
була иде". Ибне Габбас (рг) ђйтђ:
"Пђйгамбђребез ић юмарт кешелђрдђн
иде вђ Рамазан башланса аныћ ић юмарт
вакыты башлана иде", ди. Гайшђ ана-
быз ђйтђ: "Рђсњлебез ић юмарт ке-
шелђрдђн иде. Ић юмарт вакыты Рама-
занда башлана иде, џђр богаулыны азат
итђ иде вђ џђр сораучыга бирђ иде", ди.

Пђйгамбђребез (сгв) ђйтђ: "Аллаџ
юмарт вђ юмартлыкны сљядер", - ди.

Сђхабђлђр ђйтђлђр: "Пђйгамбђребез
нихђтле генђ юмарт булмасын, аныћ
юмартлыгы барыбер Рамазанда арта
иде", - дилђр. Пђйгамбђребез (сгв):
"Ић хђерле сђдака - ул да булса, Рама-
зан сђдакасыдыр", - ди.

Рамазан юмартлыгына тагын бер
дђлил - ул да булса, кешелђрне авыз
ачтыру, ифтарлар њткђрњ. Пђйгамбђре-
без (сгв): "Кем дђ кем ураза тотучыны
авыз ачтырса, шул кеше књпме ураза
тотучыны ашаткан булса, аларныћ
бљтенесенећ дђ ђќерлђрен њзенђ алыр,
шуныћ љстђвенђ ураза тотучыларныћ
да ђќерлђре кимемђс", - ди. Рамазан
аенда ураза тотучыны авыз ачтырсаћ,
ул синећ гљнаџларыћа каффђрђт булып,
уттан котылуыћа сђбђп булыр, ди

пђйгамбђребез. Сђхабђлђр Пђйгамбђ-
ребезнећ (сгв) бу сњзлђрен ишеткђч
бик тђэсирлђнделђр, тик бљтенесенећ
дђ авыз ачтыртып ураза тотучыларны
ашатырга хђленнђн килми иде, моны
алар Пђйгамбђребезгђ (сгв) ќиткер-
делђр. Рђсњлебез (сгв) аларга ђйтте:
"Нияте изгедђ булып ураза тотучы-
ны бер хљрмђ яки бер йотым су
белђн булса да авыз ачтырсагыз, сез
шундый ук ђќер алырсыз, бу изге
эшегез љчен Раббыгыз сезне Кыямђт
кљнендђ  шундый  су  эчерер ,
бђндђнећ ќђннђткђ кергђнчегђ хђтле
башка бер дђ эчђсе килмђс", - диде.
Мљхтђрђм дин кардђшлђрем, беле-
гез, бу изгелек айларында да безгђ
бирелгђн форсатлардан файдаланып

калмасак, ахирђткђ баргач ничек
иттереп ќавап бирербез икђн?!

Мђдинђ шђџђрендђ Гали (рг)
вафат булгач, аныћ бљтен ќилкђ баш-
ларыныћ фђкыйрьлђргђ он ташудан
суелып беткђнен књрђлђр. Шуннан
соћ инде бу сђхабђнећ кешелђрдђн
яшереп ятимнђргђ сђдака биргђнен
аћлыйлар. Шайтан безгђ ђйтђ: "Сђда-
ка бирмђ, ђгђр бирсђћ фђкыйрьлђ-
нерсећ", - ди. Пђйгамбђребез: "Сђда-
ка малны киметмђс, - ди. - Юмарт-
ка Аллаџы Тђгалђ малны арттырып
бирђ вђ сараннан каерып алыр".

Пђйгамбђребез (сгв) ђйтђ: "Кљн
саен иртђ белђн Ќир йљзенђ ике
фђрештђ тљшђ вђ ике дога кылалар-
дыр, йђ Раббым, бирњчегђ бирсђћ
идећ, дилђр; икенче догалары - йђ
Раббым, саранныкын тартып алсаћ
идећ, дилђр".

Раббым, барыбызны да юмарт
куллы вђ кић књћелле итсђћ идећ.
Пђйгамбђребез (сгв) кебек юмарт
булып ахирђттђ дђ ђќерлђрен књреп
юмартлар арасыннан безне кылсаћ
идећ.

Хљрмђтле дин кардђшлђрем,
Пђйгамбђребезнећ (сгв) сђхабђлђре
бездђн зирђк, бездђн иманлы, бездђн
галим  вђ  тырыш  булдылар .
Сђхабђлђр рамазан аена ярты ел ва-
кыт калгач Раббыбызга дога кыла-
лар иде: "Йђ Аллаџ, безне рамазан
аена ќиткерсђћ иде, безне сау-
сђламђт рђвештђ шул хђерле айлар-
да ураза тотарга насыйп ђйлђсђћ
иде, безне фетнђлђрдђн саклап,
тљннђрен уяу торып, бу айларда
гљнаџлардан котылырга ярдђмећне
бирсђћ идећ".

Рамазан аенда кљннђребезне за-
яга уздырмыйча, биргђн нигъ-
мђтлђрдђн файдаланып, изгелеклђр
кылып  ќђннђтлђрдђ дђ бергђ булыр-
га насыйп булса иде.

Алмаз хђзрђт ШЂРИФУЛЛИН,
Татарстанныћ кљньяк

 тљбђге казые,
Чистай районы

имам-мљхтђсибе

Фитыр сђдакасы Ђлфђс хђзрђт ГАЙФУЛЛИН:

"Рамазан ае зур ак-
тивлык белђн њтђ"
Быелгы рамазан ае Чаллы шђџђре мљселманна-

ры тормышында нинди эз калдыра? Ошбу сорауга
шђџђр имам-мљхтђсибе Ђлфђс хђзрђт Гайфуллин бо-
лай дип ќавап бирде:

- Быелгы Рамазанга озын џђм кызу кљннђр хас булса
да, њткђн еллар белђн чагыштырганда ураза тотучылар,
тђравих намазында катнашучылар саны кимемђде. Ки-
ресенчђ, яшьлђр џђм мђктђп яшендђге балалар исђбенђ
књбђя тљште. Чљнки менђ инде берничђ ел изге аебыз
балаларныћ ќђйге каникулы чорына туры килђ. Тђра-
вих намазларыныћ тљнге унберенче яртыда башланып
уникенче яртыда тђмамлануы да балаларны куркытмый.

Барлык мђчетлђребездђ дђ ифтарлар узды. Ак
мђчеттђ, "Ихлас"та, "Тђњбђ"дђ алар џђр кљнне оештыры-
ла. ГЭС мђчетендђ кљн аралаш њткђрелђ. Шулай ук
шђџђребездђге хђлђл кафеларда да авыз ачтыру мђќлес-
лђре булып тора. Дњртенче ел рђттђн шђџђр књлђмендђ
ифтар уздырырга ниятлибез - шђџђр башлыгы, мљфти
хђзрђт џђм шђџђрнећ мљселман активы катнашында. Бы-
елгы чарабызда мљфти вазифаларын башкаручы Габ-
дулла хђзрђт Ђдџђмов катнашыр дип уйлыйбыз. Аныћ
белђн бу темага сљйлђшњ булды инде. Бу кљнне шђџђр
мђчетлђрендђ, кафеларда да ифтарлар узачак. Бђлкем
килђчђктђ, Аллаџ насыйп итсђ, зуррак масштабта да оеш-
тырырга мљмкин булыр.

Шђџђребезнећ тљп проспектларында рамазан аена
багышланган баннерлар эленеп тора, алар халыкка изге
ай турында ислђренђ тљшерђ. Шђџђребезнећ "Књћел" ра-
диосыннан џђр кљнне имамнарыбыз вђгазьлђр сљйли,
сорауларга ќаваплар бирђ. "Чаллы-ТВ" да иртђдђн кичкђ
кадђр ураза хакында искђртеп тора, сђхђр, авыз ачу ва-
кытларын хђбђр итђ. Шђџђр хакимияте булсын, пред-
приятиелђр булсын - безнећ ђйткђн сњзлђребезгђ џђркай-
сы игътибарлы.

Џђрбер мђчеттђ Коръђн чыгыла. Бу изге гамђлне
башкаруга Тљркиядђн килгђн хљрмђтле кунагыбыз
Коръђн-хафиз Сђлмђн хђзрђт Узунлы да зур љлеш кертђ.
Ул мђхђллђлђрдђ тђравих намазлары укыта, ифтарларда
Коръђн укый, кыска гына вакытка булса да хђзрђтлђре-
безне ял иттерђ.

Рђсемнђрдђ: шђџђрнећ 27 нче бистђсе - "Сљембикђ"
мђхђллђсендђ тљзелњен дђвам итњче, ђле ишек-
тђрђзђлђре дђ булмаган мђчет бинасында зур ифтар
мђќлесе; Нур-Ихлас мђчетендђ тђравих намазы; Коръђн-
хафиз Сђлмђн хђзрђт.

Материал Чаллы мљхтђсибђте белђн
берлектђ ђзерлђнде

ФИТЫР СЂДАКАСЫН КЕМНЂР ЏЂМ
КЕМНЂР ИСЂБЕННЂН БИРЊ ТИЕШЛЕ?

Фитыр сђдакасы безнећ љммђтебезгђ
хас њзенчђлек булып тора. Ул Џиќринећ икен-
че елында - Ураза бђйрђменђ ике кљн кала
мђќбњри булган. Аллаџы Тђгалђ тарафын-
нан њтђлергђ кушылган ђлеге гыйбадђтнећ
хикмђте шунда ки, ђлеге сђдаканы тњлђњ
белђн без ураза вакытында ќибђрелгђн
хата-кимчелеклђребездђн џђм ялгышлыкла-
рыбыздан азат булырбыз, Иншђ Аллаџ.

Ђнђс бине Мђликтђн килгђн хђдистђ бо-
лай диелгђн: "Рамазан уразасы ќир белђн књк
арасында эленеп тора, џђм фитыр сђдакасын
биргђннђн соћ гына ул књклђргђ ашачак"
(Имам Дайлами).

Фитыр сђдакасын мљселман булмаган-
нардан џђм фђкыйрьлђрдђн тыш, бар кеше дђ
бирергђ тиеш. Мљселман булмаганнар њзлђре љчен бу сђдаканы би-
рергђ тиеш булмасалар да, алар њзлђре карамагында булган мљселман-
нар љчен аны тњлђргђ тиеш.

Фђкыйрьлђр - њзлђренђ џђм гаилђлђренђ ашарга ризыклары
ќитмђгђн кешелђр. Ризык бер бђйрђм кљненђ ќитђргђ тиеш (бђйрђм
табыны исђпкђ алынмый). Тиешле ризык књлђме џђр гаилђ ђгъзасына 1
мњдд ярма хисабыннан исђплђнђ (1 мњдд = 650 грамм). Ђгђр дђ кеше
фатирга кереп яшђгђн љчен тњли икђн, бу йортта яшђп торырга кирђк
булган акчадан фитыр сђдакасы тњлђнми. Караучысыз йљри алмаган
џђм табиблар ярдђменнђн башка тора алмаган сырхау кешелђр - табиб-
ларга, караучы хезмђтенђ џђм дарулар љчен тњлђргђ тиеш булган акча-
дан фитыр сђдакасы тњлђмилђр. Бурычлары булган кешелђр, ђгђр дђ
бурыч тњлђњне кичектереп тора алалар икђн, фитыр сђдакасын бирергђ
тиешлђр.

Фитыр сђдакасы тњлђњнећ шартлары: мљселман булу; рамазан џђм
шђњвђл айларында исђн-сау булу. Рамазан аеныћ соћгы кљнендђ кояш
баегач вафат булган кеше љчен фитыр сђдакасы бирелђ, ђ кояш баткан-
чы њлгђн кеше љчен бирелми. Рамазан аеныћ соћгы кљнендђ туган џђм
кояш баеганчы исђн булган бала љчен дђ фитыр сђдакасы тњлђнђ.

Фитыр сђдакасын гаилђ башлыгы барлык гаилђ ђгъзалары џђм
аныћ тђрбиясендђ булган кешелђр љчен њзенећ кеременнђн тњли.

Ире фђкыйрь булса яки эшлђмђсђ, ђ хатыны бай булса яки эшлђсђ,
ул њзе, ире џђм аныћ тђрбиясендђ булганнар љчен фитыр сђдакасын
бирђ ала, ђмма мђќбњри тњгел. Бу - хатын-кыз љчен сљннђт тђ тњгел. Ул
телђге буенча њзе љчен генђ яки гаилђнећ бер ђгъзасы љчен генђ дђ тњли
ала. Ђгђр дђ аерган хатыны йљкле икђн, ире аныћ љчен зђкят тњлђргђ
тиеш, чљнки ул бала туганчы хатынын тђэмин итеп торырга (тђрбиялђргђ)
тиеш.

Тол хатыннар џђм аерылганнар љчен фитыр сђдакасын опекуны
(кемне дђ булса опекага алган кеше) тњлђргђ тиеш. Ђгђр дђ опекуны
булмаса, њзе тњли. Балалар љчен фитыр сђдакасын тњлђњ бурычы алар-
ныћ аталары яки гаилђдђге башка ир-атлар љстендђ. Алар бу бурычны
њтђмђгђн очракта да, фитыр сђдакасын балалар љчен хатын-кыз тњлђргђ
тиеш тњгел.

Балигъ булмаган балаларныћ њз кереме булса да, алардан зђкят
тњлђнми.

Ир бала балигъ булуга, ул њзе љчен фитыр сђдакасын њз кеременнђн

тњлђргђ омтылырга тиеш. Андый мљмкин-
челеге булмаган очракта, бу бурыч гаилђд-
ђге башка ир-атлар љстенђ тљшђ.

Хатын-кызныћ џђм аныћ балалары-
ныћ опекуннары булмаган очракта, бу бу-
рыч аныћ балигъ булган џђм эшли башла-
ган љлкђн улына йљклђнђ.

ФИТЫР СЂДАКАСЫН КЕМНЂРГЂ
БИРЕРГЂ?

Зђкятне њзећ белђн бер ќирлектђ яшђ-
њче кешелђргђ таратырга кирђк. Шул ќир-
лектђ зђкят таратылырга тиешле кешелђр
булмаса гына башка ќирлектђ таратыла ала.
Имам кићђше белђн башка авылга да књче-
рергђ мљмкин.

Фитыр сђдакасын 8 тљр кешелђргђ би-
рергђ була. Коръђни-Кђримдђ Аллаџы

Тђгалђ аларны санап њтђ: "Сђдака (зђкят) Аллаџтан бер фарыз була-
рак, бары тик юксылларга, мескеннђргђ, (зђкят эшлђрен башкару-
чы) йомышчыларга, књћеллђре (Исламга) ятканнарга, (иреккђ чыгу
љчен ќан аткан ђсирлђргђ) колларга, бурычка батканнарга, Аллаџ
юлында кљч сарыф итеп, ќиџадта катнашканнарга, юлчыларга би-
релергђ тиеш. Аллаџ барысын да бик яхшы белеп торучы џђм
хикмђтлђр ияседер". ("Тђњбђ" сњрђсе, 60 нчы аять).

ФИТЫР СЂДАКАСЫН АЛЫР ЉЧЕН АЛАР ТЊБЂНДЂГЕ
ШАРТЛАРГА ТУРЫ КИЛЕРГЂ ТИЕШЛЂР:

1. Ирекле (азат) џђм мљселман булырга.
2. Мотталиб џђм Хашимит нђселен дђвам иттерњчелђр бул-

маска тиеш.
3. Њз акылында џђм балигъ булырга. Имам Нђвави исђ балигъ

булып та, намаз укымаган кешегђ сђдака бирергђ рљхсђт итмђгђн,
бары тик аныћ опекунына бирергђ кушкан. Балалар џђм њз акы-
лында булмаган кешелђргђ бирелђчђк сђдака белђн дђ эшне шулай
хђл итђргђ кирђк. Ђгђр дђ опекуны булмаса, ул барлыкка килгђнче
зђкят тњлђнми. Лђкин балигъ булгач намаз укый башлаган, соћрак
аны ташлаган кешегђ сђдака бирелђ. Фасыйкларга, ђгђр дђ алар аныћ
ярдђмендђ гљнаџ эшлђр кылмыйлар икђн, шулай ук сђдака бирелђ
ала.

4. Сђдака алучыныћ сђдаканы бирњче тђрбиялђргђ тиеш бул-
ган кеше булмавы (ата-анасы, балалары џ. б.) шарт. Бу фитыр сђда-
касы булып саналмый, чљнки без аларны болай да карарга тиеш.

Башка кешенећ ата-анасы џђм балаларына сђдака бирњ
мђсьђлђсенђ килгђндђ, ике шарт бар: ђгђр дђ аларга опекуннары
биргђн ќитсђ, фитыр сђдакасы бирелми, ќитмђсђ - бирелђ, чљнки бу
очракта алар фђкыйрьлђр рђтенђ керђ. Фитыр сђдакасын сез тђрби-
ялђргђ тиеш булмаган туганнарыгызга бирњ хђерлерђк. Бу - ђгђр дђ
алар зђкят тапшырыла ала торган кешелђр исђбенђ керђ икђн - энелђр,
сећеллђр, абыйлар, апалар џђм аларныћ балалары џ. б.

Исегезгђ тљшерђбез: быел ТР мљселманнары Диния нђзарђте
фитыр сђдакасыныћ ић аз књлђмен (ашлык бђясеннђн чыгып
исђплђгђндђ) 50 сум, дип билгелђде. Урта хђллелђр љчен - 100 сум-
нан алып 300 сумга кадђр (хљрмђ џђм йљзем бђялђре буенча).
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Мифтахетдин  Акмулла  иќатында
Аллаџы  атамасыныћ  кулланылышы

КАПКА ТЉБЕНДЂ(Дђвамы. Башы газетабызныћ 3 август (№5) санында.)

Егет нђрсђдер ђйтергђ дип талпынып торган арада батып ба-
ручы кояш нурларында ялтыраган кырыс књзлек янђ телгђ килђ:

- Кирђк булса эшлђр, кирђк булса йоклар, сића отчёт биреп
тормас!

Карчыгыныћ кызып китђ торган гадђтен белгђнгђ, Гарђфет-
дин бабай сњзне башка якка бора:

- Их, ќђмђгать, карале син аны, яћгырны мђйтђм, џаман
яумый да яумый!

Књрше Мђхсњт абый да ике карчыкныћ ђреплђшњенђ нокта
куярга омтылып, тизрђк сњзгђ кушыла:

-Тљптђн уйлап карасаћ, хђлебез чыннан да шђплђрдђн тњгел.
Агач-њсемлеклђр интегђ, њзебезгђ дђ читен. Эсселек башланган-
нан бирле авылда суга кытлык, челтерђп аккан ике чишмђ дђ ко-
рып бетђ язды - суы самавыр борыныннан кеби генђ ага.

Мђрфуга апа бу юлы да кысылмыйча калмый:
- Моныћ тикле эсселектђ дђвлини дђ югары, башым ђйлђнђ...

Ќитмђсђ, нуябрьгђ хђтле болай эссе булачак, дип сљйли кеше...
Бибинур тњти башын горур књтђреп, кодагыена назлы, ђмма

њчле тавыш белђн дђшђ:
- Гыйнвар аена кадђр диючелђр дђ бар!
Мђрфуга апа нык аптырашта калып, њзе дђ сизмђстђн кыч-

кырып ќибђрђ:
- Ђњ!
- Авызыћ дђњ! - дип бер дђ исе китмђгђндђй ђйтеп куя Биби-

нур. - Ирлђр сљйлђгђндђ бераз булса да шул дђњ авызыћны тома-
лап торсаћ, ђй, рђхмђт укыр идем њзећђ!

Бу вакытта Гарђфетдин абыйларныћ капкасы янына ике љй
аркылы яшђњче Илгиз абый килеп баса. Аксакалга хљрмђт бел-
дерњ йљзеннђн ул, кулларын сузып, ић элек аныћ белђн књрешђ:

- Хђллђр ничек, бабай?
- Хђллђр изге, кодалар гына бизде! - дип бераз гына тавы-

шын књтђреп ќавап кайтара Гарђфетдин абый. - Карчыгым кода-
гыйга шушы 40 градуслы эсселек гыйнвар аена кадђр дђвам итђчђк
дип юрый...

- Кит аннан! - дип шакката  Илгиз абый. - Син, Бибинур тњти,
болай кеше куркытма!  Башка алай юрама! Матри!

Яше алтмыштан узып та бер тапкыр да ќомга намазына ки-
леп карамаган Илгиз абыйныћ аракыга хирыс булуын белгђн Га-
рђфетдин бабай књзлђрен янђ хђйлђкђр кысып уйчан кыяфђт белђн
ђкрен генђ ђйтђ:

- Ђй, ќђмђгать, шулай гыйбадђтсез, бозыклык-гљнаџ кылып
яшђсђћ, тђмуг эссесендђ берничђ ай тњгел - мђћгегђ калуыћ ихти-
мал...

Яшьлђргђ хас булган кызыксыну белђн Айдар кљтелмђгђн
бер сорау бирђ:

- Бабай, ђ тђмугта температура ничђ градус икђн?
-Тљгђл белмим, ђмма бер хђдистђ ќђџђннђм уты ќир утына

караганда 70 мђртђбђ кызурак, диелђ. Анда элђгњдђн Раббым
Аллаџ Њзе сакласын!

- Алай булгач, хђзерге 40 градус ђллђ ни књп тњгел дђ икђн, -
дип њзенчђ нђтиќђ ясый Айдар.

Моћарчы дђшмичђ утырган тыйнаграк Хђерниса апа бу юлы
сњзгђ кушылырга була:

- Ђле ярый 40 кына! Ђ тагын да эссерђк - 50-60 градус бул-
са, нишлђр идек? Аллага шљкер, ђле су бар! Ђ су дљм бетсђ,
нишлђмђк кирђк?

- Су дигђне бетђ язды бит инде, ќђмђгать! Ике айдан артык
яћгыр юк! - дип борчылуын белдерђ Мђхсњт ага. Карашын ќиргђ
тљбђп утырып торган Илгиз абый нђрсђдер исенђ тљшереп дђшђ:

- Ђ менђ без яшь чакта яћгыр озаграк яумаса, чилђккђ су
тутырып урамга чыга идек тђ шул суны беренче очраган кеше
љстенђ шђплђп ора идек. Тегесе хђлне аћлый, карышмый. Шун-
нан соћ озак вакыт та њтми - яћгыр яварга тотына.

- Их, алай гына бик ќайлы итеп яћгыр яудырып булса-а! -
дип Айдар шиген белдергђч, Илгиз абый:

- Булыр иде дђ ул, лђкин хђзер урамга чыгып кеше љстенђ су
тондырып карале син? Аты-юлы белђн сњгенеп сића ыргылачак!

Мђхсњт абыйныћ исђ бу хакта њз фикере:
- Ђгђр син минем љстемђ шулай су тондырганнан соћ яћгыр

явачагына тљгђл гарантия бирђ аласыћ икђн - рђхим ит, мин
рђхђтлђнеп коенам. Лђкин бит син андый гарантия бирђ алмый-
сыћ!

Илгиз абый баш чњмечен кашып авыр сулап кљрсенеп куя
да, њзенђ юнђлтелгђн игътибардан тизрђк котылырга телђп, рђттђн
генђ утыручы Тђгъзимђ карчыкныћ терсђгенђ тљртеп сорау бирђ:

- Ђби, бабаећа апираций булган икђн, хђзер хђле ничегрђк?
Сиксђнгђ 2-3 яшен генђ тутырмаган Тђгъзимђ апа, колагы

катырак булганга, сорауны аћламый, ђмма њзенђ мљрђќђгать итњ-
лђренђ бик  шатланып, Илгиз абыйга, урам яћгыратып, ќавабын
кайтара:

- Тешлђремне дисећме? Куйдырдым-куйдырдым, бђбкђем,
ђле узган атнада ук куйдырганыем, шуны да белмичђ калдыћмы-
ни?!

Ђбинећ тешлђренђ караганда, аныћ бабаеныћ хђлен белњне
књпкђ мљџимрђк санагангадыр, Илгиз абый уч тљплђрен авызы
янына рупор сыман куеп, Тђгъзимђ апаныћ колагына ук соравын

кычкырып кабатлый:
- Мин ђйтђм, бабаећныћ хђле ничек? Апирацийдђн соћ ућай-

ланамы?!
- Ђ-ђ! Бабай дисећме? Ие-ие, ул да бик сљенде яћа тешлђр

куйдырганыма! Ул ит дисећме, кђбестђме - барысын рђхђтлђнеп
чђйним хђзер...

- И чукрак ... - дими тњзми Илгиз абый. - Бабай ничек, дим,
ба-ба-ай!!!

Тђгъзимђ апа бераз кабаланып яулыгын кысыбрак бђйлђп
куя да, књршесенђ текђлеп, борчулы тавыш белђн сорый:

- Аба-ау, ђллђ синећ дђ тешлђрен сызлыймы? "Ай-вай" дип
сыкранып утыруыћны ђйтђм...

Илгиз абый саћгырау карчык белђн аралашуныћ файдасыз
бер гамђл булуын аћлап, сорау бирњдђн туктый.

Беразга гына урнашкан тынлыкны Мђрфуга апаныћ черел-
дек тавышы бњлђ:

- Нинди хђл микђн бу, ђкђмђт! Ќђй булгач, яћгыр яварга ти-
ештер бит инде? Ђ ул яумый да яумый!..

Аяз књктђ књк књкрђгђн шикелле, Бибинур тњти каты, усал
тавышы белђн кодагыеныћ черелдђгђнен књмђ:

- Яхшы булмас љчен бик ђйбђт кенђ! Ђле ярый тамаклары-
быз тук, ризыгыбыз бар дип шатланыйк! Тђмле ашыйбыз, тыныч
йоклыйбыз, шљкер кылырлык тњгелмени?!

- Ризык дигђннђн, быел корылык булу сђбђпле, ипи бђясе
нык књтђрелђчђк дилђр, - дип борчылуын белдерђ Хђерниса апа.

(Дђвамы газетабызныћ килђсе саннарында.)
Ришат КУРАМШИН,

Кукмара мђдрђсђсе мљдире

(бђян-вђгазь)

Шагыйрьнећ бу њзенчђлеге, асылда, бер
њк тљшенчђне берничђ тљрле сњз џђм
сњзтезмђлђр белђн  исемлђп тђгъбир итњдђ
књренђ. Автор Ш.Мђрќанинећ џђрьяклап
килгђн галим, акыл иясе, остаз булуын
сурђтлђгђндђ, аны фазыйл, камил, асыл ир, ир
булган ирђн, гали галим дип берничђ мђртђбђ
кабатлагач, шул ук тљшенчђне тагын сњзнећ
књпмђгънђлегенђ нигезлђнгђн Мђрќани - ул
Тимерказык, ...Џавада ул бер шоћкар - ђйлђнђ
очкан  кебек  сњз-сурђтлђр белђн тасвирлау-
ны дђвам итђ. Мђрсия љлешендђ ђлеге чагыш-
тырулар тагын да куђтлерђк бирелђ: Мђрќа-
ни ислам шђригатен нигезлђњче дњрт имам-
ныћ берсенђ џђм зирђклеге белђн дан тоткан
пђйгамбђргђ, юлбашчы-солтанга џђм кояш
белђн былбылга тићлђштерелђ: Фикъџедђ бу
заманныћ Ногманы бу, Хикмђттђ бу заман-
ныћ  Локманы бу. ...Ђџле сљннђт рђџбђре-сол-

Классик иске татар телендђ иќат итњче шагыйрьлђребезнећ
ђсђрлђрендђ, XVIII йљздђге кебек њк, XIX гасырда да, гарђп-фарсы
алынмалары, шул исђптђн Аллаџы атамасы да, эзлекле кулланы-
ла. Бу сњзлђр, сђнгатьле фикерне укучыга њтемлерђк итеп ќиткерњ
максатыннан, тљрки-татарныћ њз сњзлђре белђн бер дђрђќђдђ  ди-
ярлек, тасвирый чара буларак файдаланыла. М.Акмулланыћ Казан
университеты типографиясендђ 1892 елда басылган "Дамелла Ши-
џабетдин хђзрђт мђрсиясе"ндђ ђлеге њзенчђлек ачык чагыла.  Ак-
мулланыћ иќатын ќентеклђп тикшерњче галим М.Госманов бил-
гелђгђнчђ, "Татар, казакъ џђм башкорт теллђренећ ќанлы хђзинђ-
сеннђн виртоуз дђрђќђдђ ќићел файдалана алган шагыйрь классик
язма татар теленећ бљтен нечкђлеклђрен, ићлђнмђгђн лексик бай-
лыгын њз ихтыярына телђгђнчђ буйсындыру кљченђ ия булган".

таны бу! Менђ шул рђвешле, Мђрќани - бљек
галим дигђн фикерне Акмулла ике дистђгђ
якын сњз џђм сњзтезмђлђре белђн исемлђп
тасвир итђ.

Шушы ук ысул белђн, ђсђр эчтђлегендђ,
Аллаџы, Хак-хакыйкать тљшенчђлђре дђ ког-
нитив-семантик њсештђ бирелђ. Аллаџы Тђга-
лђнећ исемен  шагыйрь Иляџи, Ходай, Раббе,
Тђћре сњзлђре белђн чиратлаштырып кулла-
на. Шуныћ белђн бергђ тагын Аллаџы Тђга-
лђнећ Рахим, Ќђббар, Гаффар, Галим, Кђрим,
Хаккъ, Малик, Зљл-Ќђлали кебек Исме-
Ђгъзам књркђм исемнђрен файдалана. Бу ата-
малар сњз-лексема буларак: Ходай, Хода, Раб-
бе, Иляџ џ. б., тљрле Иляџи шђкел-формула-
лар рђвешендђ: Хђмдулиллаџ, Иншаллаџ,
Бђрђкаллаџ, Бисмиллаџ џ. б., тљрле исем-ата-
маларныћ бер компоненты буларак: Рђхмђтул-
ла, Мохибулла,  Рђсњлуллаџ, Рђхимуллаџи,
Сђкыйуллаџ, Кђлимуллаџи џ. б. Сан ягыннан
караганда, ђлеге исемнђр тотрыклы џђм ирек-
ле сњзтезмђлђр составында књбрђк файдала-
ныла: Иннђма йахшия Аллаџе, Ходай боерса,

Аллаџы колы, бирмђсђ Ходай, Тђћре алдына
бару, Ходайдан оялмаса, мђгаз Аллаџ, Ходай
кичђр, Аллаџудан курку, Ходай рђхмђте, Хо-
дай љчен, Ходага ярарлык, Ходадан телђњ,
Ходаныћ кылганы, Ходаныћ язганы, Хакъ
багыћ, Хода кичер, Ходай ору, Аллаџыны тану
џ. б. Књренгђнчђ, бу тљр тезмђлђрдђ Ходай
џђм Хода исемнђре ешрак кабатлана. Ходай
сњзе тагын I зат берлек сандагы тартым ку-
шымчасы  алган хђлдђ дђ эзлекле файдала-
ныла: Ходаем фирасђтле йљрђк биргђн, Хода-
ем фљсђханыћ замирендђ, Ходаем тђњфыйк
биреп књндермђсђ, Ходаем кылган эшкђ чара
бармы? Хакъ ђсђде - бер Ходаем аралаган,
Ходаем бу дљнйада ормайды икђн џ. б.

Аллаџы тљшенчђсен белдерђ торган ата-
малар парланып та кулланыла. Мђсђлђн, Хо-
дай сњзе Аллаџныћ бик кљчле, бик куђтле, зур
кљч иясе икђнлеген белдерђ торган Ќђббар сњзе
белђн: Каза ќитсђ, бирђ дикђн Ќђббар Ходай;
Ќђббар Хакъ рђвеше дђ бар: Зар кылып мин
ќатырмын, Ќђббар Хакъкай;  Аллаџыныћ
бљеклеген, югаралыгын белдерњ Аллаџы

Тђгалђ дип: Ул ќђњџђр бер Аллаџы Тђгалђдђн;
Аллаџыныћ кичерњче, гљнаџларны ярлыкаучы
дигђн сыйфатын белдерђ торган Гаффар исе-
ме белђн: Гаффар Сез - йа Аллаџу. Ђсђр эчтђ-
легендђ Аллаџы Тђгалђнећ аерым исемнђре
махсус рђвештђ тљгђллђнеп тђ бирелђ.
Мђсђлђн, Аллаџы љчен њзгђреш юктыр дигђн
мђгънђне белдерђ торган ђл-Хаккъ гњзђл исе-
мен Акмулла "белем, муллык, нигъмђт, юмар-
тлык, шђфкать, рђхимлелек, бђрђкђт" тљшен-
чђлђренећ атамасы булган фђйзь сњзе белђн
тљгђллђп куллана: ...Џђр талђбдар бђндђсенећ
Фђйзе Хакъдан хаззы бар..., ягъни џђр тырыш-
лык иясенећ шђфкатьле, юмарт Хакътан љлеше
бар. Яисђ: Фђйзе Хакъ џђр мљмкинђ гамь, шарт
имђс Багдад, Хђлђб ..., ягъни Рђхимле Хакъ-
ныћ  рђхиме џђркемгђ уртак: Багдадта яки
Хђлђбдђ булу шарт тњгел.

Хакъ сњзе Аллаџы Тђгалђнећ бер гњзђл
исеме булуы белђн бергђ, њзенећ дљреслек,
чын дигђн мђгънђсе белђн дђ актив файдала-
ныла:

...Бђгъдђс - сђлам мин мосафир Акмул-
ладан,

Тугъры ђйтеп халыкга ќазган хак мул-
ладан...

Шулай итеп, татар, башкорт, казакъ хал-
кыныћ олуг мђгърифђтчесе Мифтахетдин
Акмулла, њзенећ ђйтергђ телђгђн фикерен
тасвирлап бирњ максатыннан, классик иске
татар теленећ сђнгатьчђ мљмкинлеген њзенчђ
баета џђм камиллђштерђ. Галимнђр бел-
дергђнчђ, бу юнђлештђ аныћ данлыклы Эст-
ђрлебаш мђдрђсђсендђ књренекле шагыйрь
Шђмсетдин Зђкидђн  белем алуыныћ тђэси-
ре дђ зур була.

Илида БЂШИРОВА,
филология фђннђре докторы
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КЊЋЕЛЛЂРДЂ  ИМАН  НУРЫ
Бик катлаулы чорда
яшибез: телебез бетђ,
мђктђплђр ябыла,
авыллар тарала. Ђле
ярый бњген халкыбыз-
да дин бар, иман бар.
Џђр тљбђктђ, џђр авыл-
да мђчетлђребез гљр-
лђп эшлђп тора.

Авылыбызда дин тотарга
бљтен мљмкинлеклђр тудырылган.
Балаларныћ књбесе мђчеткђ сабак-
ка йљрилђр. Нђкыйф хђзрђт џђм
Маџинур абыстай ђледђн-ђле дога
конкурслары, тљрле ашлар да
њткђреп торалар. Март аенда узган
конкурста књп укучылар, балалар
бакчасында тђрбиялђнњче кечкенђ
сабыйларга кадђр катнаштылар.
Малайлар азан ђйтсђ, кызлар
сњрђлђр укыдылар. Катнашучылар
берсе дђ бњлђксез калмады. Хђтта
карап, тыћлап утыручыларга да
Коръђн аятьлђре љлђштелђр. Ђле

моныћ белђн генђ бетмђде. Хђзрђт
белђн абыстай ќићњче балаларны
Мамадыш шђџђренђ районкњлђм
дога укучылар конкурсына алып
барды. Анда малайлар арасында
Ислам Гобђйдуллин - беренче, Ђдел
Мусин икенче урынны яулады. Кыз-
лар да призлы урыннарны читлђргђ
бирмђде. Зљлфия Шђрифуллина,
Гљлисђ Абдуллина, Минзђлия Вђли-
ева ќићеп, књп бњлђклђр белђн кай-
ттылар. Мђктђбебез директоры
Фоат Насыйбуллин конкурста кат-
нашкан џђм дин дђреслђрен бер кљн
дђ калдырмаган балаларга њзенећ
бњлђген тђкъдим итте. Ќђйге кани-
кул чорында Изге Болгар шђџђренђ
экскурсиягђ алып барырга сњз бир-
де. Џђм сњзендђ торды да. Сђяхђт
барышында укытучыларыбыз Бол-
гар иле, ислам динен кабул итњ та-
рихын сљйлђп бардылар. Моннан 20
ел элек ђнием укучы буларак њткђн
юлны, Фоат абый ќитђкчелегендђ
мића да  кабат њтђргђ  насыйп бул-
ды. Ак мђчет џђм дљньядагы ић зур

Коръђн китабы књћеллђребездђ
тирђн тђэсир калдырды.

Хђзер ић изге айларныћ берсе
булган рамазан ае бара. "Мђчете-
бездђ ифтар мђќлесе булачак", -
дигђн хђбђр ишетелњгђ, укытучыла-
рыбыз тиз генђ ќыелышып, мђчет-
нећ капка-коймаларын буяды.
Мђќлескђ књп авылдашларыбыз њз
љлешлђрен керттелђр. Казаннан кай-
ткан Гљлгенђ Шиџапова тђкђ суй-
дырды, Рђсимђ Вђлиева токмач ки-
сеп китерде. Табын ђзерлђњ, аш џђм
бђлеш пешерњ Тђнзилђ апага
йљклђнде.  Књплђр акчалата ярдђм
књрсђтте, ђбилђр књчтђнђчлђр белђн
килде. Бик бай, бђрђкђтле табын
хасил булды. Бљтен авыл ќыелы-
шып авыз ачтык, вђгазьлђр, Коръђн
аятьлђре тыћладык. Мђќлес бик
ќанлы, тирђн эчтђлекле узды.
Књћеллђр сафланып калды.

Ралия МУСИНА,
Мамадыш районы Тњбђн Яке урта
мђктђбенећ VI сыйныф укучысы

Мића ирем белђн
мљселманнар булмаган
мохиттђ яшђве кыен...
Мин ислам динендђ - бер, ђ ирем ике елдан артык.
Безнећ кечкенђ ике балабыз бар. Минем књћелемне
бимазалаган нђрсђ шуннан гыйбарђт ки, безнећ якын-
нарыбыз (ђти-ђнием џђм туганнарыбыз) - христиан-
нар џђм алар безнећ мљселман булуыбызга бик нык
каршы торалар: сездђ "заморочки" (кешенећ гадђти
булмаган характер сыйфаты, њзенчђлек), чљнки хђзер
XXI гасыр џђм башка мљселманнар да гадђти кешелђр
кебек њк яши, дип ђйтђлђр. Мљселманнарга карата
даими рђвештђ ачу џђм нђфрђт сњзлђре кулланалар,
књп очракта бу телевидение яћалыкларына нигезлђ-
неп ђйтелђ.
Бњген мин, гомумђн, тђтђйдђн "динне чит планеталарда яшђњчелђр

уйлап тапкан" дигђн сњз ишеттем. Шуннан соћ минем аћа шактый озак
вакыт бернђрсђ дђ ђйтђсем џђм карышып торасым килмђде, ничектер те-
лем ђйлђнмђде, аћа барын да мораль џђм матди (материаль) яктан ярдђм
итђргђ, булышырга тырыштым, беркайчан да явызлык телђмђдем, џђм мин
шулай тђрбиялђнгђн дђ инде, "артык сњзлђр сљйли алмыйм". Ђмма шушы
кљннђрдђ тњзмђдем, динебезне, пђйгамбђребез Мљхђммђдне (сгв) яклый џђм
њземнећ тормышыма якын булган нђрсђлђр сайлавымны аћлата башладым.
Ђмма минем барлык аћлатмаларыма ќавап йљзеннђн мине њк гаеплегђ чы-
гарып калдырдылар, ђ иремне исђ ул мине ђнием белђн читлђштергђнгђ чыга-
рып, безне сектада дип, књћелгђ ятышсыз сњзлђр сљйли башладылар.

Зинџар љчен, ярдђм итегез, безгђ нишлђргђ?! Ирем: "Безгђ Аллаџ риза-
лыгы љчен сабыр итђргђ, аларны гафу итђргђ кирђк", - ди. Ђмма бу бик тђ
читен бит! Мића безнећ сектада булмавыбызны, њзебезнећ гаилђбез љчен
бары яхшысын гына телђвебезне якыннарыбызга ничек ќиткерергђ? Безнећ
хђзер нђрсђ эшлђвебез џђм њлгђннђн соћ кая барачагыбыз турында уйланырга
кирђклекне ничек аћлатырга? Џђм, гомумђн, бу мљмкин эшме? Яки барысын
да Аллаџныћ ихтыярына гына калдырырга кирђкме?

Исемемне књрсђтђсем килми

Сезнећ соравыгызга Татарстанныћ кљнчыгыш тљбђге казые, Ђлмђт
районы џђм шђџђре имам-мљхтђсибе Рафикъ хђзрђт Мићнђхмђтов ќавап
бирђ:

- Аллаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ болай ди (мђгънђсе): "Раббыћ бары
тик њзенђ генђ гыйбадђт кылуыгызны, ата-анагызга да игелекле булуыгызны
катгый рђвештђ боерды. Аларныћ берсе яки икесе дђ сезнећ янда картайса, сак
булыгыз, аларга "уф" (туйдым сездђн) димђгез; аларны битђрлђмђгез; икесенђ
дђ яхшы мљгамђлђдђ булыгыз, алар белђн йомшак сљйлђшегез" ("Исра (Тљнге
йљрњ, Ягъкуб угыллары) сњрђсе", 23 нче аять).

Шућа игътибар итегез: ђти-ђнилђргђ ђшђке, тупас сњзлђр ђйтњне яки алар-
га карата начар мљнђсђбђттђ булуны тыеп, Аллаџы Тђгалђ ђти-ђнисе мљселман
яки мљселман булмаганнар арасына аермалар куймый. Њзећнећ ђти-ђниећне
хљрмђт итњ џђм аларга карата яхшы мљнђсђбђттђ булу сорала, хђтта алар бњтђн
динне тотсалар џђм бљтенлђй дђџри (атеист) булсалар да. Моннан тыш, кемнећ
бу дљньядан кем булып китђчђген берђњ дђ белми бит ђле, бђлки алар, мондый
очракларда еш кына књзђтелгђнчђ, ислам динен кабул итђрлђр! Ђлбђттђ, ђти-
ђнилђр авызыннан чыккан кяферлекне тыћларга кирђкми, ђ аларга теге яки бу
хђлне ягымлы итеп, тњбђнчелек белђн аћлату тиешле. Сез аларныћ ата-ана той-
гылары белђн "уйна"масагыз, алар ягыннан ќавап алай ук тискђре булмас.

Аллаџ илчесе (сгв) Њзенећ сђхабђсе Мљгазь бине Ќђбђлњгђ (Аллаџ аннан
разый булса иде) болай дигђн: "Аллаџ синећ аркылы бер генђ кешене булса да
хакыйкый юлга њгетлђсђ, бу синећ љчен бљтен дљньяга џђм андагы барлык
нђрсђлђргђ караганда да яхшырак!" Шућа књрђ эш њзагымга куелмаска тиеш,
дигђнне башыгызга сећдерегез, Аллаџ туры юлга Њзе алып керер, њз алдыгыз-
га ђти-ђнилђрегезне Исламга йљз белђн борып, аларны да дингђ алып килњ
бурычын куегыз. Кагыйдђ буларак, бњтђн диндђгелђрнећ мљселманнарга тиск-
ђре мљнђсђбђте Ислам турындагы ялгыш књзаллаулары, югарыда њзегез њк
ђйткђнчђ, еш кына массакњлђм мђгълњмат чаралары тарафыннан максатчан
рђвештђ куелуы белђн бђйле. Алардагы ялгыш књзаллауларны бетерњ љчен,
гомумкешелек џђм ислам кыйммђтлђре арасына параллель уздырыгыз, мисал
љчен, љлкђннђргђ карата хљрмђт, Исламда чит тормыш, намус, милек кыйммђ-
тлђре џ. б. турында сљйлђгез. Ђти-ђнилђрегезгђ фђнни яктан нигезлђнгђн ђдђбият,
ђйтик, "Божественные чудеса" яки тљрек философы Аднан Октарныћ (Џарун
Яхъя) китапларын, шулай ук ђлеге китапларга нигезлђнеп эшлђнгђн фильмнар-
ны бњлђк итегез.

Гадђттђ, кешелђр синећ сњзлђрећђ карамый, ђ синећ ђхлагыћа, тђрти-
бећђ карый. Беренче мљселман-
нар Пђйгамбђребезнећ (сгв)
сњзлђренђ генђ карап тњгел, ђ
гњзђл холкын, йомшаклыгын,
юмартлыгын књреп ислам ди-
ненђ кергђннђр. Шулай ук
онытмаска кирђк - бер Аллаџ
кына туры юлга кертњче, Ал-
лаџтан аларны туры юлга кер-
тњен сорап дога кылып торы-
гыз. Нђтиќђ ясап, сезгђ тагын
бер мђртђбђ ђти-ђнилђрегез
белђн кићђшлђшергђ џђм њзе-
гезнећ  дљрес ,  яхшы
мљнђсђбђтегез белђн аларны
Исламга дђгъват кылырга
кићђш итђр идем.

Мамадыш мђдрђсђсенђ рђхим итегез!
Мамадыш мђдрђсђсе 2012-2013 нче уку елына

УКЫРГА  ЧАКЫРА
ТР мљселманнары Диния нђзарђте каршындагы Мамадыш мђдрђсђсе 2012-2013 нче уку елы-

на шђкертлђр туплый.

Белгечлђр ђзерлђњ кљндезге, кичке џђм читтђн торып уку рђвешендђ алып барыла.
Кљндезге бњлеккђ яше ундњрттђн дђ ким булмаган егетлђр кабул ителђ. Шђкертлђр

мђдрђсђ тулай торагында яшђњ урыны џђм кљненђ љч тапкыр ашау-эчњ белђн тђэмин
ителђлђр. Уку вакыты - љч ел. Урта белем алу икенче санлы лицей нигезендђ алып
барыла.

Кичке џђм читтђн торып уку бњлегенђ хатын-кызлар џђм ир-егетлђр кабул ителђ.
Яшь чиге куелмаган. Уку вакыты - дњрт ел.

Мђдрђсђне тђмамлаганнан соћ, шђкертлђргђ квалификация комиссиясе карары
нигезендђ тиешле белгечлек алу турында диплом бирелђ.

БЕЗНЕЋ АДРЕС: Татарстан Республикасы, Мамадыш шђџђре,
М.Ќђлил урамы, 8/28 нче йорт.
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