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ТАТАРСТАНДАГЫ ДИНИ УКУ
ЙОРТЛАРЫ ЌИТЂКЧЕЛЂРЕ КИ-
ЋЂШМЂСЕ УЗДЫРЫЛА

Бњген ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђтендђ сђгать унда
(10.00) "Татарстанда дини мђга-
риф: дини уку йортлары эшчђн-
леге, методик тђэмин ителеш џђм
яћа уку елына ђзерлек" дип атал-
ган кићђшмђ уздырыла. Кљн тђрти-
бе буенча дини уку йортларын яћа
уку елына ђзерлђњ џђм дини белем
бирњ сыйфатын њстерњгђ кагылыш-
лы мђсьђлђлђр каралачак.
Кићђшмђдђ мљфти вазифаларын
башкаручы Габдулла хђзрђт
Ђдџђмов, Россия ислам универси-
теты ректоры Рђфыйк
Мљхђммђтшин, "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсе ректоры Наил хђзрђт
Яруллин, Казан ислам кљллияте ди-
ректоры Мансур хђзрђт Ќђлђлетдин,
Ислам динен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге Казан югары мљселман
мђдрђсђсе директоры Ильяс хђзрђт
Ќиџаншин џ. б. уку йортлары ќитђ-
кчелђре катнаша. Ђлеге чарада Габ-
дулла хђзрђт Ђдџђмовныћ "Гакыйдђ"
китабын тђкъдим итњ булачак.

ЮГАРЫ ОСЛАН РАЙОНЫ
СОВЕТЫНЫЋ ЧИРАТТАГЫ

УТЫРЫШЫ ЊТТЕ
Утырышта Югары Ослан

муниципаль районында дини эк-
стремизмга каршы кљрђш џђм
профилактик чаралар књрњ буен-
ча тљп мђсьђлђлђр каралды.

Районныћ имам-мљхтђсибе Гали
хђзрђт Ќиџаншин њз чыгышында ТР
мљселманнары Диния нђзарђте џђм
район мљхтђсибђте ђлеге юнђлештђ
актив эшчђнлек алып баруын бил-
гелђп њтте. Ул шулай ук халык ара-
сында хђзрђтлђрнећ ролен њстерњ ки-
рђклеген дђ ассызыклады.

АРЧА РАЙОНЫНДА ЯЋА
МЂЧЕТ АЧЫЛАЧАК

25 август кљнне Арча райо-
ныныћ Алан авылында яћа мђчет
ачылачак. Мђчет тљзелешенђ ике
еллап вакыт сарыф ителгђн. Бу -
Арча районында ќитмеш алтынчы
мђчет булачак. Яћа мђчеттђ имам-ха-
тыйб вазифасын Фђнис хђзрђт баш-
карыр дип кљтелђ. Мђчет ачылышын-
да Татарстанныћ баш казые Ќђлил
хђзрђт Фазлыев, Арча муниципаль
районы башлыгы Алмас Нђзиров,
район имам-мљхтђсибе Раил хђзрђт
Гыйлђќев џ. б. кунаклар катнашыр
дип кљтелђ.

ЧЊПРЂЛЕ РАЙОНЫНДА
ДИНИ ЌЫЕН -

МУНЧЂЛИ УКУЛАРЫ УЗАЧАК
25 август кљнне Чњпрђле рай-

оныныћ Мунчђли авылында би-
шенче тапкыр Авыл бђйрђме
њткђрелђчђк. Бђйрђм кысаларында
мђчетнећ 15 еллыгына багышлап
дини ќыен - Мунчђли укуларын оеш-
тыру планлаштырыла. Чарада шулай
ук татар драматургы, ТР Дђњлђт Со-
веты депутаты, мђрхњм Туфан Габ-
дулла улы Мићнуллинны искђ алу
булачак, аныћ истђлегенђ мемориаль
такта ачылачак. Бу хакта оештыру
комитеты рђисе, Чњпрђле районы
Башкарма комитеты ќитђкчесе урын-
басары Илмир Измайлов хђбђр итђ.

Мђгълњматлар ТР
мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды
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Иремнећ икенче
хатыны барлыгын

белдем...

ЯКЫНЛАШЫП КИЛЊЧЕ РЕСПУБЛИКА
ЏЂМ ШЂЏЂР КЉНЕ БЕЛЂН!

Сез Исламга ђзерме?

Коръђн –
Исламныћ

ић  тљп  чыганагы

Ђдђбият тарихында
азатлык љчен кљрђш

сђхифђлђре

Б
ЕЗ кешелек тарихыныћ
њзгђ чорында яшибез.
Безгђ књптђн тњгел генђ
тормышыбызга њтеп

кергђн, кешенећ эшчђнлеген џђм
кљнкњрешен шактый ќићелђйтђ тор-
ган искиткеч яхшы технологиялђр
тђкъдим ителђ. Ђмма хђзергедђй
зирђк џђм кић белемле буынга авыр
сынаулар да књрергђ туры килђ. Бай-
лар џђм фђкыйрьлђр арасындагы
градация (бер нђрсђдђн икенчесенђ
књчкђндђге эзлеклелек) кљтмђгђндђ
генђ булып куйды. Медицина џђм
авыл хуќалыгы тармагындагы ал-
гарышка да карамастан, дљньяда
ачлыктан интегњчелђр, эпидеми-
ялђрдђн ќђфаланучылар књпкђ арт-
ты, ђ техноген џђлакђтлђр шундый
ќимергеч кљч хасил итђ башлады
ки, ђйтерсећ лђ безнећ Армагеддон-
га яки Апокалипсиска килеп ќитње-
без беренче генђ булмады. Ќђмгы-
ятебезне наркотиклар, алкоголь џђм
тђмђке басып алды. Без кешелек
дђрђќђсен тљшерђ торган телђклђр
колына ђверелдек. Ќинаятьчелек
белђн кљрђш нђтиќђлђр бирми ди-
ярлек. Халык хђтта яши торган уры-
нында да њзен куркынычсыз итеп
хис итми башлады. Менђ шуннан
чыгып без њзебезне цивилизацияле
ќђмгыятьтђ яшибез дип йљрибез дђ
инде.

Дљньяда булган барлык тискђ-
ре књренешлђргђ дђ каршы тору
чарасы булып Ислам тора. Ул алко-
голь џђм наркотиклар куллануныћ
зыянын фаш итњче бердђнбер дин

(мђгънђсе): "Ђй, мљселманнар!
Исерткеч эчњ, азгын уеннар уйнау,
табынгыч сыннарга баш ору, ырым-
ланган уклар белђн шобага салу
шайтан гамђллђредер, шакшылык-
тыр, мондыйлардан ерак торыгыз:
котылырсыз (бђхеткђ ирешерсез).
Исерткеч џђм азгын уеннар белђн
шайтан арагызда њч орлыкларын,
дошманлык чђчђ; Аллаџны искђ
тљшерњдђн вђ намаздан биздерергђ
тели. Сез бу эшлђрдђн ваз кичђ
алырсызмы икђн?" ("ђл-Маидђ (Та-
бын)" сњрђсе, 90-91 нче аятьлђр).

Дљнья икътисады безнећ
кљннђрдђ бик тиз алмашынып тора
ки, аныћ њзгђрешлђре артыннан ќитњ
беркемнећ дђ хђленнђн килми. Баш-
лыча, барлык ђлеге књренешлђргђ
(њсеп килњче иллђргђ буталчыклык
(хаос) китереп чыгару љчен, аларныћ
гаять зур акчаларын алып, табигать
вђ кеше ресурсларын њз карашлары-
на тљбђњ) кредитлар буенча ставка-
лар, Бљтендљнья Банкы џђм Халы-
кара валюта фонды тарафыннан кул-
ланыла торган система йогынты
ясый. Коръђндђ ђйтелгђн (мђгънђсе):
"Риба (ђќђткђ биреп торган акчадан-
малдан арттырып алынган хђрам
керем) ашаганнар исђ шайтан
зђхмђте суккан тилелђр кебек, ка-
берлђреннђн кубар. Алар: "Сђњдђ итњ
дђ риба кебек бит", - дигђннђре љчен
шундый хђлдђ калырлар. Хђлбуки,
Аллаџ сђњдђне (алыш-бирешне)
хђлђл итте, рибаны хђрам кылды.
Ђгђр дђ кемдер Аллаџтан (риба ал-
маска) њгет килгђч, рибадан баш

тартса, њз файдасына булыр. Аныћ
эше Аллаџ хљкемендђ булыр. Кем
кабаттан (бу аять ићгђннђн соћ) риба
ала калса, андыйлар ќђџђннђм ђџел-
лђре булыр џђм алар шунда дђвам-
лы калыр" ("Бђкара (Сыер) сњрђсе",
275 нче аять).

Шул ук сњрђдђ: "Иман китергђн
кешелђр! Мљселман икђнсез, Ал-
лаџныћ нђфрђтеннђн куркыгыз,
алынмаган рибаларыгызны алма-
гыз" ("Бђкара (Сыер)" сњрђсе, 278
нче аять), - диелђ. Шунда ук ике як
сђњдђ килешњендђ њзлђрен ничек
тотарга тиеш икђнлеге китерелђ:
"Ђгђр (сезгђ бурычлы кеше ђќђтен
кайтарырга) кыен хђлдђ калган бул-
са, бурычын тњлђр љчен аћа ућай
вакыт бирегез" ("Бђкара (Сыер)

сњрђсе", 280 нче аять).
Телђсђ кайсы зур шђџђрдђ,

кирђк ул Америкада яисђ Россиядђ
булсын, бђхетсезлеккђ юлыгу сђ-
бђпле сыеныр урыны булмаганнар-
ны бик тиз табарга мљмкин. Ислам
дине, акчасы булганнарга байлыкла-
рыннан бер љлешне фђкыйрьлђргђ
бирњне талђп итеп, мал-мљлкђт
ќыюны тыя. Бу књрсђтмђ Коръђндђ
берничђ мђртђбђ кабатлана:
"(Сђдака) њзлђрен Аллаџ юлына ба-
гышлаганнарга (фђкыйрьлђргђ, га-
лимнђргђ) бирелергђ тиеш. Чљнки
алар Ќир йљзе буйлап йљри алмый.
Аларныћ хђлен белмђгђн наданнар,
аларныћ тыйнак џђм итагатьле бул-
ганнарына карап, хђер сорашмаган-

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Ђссђламегалђйкњм вђ
рахмђтуллаџи вђ
бђрђкатњџњ!

Хљрмђтле татарстанлылар!
Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте џђм шђхсђн њз исе-
мемнђн барыгызны да 30 август
- Республика џђм шђџђр кљне
белђн тђбрик итђм!

Республикабызныћ яћа чор
тарихы ике дистђ елдан артык ва-
кытны њз эченђ ала. Бу рухи џђм
мђдђни яћарыш елларында, без
ныклы ышаныч казана алдык,
џђм хђзер кыю рђвештђ ућышка
ирешњлђребез белђн горурлана
алабыз.

Бњген безнећ књћеллђре-
без шатлык белђн тулы: татар хал-
кы бердђмлеккђ омтылып џђм њз
диненећ мирасын љйрђнеп-бар-
лап, хђзерге чынбарлыкныћ кат-
лаулы књренешлђрен ќићеп чы-
гарга љмет-ышаныч  бирњче Ис-
лам тђгълиматларына таянып
яши ала. Исламныћ ђхлакый кый-
ммђтлђре безгђ дуслык-татулык
џђм динара, миллђтара толеран-

тлык мохитен барлыкка китерергђ
ярдђм итте. Иншђ Аллаџ, ућыш-
ларыбыз килђчђк буыннарга да
горурланырлык бер њрнђк
књрсђткеч булып барып ирешер,
алга таба да республикабызныћ
алгарышына ярдђм итђр.

Аллаџы Тђгалђ татарстанлы-
ларга авырлыкларны ќићеп чы-
гуда рухи ныклык, бердђмлек, са-
бырлык ђйлђсен, дини-милли
байлыгыбызны саклауда џђм
њстерњдђ ярдђменнђн ташламаса
иде.

Хак Тђгалђнећ сезгђ чиксез
сђламе, рђхмђте вђ бђрђкђте бу
дљньяда да џђм ахирђттђ дђ булса
иде!

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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(Ахыры. Башы 1  нче биттђ.)

Сез Исламга ђзерме?

КОРЪЂН – ИСЛАМНЫЋ ИЋ ТЉП ЧЫГАНАГЫ
2012 ЕЛ - ТАТАРСТАНДА КОРЪЂН ЕЛЫ

нарына књрђ, бу адђмнђрне бай диеп
уйлыйлар. Син аларны (њзлђренђ
генђ хас) галђмђтлђреннђн таныр-
сыћ. Алар (кыен хђлдђ булсалар да
књзгђ керђ-керђ) хђер сорамый. Сез-
нећ (Хак юлында) књпме мал сарыф
иткђнегезне, шик юк ки, Аллаџ, ха-
кыйкатђн, белеп тора" ("Бђкара
(Сыер)" сњрђсе, 273 нче аять). "Мљэ-
миннђр, игелек кылганнар, намазны
дљрес укыганнар, зђкятен биргђннђр
Раббыныћ хозурында ђќерлђрен та-
бар. Аларга џичбер куркыныч яна-
мас, аларга хђсрђт тђ килмђячђк"
("Бђкара (Сыер)" сњрђсе, 277 нче
аять).

Зђкят - ислам диненећ тљп
нигез булып торган кагыйдђлђреннђн
санала. Ул кешелек ќђмгыятендђ
байлыкны тигез бњлђргђ ярдђм ит-
њче џђм шул сђбђпле байлар белђн
ярлылар арасындагы аерманы бе-
терђ баручы бердђнбер дин. Ислам,
шулай итеп, кешене ућышка илтњче
бђхет юлы булып тора.

Хђзерге вакытта 42 милли-
оннан артык кеше СПИДтан иза
чигђ. Бу сан исђ - ќђмгыятебездђ-
ге ђхлакый кыйммђтлђрнећ бњген-
ге хђле нык булмаганлыкка дђлил.
Технологиялђр ягыннан алга киткђ-
нбез, ђ мораль яктан артта калган-
быз. Ислам дине књћел кайтаргыч
холык-фигыльлђргђ юл куймый тор-
ган кагыйдђлђрне њз эченђ ала. Ис-
ламда хатын-кызлар да, ир-атлар да
гыйффђтле, тотнаклы булсыннар
љчен ќитди караш юнђлтелђ. "(Ий,
Мљхђммђд), мђэмин ирлђргђ ђйт:
(хђрамга) књз йомсыннар (књз атарга
ярамаганнарга бакмасыннар, ќенси
вђсвђсђгђ, азгынлыкка бирелмичђ)
пакьлекне сакларга кирђклеге ту-
рында сљйлђ. Шулай эшлђњ аларныћ
њзлђре љчен ђдђпле бер гамђл бу-

лыр. Шик юк ки, Аллаџ алар кыл-
ганнарныћ барысыннан да хђбђрдар.
Мљэминђ хатын-кызларга да сљйлђ:
(ярамаганнарга караудан) тыйлык-
сыннар; намус џђм гыйффђтлђрен
сакласыннар. Књрсђтергђ яраган-
нардан (йљз белђн куллардан) баш-
ка зиннђтлђрен књрсђтмђсеннђр.
Баш яулыклары, якалары муенна-
рын, књкрђклђрен каплап торсын.
Зиннђт урыннарын њз ирлђреннђн, њз
аталарыннан, њз ирлђренећ атала-
рыннан, њз угылларыннан, њз ирлђ-
ренећ (башка хатыныннан туган)
угылларыннан, њз ир туганнарыннан,
њз туганнарыныћ угылларыннан,
кыз кардђшлђренећ угылларыннан,
њзенећ (хезмђтче) асрауларыннан,
њзлђренећ колларыннан, ќенси их-
тыяќы булмаган ир хезмђт-
челђрдђн, хатыннарныћ яшерен ќир-
лђренђ дикъкате булмаган балалар-
дан башка кешелђргђ хатын-кыз
зиннђтле урыннарын књрсђтмђскђ,
ачмаска тиеш. Яшерелгђн зиннђтл-
ђре беленсен, књренсен дип, (ирлђр-
нећ игътибарын тартырдай итеп)
каты басмасыннар. Ђй, мљэ-
минђлђр, барыгыз да Аллаџ алдын-
да тђњбђ итегез. Куркынычлардан
котылып, морадыгызга (ќђннђткђ)
ирешерсез" ("ђн-Нур" сњрђсе, 30-31
нче аятьлђр).

Кием киюебез - ул безне
хайваннардан аерып торучы сый-
фатларныћ берсе. Кешелек тарихы-
ныћ барлык чорларында да киеме
була торып киенми йљрњчелђрне
вђхшилђр (варварлар) џђм кыргый-
лар дип атаганнар. Тђн билгелђрен
ачык белдертеп (ярымшђрђ), оят
урыннарны капламыйча йљрњдђ хур-
ланырлык нђрсђ књрмђњчелђргђ
менђ дигђн заман ќитте. Џђм бу
ирекле булу дип атала! Бу рђвешле
ирекле булганнарныћ берсенећ дђ
банк счёты яки карточкасы номе-

рын чыгарып салу башына килмђс
дип ышанасы килђ - бу ахмаклык.
Ђ ни љчен соћ алайсам, тђнебезнећ
байлыгы турында сњз барганда,
кеше шулкадђр ваемсызлык
књрсђтђ икђн: бар матурлыгын тирђ-
юньдђгелђргђ ачып салып, телђсђ
нинди џљќњмгђ барырга ђзер тору-
чы ерткыч хайваннарны њчеклђгђн
сыман, аларга хас сыйфатларны
њзлђштергђн кебек кылана? Ал-
лаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ бо-
лай ди: "Ђй, Пђйгамбђр! Хатынна-
рыћа, кызларыћа џђм барча мљэ-
миннђргђ ђйт, (йомыш белђн урам-
га чыкканда) љс киемнђрен яхшы-
лап капласыннар. Бу - (аларныћ зат-
лы нђсел хатыны икђнен) танысын-
нар џђм рђнќетмђсеннђр љчен бик
тђ кулай эш. Аллаџ - ярлыкаучы џђм
миџербан иясе" ("ђл-Ђхзаб" сњрђсе,
59 нчы аять). "Ђй, Адђм балалары,
оят ќирлђрегезне каплар љчен кием,
бизђкле књлмђклђр яралттык.
Тђкъвалык (саф ђхлак, диндарлык)
- киемнђрнећ ић гњзђледер. Болар
Аллаџныћ галђмђтлђредер. Бђлки
яхшылап уйлый торгач, гыйбрђт
алырсыз. Ђй, Адђм балалары, ата-
анагызны ќђннђттђн кудырыр љчен,
шайтан аларныћ киемнђрен салды-
рып, оят ќирлђрен њзлђренђ
књрсђтте; ул сезне дђ шулай алда-
масын. Чљнки ул (шайтан) џђм аныћ
дуслары сезне књреп тора, сез алар-
ны књрмисез. Хактыр ки, Без шай-
таннарны имансызларныћ дусты
иттек" ("ђл-Ђгъраф (Пђрдђ, калку-
лык)" сњрђсе, 26-27 нче аятьлђр).
Ќђмгыять, ќенси азгынлык књре-
нешлђренђ књнђ барган тђртибебез
(аеруча гаилђдђ) белђн, акрынлап
ќимерелђ бара.

Расачылык, кеше фикере
белђн санашмаучанлык, кайсы да
булса миллђттђн булуыћа карата
чиктђн тыш горурлык белдерњ -

кешелек тарихында књп кенђ низаг-
ларныћ килеп тууына сђбђп булды.
Ислам дине безне расачылык кур-
кынычыннан азат итњ љчен килгђн
бит, югыйсђ. "Ђй, адђм балалары!
Хактыр ки, Без сезне бер ир, бер ха-
тын итеп яралттык. Бер-берегез
белђн аралашыгыз дип, сезне ка-
вемнђр вђ кабилђлђргђ аердык. Хак-
тыр ки, гљнаџ кылудан курыккан
кеше Аллаџ каршысында ић олы
абруй казаныр. Шљбџђсездер ки,
Аллаџ барысын да белеп, барысын-
нан да хђбђрдар булып тора" ("ђл-
Хљќњрђт" (Бњлмђлђр) сњрђсе, 13 нче
аять). "Аныћ књклђрне џђм Ќирне
юктан бар итње дђ, Ана теллђрегез-
не, тђн тљслђрегезне тљрле-тљрле
итеп яралтуы да - Аллаџныћ
бђхђссез дђлиллђредер. Хактыр ки,
боларда хђбђрдарлар љчен
гыйбрђтлђр бар" ("ђр-Рум" сњрђсе, 22
нче аять).

Безгђ Аллаџ тарафыннан би-
релгђн Ислам - ул ќђмгыятебезне
яманлыклардан арындырырга сђлђтле
яшђњ рђвеше. Мљселманнар бар
нђрсђдђ, бигрђк тђ гыйбадђттђ
бердђм. Хаќ кылганда, шул исђптђн
король џђм президент та, - бљтен кеше
дђ ихрамнан йљрергђ тиеш. Ислам -
ул гамђл вђ гыйбадђт дине. Књрекле
мљселман булыр љчен, гел хезмђт
итђргђ, шул исђптђн, њз-њзећђ тырыш-
лыклар куярга, контрольне
кљчђйтергђ, гыйбадђткђ џђм дисцип-
линага буйсыну љчен ђзер торырга
кирђк. Ислам дине мљселманнардан
чыдам булуны сорый: књћелне азды-
ра торган нђрсђлђргђ каршы торырга
њзећдђ кљч булдыру џђм ашау љчен
генђ яшђмђс љчен ихтыяр кљчен
њстерњ талђп ителђ - шул максатны
тормышка ашыру ниятеннђн без ура-
за тотарга тиешбез. Динебез кушкан-
ча яшђњ иге-чиге књренмђгђн бе-
лемнђргђ омтылыштан башка була

алмый. Коръђндђ ђйтелгђн: "Кешелђр
арасында да, хайваннар, мал-туар ара-
сында да шундый тљстђгелђре бар.
Галим кеше Аллаџныћ ќђзасыннан
курка (чљнки ул - укыган, белемле.
Надан кеше генђ Аллаџны бар дип тђ
белми). Шик юк ки, Аллаџ џђрвакыт
љстен, чиксез ярлыкаучы" ("Фатыр
(Яралтучы)" сњрђсе, 28 нче аять). "Са-
быр-чыдам булганнар, иманнарына
тугры калганнар, гыйбадђттђ ита-
гатьле булганнар, хђер биргђннђр: "Йа
Раббыбыз, без иман китердек. Инде
безнећ гљнаџларыбызны кичер вђ
безне ќђџђннђм газапларыннан кот-
кар! - дип сђхђрлђрдђ Аллаџтан яр-
лыкау сорарлар" ("ђл-Гыймран (Гый-
мранныћ гаилђсе)" сњрђсе, 16-17 нче
аятьлђр); "(Мљселманнар) каушама-
гыз, хафаланмагыз, ђгђр дђ сез мљэ-
мин-мљселман икђнсез, сез барчасын-
нан љстен булырсыз" ("ђл-Гыймран
(Гыймранныћ гаилђсе) сњрђсе", 139
нчы аять).

Югарыда язылганнар Исламныћ
кайбер љстенлеклђрен књрсђтњ џђм ул
ќђмгыятебезгђ нинди њзгђрешлђр
алып килергђ мљмкин икђнлеген бел-
гертњ булып тора. Ђмма бер генђ
мђкалђдђ ачып бирергђ мљмкин бул-
маган башка књп кенђ сораулар да
бар. Нђкъ менђ шућа књрђ ислам ди-
нен тагын да тирђнрђк, эзлеклерђк
џђм ќентеклерђк тикшерергђ кирђк.
Исегездђ тотыгыз: Ислам - ул эш-
хђрђкђт, тђртип, аћ-белем, батырлык,
тђвђккђллек џђм сабырлык дине...
Хљрмђтле укучым, сез чыннан да
тырышмы? Сез ќитђрлек дђрђќђдђ
дисциплиналымы? Сез шактый акыл-
лы? Кыюлыгыгыз, тњземлегегез,
кљчегез ќитђрлекме? Башка сњзлђр
белђн ђйткђндђ... сез Исламга ђзер-
ме?

Руслан хђзрђт МОРТАЗИН,
Татарстанныћ тљньяк-

кљнчыгыш тљбђге казые

Коръђн ићњ. Коръђннећ
тљзелеше

Коръђнне язма рђвештђ теркђњ. Изге Коръђн
Мљхђммђд пђйгамбђргђ  (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) љлешлђп ићдерелгђн. Чираттагы
Илаџи Сњзне кабул иткђч, ул аны шунда ук язып куяр-
га кушкан. Хђтта ић авыр минутларда да, Мђккђдђн
Мђдинђгђ књчкђн вакытта да, хђрби чыгышлар вакы-
тында да, аныћ янында ићдерелгђн аятьлђрнећ тек-
стын теркђргђ ђзер торучы, язу эшлђрен башкаручы
берђр кеше торган.

Мђккђдђ Коръђн текстларын ић беренче Абдул-
ла бине Саад язып барган. Мђдинђдђ бу мактаулы эш
Убай бине Каабка йљклђнгђн. Ачылышларны язып ба-
ручылар арасында Ђбу Бђкер, Гомђр бине ђл-Хђттаб,
Госман бине Гаффан, Али бине Ђбу Талиб, Зљбђер бине
ђл-Ањвам, Хђнзилђ бине ђр-Раби, Шураџбил бине
Хђсђнђ, Габдулла бине Рђваха џђм башкалар булган.
Коръђнне Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) сњзлђреннђн аныћ кырыкка якын
сђхабђсе язып барган.

Мљхђммђд пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) вакытында аятьлђр хљрмђ агачы яфракларына,
яссы ташларга, тире кисђклђренђ, дљялђрнећ калак сљяклђренђ
язылып барылганнар. Язу љчен караны корымнан ясаганнар.
Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
ићдерелгђн аятьлђрне кая, кайсы сњрђгђ урнаштырырга кирђк
икђнлеген аћлаткан.  Аллаџныћ Сњзлђрен теркђп куйгач, язып
баручы аны Пђйгамбђребезгђ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) укып књрсђткђн, хаталар ќибђрелгђн очрак-
та, аныћ  ќитђкчелегендђ алар тљзђтелгђннђр.

Коръђннећ тулы сакланышын тђэмин итђр љчен
Мљхђммђд пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) сђхабђлђрен Коръђнне ятларга љндђгђн. Књп кенђ
мљселманнар бар Коръђнне яттан белгђннђр.

Коръђн тулысынча Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) њзе исђн вакытта ук язмага
књчерелеп беткђн булган. Књп кенђ хђдислђр шул турыда

сљйли. Мђсђлђн, Мљслимнђн китерелгђн хђдистђ: "Коръђн
белђн сђяхђт кылмагыз. Дошманнар кулына элђгње бар", -
диелгђн. Пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) Ђмир бине Хђмзђгђ ќибђрелгђн билгеле юллама-
сында: "Дини чистарыну њтмђгђн бер генђ кеше дђ Коръђнгђ
кагылмасын", - диелђ (Мђлик, Нђсаи). Болар, џђм шућа ох-
шаш башка хђллђр, сђхабђлђрдђ Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) вакытында ук язмача теркђлгђн
Коръђннећ књп нљсхђлђрдђ булуын дђлилли. Шул рђвешчђ
Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
заманында Коръђн ике мђгънђсендђ дђ сакланып калган: ке-
шелђрнећ књћеллђрендђ дђ, язма рђвештђ дђ.

Тик ђле ул бер китап буларак ќыелмаган була. Бу эшчђ-
нлек књптљрле сђбђплђр аркасында мљмкин булмаган.

Беренчедђн, Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) чорында, Коръђнне тљрле аерым битлђргђ
генђ язып барган вакытта, аны бер ќыентыкка туплауныћ -

Коръђнне язма тљргђклђргђ теркђргђ кушкан Ђбу Бђкер
хђлифђ вакытындагы кебек, яки Коръђнне бер китапка туп-
лап, аныћ тљгђл књчерелмђлђрен эшлђргђ кушкан хђлифђ
Госман хакимлеге вакытындагы кебек, - ул кадђр зарур-
лыгы да булмаган. Ул вакытларда мљселман ќђмгыяте ић
югары књтђрелеш чорын кичергђн. Коръђнне яттан уку-
чылар књп булган. Ул чор гарђп халкында, язма текстларга
нигезлђнњгђ караганда, яттан сљйлђњ сђнгатенђ зур љстен-
лек бирелгђн.

Икенчедђн, Коръђн тулаем ићдерелмђгђн, Хакыйкать
ићдерелњ егерме љч ел буе дђвам иткђн.

Љченчедђн, Аллаџы Тђгалђ телђсђ, Мљхђммђд
пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
элек ићдерелгђн аять яки аятьлђрне инкарь итђрлек яћа
фикер, ачыш ићдерелњ мљмкинлеге алдында да торган,
чљнки, ићдерелгђн соћгы аять белђн Пђйгамбђребезнећ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) вафаты ара-
сында бары тугыз гына кљн џ. б.

Коръђнне бер ќыентыкка туплау. Мљхђммђд
пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
вафатыннан соћ, Коръђнне белњчелђрнећ саны кими џђм
аныћ текстын љлешчђ югалту ачык књзаллана. Гомђр бине

ђл-Хђттаб хђлифђне - ягъни Ђбу Бђкерне барлык Коръђн бел-
гечлђре дђ хуплаган кићђшкђ - бердђм ќыентык тљзњ кирђкле-
генђ књндерђ. Гомђрнећ тђкъдимен, изге башлангычын хуплап,
хђлифђ Зђед бине Сабитка, Мђдинђдђ яшђњче барлык
сђхабђлђрдђн Коръђн язмаларын ќыеп алырга, аять џђм
сњрђлђрне Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) њзе укыган эзлеклелектђ урнаштыру џђм дђ ул
ќыентыкны башка галимнђр фикере белђн дђ килештерњ бу-
рычын йљкли. Бу эшчђнлек елга якын дђвам итђ, аннан соћ
килешенгђн, фикер уртаклыгы табылган бу ќыентык Ђбу
Бђкергђ тђкъдим ителђ. Хђлифђнећ вафатыннан соћ Коръђн
тексты Гомђр хђлифђгђ, ђ аннан соћ, васыяте буенча, аныћ
кызына, Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) хатыны, бар мљэминнђрнећ анасы буларак санал-
ган Хафсђ бине Гомђргђ књчђ.

Гаптрђњф НУРИЕВ,
филология фђннђре докторы;

Нияз САБИРЌАНОВ
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- Бик шђп булыр, књтђрелсђ! Чњплеккђ
ђзрђк ташларлар! - дип кискен кире кага аныћ
сњзен Бибинур. Былтыр улы янына Казанга
баргач, љй янындагы чњп тартмаларына икмђк
кисђклђре, хђтта яртышар батон ыргытылга-
нын књргђннђн соћ, шактый исе китеп, тетрђ-
неп кайтып киткђн иде ул авылга.

Айдар кебек яшьлђр моны бик њк аћлап
бетермђсђлђр дђ, љлкђн буын кешелђре ипи
кадерен яхшы белђ, аћа кытлык булган ва-
кытларны онытмый.

Бњгенге ќђмгыять кешелђре љчен зур
байлыкка ирешњ бђхет саналса, љлкђн буын
вђкиллђре љчен заманында бер кисђк ипи зур
бђхет булган.

Ул арада Гарђфетдин бабай хатирђлђрен
яћартып, ашыкмыйча, иплђп кенђ сљйли баш-
лый:

ЂДЂБИЯТ ТАРИХЫНДА

АЗАТЛЫК ЉЧЕН КЉРЂШ

СЂХИФЂЛЂРЕ
Мђчетлђр ќимертњ

хакында
Коллыкка элђккђн халык-

ныћ язмышы гасырлар дђва-
мында яшђњ љчен кљрђш юлын-
нан бара. Казан алынганнан соћ
књргђн авырлыклар артыннан
дини џђм башка юнђлештђге эз-
ђрлеклђњлђрнећ яћа этабы баш-
лана. Бу милли кысуларны XVII
гасыр ахырыннан император
Пётр I янђ дђ башлап ќибђреп,
ќђберлђњ 1775 елга кадђр дђвам
итђ.

Дини эзђрлеклђњлђр тема-
сы тарихыбызда бик нык тик-
шерелмђсђ дђ, бу хактагы
мђгълњматлар галимнђрнећ хез-
мђтлђрендђ дљнья књрђ тора.

Татар тарихчыларыннан
Фђйзелхак Ислаевныћ бай чы-
ганакларга таянып язылган ки-
таплары, Ефимий Малов
кљндђлеклђренећ татар џђм рус
теллђрендђге басмалары ђлеге
ќђџђттђн дини-милли изњнећ
бљтен чынбарлыктагы барышын
џђм вђхшилеген ачып бирђлђр.

Ђлбђттђ, бу вакыйгалар-
ныћ шаџитлђре булып књп сан-
лы архив документлары калган,
XIX-XX гасырларда исђ халык
иќаты материалларын да белђ-
без. Мђсђлђн, "Зљлхђбирђ",
"Елыш бђете", "Мостафа мул-
ла", "Хђерниса" кебек бђетлђр
мђгълњм. Књпсандагы риваять-
легендалар да бар. Ђ менђ инде
XVIII гасыр хђллђренђ
килгђндђ, бу дђвердђн халык
иќаты њрнђклђре дђ, ђдђби яд-
карьлђр дђ сан ягыннан бик
чикле хисаплана. Ђлбђттђ, књп
кенђ татар кулъязмалары битл-
ђрендђ дини эзђрлеклђњлђр ту-
рында да хђбђрлђр бардыр,
лђкин ђлегђ аларны
љйрђнњчелђр књренми.

Г.Ибраџимов исемендђге
Тел, ђдђбият џђм сђнгать инсти-
тутыныћ кулъязмалар џђм тек-
стология бњлеге мирасханђ-
сендђ сакланучы борынгы язма
китапларныћ берсендђ узган
дђверлђрдђ мђчетлђр ќимерњ
вакыйгасына багышланган бер
мљнђќђт саклана. Ђлеге кулъ-
язма китапныћ књчерелњ вакы-
ты 1769 ел дип књрсђтелђ. Аны
мирасханђгђ Бљгелмђ
шђџђреннђн табып тапшырган-
нар.

Шигырь-мљнђќђтнећ теле
гарђп-фарсы алынмалары
белђн нык баетылган, бу њзен-
чђлек текстны аћлауны кыен-
лаштыра. Ђлеге поэтик ђсђр
бары утыз юлдан гыйбарђт, на-
чар сакланышлы кђгазьгђ гарђп
хђрефлђре белђн саксыз
рђвештђ књчерелгђн, уку љчен
њтђ кыен.

Текст белђн танышкач,

анда џиќри 1155 елда, милади
1742 елда миссионер Лука Ка-
нашевич џђм аћа ярдђмгђ би-
релгђн рус солдатлары кулы
белђн мђчетлђр ќимерттерњ та-
рихы бђян ителгђнлеге аћлашы-
ла.

Ђлеге тарихи вакыйга ту-
рында моћа кадђр табылган та-
тар кулъязма хроникаларында
искђ алынган кыска сњзлђр бар-
лыгын белђбез: "1155 -
мђсќетлђр бозылды, эт елы
иде".

Архивта сакланган, юга-
рыда искђ алынган шигырьнећ
татар ђдђбияты тарихы љчен
ђџђмияте кечкенђ тњгел. Ул аћа
яћа тема алып керђ, шуныћ
белђн ђдђбиятыбыз тематикасы-
ныћ дљньяви юнђлешенђ яћалык
љсти.

XVIII гасыр татар язма
поэзиясендђ Габди џђм Габдес-
сђламнђр ђсђрлђрендђ књренгђн
реаль тормыш картиналары, бу
шигырьдђ милли-дини изњ те-
масы белђн баетылган.

Мђчетлђр
ќимерњгђ каршы

йљрњчелђр
Мђчетлђр ќимерњ темасы-

на багышланган янђ бер поэтик
ђсђр 2002 елныћ ќђендђ табыл-
ды. Ул - кабер ташына язылган
унтугыз юллык мђрсиядђн гый-
барђт. Ташны 1756 елны 41
яшендђ њтерелгђн Биккол Ибра-
џим улы истђлегенђ Љлђ Казак-
лары авылы зиратына куйган-
нар. Гњзђл каллиграфик стиль
белђн язылган эпитафия тексты
ђдђбиятыбыз џђм халкыбыз та-
рихына кызыклы сђхифђлђр
љсти. Аны каллиграф Исхак
Габделкђрим улы ташка уеп
калдырган. Текст калкытып
сљлес стилендђге гарђп язуын-
да эшлђнгђн.

Мђрсиядђ Биккол бине Иб-
раџимныћ "мђсќедлђр" ќиме-
релгђн вакытта, авылларга ба-
рып хђллђрне тикшереп йљрње
џђм мљселманнар хђсрђте белђн
рус императорыныћ хозурына
барулары, анда халык исе-
меннђн динне, мђчетлђрне хур-
лауныћ нигезсезлеген падиша
колагына кыюлык белђн ќитке-
рње тасвирлана. Мђрсия авто-
ры Љлђ (љйлђ) авылы ирлђре-
нећ матур, куркусыз холыклы
булуларын мактый.

Њзенећ дуслары ярдђме
белђн Биккол бине Ибраџим-
ныћ Оренбургтагы дошманныћ
гайрђтен бетерде дигђнне Орен-
бургтагы мљселманнарны кыр-
дыручы губернатор Иван Не-
плюевныћ 1744-1758 елларда-
гы идарђсе вакытындагы закон-
сыз эшлђренђ каршы чыгуы

дип аћларга мљмкин. Бу вакый-
галар тарихчылар тарафыннан
љйрђнелергђ лаеклы.

Мђрсия багышланган Бик-
кол бине Ибраџим њз дђверен-
дђге галимнђр, атаклы кешелђр
белђн таныш булган. Яхшы эш-
лђре белђн, легендар гашыйк
Таџир-Зљџрђгђ мђхђббђте белђн
ничек танылса, ул да шулай ха-
лыкта шљџрђт казанган дип
язылган. Ташта Бикколныћ ата-
сыныћ исеме Ибраџим-Ђдџђм
икђне дђ ачыла.

Татар ђдђбияты тарихында
ђлегђчђ мђрсия жанрыныћ
фђкать XVIII гасыр ахырында
Габдерђхим Утыз-Имђни
иќатында гына булуы мђгълњм
иде. "Мђрсия-и Биккол бине
Ибраџим" ђсђре жанрныћ татар
поэзиясендђге башлангычын -
ђлегђ XVIII гасыр уртасына
књчерде. Аныћ теле хђйран гына
катлаулы булса да, шигърияте-
бездђге реализм књренешлђрен,
ђдђбиятыбыздагы "Таџир-
Зљџрђ" сюжетыныћ халыкта
нык танылуын књрсђтњ ягыннан
тарихи чыганак буларак та
ђџђмияте зур књренеш.

Ђлеге Биккол бине Ибра-
џим эпитафик истђлеге янында
шул ук таш кисњче тарафыннан
Бикколныћ атасы Ибраџим бине
Ђлкђй џиќри буенча 1175, ми-
ладича исђп белђн 1761/62 елда
њлгђч куелган таш сакланган.
Ташныћ зурлык-габаритлары
алда язылганнан аерылмый ди-
ярлек. Шулай ук гарђп язуыныћ
сљлес стилендђ калкытып языл-
ган 13 юллык текст сакланган.

Эпитафик текстныћ ба-
шында зур итеп "Мђрсия-и Иб-
раџим бине Ђлкђй" дип исем
куелган. Кабер ташы ђњвђлдђ
кызыл кирпечтђн эшлђнгђн
дљрбђнећ тышкы ягында булып,
дљрбђ стенасы хђзер ќимерелеп
бетђ язган.

Ибраџим бине Ђлкђй њзе
исђн чагында Љлђ Казаклары
авылында мђдрђсђ тоткан бул-
ган. ТР Милли музеенда сак-
ланучы Зђйнђп Максудова фон-
дында аныћ мђдрђсђсендђ 1182/
1768 елда Баттал бине Ќурта
исемле шђкерт тарафыннан
књчерелгђн, шђригать гыйле-
менђ караган, 206 битле
"Мљхтасарел-вђкая" исемле
кулъязма китап та саклана. Бу
факттан шундый мђгълњматлар
алырга мљмкин: "Болгар вилай-
ђте, Казаклар аулында" Ибра-
џим бине Ђлкђй исемле
мљдђррис мђдрђсђсе булып, ул
1761 елны њлгђч тђ "мелла Иб-
раџим мђдрђсђсе" исеме белђн
эшлђвен 1768/69 елларда да
дђвам иткђн.

Марсель ЂХМЂТЌАНОВ,
филология фђннђре

докторы, профессор

Аныћ карамагында. Љебезгђ, тормышыбыз-
га бђрђкђт килсен дисђћ, ић элек бит Аллаџ
ризалыгын алырга тырышырга кирђк. Ђ бездђ
ничек? Халык Аллаџныћ ачуын китерђ торган
гамђллђр эшлђп яши, ђ њзе бђхетле булырга
тели. Ђ алай була аламы соћ ул, ђ?!

...Шулай сљйли-сљйли бераз кызып
киткђн Гарђфетдин бабайныћ авызына ка-
рап, аныћ џђр сњзен "йотып" баручы Мђрфу-
га апа бу урында сабырлыгын ќуеп кинђт
каты нечкђ тавышы белђн ђйтеп куя:

- Шушы гљнаџ кылып яши торган  ха-
лыкка Аллаџы Тђгалђ ничек тњзђдер,
ђстђгъфируллаџ!

Ќайлы-кљйле генђ бара торган вђгазь-
не бњлгђн Мђрфуга апаныћ кычкыруына кап-
ка янындагылар башта сискђнеп куя, анна-
ры, ачулары кабарып, шелтђ белдерђбез
дигђндђ генђ Гарђфетдин бабай янђ сљйлђп
китђ:

КАПКА
ТЉБЕНДЂ

(бђян-вђгазь)
- Ие шул... Сугышныћ, ачлыкныћ нђрсђ

икђнен белгђн љлкђннђр икмђкне бик
хљрмђтли, кадерли... Аллаџы Тђгалђ бит џђр
буынны Њзе телђгђнчђ сыный. Без яшь чак-
та, совет чорында Алласызлык сђясђте, дин-
сезлек афђте зур сынау булды. Соћгы 2 дистђ
елда халыкка дин юлына басарга, гыйбадђт
кылып яшђргђ бљтен мљмкинлеклђр бирелде.
Тормыш ничек ђйбђтлђнде бит хђзер, ђ? Ул
ђфлисун-мђндђринне без элек тљшебездђ дђ
књрмђдек. Хђзерге ућайлыклар турында хы-
ялланмадык та. Ђ халык нишли? Шљкер итђ-
се, Аллаџы Тђгалђ кушканча яшисе урынга
нђфеслђнеп байлык артыннан куа, ришвђт
бирђ-бирђ балаларын укырга кертђ, бар эшен
акчага тђвђккђлли... Яше-карты хђмер белђн
дуслашты, бозыклыкка чумды. Илебездђ
њзгђртеп кору, кем ђйтмешли, пириструйка
башланганнан соћ, динебезгђ ирек би-
релгђннђн соћ 25 ел узды. Чирек гасыр кљтте
Аллаџы Тђгалђ! Хђзер инде менђ бђрђкђтен
киметеп, быел Њзенећ бер нигъмђтеннђн -
яћгырдан мђхрњм итте...

Нђрсђдер исенђ тљшергђндђй, бабай бер
мђлгђ тынып кала. Янында булучылар, хђтта
Мђрфуга апа да, аны бњлђргђ кыймыйча, тын-
лыкны саклап, кымшанмыйча утыра. Гарђфет-
дин абый исђ балачакта кычыткан ашын,
чергђн бђрђћге уалмасын ашаганнарын џђм
шул вакытта да авылда яшђњчелђрнећ књбесе
намазда булуын исенђ тљшерђ. Хђмер эчњчелђр
дђ юк иде диярлек. Џђр гаилђдђ 6-7 шђр бала
булуга карамастан, халык ничектер бик юмарт,
кић књћелле иде, тормыш бђрђкђтле булды
шикелле. Ђ бђлки, шулай тоелгандыр? Канђ-
гать булганга, барныћ кадерен белгђнгђ Ал-
лаџы Тђгалђ књћеллђргђ тынычлык салгандыр.
Ђ хђзер бит кеше булганына риза тњгел, џаман
ђзсенђ, џаман нђфеслђнђ. Байлыгымны артты-
рам, књбрђк акча эшлим дип књпме кљчђнсђ,
шул кадђр књћел тынычлыгын югалта, тљшен-
келеккђ бирелђ. Ђ ни љчен шулай? Бу сорауга
ќавапны бабай тљгђл белђ, шуны авылдашла-
рына ќиткерергђ телђп, сњзен салмак кына
дђвам итђ:

- Ие шул... Ие... Бњген байлыкка, бђхет-
ле, мул тормышка омтылучы халыкныћ тљп
ялгышы - Аллаџ ризалыгы дигђн нђрсђне оны-
тып, бђхетне акчада эзлђве. Ђ бђхет асылы
бит аћарда тњгел. Аллаџы Тђгалђ бер њк
дљнья нигъмђтен кемгђдер шатлык-сљенеч
итеп бирергђ мљмкин, ђ кемгђдер кљенеч, кай-
гы-хђсрђт итеп. Исегездђме, былтыр Рђниф
тђ машина алды, Илнур да. Илнур бњгенгђчђ
машинасына утырып эшенђ дђ йљри, хуќалык-
та, гаилђсе љчен дђ аннан файдалана, ђ Рђниф
авариягђ юлыгып, хђзер инде елдан артык
урын љстендђ ята. Ђнђ Хђйретдиннђр, кызла-
ры укырга керде дип ничек шатланганнар иде,
ђ ул бала љенђ мђет булып кайтты. Кечкенђрђк
мисал да китерђ алам. Гаптерилђр бая кар-
быз ашап нишлђде? Агуландымы? Ие.
Югыйсђ бит авыл кибетенђ кайткан шул ук
карбызны башка кешелђр дђ ашады. Без дђ
бик яратып авыз иттек. Ђ Гаптеригђ менђ
нђрсђ булды. Уйланырлык нђрсђ бар,
ќђмђгать...

Озын сњзнећ кыскасы - кемгђдер мал-
мљлкђт, дђрђќђ бирелсђ, шатлыкмы бу аныћ
љчен, ђллђ хђсрђтме - тљгђл билгеле тњгел. Бар-
лык хикмђт Аллаџныћ телђгендђ. Бђрђкђт тђ

- Ие, кеше бит, гадђттђ, авырлыкка чы-
дый, ђ рђхђткђ, нигђдер, тњзђ алмый. Авыр-
лыкта халык ничектер чыныга, књбрђк дога
кыла, сорый, ялвара, ђ рђхђтлектђ - бозыла,
аза башлый. Ќир йљзендђ рухи пычраклык,
кабђхђтлек књбђйсђ, Аллаџы Тђгалђ ке-
шелђргђ берђр авырлык биреп, уйланырга,
тђњбђгђ килергђ мљмкинлек ача. Быелгы ко-
рылык та, ярма, бђрђћгенећ бђялђре кинђт
књтђрелњ дђ Аллаџ Раббыбызныћ соћгы 25
елда безгђ ясаган беренче ќитди кисђтњедер!
Башка иллђрдђ бит, ишетеп белђбез, йђ ќир
тетри, йђ су баса, йђ кан тњгелђ. Бездђ мо-
ћарчы, Аллага шљкер, ђле бик тыныч булды,
лђкин бит халык аћларга тиеш: гел шулай
Аллаџы Тђгалђнећ ачуын китереп яшђсђћ,
Аныћ газабы тљшње дђ бик ихтимал...

Капка тљбендђ булучыларга ошамаяча-
гын белсђ дђ, Мђрфуга апа янђ тњзми џђм
бабайны бњлдереп, џђркем аћларлык - ише-
терлек булсын диптер инде,  ђйтђсе килгђн
сњзен кычкырып, иќеклђп ярып сала:

- Бик хак, дљ-рес ђйт-тећ син, Га-рђ-фи!
Лђ-кин бу бо-зыл-ган, а-зып бет-кђн та-тар-
лар-ны бњ-ген ачлык бе-лђн ге-нђ ќи-ћеп бу-
ла-а!!!

Бермђлгђ телсез-љнсез калган капка
тљбендђгелђр ачулы йљзлђрен карчыкка бо-
рып, шаккатып текђлђ. Ачуыннан бњртенгђн
Бибинур тњтинећ кашлары борынына кадђр
тљшкђн. Књзлегенећ калын пыяласы аша
бермђ-бер зуррак књренгђн ђлеге кашлар илђ
Мђрфуга љстенђ хђзер нинди дђџшђтле, явыз
кљч ябырылачагын чамалап була иде. Тњти
инде авыр сулап мышный да башлады,
ђмма... авыл мђчете манарасыннан, ахшам
намазыныћ вакыты керњен белдереп, азан
яћгырады. Нинди йомшак, књркђм, тыныч
тавыш! Авыл љстенђ тарала башлаган шушы
азанныћ ућай йогынтысы нђтиќђсендђ ђле
генђ туган киеренкелек басылды, бар кешелђр
ќићел сулап куйды, хђтта тњтинећ кашлары
да кире урынына кайтты.

Шулай сњзсез-нисез азан тыћлап бе-
тергђннђн соћ, кул књтђреп дога кылдылар.
Гарђфетдин бабай, ахшамны  мђчеттђ укыр-
га ниятлђп, яндагы ирлђргђ дђ шунда керергђ
тђкъдим итте:

- Ђйдђгез ђле бер саваплы гамђл кылыйк,
булмаса: мђчеткђ кереп намаз укып чыгыйк!

- Минем бабай заманында мулла булды!
Белђсезме шуны? Би-ик гыйлем кеше иде! -
дип ќаваплады Илгиз абый.

Мђхсњт абый исђ: "Мин ђле пенсиягђ
чыкмаган! Менђ пенсиягђ чыгуга укый баш-
лармын!" - диде  дђ, горур кыяфђт белђн то-
рып љенђ таба атлады.

Матур челтђрле, йомшак паласлы, пљхтђ,
ќыйнак, ямьле гыйбадђтханђдђ бабай белђн
Айдарны бераз шомлы тоелган тынлык кар-
шы алды. Мђчет имамы, 73 яшьлек Кђримул-
ла хђзрђт белђн љчђњлђп ахшам намазын укы-
дылар. Хђзрђт инде олы яшьтђ булса да, мо-
ћарчы имамлык эшен башкарып килде, чљнки
140 хуќалыклы авылда имам булырга тњгел,
мђчеткђ кереп намаз укып кына чыгарга да
телђњчелђр юк иде.

(Дђвамы газетабызныћ
килђсе саннарында.)

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе мљдире

21 август кљнне ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ хђйрия џђм
ярдђм књрсђтњ бњлеге хезмђткђрлђре Югары Ослан районындагы Ин-
валидлар џђм љлкђннђр интернат-йортында булып кайтты.
Интернатта яшђњчелђр љчен профессиональ артистлар тарафыннан махсус концерт

программасы ђзерлђнгђн иде.
Ураза гаетенђ багышланган тљп чарадан соћ, олылар љчен подгузниклар џђм урын-

ќир кирђк-яраклары таратылды.
Ђлеге бђйрђм чарасы башкалабызда эшчђнлек алып баручы яшь эшмђкђрлђрнећ

иганђ акчасына оештырылды.

Љлкђннђр  љчен  бђйрђм
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ИРЕМНЕЋ ИКЕНЧЕ
ХАТЫНЫ БАРЛЫГЫН

БЕЛДЕМ...
Ирем белђн гаилђ корып яши

башлаганыбызга љч ел булды. Эш
урыны башка шђџђрдђ булу
сђбђпле, ул књбесенчђ шунда яши.
Безнећ кызыбыз њсеп килђ, ирем -
бик яхшы кеше, мин аннан баш-
ка яши алмыйм. Кљннђрдђн бер
кљнне ул мића тагын бер гаилђсе
- хатыны џђм улы булуы турын-
да белгертте. Иремнећ аларны
ташлап китђ алмавын аћлыйм,
лђкин кљнчелегем аркасында
њземне кулда тота алмыйм бит.
Ирем исђ мине яратуын, шул ук
вакытта икенче хатынын да
ташлап китђ алмавы турында
ђйтђ. Кайчак мића шулкадђр
кыен була ки, мин ирем белђн
аерылышырга кирђк дигђн
нђтиќђгђ килђм. Тик ул минем
белђн дђ, аныћ белђн дђ балалар
њстерњ турында хыяллана. Мин
нишлђргђ дђ, кая барып бђрелергђ
дђ белмим, чљнки иремне њлеп яра-
там! Зинџар, кићђш бирегез
мића.

М., Зђй шђџђре

Сезнећ соравыгызга Татар-
станныћ кљнчыгыш тљбђге казые,
Ђлмђт районы џђм шђџђре имам-
мљхтђсибе Рафикъ хђзрђт Мићнђ-
хмђтов ќавап бирђ:

- Ислам дине ир кешегђ берничђ
хатын белђн никахлашуны тыймый.
Коръђни-Кђримдђ болай диелгђн
(мђгънђсе): "Ђгђр аларга (ятимђ-
лђргђ) гадел булмаудан курыксагыз,
њзегезгђ ошаган хђлђл хатыннарга
љйлђнегез: икесенђ, љчесенђ, дњрте-
сенђ (никахлаша аласыз). Ђгђр гадел-
лек кыла алмаудан курыксагыз, бер-
сен генђ алыгыз, алай да булмаса,
сезгђ сатып алган кђнизђклђрегез
ќитђр. Бу - Аллаџ юлыннан тайпыл-
мас љчен, гаделсез булмас љчен ку-
лайдыр" ("ђн-Ниса (Хатыннар)"
сњрђсе, 3 нче аять).

Кљнлђшњ - хатын-кызларга хас
хис ул. Лђкин  кљнлђшњегезне талђп,
њпкђ, низаг белђн белдермђгез, чљнки
алар барысы да гљнаџ санала џђм ул
адђм баласын тагын да зуррак гљнаџ-
ларга алып керергђ мљмкин. Бу
рђвешле ризасызлык белдереп (ха-
тын-кыз иренђ каршы тљшњдђн

бигрђк), ир-атка берничђ хатын-кыз
белђн никахлашырга рљхсђт иткђн
Аллаџы Тђгалђ Сњзенђ каршы килње-
гез бар.

Бик књплђр: "Ир-ат икенче хатын-
ны беренче хатыны канђгатьлђн-
дермђсђ ала", - дип ђйтђ. Лђкин дљрес-
лектђ бу алай тњгел. Икенче никах љчен
сђбђплђр књп булырга мљмкин.
Мђсђлђн, башка хатын-кызга ярдђм
кулы сузарга телђњ, аћа тормышта ир
хатыны, ана булу бђхетен бњлђк итњ.
Шућа књрђ беркайчан да ирегез икен-
че хатынын сездђн риза булмаганга
алган дип уйлый књрмђгез. Кљнлђшњ
хисегезне башкаларга белдермђс љчен,
сезгђ ић ђњвђл ирегезнећ ризалыгын
кабул итђргђ кирђк. Сез ирегезнећ яхшы
кеше булуын, аныћ сезне яратуы ту-
рында язасыз. Ђ никадђр хатын-кыз,
ирлђренећ бердђнбер хатыннары булу-
ына да карамастан, сљйгђннђре турын-
да андый сњзлђр яза алмый.

Сезгђ шундый яхшы ир насыйп
иткђне љчен Аллаџы Тђгалђгђ шљкер
итегез. Кабатлап ђйтђм: Аллаџы
Тђгалђгђ буйсынмаган љчен ахирђттђ
ќђза каралган кебек, Аћа итагать
итсђк, моныћ љчен ђќер-савабыбыз-
ны да арттырырбыз. Кыенлыкларны
књбрђк књргђн саен (шул исђптђн рухи
яктан да) тњземлелек џђм итагатьле-
лек књрсђтњегез бђрабђренђ Аллаџы
Тђгалђнећ рђхмђтенђ ирешерсез.
Коръђни-Кђримдђ, мљселманнарныћ
кечкенђ генђ игелек эшлђгђннђре љчен
дђ ђќер-савап алачагы турында
ђйтелгђн.

Бик књп хатын-кызлар, аерылу
љчен шђргый сђбђплђр була торып та,
Аллаџ хакы, бала хакы љчен дип ирл-
ђреннђн аерылмыйлар, џђм бу дљрес
тђ. Чљнки бездђ балалар, ата-анасы
аерылганнан соћ, исђн килеш ятим
хљкемендђ калалар, балачаклары
бђхетсез була. Ђ бит балалар хакы
турында Кыямђт кљнендђ ата-анадан
соралачак! Ирегез дђ сезгђ белгерт-
мичђ икенче хатынга никахланып хата
ясаган џђм ул хатасы љчен сездђн
гафу њтенергђ тиеш. Сезнећ тљннђрне
тигез бњлђргђ хакыгыз бар: ђмма ире-
гез сездђн икенче никахын яшергђн
џђм сезне хокукыгыздан мђхрњм
иткђн. Яшерен рђвештђ никах уку
шђригатебезгђ каршы килђ.

Никахыгыз котлы булсын!
Мамадыш шђџђрендђге Ђхмђт Ясђви мђчете имам-хатыйбы НУРИСЛАМ НУРЕТ-

ДИН улы ГАЗИЗОВ белђн ЛЂЙСЂН ФАЗЫЛ кызы ЛАТЫЙПОВАныћ 24 августта
никахлашу кљне.

Без сезне олы тормыш юлына басуыгыз - никахлашу кљнегез белђн кайнар тђбриклибез!
Тормыш тђќрибђсе зур булган љлкђннђрдђн њрнђк алып, сау-сђламђт балалар њстереп, аларныћ
игелеген књреп, ђти-ђнилђрегез, туганнарыгыз сљенерлек, ислам динен куђтлђп, изге гамђллђр
генђ кылып, куанычлы хђбђрлђр генђ ирештереп, бергђ-бергђ бђхетле гомер кљзегезне тигез-
лектђ каршы алырга Аллаџы Тђгалђ насыйп итсђ иде.

Хђерле юл Сезгђ, яшђгез гел
Сандугачлар кебек сайрашып!
Алтын туегызныћ тњрендђ дђ
Утырыгыз шулай парлашып.

Онытмагыз, сђгать санап тора
Бу елларныћ њтеп барганын.
Югалтмагыз, соћгы кљзгђ кадђр
Мђхђббђтнећ алтын балдагын.

Ић изге телђклђр белђн, Мамадыш мљхтђсибђтеннђн
ИЛЏАМ хђзрђт МИЋНЕГАЛИЕВ џђм Мамадыш шђџђреннђн МИНГАЛИЕВлар гаилђсе.

"Ак мђчет" мљселман мђдрђсђсе
яћа уку елына укырга телђњчелђрдђн га-
ризалар кабул итђ.

Мђдрђсђ ТР Мђгариф министрлыгы-
ныћ лицензиясе нигезендђ (серия А №
297993) имам-хатыйблар, башлангыч
дини белем бирњ укытучылары ђзерли.
Мђдрђсђдђ Мђдинђ Ислам университеты,
Каџирђдђге Ђл-Ђзџар университеты ке-
бек дђрђќђле дини уку йортларында бе-
лем алган, югары дини џђм дљньяви бе-
лемгђ ия мљгаллимнђр укыта. Бездђ
кљндезге, кичке џђм читтђн торып уку
бњлеклђре эшли.

КЉНДЕЗГЕ БЊЛЕК. Мђдрђсђгђ IX-
XI класс белемгђ ия 25 яшькђ кадђрге
егетлђр кабул ителђ. IX-X сыйныфны
тђмамлап килњчелђр урта мђктђптђ укып
дђњлђт аттестаты алу мљмкинлегенђ ия.
Уку вакыты - 3 ел. Дђреслђр 1 сентябрьдђн башлана.

КИЧКЕ БЊЛЕК. Мђдрђсђгђ тљрле яшьтђге ир-
атлар џђм хатын-кызлар кабул ителђ. Ир-атлар
дњшђмбе џђм чђршђмбе кљннђрне кичке сђгать алты-
дан (18.00) тугызга (21.00) кадђр, хатын-кызлар
шимбђ, якшђмбе кљннђрендђ кљндезге сђгать уникедђн
(12.00) дњртенче яртыга (15.30) кадђр укый. Уку ва-
кыты - 3 ел. Дђреслђр 1 октябрьдђн башлана.

ЧИТТЂН ТОРЫП УКУ БЊЛЕГЕ. Мђдрђсђгђ
тљрле яшьтђге ир-атлар џђм хатын-кызлар кабул ителђ.
Кышкы сессия: ир-атлар љчен 20 декабрьдђн 31 де-
кабрьгђ, хатын-кызлар љчен 1 гыйнвардан 10 гыйн-
варга кадђр. Ќђйге сессия: ир-атлар љчен 20 майдан
31 майга, хатын-кызлар љчен 1 июньнђн 10 июньгђ
кадђр. Уку вакыты - 3,5 ел.

Мђдрђсђдђ уку џђм яшђњ љчен барлык шартлар
тудырылган: тиешле талђплђргђ туры китереп ќиџаз-
ландырылган уку класслары, ашханђ, спортзал, ки-
тапханђ, юыну бњлмђлђре, намаз уку залы џђм тулай
торак - болар барысы да бер бинада. Укучыларны
кљненђ љч тапкыр ашату, кич белђн ял итњ, спорт уен-

Чаллы шђџђренећ "АК МЂЧЕТ" мђдрђсђсе
УКЫРГА ЧАКЫРА

нары, тљрле кичђлђр, конкурслар, таби-
гатькђ чыгып ял итњлђр оештырыла.

Укырга килњчелђргђ тњбђндђге до-
кументлар белђн килњ шарт:

1) ректор исеменђ гариза (балигъ
булмаганнарга ата-аналары исеменнђн
дђ);

2) паспорт (оригинал џђм ксеро-
копия);

3) урта белем (яисђ IX, X класс
белем) турында аттестат;

4) фотосурђт (3х4 см), 4 данђ;
5) медицина белешмђсе (086 У

формасы);
6) хезмђт кенђгђсе (мђктђпне

тђмамлаганнан соћ эшлђњчелђр љчен).
Шул ук вакытта, дини гыйлеме бул-

маганнар, ђмма динебезне тотарга
телђгђннђр љчен "Ак мђчет" мђдрђсђсе

каршында атналык курслар оештырылуы хакында да
хђбђр итђбез. Бу курсларда ислам дине нигезлђре, на-
маз, Коръђн уку тђртиплђре љйрђтелђчђк. Дђреслђрне
мећ еллык дини традициялђребезгђ таянып, њзебезнећ
мђдрђсђ мљгаллимнђре бирђчђк. Укырга телђњчелђр
миллђттђшлђребез яшђгђн барлык тљбђклђрдђн дђ ка-
бул ителђ (тик алдан хђбђр итњлђре сорала). Укучы-
лар бер авылдан яисђ бер тљбђктђн бергђ тупланып
килсђлђр безнећ љчен ућайлы булыр иде.

Укырга килњчелђр њзлђре белђн 1500 сум
књлђмендђ акча (яшђњ, кљненђ љч тапкыр туклану шул
суммага керђ), гигиена ђйберлђре, мендђр тышы, про-
стыня, язу кирђк-яраклары алып килергђ тиеш.

Белешмђлђр љчен телефоннар: +7 (8552) 38-
67-02 (кабул итњ бњлмђсе), +7 (8552) 38-86-33 (вах-
та).

Безнећ адрес: 423810 Яр Чаллы шђџђре, Эн-
тузиастлар бульвары, 12 нче йорт (Яћа шђџђр, 2/
14 йорт).

МЂДРЂСЂ САЙТЫ: WWW.AKMECHET.RU.


