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БИЕКТАУДА МЂЧЕТЛЂР
САНЫ АРТА

24 август кљнне Биектау районы-
ныћ Чыпчык авылында яћа мђчет
ачылган иде. Бњгенге кљндђ исђ янђ
берничђ мђчет тљзелеше ахырына якын-
лашып килђ. Беренчесе - Биектауныћ
њзендђ, икенчесе - Шђпше авылында,
љченчесе исђ Берёзка авылында. Ђлеге
љч мђчетне, мљхтђсиб билгелђп
њткђнчђ, Корбан гаетенђ кадђр ачарга
ниятлилђр.

МЂЧЕТКЂ КЉТЕЛМЂГЂН
КУНАКЛАР КИЛГЂН

3 сентябрьдђ Тњбђн Кама
Ќђмигъ мђчетенђ Тњбђн Кама
шђџђренећ "Нефтехимик" командасы
хоккейчылары килгђн. Башкалардан
књрер књзгђ аерылып торган ђлеге "ку-
наклар" тыныч кына имам-хатыйб Йо-
сыф хђзрђт Дђњлђтшинныћ вђгазен
тыћлаганнар. Тыгыз графикларында
экскурсиялђр љчен вакыт булмаса да,
мђчеткђ - Аллаџы йортына килергђ ва-
кыт тапканнар.

Мљселманнар аларга ќђрђхђт-
лђнњлђрсез ќићњлђр тели џђм шул
ќићњлђре аркылы књћеллђре, горур-
лык-тђкђбберлек тњгел, ђ Аллаџы
Тђгалђгђ рђхмђт хислђре белђн тулса
иде.

ЂГЕРЌЕ МЉХТЂСИБЂТЕ
УКУЧЫЛАР БЕЛЂН ОЧРАШТЫ

3 сентябрьдђ Ђгерќе районыныћ
2 нче мђктђбендђ, "Террорчылыкка
каршы кљн" ућаеннан, православие
џђм мљселман дин ђџеллђре IX-XI
сыйныф укучылары белђн очрашу
оештырды. Ђлеге чарада район имам-
мљхтђсибе Ранил хђзрђт Якупов
ќђмгыятебезнећ иминлеге, тынычлык
турында вђгазь сљйлђгђн, мђктђп уку-
чыларын кызыксындырган сорауларга
ќавап биргђн. Хђзрђтнећ узган атнада-
гы ќомга вђгазе дђ "Террорчылыкка
юл юк!" дип аталган булган.

Район мљхтђсибђтеннђн хђбђр ит-
њлђренчђ, 14 сентябрьдђ мђктђп укучы-
ларын янђ ќыеп, террорчылыкка кар-
шы махсус акция њткђрњ планлашты-
рыла.

I ЯКУПОВ УКУЛАРЫ УЗДЫ
4 сентябрьдђ тђњге тапкыр Яку-

пов укулары дип аталган фђнни-гамђ-
ли конференция уздырылды. Ђлеге
чара Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте тарафыннан РИУ белђн бер-
лектђ Вђлиулла хђзрђт истђлегенђ ба-
гышлап, аныћ дини, иќтимагый мира-
сына ќђмђгатьчелек игътибарын
юнђлтњ, дини мђгариф љлкђсендђ алып
барган эшчђнлеген дђвам итњ юлларын
барлау максатыннан оештырылды.

Конференциядђ Вђлиулла хђз-
рђтнећ дини-фђнни хезмђтлђре ќыен-
тыгын бастыру, музеен булдыру ту-
рында тђкъдимнђр яћгырады. Шулай
ук калђм иялђре љчен Вђлиулла хђзрђт
Якупов исемендђге махсус премия
булдыру џђм дини уку йортларында
аныћ эшчђнлегенђ багышланган фђнни
хезмђтлђр язу турында ђйтелде.

Якупов укулары дип аталган
фђнни-гамђли конференцияне ел саен
уздыру књздђ тотыла.

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
рђсми сайтыннан

(www.dumrt.ru) алынды
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Яшьлекнећ
кадерен белик!

КАЗАН МЉСЕЛМАН КИНОФЕСТИВАЛЕ
ИСЛАМ ТРАДИЦИЯЛЂРЕНЕЋ КЊПГАСЫРЛЫК

ЏЂМ ДЉНЬЯКЊЛЂМ РУХИ-ЂХЛАКЫЙ
ПОТЕНЦИАЛЫН АЧАРГА ЯРДЂМ ИТЂ

Бирњче кул
саекмасын

"Дљнья
кумыйбыз!"

Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђрђкатњџњ!
Фестивальдђ катнашучылар џђм кунаклар, сезне сђламлђвемђ бик

шатмын. Заманча кинематография, аерым алганда, Казан мљселман
кинофестивале - Ислам традициялђренећ књпгасырлык џђм дљньякњлђм
рухи-ђхлакый потенциалын ачарга ярдђм итњче, дђвам итњче мђдђни
зур чара. Фестивальнећ ђџђмияте кешелђр љчен мљџим мђсьђлђлђргђ
тиз арада игътибар юнђлтњче динамик сђнгать - киноны кић ќђмђгать-
челеккђ ќиткерњендђ дђ чагылыш таба. Шућа да, Казан мљселман ки-
нофестивале мљселман љммђтен борчыган темаларны кино сђнгате
аша књрсђтеп, дљньякњлђм иќтимагый диалог коруына љметлђнђбез.

Шулай ук, иќади эшлђрен бу фестивальдђ тђкъдим иткђн
сђнгатькђрлђргђ рђхмђтемне белдерђсем килђ. Ислам - дљнья
мђдђниятенећ аерылгысыз бер љлеше, Ќир йљзендђ яшђњче мил-
лиард ярымнан артык кеше љчен тљп юнђлеш булып тора. Бу ке-

шелђр тормышы турында сљйлђргђ кирђк, алар хакында эндђшми
калырга ярамый. Аллага шљкер, бњгенге кљндђ иќатларын мљсел-
маннарга багышлаган талантлар бар. Џђм шушы талантлар кат-
нашкан  фестивальнећ миллђтара џђм динара дуслык-татулык
белђн аерылып торган  Татарстан башкаласында њткђрелње без-
не аеруча шатландыра.

Ислам дине интеллектуаль џђм мђдђни њсешне хуплый. Бњген
дђ бу њзенчђлекне дђвам итеп, Казан мљселман кинофестивалендђ
катнашучыларга яхшы, ућай бђялђмђлђр алуларын, ђ тамашачылар-
га яћа кино сђнгате казанышларын књрњлђрен џђм књћеллђре рухи
кыйммђтлђр белђн тагын да баюын телим.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Вђлиулла хђзрђт турында истђлеклђр

(Ахыры 2 нче биттђ.)

"Кљнчыгыш Европа мљселман љммђтенећ њсешен џђм
бигрђк тђ Татарстанда аныћ бњгенге халђтен объек-
тив рђвештђ књзђтњче ирексездђн тњбђндђге, бђлкем,
аныћ љчен кљтелмђгђн нђтиќђгђ килђ: дини књзлектђн
караганда Идел-Урал тљбђге асыл Исламныћ хђзинђ-
се буларак саклана алган. Бабаларыбыз Исламны
сђхабђлђрдђн кабул итњлђре, алар арасында табигый-
ннар, тђбгу-табигыйннар булуы халкыбызда Ислам-
ныћ асыл тђгълиматын сакларга мљмкинлек биргђн.
Бњген дђ без тышкарыдан џљќњм итњче зиндыйлыкка,
фасикълыкка, экстримистлыкка баткан "мљселман"
агымнары тђэсиренђ бирелмичђ, бабаларыбыз сакла-
ган, Пђйгамбђребездђн (сгв) килгђн саф асыл Исламда
булуыбызны дђвам итсђк икђн".
Мђрхњм Вђлиулла хђзрђт њзе-

нећ "Ислам асылына кайту" исемле
китабына кереш сњздђ шушыларны
яза. Бу сњзлђр аныћ, миллђткђ, ис-

лам диненђ карашын, тормыштагы
максатын, яшђњ рђвешен књрсђтђ.
Чынлап та, ул безнећ халыкта ис-
лам дине сђхабђлђрдђн ирекле

рђвештђ кабул ителгђн џђм ислам
динен пђйгамбђребез Мљхђммђд
саллђ-ллаџу галђйџи њђ сђлђм ни-
чек тараткан, дин шул асыл рђвештђ
сакланган дип саный иде. Џђм шул
асыл динне торгызу љстендђ армый-
талмый эшлђде, хђтта, књргђне-
безчђ, њзен корбан итњ бђрабђренђ.

Без Вђлиулла хђзрђт белђн 1994
елдан, мин "Йолдыз" мђдрђсђсендђ
ректор булып эшли башлаганнан
бирле таныш. Баштарак мђдрђсђ
ректорлары буларак аралаша идек.
Аннары, 1998 елдагы берлђштерњ
корылтаеннан соћ ул мљфтинећ бе-
ренче урынбасары булып эшлђде
џђм мин инде аныћ ќитђкчелегендђ
эшлђдем. Ул эшли иде. Бу сњземђ
басым ясап ђйтђсем килђ: бњген аны
тђнкыйтьлђњчелђрдђн аермалы бу-

ларак, ул тырышып эшли иде. Дљре-
сен ђйтергђ кирђк, ул њз максатын
тормышка ашырырга тырышты.
Шућа књрђ аныћ белђн эшлђњ бер
њк вакытта авыр да, ќићел дђ иде.
Авыр иде, чљнки мин болай телим
дип кенђ нђрсђдер эшлђп булмый.
Шул ук вакытта њзећчђ эшлђр љчен,
аны њзећнећ дљреслегећђ ышанды-
рырга кирђк џђм хђзрђтне ышанды-
рып була иде. Ќићел иде, чљнки
њзара бђхђстђ икећ дђ бер фикергђ
килђсећ џђм эшли торган эш тђ ти-
ешенчђ эшлђнђ. Ягъни эшли торган
эштђ билгесезлек юк иде. Мђсђлђн,
Имамнарныћ белемен књтђрњ кур-
сларын оештырганда аныћ белђн
књп бђхђслђшергђ, ђџђмиятен аћла-
тырга туры килде, менђ оештыргач

Коръђни-Кђримдђ болай диелђ:
"Ђй, мљэминнђр, ќыйган малларыгыз-
ныћ ић затлыларын гына вђ сезнећ
љчен ќирдђн чыгарганнарыбыздан
(сђдака, хђер, зђкят биреп, Аллаџ
юлында) сарыф итегез. Књз йомып
(чыраегызны сытып, ќирђнеп кенђ,
телђр-телђмђс кенђ) алырдай затсыз
малны бњлђккђ бирергђ тырышмагыз
(њзегезгђ ошамаган, гамђлгђ яраксыз
мал хђергђ бирелмђс). Белеп торы-
гыз, Аллаџ чиксез бай џђм мактауга

ГОШЕР КЉНЕ
Ућыш ќыю вакыты - кљз ќитте. Эшчђн кеше љчен мул
ућыш ќыеп алу - зур бђхет ул. Лђкин муллыкныћ тљп
сђбђбе турында да онытмаска кирђк. Гадел хезмђттђн
тыш моћа табигать тђ тђэсир итђ. Нђкъ менђ шућа књрђ
мљселманнар Аллаџы Тђгалђгђ догалары белђн
мљрђќђгать итђлђр: яћгыр кирђк икђн, яћгыр сорыйлар,
аяз, болытсыз џава торышы кирђк икђн - кояшлы
кљннђр сорыйлар. Мул ућыш ќыеп алу љчен яхшы џава
торышыныћ Аллаџы Тђгалђ мђрхђмђте белђн бирелгђ-
не кљн кебек ачык. Бу рђхмђткђ ирешеп, килђчђктђ дђ
мул ућыш ќыеп алу мљмкинчелегенђ ирешњ љчен, Раб-
быбыз кушканны њтђп, гошер сђдакасын бирергђ кирђк.

лаек" ("Бђкара (Сыер)" сњрђсенећ 267
нче аяте).

Нђрсђ соћ ул гошер? Бу гарђп сњзе
"уннан бер љлеш" дип тђрќемђ ителђ.
Революциягђ кадђр татарларда гошер
ќыю гадђти эш булып саналган - го-
шер сђдакасы мђчетлђр эшчђнлеген
тђэмин итњгђ тотылган. Џђм бњген бу
мљџим дини гадђтне яћадан торгызыр-
га кирђк, чљнки авыл ќирлегендђге
књпчелек мђчетлђрнећ ишеклђре акча
булмау сђбђпле ябык торалар.

Элек гошер ќыю бђйрђм рђве-
шендђ њткђрелгђн, чљнки ућыш Ал-
лаџы Тђгалђ рђхмђте буларак кабул
ителгђн. Совет чорында гошер
бђйрђмнђре ућыш бђйрђмнђре
белђн алыштырыла џђм бу
бђйрђмнђрдђ, кызганыч, ућышныћ
тљп сђбђпчесе - Аллаџы Тђгалђне
искђ алмыйлар.

Татарстанда соћгы елларда го-
шер сђдакасын ќыюга берникадђр
игътибар итђ башладылар - респуб-
ликакњлђм Гошер кљнен, авылларда
гошер бђйрђмнђрен њткђрђлђр. Шуны
аћларга кирђк: гошер сђдакасын бирњ
- дини бурыч. Бу фарыз гамђл, шућа
да гошерне ачыктан-ачык бирергђ
була. Гошерне тормышыбызга кайта-
ру бђрђкђт артуга китерђчђк, чљнки
гошер фђкыйрьлђргђ, мђчет џђм
мђдрђсђлђр файдасына бирелђ, Ал-
лаџы Тђгалђ юлында тотыла. Гошер
сђдакасын бирњ - килђчђктђ мул
ућыш алуга ышаныч булып тора.
Рђсњлебез Мљхђммђт (сгв) болай
дигђн: "Ђгђр дђ љммђтем гадел бул-
са, зђкят џђм гошер сђдакасын
тњлђњдђн туктамаса, аћа хђвеф-
хђтђрлђр тљшмђс. Шулай эшлђмђгђн
очракта, корылык џђм ачлык белђн
сыналачаклар".

Аллаџы Тђгалђ рђхмђтенђ ире-
шњне књзаллап, сентябрь ахырында
авылларда Гошер кљннђрен њткђрергђ
онытмаслар дип љметлђнђбез.

Вђлиулла хђзрђт
ЯКУПОВ
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Вђлиулла хђзрђт турында
истђлеклђр

џђм имамнарны укыту дђверендђ књп
мђсьђлђлђрне бергђ чиштек.  Безнећ
мђдрђсђне прокуратура ябарга
телђгђндђ, судлашып йљргђн вакыт-
ларда да, Вђлиулла хђзрђт ић берен-
че ярдђмче, яклаучы булды. Мђдрђсђ
уставлары язганда да ул њзенећ ки-
ћђшлђре белђн ярдђм итте. Бђлки бо-
лай ђйтњем бик њк дљрес тђ тњгелдер,
чљнки Диния нђзарђтенђ кергђн бар-
лык оешмаларныћ да уставларыныћ
авторы ул дисђм, дљресрђк буладыр.
Узган гасырныћ 90 нчы елларында
чит иллђрдђн кергђн юнђлешлђр ни-
кадђр генђ кљчле, акчалы булсалар да
уставларда њзебезне? халык мећ ел-
дан артык тоткан хђнђфи мђзџђбе юн-
ђлешен саклап калды. Вђлиулла
хђзрђт њзенећ хезмђтлђрендђ: "Татар-
лар тота торган хђнђфи мђзџђбе ис-
лам диненећ ић толерант булган юнђ-
леше", дип ђйтђ килде.

Диния нђзарђтенећ мђгариф си-
стемасы оешуга, аныћ бњгенге кљн-
дђге эшчђнлегендђ дђ Вђлиулла
хђзрђтнећ љлеше бик зур. Нинди генђ
кимчелекле яклары булса да, Диния

керде. Шушы модага ияреп књплђр
илне таратуда њзлђренећ љлешлђрен
кертте. Џђм еллар њткђч, Совет иле
гел кимчелектђн генђ тормаган, ул
вакытта ниндидер яхшылыклар да
булганлыгы књренде. Шуныћ кебек
Вђлиулла хђзрђт исђн вакытта аны
сњгњ модага керде. Хђтта мљхтђсиб-
лђр, ќыелышып, аны беренче урын-
басар вазифасыннан да алдылар.
Књплђргђ Вђлиулла хђзрђт беренче
номерлы дошман булып књренде.
Вђлиулла хђзрђтнећ њлемендђ туры-
дан-туры катнашмасалар да, њз вакы-
тында В.Якуповны эшеннђн алу
мђсьђлђсен оештыручылар, эшеннђн
алырга дип кул књтђрњчелђр, шушы
њтерњгђ беренче булып заказ бирњ-
челђр. Мин аларга: "Бњген Вђлиулла
хђзрђт юк, сезгђ комачаулаучы юк,
нишлђп дин књтђрњдђ тырышлыгыгыз
артмадыћ" - дип сорау бирер идем.

Вђлиулла хђзрђтнећ дингђ,
миллђткђ булган мљнђсђбђтенђ бђя
бирергђ телђсђк, аныћ њзенећ сњз-
лђрен искђ тљшерњебез урынлырак
булыр:

"Хђнђфи мђзџђбенђ килгђндђ,
без аны бњген ни љчен тотарга тыры-
шабыз? Кайберђњлђр уйлаганча: без-
не? бабаларыбыз мећ елдан артык
тоткан љчен тњгел. Безнећ љчен аныћ
хаклыгы ђџђмиятле - Ђбу Хђнифђ
хђзрђтлђре табигыйн булган, ягъни
сђхабђлђрне књреп алардан гыйлем
алган. Ђлбђттђ, ул њзенећ табигыйн
статусы бђрабђренђ шђригать беле-
мен њзеннђн соћ килњче галимнђргђ
караганда яхшырак аћлаган. Шуныћ
љчен кем генђ булмасын - Бохари,
Ибне Тђймия џђм башкаларныћ
сњзлђре хђнђфи мђзџђбеннђн љстен
була алмыйлар. Димђк, без татарлар
булу сђбђпле генђ хђнђфи тњгелбез.
Бу мђзџђбтђ Пђйгамбђр саллђ-ллаџу
галђйџи њђ сђлђм љйрђтмђлђре и?
мљкђммђл рђвештђ чагылыш тапкан-
га, без - хђнђфилђр".

Бњген Вђлиулла хђзрђт турында
књп язалар: аны Мђрќђнилђргђ тић
шђхес диеп мактаучылар да бар, аны
кяферлеккђ чыгарып тњбђнчелеккђ
тљшерергђ телђњчелђр дђ бар. Бу ике
фикер дђ аныћ гади намаз укучы гына

(Ахыры. Башы 1  нче биттђ.)

нђзарђтенећ мђгариф системасы
хђзер бар џђм ул бњген дђ гамђлдђ.
Ђ инде аны камиллђштерњ мђсь-
ђлђсенђ килгђндђ, ул џђрвакыт дђвам-
лы булачак. Мисал љчен, бњгенге Рос-
сия мђгариф системасын алып кара-
сак, ул ђле бњген дђ камиллђшњен
дђвам итђ.

Илдус хђзрђт Фђиз мљфти булып
сайлангач, ул Диния нђзарђтенећ њзе
нигезлђгђн мђгариф системасын алып
барды. Кайберђњлђрнећ хђзер мђд-
рђсђлђр таралыр инде дип фараз кы-
луларына карамастан, мђдрђсђ систе-
масы сакланды, фђкать талђплђр генђ
артты. Элек гакыйдђ, фикъџе мђсь-
ђлђлђрендђ њзебезнећ традицион
хђнђфи мђзџђбенђ игътибар аз булса,
практикада кайбер мђдрђсђлђрдђ тра-
дицион ислам тљшенчђсе, гомумђн,
динсезлек дђрђќђсендђ аћлатыла
иде, хђзер исђ тљпле итеп, мећьеллык
тарихыбызны истђ тотып, бер юнђ-
лештђ алып барыла.

Узган гасырныћ 90 нчы елла-
рында Советлар Союзын сњгњ, аны
гел кимчелекле итеп књрсђтњ модага

булмаганын књрсђтђ. Ул бљтен кљчен
хђнђфи мђзџђбен таратуга куйды:
алда њзе ђйткђнчђ, ата-бабаларыбыз-
дан калган љчен тњгел, бђлки Ђбу
Хђнифђ пђйгамбђребез Мљхђммђдкђ
(сгв) якынрак чорда яшђгђн љчен,
аныћ аћлатуыныћ хаклыгына тљшен-
гђн љчен. Димђк, аны имам Ђгъзам
Ђбу Хђнифђнећ шђкерте дип санарга
була. Остазына да шундый ук капма-
каршы булган бђя бирђлђр: кемдер
аны пђйгамбђр дђрђќђсендђ санаган,
кемдер кяферлектђ гаеплђгђн. Икесе-
нећ дђ њлемнђре дђ залим кулыннан
була. Димђк, шђкерте остазына лаек.
Аћа дљрес бђя бирер љчен вакыт
кирђк. Мин фђкать аныћ   гади бул-
ганлыгы турында гына ђйтђ алам.
Аныћ белђн бђхђслђшергђ дђ була
иде, ошамаган нђрсђлђрећне ђйтеп
аны сњгђргђ дђ була иде, артыннан ук
кочаклашып килешергђ, берни булма-
ган кебек сљйлђшергђ дђ була иде.
Башланган сњзне бњлми иде, њзе
ошатмаса да, фикерне ахырынача
тыћлый иде, бу мића каршы ђйтте дип,
њч сакламый иде. Бђлки аныћ шушы
сыйфатлары хђзрђтнећ гади булма-
ганлыгын књрсђтђ торгандыр. Аллаџ
Белњчерђк.

Рљстђм хђзрђт
ШЂЙХИВЂЛИЕВ,

ТР мљселманнары
Диния нђзарђте

Президиумы ђгъзасы,
Кама буе тљбђге казые

ТР Дђњлђт Советы комитеты-
ныћ 4 сентябрь утырышы баш-
ка кљннђрнекенђ ошамаган иде:
Россия ислам университеты
ректоры Рђфыйк Мљхђммђт-
шин депутатлар алдында
"Хђзерге Татарстанда ислам:
тљп тенденциялђр џђм юнђ-
лешлђр" дигђн темага лекция
белђн чыкты. Ул аны Татар-
станда 19 июльдђ булып узган
вакыйгалар нисбђтеннђн оеш-
тырылган сессиядђ яћгыра-
тылган лекциянећ дђвамы дип
билгелђде.

Ул Исламныћ дљньякњлђм дин буларак
бердђм дин икђнлеген џђм X гасырга аныћ,
мђзџђблђр (катгый дини чиклђр) формалашып,
бердђм институт буларак яши башлавын бил-
гелђп њтте. Хђзерге яшьлђрнећ мђзџђблђрне
танымау очраклары барлыгын хђбђр итеп,
мђзџђблђрнећ дини яћарыш вакытында бигрђк
тђ мљџим булуын белдерде.

"Без бњген мђзџђблђр џђм традицион ис-
лам турында књп сљйлибез", - дип, РИУ ректо-
ры мђзџђблђрнећ Исламныћ бердђмлеген сак-

Татарстан депутатларын хђзерге Татарстанда Исламдагы тљп
тенденциялђр џђм юнђлешлђр белђн таныштырдылар

лавын ассызыклап њтте. Ул Багдад илчелеге
килгђч, 922 елда ук, бабаларыбызныћ хђнђфи
мђзџђбе тарафдарлары булуын, традициялђр-
нећ шул вакыттан бирле килњен белдерде.

Рђфыйк Мљхђммђтшин фикеренчђ,
ќђмгыятьнећ дљньявига џђм динигђ бњленње
дђ проблемалар китереп чыгара. Конфессио-
наль мљнђсђбђтлђрне, сђясђтне ничек корыр-
га дигђн сораулар туа. "Мљселманнар
мђсьђлђлђренђ дђњлђттђ зур игътибар бире-
лергђ тиеш", - дип белдерде ректор.

"Традицион Исламга каршы килњчелђр
шактый. Каршылар моны уйлап табылган,
дилђр. Яшьлђр исђ "без Коръђн џђм Сљннђт
буенча яшибез" дип сљйли", - диде Рђфыйк
Мљхђммђтшин XVIII гасырга кадђр "тради-
цион ислам" џђм "чиста ислам" тљшенчђлђ-
ренећ булмавын, "чиста ислам" тљшенчђсе-
нећ нђкъ менђ шушы гасырда, Согуд Гарђб-
станында ваџџабчылык барлыкка килњ џђм
аныћ дђњлђт идеологиясенђ ђйлђнње белђн
аћлатып њтте.

"Традицион Ислам - ул традициялђргђ
иярњ, - дип аћлатып њтте депутатларга
Р.Мљхђммђтшин. - Ђ "чиста ислам" тарафдар-
лары миллђткђ бњленешне дђ, традициялђрне
дђ кире кага. Алар дљньяны акка, карага гына
аера. Хђзерге яшьлђр радикализация яклы". Ул
яшьлђр љчен традицион Исламныћ кызыклы

булмавын, аларныћ књз алдында мђчеттђ уты-
ра џђм йолаларны њти торган бабайныћ књз
алдына килеп басуын билгелђп њтте. "Алар
хђнђфи мђзџђбен бер тљркем примитив йола-
лар дип бђяли", - диде Р.Мљхђммђтшин.

Аныћ сњзлђренчђ, хђнђфи мђзџђбендђ
исламга каршы килми торган гореф-гадђтлђр
џђм йолалар њткђрњ рљхсђт ителђ. "Чиста ис-
лам" тарафдарлары инкяр иткђн мђетнећ "љче-
се"н, "ќидесе"н њткђрњ, Пђйгамбђребезнећ
(сгв) туган кљнен билгелђп њтњ дђ шушыћа
керђ.

Ректор ђйтњенчђ, "чиста ислам" тарафдар-
ларыныћ фикерлђре моноконфессиональ
ќђмгыять љчен генђ яраклы. Мондый ќђмгы-
ятькђ ия булган иллђрдђ белем алып кайткан
яшьлђр буш урында проблемалар тудыра.
"Алар безнећ милли тамырлардан аерылган,
ата-анасын кяфер дип атый. Њзенећ књћелен
"мин Коръђн џђм Сљннђт буенча яшим" дип
юата. Алар гамђлдђ булган институтларны
тђнкыйтьли", - дип, ректор дђњлђт тарафыннан
конфессиональ сђясђт субъектларын бил-
гелђргђ тиешлеген хђбђр итте.

Рђфыйк Мљхђммђтшин лекциядђ шулай ук
яћа уку елында Татарстан мђктђплђренећ IV
сыйныф укучылары љчен "Диннђр мђдђниятл-
ђре џђм дљньяви этика нигезлђре" предметы
укытыла башлавын да билгелђп њтте. Социо-

логик сораштыру нђтиќђлђре буенча 30 яшькђ
кадђр булган яшьлђр теге яки бу дин тарафда-
ры булуын хђбђр иткђн. "Яшьлђрнећ дин белђн
кызыксынуы бар. Алар дингђ кагылышлы бе-
лем алу љчен чыганаклар табарга тиеш", - диде
ректор.

"Без яшьлђргђ мљселманнар џђм арты-
бызда књп гасырлык традициялђребез торуын
ђйтергђ тиешбез. Моннан башка радикализа-
ция килеп чыгуын да кљт тђ тор", - дип,
Р.Мљхђммђтшин урыннарда дини мђсьђлђлђр
белђн шљгыльлђнњче белгечлђр булырга тиеш-
леген, бњгенге кљндђ районнарда вазгыятьне
анализлап, бђя бирњче булмаганлыгын ассы-
зыклап њтте.

ТР Мђгариф џђм фђн министрыныћ бе-
ренче урынбасары Данил Мостафин исђ депу-
татларга яћа предметныћ њзенчђлеклђре ту-
рында сљйлђде. Дђреслђрнећ эпизодларга ни-
гезлђнгђн хикђялђрдђн торган дђреслеклђр бу-
енча алып барылуын, тљп диннђр турында
мђгълњмат бирњдђ укытучыдан зур осталык
соралуын билгелђп њтте. Предметныћ тљп
максаты башка мђдђниятлђрне џђм диннђрне
хљрмђт итњгђ ирешњ икђнлеген белдерде. Ба-
стырып чыгарылган дђреслеклђр моны
эшлђргђ ярдђм итђ.

Римма ГАТИНА

Бирњче кул саекмасын
Бу дљньяда барыбыз да сынау уза.
Кић књћеллелеккђ, миџербанлыкка,
кешелеклелеккђ. Фђрештђлђребез
барысын да хисап дђфтђребезгђ
язып бара.

Њстергђн ућышларныћ уннан берен ућышны ќый-
ган кљндђ хакын (гошерен - уннан бер љлешен) бирњ
мђќбњри. Зђкят итњ - малыбызны хђрамнан чистар-
ту, дигђн сњз дђ ул. Аллаџы Тђгалђ аныћ бер љлешен
мохтаќларныкы, ятимнђрнеке дип бњлеп куйган. Хђер,
авыр хђллелђргђ ярдђм књрсђтњ кешелеклелек сый-
фатын да књрсђтђ бит ђле. Кљз ќитњгђ мљселманнар
мђчетлђргђ, мђдрђсђлђргђ гошер сђдакасы китерђ
башлыйлар. Элек безнећ Кече Кирмђндђ (Мамадыш
районы) умарта тотучылар ятимнђргђ, гарип-
горђбђлђргђ бал кертђлђр иде. Ачыктан-ачык зђкят
бирњ, гошер сђдакасы ќыю моннан егерме ел чама-
сы элек башланды. Арташ авылында аны бђйрђм итеп
уздыру гадђткђ кергђн. Быел да Мђскђњдђн, Казан-
нан, Мамадыштан олы кунаклар чакырып зурлап бил-
гелђп њттелђр. Казандагы Рамазан мђчете имамы,
Россия ислам университеты мљгаллиме, књп кенђ ки-

таплар авторы Солтан хђзрђт Морадыймов, Мамадыш
районы имам-мљхтђсибе Илџам хђзрђт Мићнегали-
ев, район мђдрђсђсе директоры Габдрахман хђзрђт
Хђбибуллин, ђйлђнђ-тирђ авылларныћ имамнары
килгђн иде. Кунаклар башта Ханнар зиратында булып,
ђрвахлар рухына дога кылды. Аннан Арташ авылына
юнђлделђр. Мђчет каршындагы махсус урынга ха-
лык капчык-капчык бђрђћге, кишер, чљгендер, кабак
кебек яшелчђлђр китергђн иде. Ишек алдына казан
асып, пылау пешерергђ куйдылар. Мђчет эчендђ чђй
табыннары ђзерлђнде. Бђйрђмне авыл имамы Рифат
хђзрђт ачып ќибђрде, кунаклар белђн таныштырып
чыкты. Аннан соћ Солтан хђзрђт белђн Илџам хђзрђт
зђкят бирњнећ фарыз гамђл булуы турында тирђн эч-
тђлекле вђгазь сљйлђде. Мђскђњдђн махсус шушы
бђйрђмебезгђ авылда туып-њскђн књренекле язучы
џђм журналист Нђзифђ Кђримова да кайткан иде. Ул
њзенећ изге телђклђрен ќиткерде. Бђйрђм соћында
Коръђн укып, сђдакаларга дога кылынды. Гошергђ
ќыелган яшелчђлђр мохтаќларга, мђдрђсђлђргђ тап-
шырылачак.

Мићневђрис МИНГАЛИЕВ
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Айдар да аныћ янына утырып,
аркасы белђн капкага сљялде дђ, ба-
шын љскђ књтђреп књккђ карады.
Яп-якты ай ђйлђнђсендђ књк
гљмбђзен матур бизђп чђчелгђн йол-
дызлар, тылсымлы ќемелдђп,
нђрсђдер ђйтђлђр иде сыман. Тик
нђрсђ?

- Шђџђрдђ йолдызлар болай ук
яхшы књренми, - дип ђкрен генђ
ђйтеп куйды Айдар. - Шућадыр,
авылга кайткач, мин аларга карап
сокланып туя алмыйм. Шушы са-
нап бетергесез бихисап йолдызлар
янына нигђдер књтђрелђсем килђ
минем...

- Вакыты ќиткђч, књтђрелерсећ
ђле, - дип ќавап бирђ Гарђфетдин
бабай. -Ничђмђ-ничђ ел яшђгђн
књпме кешенећ ќаннары шушы йол-
дызлар кебек бихисап књп хђзер
ахирђттђ. Алар кайчандыр ќир
йљзендђ яшђделђр, тђкъдир сынау-
ларын њтеп, ахирђткђ, мђћгелеккђ
књчтелђр. Кайсыларыдыр ахирђттђ
шатланып "ќемелди", кайсылары-
дыр - утлы књмер кебек янып,
гљнаџларын кара тљтен булып
кљйрђтеп чыгара. Аллаџ хозурына
чиста ќаннар гына кабул ителђ шул.
Ђ бу ќирдђ безгђ пычрак ябышыр-
га гына тора. Чиста булып калуы
бик кыен.

Бу мизгелдђ књккђ карап баба-
сын тыћлаган Айдарга књк
гљмбђзендђге исђпсез йолдызлар
бакыйлыкка ашкан ќаннар булып
тоелды. Љстђн аянычлы, кызганыч-
лы карап, "ќаннар", галђмне яћгы-
ратып, кычкыралар иде сыман:

- Сездђ - ќирдђ - инде књптђн
яћгыр яумый, ђ без монда бик за-
рыгып дога кљтеп торабыз. Их, бер
рђхђтлђндереп дога кылсалар икђн
безгђ! Нигђ шулай бик ваемсыз
яшђп, искђ алмыйсыз сез безне, ту-
ганнар!".

Кайбер ќаннарныћ хђле бераз
гына арурак булса да, алар љчен дђ
шифалы изге дога бик тђ тансык,
кадерле. Ђмма ќаннарныћ књпчеле-
ге догалардан књптђн мђхрњм. Алар-
ныћ ќирдђ яшђњче туганнары инде
байтак вакыт мђрхњмнђрен искђ ал-
мый, ахирђттђге якыннарыныћ рух-
ларына шђфкать, ярлыкауны сорап,
Раббыларына, књз яшьлђрен тњгеп,
мљрђќђгать итми...

Кљн дђвамында барлы-юклы
дога кылучы кешелђрне эзлђп
йљргђн фђрештђлђр кайгылы хђлдђ
књккђ аша. Њлем фђрештђсе исђ
яћа гына, Аллаџы Тђгалђ боеры-
гын њтђп, шушы авылда яшђњче
ике кешенећ ќанын ала. Шулар-
ныћ берсе - авыл имамы Кђримул-
ла хђзрђт. Ђ икенчесе - Мђсхњт
абый. Књк гљмбђзе бер мђлгђ як-
тырып ала. Бу рђхмђт фђрештђлђ-
ре Кђримулла хђзрђтнећ ќанын
бик хљрмђтлђп вђ зурлап Аллаџ
хозурына алып менеп киттелђр.
Шуннан соћ тылсымлы нурлар
књктђ ќђелмђде. Пенсиягђ чык-
мыйча, мђчеткђ керергђ љлгерми
калган Мђсхњт абыйныћ ќаны ха-
фаланган, куркуга сабышкан
хђлдђ књккђ књтђрелде.

Гарђфетдин бабай нђрсђдер си-
зенгђндђй, йолдызлы књккђ хђвеф-
ле карап, оныгына ђле генђ ђйткђн
сњзен кабатлап, фикерен ќљплђп
куя:

- Вакыты ќиткђч, барыбызга да
шунда књтђрелђсе. Ничек кенђ
телђсђк тђ, шушы ќирдђ беребез дђ
мђћгегђ кала алмый. Без ђбиећ белђн
инде олы яшьтђ, књпме калгандыр
бу дљньяда яшђргђ. Ђмма шућа
куанам: без -иманлы, Аллаџыны

хљрмђтлђп,  санлап яшђдек, булды-
ра алганчы гыйбадђтен кылдык.
Ђле синећ кебек иманлы дђвамчы-
быз булуга да бик сљенђбез. Димђк,
ахирђттђ догага тилмереп ятмабыз.
Кыласыћмы безнећ љчен дога?

Айдар сљйкемле елмаеп бабасы-
на карый да, аныћ кулын тотып йом-
шак кына ђйтђ:

- И бабай, ђлбђттђ инде кылам!
Гарђфетдин абый да елмая џђм

канђгатьлђнњ хисе илђ ђйтђ:
- Рђхмђт, улым, бик рђхмђт,

Аллаџ разый булсын њзећнђн. Тик
минем тагын бер гозерем бар бит
ђле сића... Син, улым, Мђрфуга
апаћны да онытма, яме... Дога кыл-
ганда аны да искђ ал.

- Ђ ни љчен нђкъ менђ Мђрфу-
га апаны? - дип аптырый Айдар.

Гарђфетдин бабай бераз кау-
шый, ђмма эчке дулкынлануын сиз-
дермђскђ тырышып, ђйтђ:

- Чљнки мин аны... ни...
жђллим... Улы туры юлга басып,
аны искђ алыр микђн? Белмим шул,
бик шљбџђле. Ђ Мђрфуга апаћ ул
ихласлы, тырыш. Авыр булса да,
дљнья дилбегђсен дђ тартты, нама-
зын да укыды. Ул њзенђ дога кылу-
чы булуга лаеклы.

Айдар бабасыныћ кулын кы-
сып ала да егетлђрчђ књтђренке та-
выш белђн ђйтђ:

- Ярар, бабай, борчылма! Аћа
да кылырбыз дога. Мићсылу апа
белђн ќизни љчен дђ сорарга кирђк.
Аллаџы Тђгалђ бит гафу итњче,
тђњбђлђрне кабул кылучы. Ђле
ќизни дђ аракыдан арыныр, берза-
ман чиста киемнђрен киеп, Ќомга
намазына мђчеткђ килер, бљтенлђй
яћача яши башлар. Нишлђптер мин
моћа ышанам.

- Дљрес, улым, бик дљрес
ђйтђсећ, - дип ризалаша Гарђфетдин
бабай. -Љмет ул џђрвакыт булырга
тиеш. Ђйдђле, балакаем, менђ хђзер
њк бер дога кылыйк, њзећ ни тели-
сећ, сора Аллаџыдан.

- Мин бик оста тњгел дђ инде...
- дип шиклђнеп куйган егеткђ баба-
сы ђйтђ:

- Ничек булдырасыћ - шулай
сора. Исђннђр љчен дђ сорыйк,
ђрвахларны да шатландырыйк.

Бабай белђн онык кулларын
догага књтђрђ. Бераз аптырап кал-
ган Айдар берничђ секунд дђшмичђ
тора, аннары "Бисмилла"сын ђйтеп
Аллаџыга мљрђќђгать итђ:

- Йђ Аллаџ, йђ Раббым! Сића
рђхмђтебезне белдерђбез, шљкер
кылабыз. Безгђ биргђн ризыкла-
рыћ, сђламђтлек, иман - башка
нигъмђтлђрећ љчен, исђн-сау бул-
ган ђти-ђнием, ђби-бабаем, туган-
нарым, дусларым љчен, йђ Раб-
бым, Сића шљкер итђм. И Раб-
бым, Син  безгђ якты кояшлы
кљннђр, тыныч тљннђр бирђсећ,
шушы дљньяга урнаштырып, го-
мер бњлђк итеп, укырга, эшлђргђ,
яшђргђ мљмкинчелек бирђсећ. Йђ
Раббым, шушы нигъмђтлђрећнђн
аерма, аларныћ бђрђкђтен, куаны-
чын књрергђ насыйп ђйлђ.

Књптђн тњгел декоратив-
гамђли сђнгать ђсђрлђре
арасында њткђрелгђн
"Сљйкемле Шњрђле" Бљ-
тенроссия иќат бђйге-
сендђ ќићгђн балалар-
ны котларга Пензага бар-
гач, бик тђ кызыклы
авылга тап булган идек.
Ул - Октябрьское, Пенза
љлкђсенећ Неверкин
районында урнашкан
1654 кеше яши торган
чеп-чи татар авылы. Ты-
рыш, мђрхђмђтле, ихлас
књћелле, ярдђмчел ке-
шелђр яшђгђнгђ књрђ,
аны икенче тљрле
"Мђрхђмђтлелђр авы-
лы" дип тђ йљртђлђр.
Љстђвенђ, Октябрьское -
ислам кануннарын њтђп
яши торган, њз акчасына
мђчетлђр торгызган сала
да ул...

Исенская Полянка, Ерыклей,
Аккњл, Мазарлы - болар Октябрь-
скоеныћ тагын да борынгырак ата-
малары. Татарлар бу якларга Пётр
Беренченећ указы нигезендђ чуаш
авылы янына килеп утырган, дилђр.
Хак булса, заманында авылга ќиде
мђчет хезмђт иткђн, џђрберсе кар-
шында мђдрђсђлђр эшлђп килгђн.
Иман йортлары революциядђн соћ
юкка чыгарылгач, мђрхђмђтлелђр
авылы дин бетњгђ юл куймый. Ха-
лык њзенђ купшы йорт-кура
ќитештерњ урынына љч иман йор-
ты торгызып куя: алар Черкиле,
Урта, Тау мђчетлђре. Биредђ рама-
зан аенда дини курслар уздырыла,
ифтар ашлары гљрли. Хатын-кыз-
лар гарђп теленђ љйрђнђ. Ић мљџи-
ме - бу љч мђчет бњген дђ халыкныћ
сђдака акчасына яши. "Безнећ дљнья
кумау, тормышка разый, њз кљне-
безгђ канђгать булып, кыйммђтле
машиналар артына утырмыйча яш-
ђвебез - ахирђтне љстенрђк куюдан
килђ, чљнки халыкныћ монда тљп
йорты булып - мђчет санала", - диде
авыл аксакаллары безгђ.

Козлов Йосыф Акдђс улы - ту-
мышы белђн Урта Ђлђзђннђн, Ок-
тябрьскоеныћ Урта мђчете имамы.
Бирегђ аны авыл картлары тђра-
вих намазында Коръђн укуын
ишеткђч Књзнђйдђн (Кузнецк
шђџђре) чакыртып алганнар. Йо-
сыф хђзрђтнећ ђтисе Акдђс Козлов
та дин эшлеклесе, Књзнђй мђчете
имамы. "Мин студент вакытта Рос-
сиянећ 600 мђчетенђ имам ќитми
иде. Моныћ ќимешлђрен 13 ел элек
Октябрьскоега књчеп килгђч таты-
дым. Арада тђџарђт ала белмђњ-
челђр, намаз турында беренче тап-
кыр ишетњчелђр дђ бар иде. Хђзер
Аллага шљкер, ќомга, тђравих на-
мазларында љч мђчет тђ халык белђн
шыгрым тула. Авылда биш тапкыр
намазга чакырып азан ђйтелђ, ни-
ках, балага исем кушу, мђетне оза-
ту дини кануннарга туры китереп
башкарыла", - дип сљйлђде Йосыф
хђзрђт. Хђлђл ќефете Гљлшат белђн
алар Билал исемле ул њстерђлђр.
Гаилђлђрендђ ислам традициялђ-
ренђ тугрылык саклап яшилђр.
Билал - исламда беренче азан
ђйтњче кеше булган. Йортларын
саклаучы эткђ дђ мљселманча исем
кушканнар - Катмир. Анысы
ќђннђткђ кергђн бер хайван икђн.
Љендђге кебек дини тђртипне Йо-
сыф хђзрђт бљтен авыл буенча
књрергђ хыяллана. Ике ел элек кенђ
авылга бердђнбер хђлђл азык-
тљлек, дини ђдђбият џђм башка тљр
кирђк-яраклар сатучы лаука (ки-
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бетне биредђ шулай дип атыйлар.
- Авт.) ачып ќибђргђн. Хђлђл ка-
зылыкны Самара љлкђсендђге По-
хвистнево районыннан, башка то-
варларны исђ Казанга ук барып
алалар. Халык бигрђк тђ яратып
баш яулыклары, хђлђл хушбуй-
лар, шђмаиллђр сатып ала икђн.
"Ић мљџиме - монда хђмер сатыл-
мый. Тора-бара башка кибетлђр дђ
хђлђллђшеп китмђсме", - диде авыл
ќитђкчесе Нђим Ляпин.

Хђер, Октябрьское бай тарих-
лы да, ућган халыклы да авыл ул.
Аныћ тарихи урыннарын йљреп хо-
зурланып туялмаслык: Ђсђки тавы,
Таш-Елга, Ерыклей... Авылдан
байтак кына књренекле шђхеслђр дђ
чыккан: Советлар Союзы Герое,
автоматчы Б.М. Еналиев, техник
фђннђр докторы, профессор Х.Ш.
Зђбиров џ. б.

Зђбировлар - Октябрьскоеда
ић књренекле нђселлђрнећ берсе.
Аларныћ бер вђкиле Рђфыйк Зђби-
ров - умарта тотучы буларак дан
тота. "Њземне белгђннђн бирле
умарта асрыйм. Бабайлар, аларныћ
бабайлары да умарта тоткан", - дип
сљйлђде ул. Рђфыйк ђфђнденећ
умартасы 22 башка ќыела икђн.
Шулардан сезонына алынган 500
кило балныћ 20 килосын ул кышка
калдыра. Калган балны килосын

300 сумнан сатып бетерђ икђн.
"Мђшђкате књп булса да, табышлы
хезмђт, тормыш итђргђ ярдђме тия,
Аллага шљкер!" - диде ул.

Еналиевлар гаилђсе дђ авылныћ
тоткалары дисђк, ялгыш булмас.
Књптђн тњгел алар авыл янында ял
базасы оештырганнар. Еналиевлар
гаилђдђ алтау: Рђшидђ белђн Раифђ
ханымнар эшкуарлар. Рђшид, Рафа-
эль, Наил, Камил - инде 15 ел йорт
ќиџазлары ќитештерђлђр џђм авыл
хуќалыгы тармакларында хезмђт
куялар. Аларныћ Књзнђйдђ урнаш-
кан "Элна мебель" фабрикаларында
ясалган ќиџазлар хђзер Россиянећ
тљрле почмакларына таратыла!

Октябрьское авылы безгђ тагын
чишмђлђре, йљзђнгелђре (ќирле ха-
лык пешерђ торган кљлчђ) џђм мил-
ли бизђкле йортлары белђн дђ истђ
калды. Миллђттђшлђребезнећ Та-
тарстаннан читтђ ђнђ шулай
гљрлђтеп, њз телебездђ сљйлђшеп,
ислам кануннарын њтђп яшђњлђре
сокландыргыч хђл. Моныћ сере ту-
рында алар: "Без дљнья кумыйбыз,
телебезне, гореф-гадђтлђребезне исђ
- динебез аша саклап калдык", -
дилђр...

 Гљлназ ГАЛИМЌАНОВА,
Рђмилђ ГАЗИЗУЛЛИНА.

Казан-Пенза.
Авторлар фотосы. (Ахыры 4 нче биттђ.)
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Яшьлекнећ кадерен белик!

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

Йђ Раббым, мића да, барлык
туганнарыма, шушы авыл халкы-
на да хђерле, файдалы гыйлем би-
реп, Њзећђ гыйбадђт кылып яшђргђ
насыйп ит. Безнећ гљнаџларыбыз-
ны ярлыка, тљрле зыян-зарардан,
бђла-казалардан сакла, ярдђ-
мећнђн ташлама.

Йђ Раббым, вафат булган ту-
ганнарыбызныћ, авылдашлары-
бызныћ, бездђн дога кљткђн ђрвах-
ларыбызныћ гљнаџларын гафу ит.
Аларныћ изге гамђллђрен, гыйба-
дђтлђрен кабул ит. Ахирђттђге
хђллђрен ќићелђйтеп, шушы дога
аша рухларын шатландыр, ахыр-
гы урыннарын Ќђннђттђ кыл...

Айдар дога кыла башлауга ук
Гарђфетдин абыйныћ тамагына
тљер тыгылды. Ничек кенђ сабыр
итђргђ тырышса да, оныгы "ђби-
бабаем љчен шљкер итђм" диюгђ,
ул, књћеле тулып, тавышсыз гына
елый башлады. Догада њзен искђ
алганнары љчен генђ тњгел, ахирђ-
тнећ якынлыгын тойганга, шунда
китсђ, аны искђ алып, рухына дога
кыла алырлык иманлы, пакъ
књћелле оныгы булганга да уйла-
нып та, сљенеп тђ елый иде ул.
Хђер, Айдар аныћ књз яшьлђрен
књрмђде: ул елмаеп, тљнге књккђ
карый иде. Догасын кылып бе-
терњгђ, аныћ кальбе књктђге йол-
дыз-ќаннарныћ дђррђњ "Ђђмиин!"
диюен ишетте, књћел књзе шул
ќаннарныћ сљенечле балкып, ќем-
ќем килеп шатланганнарын књрде.
Бу мизгелдђ књктђ бђйрђм рухы
хљкем сљрде. Дога кылучыныћ
ќиде буын ђби-бабалары горур-
ланды. Фђрештђлђр дђ тантана
итте. Саф књћелле яшь егетнећ
догасы игътибарсыз калмады.
Авыл љстенђ Аллаџыныћ бђрђкђте
яуды, халык корылыктан имин
булды, аныћ зарарыннан котыл-
ды. Монда Яратучы яћа имам
тђкъдир кылды, књп кешене ярлы-
кады, књћеллђрен Иман нуры
белђн нурландырды, тугры юлга
бастырды - Њз колларын зурла-
ды.

Баксаћ, барысы да бик гади
икђн: бљек Аллаџ безне зурласын
љчен, Аны Њзен ихластан зурлар-
га кирђк. Кем белђ, бђлки, џђр
туар таћ, калкып чыккан кояш
яктысы, шифалы яћгыр, су, ри-
зык, џава бер ихласлы мљэминнећ
кабул булган догасы бђрабђренђ
безгђ бирелђдер. Ђмма шушы
нигъмђтлђрнећ Хуќасы белђн
элемтђдђ булучылар гына, шљкер
итђ белњчелђр генђ Аныћ ризалы-
гын алырлар, ќаннарын изгелек
белђн сугарып, Аллаџ рђхмђте
яћгырында чыланып, рухи коры-
лыктан котылырлар, шул сђбђпле
бу дљньяда Бђхет юлын табып,
књћел тынычлыгына ия булырлар,
ахирђттђ исђ бђхетлелђр - Аллаџ
Ќђнђбел Хак бђндђлђре ќыелган
урында - Ќђннђт бакчаларында
калырлар. Мђћгегђ...

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе мљдире

КАПКА
ТЉБЕНДЂ

Ђ шайтан шуннан файдаланып,
кешене туры юлдан тайпылдыру,
Аллаџка гыйбадђт кылудан тыю
љчен бар кљчен сала. Књплђр шай-
танныћ ятьмђсенђ элђккђннђрен
сизми дђ калалар џђм аныћ
књрсђтмђлђре буенча эш кыла баш-
лыйлар.

Без књреп торабыз: бњгенге
кљндђ књпчелек яшьлђр ќан тыныч-
лыгын, булсын ул авыл яшьлђре,
булсын шђџђр яшьлђре, дискотека,
концерт, кино, ресторан, кафе, сау-
на, тљрле клублардан табалар. Шу-
лай итеп алтын, бриллианттан да
кадерлерђк вакытларын ђрђм
итђлђр. Књплђрнећ киенњ, сљйлђшњ,
тормышта њз-њзен тоту рђвеше, го-
мумђн, Исламнан ерак тора. Гый-
лем алып, Коръђн џђм Сљннђт буен-

Яшьлек - ул шундый вакыт: Аллаџы Тђгалђ тарафын-
нан кешенећ тљрле яклап сыналган чагы. Ул кљч џђм
куђткђ бай, шул ук вакытта дљнья рђхђтлеклђре, бай-
лыклары нђфесне тљрле яклап њзенђ тартып торган чак.

ча яшђргђ тырышучылар, кызга-
ныч, сирђк.

Кайбер яшьлђр љстђн генђ фи-
кер йљртеп ђйтђлђр: нишлђп Аллаџ
безгђ њзебез телђгђн бљтен гамђллђ-
рне дђ кылырга рљхсђт итмђде? Ан-
дыйларныћ шундый уйлаларын
бђлђкђй балалар фикерлђве белђн
чагыштырырга булыр иде. Аларга
да бит ђти-ђнилђре кљне буе уйнар-
га рљхсђт итми, ђ уеннан тыш нђрсђ
белђн булса да шљгыльлђнњен конт-
рольдђ тотып тора: дђрес хђзерлђњ,
љйдђге эшлђрдђ булышу џ. б. Ђти-
ђни баланы тђрбияли, ашата-эчертђ,
киендерђ, ђ авырып китте исђ, нин-
дидер тђмсез дарулар, уколлар
белђн дђвалый. Ђмма књп балалар
бу тырышлыкларны књрми дђ,
аћлап та ќиткерми. Ђ књплђр ата-

аналарын дошман итеп књрђлђр.
Ђлбђттђ, њсеп ќиткђч, тђќрибђ туп-
лангач, алар ата-ананыћ нинди зур
кљч тњккђнен, хђтта њзлђреннђн дђ
ныграк кайгыруларына тљшенђлђр.
Ђ Аллаџы Тђгалђ безгђ ђти-ђнигђ
караганда да књпкђ мђрхђмђтлерђк.
Шуны истђн чыгармаска кирђк:
Аллаџ юлында булып без бу дљнья-
да гына тњгел, мђћгелек бђхеткђ дђ
ирешђбез. Аллаџы Тђгалђ Коръђни-
Кђримдђ ђйтђ: "Сез ќыйган (дљнья
малы) бетђчђк, Аллаџ катындагылар
исђ мђћгелек. Џичшиксез, сабыр-
чыдам булганнарга, ић гњзђл гамђл-
лђренђ књрђ, яхшы ђќер бирербез"
("Нђхел (Бал корты)" сњрђсенећ 96
нчы аяте).

Без књрмибезме ђллђ, Аллаџ
тыйган гамђллђрне кылучыларныћ
ахыргы сулышлары ничек тђмам-
ланганын. Аллаџы Тђгалђ Коръђн-
дђ: "Без бу хђтђр ќђзадан (ќђџђн-
нђмнђн) алда (фани дљньяда) алар-
га ќђзалар (ђсирлек, кытлык, хас-
талыклар, дљньяви авырлыклар) би-

рербез. Бђлки, алар тђњбђгђ килеп,
иман китерерлђр" ("Сђќдђ" сњрђсе-
нећ 21 нче аяте), - ди.

Аллаџы Тђгалђ безгђ тђмле
тђгамнар белђн ризыклану, матур
кием кию, бу дљньяныћ матурлык-
лары белђн лђззђтлђнњ, ял итњне бер
дђ тыймый. Ђлбђттђ, шђригать ка-
нуннарыннан чыкмаганда. Аллаџы
Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ ђйтђ: "Ђйт
син: "Бђндђлђре љчен Аллаџ яралт-
кан зиннђтлђрне вђ саф ризыклар-
ны кем хђрам кылды? - диген. - Алар
фани дљньяда иман китергђннђр
љчен, аеруча Кыямђт кљнендђ мљэ-
миннђрнекедер. Менђ Без
мђгълњматлы халык љчен аятьлђре-
безне шулай ачыклыйбыз""
("Ђгъраф (Пђрдђ, калкулык)"
сњрђсенећ 32 нче аяте).

Књп кешелђр омтылган дљнья
байлыклары миражга тић, тамагы-
быз кипкђндђ ул безгђ ерактан су
кебек књренђ, ђ инде янына барыйк
дисђк, без анда бернђрсђ дђ булма-
ганын књрђбез. Яшьлђр гыйбадђт
кылуны, Аллаџ кушканча яшђњне
соћгарак, "картайгач"ка калдырма-
салар иде. Яшь вакытта кылган гый-
бадђт яшь була, картайгач кылган
гыйбадђт карт була. Яшь вакытта
алган тђрбия, белем ташка уеп яз-
ган кебек, ђ картайгач алган белем
суга язу белђн бер, дип юкка гына
ђйтмђгђннђрдер. Шунысы бар бит
ђле: кем картлык яшенђ барып
ќитђ? Тирђ-ягыбызга књз салсак,
књпме безнећ янда картлар? Кабер
ташларыннан туган џђм њлгђн елла-
рын карасагыз, сез књплђрнећ кар-
тайганчы бу дљньядан китеп барган-
нарына ышанырсыз. Шуныћ љчен
дђ гыйбадђт кылуны картлыкка
калдыру ахмаклык булыр иде. Хал-
кыбызныћ ић књренекле затлары-
ныћ берсе Ризаэддин Фђхреддин дђ:
"Акылы камил булган кеше дингђ
килмичђ калмас", - дип ђйткђн бит.
Ђллђ без - яшьлђрнећ акыллары ка-
мил тњгелме? Алай дисђћ, џђр икен-
че яшь кешедђ диплом бар бњген. Ђле
берђњ генђ дђ тњгел.

Бу дљньяда бљтен ђйбер капма-
каршылыкта: яхшылык - начарлык,
сљенеч - кайгы, ќићеллеклђр - авыр-
лыклар, сђламђтлек - чир, яшьлек -
картлык, кљлњ - елмаю, белемлелек -
наданлык, байлык - ярлылык, ямь-
сезлек - матурлык, дђрђќђ -
тњбђнлек, ярату - нђфрђт џ. б. Ђ ки-
лђсе дљньяда шушыларныћ тискђре-
лђре љчен дђ ќавап бирђсе булачак.

Пђйгамбђребез (сгв) кечкенђдђн
њк њзенећ яхшы холкы белђн аеры-
лып торган. Аныћ янында књп
йљргђн, Исламны таратуга зур кљч
куйган сђхђбђлђр дђ - яшьлђр бул-
ган. Аларныћ књбесенђ нибары 17-
35 яшь булган. Яшьлектђ кылган
гыйбадђтнећ зур дђрђќђсе турында
Пђйгамбђребез (сгв) дђ ђйтеп киткђн:
"Кыямђт кљнендђ Аллаџныћ
књлђгђсеннђн башка књлђгђ булма-
ганда, бары тик ќиде тљрле кеше генђ
Аллаџныћ књлђгђсе астында булыр,
шуныћ берсе бђлђкђйдђн њк гый-
бадђттђ булган яшь кеше".

Тагын бер хђдисендђ Мљхђммђд
(сгв): "Биш ђйберне вакытында фай-
далан: яшьлегећнђн картлык, сђлам-
ђтлегећнђн авыру, байлыгыћнан хђер-
челек, буш вакыттан мђшђкать, тор-
мышыћнан њлемећ килгђнче", - ди.

Вакытыбызны Аллаџы Тђгалђ
Њзе риза булырдай итеп њткђрергђ
насыйп итсен. Ђмин.

Сљмбел ШЂРИФУЛЛИНА,
КФУ студенты

(бђян-вђгазь)


