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Дин кушканча яшђргђ
телим, тик ђйлђнђ-

тирђмдђгелђр моны
кабул итми...

Укытучылар кљне белђн!

Њз-њзегезне
њтермђгез!

Хаќ кылуларым –
Аллаџ рђхмђте,
дљнья-ахирђт

гыйбрђте

СУД "НЕВИННОСТЬ
МУСУЛЬМАН" ФИЛЬМЫН
ЭКСТРЕМИСТИК
 БУЛАРАК ТАНЫДЫ

Мђскђњ шђџђренећ Тверь райо-
ны суды Мђскђњ прокуратурасы
дђгъвасы буенча "Невинность му-
сульман" фильмын экстремистик
буларак таныды џђм аны Россиядђ
књрсђтњне тыйды, дип хђбђр итђ
"РИА Новости" мђгълњмат агентлы-
гы.

Судья Евгений Комиссаров
сњзлђренђ караганда, суд карары
белђн канђгать булмаганнарныћ апел-
ляция бирергђ мљмкинлеклђре бар.
Фильмны тыю сђбђплђре бњген - 5
октябрь кљнне игълан ителђчђк.

Генераль прокуратурага фильм-
ны књрсђтњне тыюны сорап, судка
мљрђќђгать итњгђ берничђ тљбђктђ
аны карауга чиклђњлђр куела. Тљньяк
Кавказ республикаларыныћ кайбер-
лђрендђ "YouTube" видеохостингына
керњне чиклилђр.

Шунысын да билгелђп узарга
кирђк, "YouTube" хуќасы булган
"Google" компаниясе суд карарын
њтђп, Россиядђ бу фильмны карау
мљмкинлеген бетерђчђге турында
белдерде.

ТАТАР ТЕЛЕ, ИСЛАМ ДИНЕ
НИГЕЗЛЂРЕ ЏЂМ ТАТАР ХАЛКЫ

ТАРИХЫ БУЕНЧА
КУРСЛАР ОЕШТЫРЫЛА

Россия ислам университеты
Бљтендљнья татар конгрессы Баш-
карма комитеты белђн берлектђ та-
тар телен тиз арада љйрђнергђ, ислам
дине нигезлђре џђм татар халкы та-
рихын њзлђштерергђ телђњчелђрне
курсларга чакыра. Укыту "Без - та-
тарлар" дигђн проект нигезендђ оеш-
тырыла. Уку тњлђњсез.

Дђрес бирњ сђгатьлђре кљн дђ
кичен була. Укып бетергђч,
телђгђннђр сертификатлы була алачак.
Белешмђлђр љчен телефон:
89503200935, 89274221751,
8(843)2537163.

ДИН ЂЏЕЛЛЂРЕ ЕГЕТЛЂРНЕ
АРМИЯГЂ ОЗАТА

Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђте Татарстан Хђрби комис-
сариаты белђн хезмђттђшлек итђ. Ис-
лам дине вђкиллђре ќомга кљнне ТР
Ќыелу пунктына барып, армиягђ
китђргђ ќыенучылар белђн очраша,
аларга њгет-нђсыйхђт бирђ, вђгазьлђр
укый, хђрби хезмђткђ китњчелђрне
ислам дине нигезлђре белђн таныш-
тыра.

Айрат хђзрђт Зарипов хђбђр
иткђнчђ, яшьлђр белђн эшлђњне алар
комиссия њтеп йљргђн вакытта ук баш-
лап ќибђрергђ, шулай итеп, эшне
књпкђ ќђелдерергђ дигђн фикер дђ бар.

Ислам дине вђкиллђре яшьлђр-
не армиягђ ќибђрњ эшелоннарын оза-
та бару белђн дђ шљгыльлђнђ.

Айрат хђзрђткђ армиягђ њзе
телђп киткђн дин тотучы егетлђр
белђн дђ аралашырга туры килгђн.
Алар армиядђ бернинди дђ чиклђњлђр
булмаганлыгын, намазларны вакы-
тында укуларын, туклану мђсьђлђ-
сендђ дђ кыенлыклар килеп тумавы
турында хђбђр иткђн.

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА ОНЫТМЫЙК!
1 сентябрьдђн 2013 елныћ

I яртыеллыгы љчен
"Дин вђ мђгыйшђт"

(язылу индексы - 16046) џђм
"Умма" (83072) газеталарына

язылу башланды. 6 айга
язылу бђясе - 118,38 сум.

ЂЛ-----МАТУРИДИ ТЂГЪЛИМАТЫ
ТАТАРЛАРГА НИЧЕК ЊТЕП КЕРГЂН?

6+

Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв): "Аллаџы Тђгалђ,
фђрештђлђр, ќир џђм књк иялђре - хђтта кырмыска-
лар џђм судагы балыклар да укытучыларга игелек
кылуда фатиха бирђлђр", - ди. Укытучы џљнђре ис-
лам динендђ бик югары бђялђнђ.

Шулай ук: "Арагыздан ић яхшысы - белем алып, аны башкаларга
тараткан кеше", - диелђ. Башка бер хђдисендђ Рђсњлебез Мљхђммђд
(сгв): "Укытучыгыз сезгђ ђтиегез кебек", - ди. Имам Суфьян ђс-Сђњри
болай дигђн: "Мин кешелђргђ белем бирњдђн дђ зур гыйбадђтне бел-
мим". Мљгаллимлек итњ дђрђќђсе ислам динендђ шулкадђр зур!

Укытучы - кешелекнећ гасырлар буе туплаган белемен безгђ ќит-
керњче кеше. Зур ихтыяр кљче, сабырлык сорый торган мљгаллимлек
сђлђте џђр кешегђ дђ бирелми. Гыйлем ќиткерњ Аллаџы Тђгалђ џђм
ќђмгыять алдында зур ќаваплылык. Ќђмгыятьнећ килђчђге хђзерге
укытучылар хезмђтеннђн књзаллана. Шућа књрђ укытучыларныћ абруе
џђрвакыт югары.

Хљрмђтле укытучылар! Аллаџы Тђгалђ гыйлем иялђре буларак сез-
нећ дђрђќђгезне югары књтђрђ. Белемнђрегезне ихлас књћелдђн яшь
буынга ќиткереп, аларныћ игелеген, хезмђтегезнећ ђќер-савабын књрергђ
язсын!

Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Хљрмђтле мљгаллимнђр! Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте џђм шђхсђн
њз исемемнђн џљнђри бђйрђмегез - Укытучылар кљне белђн котлыйм!

(Ахыры 3 нче биттђ.)

ГАКЫЙДЂ - иман тљшенчђ-
сен, ягъни, инкыйлабка кадђр-
ге татар китапларында искђ

алынган аныћ шул алты баганасын
љйрђнђ торган фђн.

"Ђђмђнтњ биллђђџи њђ
мђлђђикђтиџи њђ књтњбиџи њђ ру-
сњлиџи уђл йђњмил ђђхыйри, њђл
кадђри шђрриџи њђ хайриџи мин-
ђллаџи тђгалђђ њђл бђгъси
бђгъдђл мђњти". (Мђгънђсе: "Мин
Аллаџка, Аныћ фђрештђлђренђ, Ки-
тапларына, Пђйгамбђрлђренђ,
Ахирђт кљненђ, Тђкъдирнећ яхшы-
сы-яманы да Аллаџы Тђгалђдђн ик-
ђнлегенђ џђм њлгђннђн соћ янђ те-
релњгђ иман китердем").

Соћгы багана Кыямђт кљне ва-
кыйгаларыныћ берсе џђм шуныћ
љчен без иманныћ алты баганасы
турында сљйлибез дђ. Бу фђн шуны
љйрђнђ дђ инде.

Гакыйдђнећ, фикъџе кебек њк,
шђригать гыйлеменећ ић тљп џђм ић
мљџим фђннђренећ берсе икђнен
ђйтеп китђргђ кирђк. Лђкин шул ук
вакытта болар - саф теоретик
фђннђр. Шућа да, мљэмингђ камил-

Пђйгамбђребез Мљхђммђднећ (сгв) билгеле бер хђди-
сендђ бервакыт Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) џђм аныћ сђхабђлђренђ бђдђви кыяф-
ђтенђ кереп Ќђбраил фђрештђ килње џђм Пђйгамбђр-
нећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) кар-
шына утырып, аћа сораулар бирђ башлаганы турында
сљйлђнђ. Аныћ ић мљџим сорауларыннан "Ислам  нђрсђ
була ул?", "Иман нђрсђ була?" џђм "Ихсан нђрсђ була-
дыр?" сораулары булган. Бу сораулар Ислам гыйлеме-
нећ љч тљп фђне - фикъџе, гакыйдђ џђм тђсаувњфнећ
нигезлђрен салганнар.

леккђ ирешњ љчен бу фђннђрнећ
рухи якларына зур ђџђмият бирергђ
кирђк. Бу љлкђне я ђхлак, я тђса-
увњф, я селњк дип атала торган
мљселман этикасы ачыклап килђ.
Лђкин этиканыћ ничек итеп гый-
бадђт кылырга, ничек тђгам кабул
итђргђ кебек љлешен генђ тњгел, ђ
бђлки, бу фђннећ инсан белђн аны
Бар итњче арасындагы њзара
мљнђсђбђтлђр, ихласлык, рђхим-
шђфкатьлелек, нђфескђ каршы тору
џ. б. яклар да љйрђнелђ. Инсан менђ
шул алда искђ алынган љч фђнне
њзендђ берлђштерђ алганда гына чын
иманлы була ала.

Ислам фђннђренећИслам фђннђренећИслам фђннђренећИслам фђннђренећИслам фђннђренећ
килеп чыгышыкилеп чыгышыкилеп чыгышыкилеп чыгышыкилеп чыгышы

џђм барлыкка килњџђм барлыкка килњџђм барлыкка килњџђм барлыкка килњџђм барлыкка килњ
т а р и х ыт а р и х ыт а р и х ыт а р и х ыт а р и х ы

Билгеле булганча, Пђйгамбђре-
без Мљхђммђд саллђ-ллаџу галђйџи
њђ сђлђм заманнарында безгђ билге-
ле булган Ислам фђннђренећ берсе
дђ булмаган. Ђлеге барлык
фђннђрне дђ без бик кыю рђвештђ

яћалык кертњ (бидгать) дип атый
алабыз. Шђригать буенча, яћалык
кертњлђрнећ ике тљре була: рљхсђт
ителгђннђре џђм тыелганнары. Бу
фђннђр безгђ динне љйрђнњне нык
ќићелђйткђнгђ, аларны хуплана
торган яћалык исемлегенђ кертђ
алабыз.

Нђкъ шушы вакытта сорау да
туа инде: "Ни љчен Пђйгамбђр (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) заманында алар булмаганнар

соћ?" Ќавап бик гади: "Аларныћ
зарурлыгы  булмаган".  Пђйгамбђ-
ребезнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булсын!) телђсђ кайсы
замандашы килеп туган мђсьђлђ
буенча телђсђ нинди сорауны аћа
килеп сорый алган. Тиешле  ќавап-
ны алгач, ул Аллаџ канунары буен-
ча тормыш итњен дђвам иткђн.
Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) бу
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Њз-њзегезне
њтермђгез!

Элек њз-њзлђренђ кул салу оч-
раклары књбесенчђ шђџђрлђрдђ генђ
булса, хђзер бу књренеш авыл ќир-
легенђ дђ књчте. Бу бђла безнећ як-
ларга да килеп ќитте - Чирмешђн
районында суицид очраклары
ешайды. Суицид очраклары
дистђлђп очрамаса да, социаль як-
тан ућышлы саналган районыбыз
љчен 2-3 суицид та зур проблема
булып тора. Џђм бу проблеманы
чишђргђ кирђк, читтђн карап то-
рырга гына тњгел, ђ ќић сызганып
эшкђ тотынырга.

Књбесенчђ њз-њзенђ кул салу-
чылар - яшђњнећ мђгънђсен аћлама-
ган, тормышта њз урыннарын тап-
маган кешелђр. Књплђр бу дљнья-
ны камил тњгел дип уйлап, аныћ
белђн хушлашырга ђзер. Алар:
"Аллаџы Тђгалђ дљньяны камил
итеп яралтмаганмыни? Ни љчен бу
дљньяда њтерњлђр, кљчлђњлђр, про-
блемалар књп? Ни љчен гармония
џђм татулык юк? Дљнья камил тњгел
икђн, димђк Аллаџы Тђгалђ дђ юк",
- дилђр. Аларныћ сорауларына

Бњгенге кљндђ еш кына њз-њзлђренђ кул салучы кешелђр
турында ишетергђ туры килђ. Дљньяда 40 секунд саен
бер кеше њз-њзен њтерђ. Елына дљнья буенча бер милли-
он суицид очрагы теркђлђ. Балалар суициды очракла-
ры буенча Россия Европада беренче, ђ дљньяда - би-
шенче урында. Бу хђл уйланырга мђќбњр итђ.

ќавап итеп, тњбђндђгене ђйтђсе килђ:
мондый кешелђр бу дљньяныћ
мђгънђсен дљрес аћламыйлар. Алар
Аллаџы Тђгалђдђн камил лђззђтне
љмет итђлђр. Лђкин мондый функ-
ция љчен Ул Ќђннђтне булдырган,
ђ бу дљньяныћ функциясе - сынау.
Аллаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ
болай ди: "Бљтен хљкемдарлыкны
хозурында тотучы Аллаџ олуглар-
ныћ бљегедер вђ Аллаџныћ кљче
бљтен нђрсђгђ ќитђ. Аллаџ кемнећ
игелек кылачагын сынап карар
љчен, њлемне, яшђеш тормышны бар
итте. Аллаџ - ќићњ белмђс кодрђт
иясе, чиксез мђрхђмђтле ярлыкау-
чы" ("Мљлек (Падишалык)" сњрђсе-
нећ 1-2 нче аятьлђре).

Ќђмгыятьтђге суицидлык
књренешлђре белђн ничек
кљрђшергђ соћ? Бу сорауга ќавап
бик ќићел дђ, шул ук вакытта бик
катлаулы да.

Беренчедђн, кешелђргђ тор-
мыштан бу юл белђн китњнећ кур-
кынычлыгын аћлатырга кирђк. Бар-
лык диннђрдђ дђ тљгђл ђйтелђ: "Њз-

њзећђ кул салу гафу ителми". Коръ-
ђни-Кђримдђ бу темага бик акыллы
сњз бар: "<...> Њз кулларыгыз белђн
њзегезне куркыныч џђлакђткђ таш-
ламагыз <...>" ("Бђкара (Сыер)"
сњрђсенећ 195 нче аяте).

Бу сњзлђрдђ Аллаџы Тђгалђ
кешелђрнећ њз-њзлђрен њтерњлђрен
тыюы ачык књренђ. Тормышныћ
љзелњенђ китерђ торган њз-њзећне
тотышны психологлар "яшерен су-
ицид" дип атый. Моћа кешенећ тиз
арада њлеменђ китерми торган,
лђкин тормышыћа куркыныч яна-
ган њз-њзећне тотыш керђ: эчкече-
лек, тђмђке тарту, каты авыру ва-
кытында табиблар ярдђменнђн баш
тарту, юл йљрњ кагыйдђлђрен бозу,
техника белђн эш иткђндђ саклык
чараларын књрмђњ џ. б. Боларныћ
барысы да Коръђндђ тыелган, чљнки
яшђњ - Аллаџы Тђгалђ бњлђге џђм
Ул гына аны љзђ ала.

Икенчедђн, бу аћлатмага књп
кеше колак салмый. Алар, Аллаџы
Тђгалђдђн курыкмыйча, мондый
адымнарга баралар икђн, димђк,
динсезлек тђэсире књплђрдђ калган,
књрђсећ.

Шућа да ќђмгыятьтђ суицид-
лык белђн кљрђшњ ќићел эш тњгел,
кеше тормыштагы, гаилђдђге авыр-
лыкларга тњзеп тора алмыйча, шай-
тан котыртуына бирелеп, газаплар-
дан котылачакмын дип уйлап, њз-
њзенђ кул сала. Лђкин киресенчђ,
тормыш авырлыклары урынына
куркынычрак газаплар килђ.
Пђйгамбђребез Мљхђммђт (сгв):
"Кыядан сикереп, њз-њзен њтергђн
кеше - мђћгелек ќђџђннђмгђ сикерђ;
агу эчеп њз-њзен њтергђн кеше - ку-
лына агу тотып, мђћге ќђџђннђмдђ
яначак; њз-њзен корал белђн њтергђн
кеше - шул ук корал белђн мђћгелек
ќђџђннђмдђ њз-њзен ќђфалаячак", -
дигђн. Њз-њзен њтергђн кешенећ ту-
ганнары да књћеллђренђ авыр йљк
алалар, чљнки ислам џђм христиан
диннђре буенча андый кешене бар
кеше дђ ќирлђнђ торган зиратка
књмњ рљхсђт ителми, њлем-китем йо-
лаларын њткђрњ дђ аћа "булышмый".

Хђбир хђзрђт ХАНОВ,
Чирмешђн Ќђмигъ

мђчете имам-хатыйбы

Башлангыч дини белем бирњче
мљгаллимнђр Казанга ќыелды

Дини сабак бирњче мљгал-
лимнђр кићђшмђсен Татарстан
мљфтие вазифаларын вакытлыча
башкаручы Габдулла хђзрђт
Ђдџђмов ачып ќибђрде џђм мљгал-
лимнђрне мљфти исеменнђн сђламл-
ђде. Аннары Габдулла хђзрђт татар
халкыныћ дини мирасы, хђнђфи
мђзџђбенећ њзенчђлеклђре турында
вђгазь сљйлђде.

Диния нђзарђтенећ Голамђлђр
шурасы рђисе, РИУ проректоры
Рљстђм хђзрђт Батыр њзенећ чыгы-
шында: "Мђчетлђрдђ эшлђњче
мљгаллимнђр Исламда ић зур, кирђ-

4 октябрь кљнне Россия ислам университетында мђчет
каршындагы дини курсларда белем бирњче мљгал-
лимнђр республика кићђшмђсенђ ќыелды. Икенче тап-
кыр њткђрелгђн кићђшмђне Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте Россия ис-
лам университеты белђн берлектђ њткђрде. Чарага џђр
мљхтђсибђттђн башлангыч дини белем бирњчелђр ча-
кырылган иде. Чарада йљз сиксђннђн артык мљгаллим
катнашты.

кле эш алып бара, алар аркылы ке-
шелђр дин юлына баса. Имамнар-
ныћ эше књп џђм хезмђте зур. Имам-
га намаз укырга ђзер кешелђр килђ.
Ђ мљгаллимнђр янына намаз укыма-
ган, диндђ берни белмђгђннђр килђ.
Мљгаллимнђр аларны љйрђтђ, намаз-
га бастыра. Менђ шулай итеп дине-
безне саклыйлар, рухи кыйммђтлђр-
не халыкка ќиткерђлђр", - дип мљгал-
лимнђр хезмђтен югары бђялђде.

Бљтендљнья татар конгрессы
рђисе урынбасары Ренат Вђлиуллин
исђ авылларда сабак укыту њзенчђ-
леклђрен Арча районыныћ Урта

Сђрдђ авылында дини башлангыч
белем бирњне башлап ќибђргђн ђти-
ђнисе тђќрибђсе аша сљйлђп бирде:
"Узган ел уздырылган кићђшмђнећ
ќыентыгын карадым. Менђ шунда
Вђлиулла хђзрђтнећ чыгышы урын
алган. Џђм ул књтђргђн мђсьђлђлђр
бик тђ ђџђмиятле. Бњген безгђ са-
бак алырга йљрњчелђрнећ яшь њзен-
чђлеклђрен истђ тоткан программа-
лар да булдыру мљџим".

Диния нђзарђтенећ мђгариф
џђм фђн бњлеге мљдире Айдар Ка-
рибуллин республикада дини башлан-
гыч белем бирњ љчен бердђм укыту
программалары барлыкка килње ту-
рында ђйтте. Алга таба да аларны
камиллђштерњ љчен мљгаллимнђрне
бергђлђп эшлђргђ чакырды. "Татар-
стан мљселманнары Диния нђзарђте
мђчетлђрдђ укытулар алып барылу-
га зур игътибар бирђ. Чљнки менђ
шушы курсларда башлангыч дин ни-
гезлђре љйрђтелђ. Мђчетлђр кар-
шында оештырылган дђреслђрдђ
балалар да, љлкђннђр дђ укый. Рес-

публика књлђмендђ мљгаллимнђрне
быел без Казанга икенче тапкыр
ќыйдык. Бу чара укытучылар љчен
аралашу џђм проблемалар хакында
бергђ ќыелып сљйлђшњ, кићђшњ,
тђќрибђ уртаклашу мђйданы булып
тора. Узган ел кићђшмђдђ берьеллык
курслар љчен программалар тарат-
кан идек. Быелгы очрашуга љчьел-
лык курслар љчен программаларны,
шулай ук узган елгы кићђшмђнећ
ќыентыгын ђзерлђдек, шулай ук Габ-

дулла хђзрђт Ђдџђмовныћ "Акыйда"
китабын љлђшђбез", - диде ул.

Кићђшмђдђ књп еллар дђвамын-
да дини башлангыч белем бирњче
мљгаллимнђр њзлђре дђ чыгышлар
ясады, тђкъдимнђрен ќиткерде.

Арча районы мљхтђсибђте
мљгаллимђсе Фђтхуллина Рая Ахун
кызына динибез кыйммђтлђрен та-
ратуга, рухи тђрбия бирњгђ зур љлеш
керткђне љчен нђзарђтнећ рђхмђт
хаты тапшырылды.

 1. Беренчедђн, Коръђнне
дљньяда ниндидер шљџрђткђ омты-
лу яки башка хирыслык белђн
тњгел, ђ Аллаџы Тђгалђ љчен генђ,
Аныћ рђхмђтенђ ирешњ љчен, Ал-
лаџка итагать итеп укырга кирђк.

 2. Коръђн китабын кулга ал-
ганда џђм дђ укып бетергђч, кире
урынына куйган вакытта, мљмкин
булган кадђр артыћ белђн борыл-
мый урнаштырырга кирђк.

 3. Тђџарђт алмый торып
Коръђн китабына кагылу тыела.
Тђџарђтсез килеш Коръђнне яттан
укырга рљхсђт, бу очракта да тђџа-
рђтле булу - Пђйгамбђребезнећ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) сљннђте.

 4. Шђригать кануннары буен-
ча бар тђнне юу тиешле очраклар-
да (ќенси якынлык кылганнан соћ
џ. б.), џђм дђ хатын кызга, аћа на-
маз укырга ярамаган вакытларда
(айлык књрем вакытында, бала тап-
каннан соћ килђ торган књремнђр
вакытында) Коръђнне уку гына
тњгел, хђтта яттан сљйлђњ дђ тые-
ла.

5. Коръђнне чиста урынга уты-
рып, йљзне кыйблага юнђлдереп уку
сљннђткђ туры килђ.

6. Коръђн китабын идђнгђ кую,
гђрчђ ул чиста булса да - Коръђн
уку ђдђбен бозу. Берђр мендђргђ
яки аслыкка кую яхшырак, чљнки
бу - сљннђт.

7. Коръђн китабы битлђрен
бармакларны тљкереклђп актару
тыела.

8. Коръђн китабы бар китап-
лардан да љстђрђк урнаштырылыр-
га тиеш. Аныћ љстенђ башка китап-
лар кую тыела.

9. Ђгђр дђ кем дђ булса
Коръђн китабын, яки аять яки сњрђ
язылган берђр битне аћлы рђвештђ
пычракка ташлый икђн, бу - кяфер-
лек.

10. Бђдрђфкђ яки башка шун-
дый нђќес урыннарга њзен тњгел,
хђтта Коръђннећ аятьлђре язылган
кђгазьле битне алып бару яки анда
аны кычкырып уку тыела.

11. Коръђнне укучы кыйблага
карап утырып укыса - сљннђт. Коръ-

ђнне ятып укуда да гљнаџ юк.
12. Ић яхшысы - Коръђнне на-

маз вакытында уку.
13. Коръђн укуны "Ђгњњзњ бил-

лђђџи минђш-шђйтаанир-раќиим
(Шайтанныћ явызлыгыннан Аллаџ-
ка сыенамын)" дип башлап, аннан
соћ "Бисмиллђђџир-рахмђђнир-ра-
хиим! (Рђхмђтле вђ рђхимле Аллаџ
исеме белђн (башлыймын)"
сњзлђрен ђйтеп уку сљннђт санала.

14. Коръђнне мђчеттђ яки
тљнлђ уянып укучылар ић зур
рђхмђткђ ия булырлар.

15. Коръђнне, гђрчђ аныћ
мђгънђсе аћлашылмаса да, ашык-
мыйча, тыныч кына уку яхшы.

16. Коръђнне укыган вакытта
елау - сљннђт санала. Пђйгамбђре-
без (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!): " Коръђн сагыш
белђн ићдерелде, аны укыган ва-
кытта елагыз. Елый алмасагыз да,
еларга тырышыгыз", -дигђн.

17. Сђќдђ аятен (баш ќиргђ
тигђнче иелњ (баш ору) - сђќдђ
кылу аятендђ) укыгач, сђќдђ-
тилђвђт (сђќдђ кылу) вђќип сана-
ла. Ќђмђгать намазы укылганда,
имамга оючылар да аны кылырга
тиеш. Имам "Аллаџу ђкбђр" дип
тђкбир ђйтеп сђќдђ кыла, аныћ ар-
тыннан башка намаз укучылар да
шуны ук кабатлый. Аннан соћ
имам "Аллаџу ђкбђр" дип торып
баса, аныћ артыннан - башкалар да.
Ђгђр кем дђ булса, бу вакытта на-
маз укымаса да, сђќдђ аятен укы-
ганны ишетсђ, аћа да сђќдђ кылу
тиеш. Сђќдђ-тилђвђт кылучыныћ
гаурђтлђре (намаз укыган вакытта
шђригать буенча капланырга тиеш-
ле урыннар) капланган, џђм дђ ул
кыйблага таба караган булырга  ти-
ешле. Ул: "Мин сђќдђ-тилђвђт баш-
карырга ниятлимен", - дип ниятен
эчтђн ђйтеп, "Аллаџу ђкбђр" дип
сђќдђ кыла. Аннан соћ, тагын "Ал-
лаџу ђкбђр" дип ђйтеп торып баса.

18. Коръђн текстын Коръђн ки-
табыннан (мљсхђфтђн) карап уку
яхшырак. Монысы ныграк та
бђялђнђ, чљнки бу вакытта Аллаџ-
ка књзлђребез аша табыну да бар.

(Ахыры килђсе санда)

Коръђн укуКоръђн укуКоръђн укуКоръђн укуКоръђн уку
ђдђбеђдђбеђдђбеђдђбеђдђбе
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ЂЛ-----МАТУРИДИ ТЂГЪЛИМАТЫ
ТАТАРЛАРГА НИЧЕК ЊТЕП КЕРГЂН?

(Ахыры.
Башы 1 нче биттђ.)
дљньядан китеп баргач, ваз-
гыять њзгђргђн, Аллаџ ачыш-
лары ићдерелњ тукталган,
мљселманнар Коръђн џђм
Сљннђттђ булган олуг бу ми-
рас белђн бергђ-бер торып
калганнар.

Мљселманнарга Коръђн
белђн Сљннђт кенђ ќитми иде-
мени? Нишлђп кисђк кенђ бу
фђннђр барлыкка килгђн соћ?
Ни љчен гакыйдђ, фикъџе,
сира, тђфсир, хђдис, ысул ђл-
фикъџе, њлњм ђл-Коръђн,
њлњм ђл-хђдис џђм башкалар
барлыкка килгђннђр? Бу
њсеш-њзгђреш тарихта ничек
барган соћ?

Алда ђйтеп кителгђн
фђннђрнећ барлыкка ки-
лње берничђ сђбђпкђ бђйле.
Менђ аларныћ кайберлђре:.Пђйгамбђребезнећ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) мирасын саклап
калу зарурлыгы;.Исламны гарђп булма-
ганнар арасында да тарату;.Исламга таныш булма-
ган йогынтылар (идеологи-
ялђр), диннђр, йолалар,
мђдђниятлђр белђн очрашыр-
га туры  килње;. аерым дин белгеченећ
шђхси сыйфатларыныћ йо-
гынтысы;. Ислам эчендђ тљрле
агымнар џђм мђзџђблђр бар-
лыкка килњ.

Алга таба катлаулы та-
рихи бу процессны књзђтеп
чыгыйк.

Системалаштыру, Ис-
лам фђннђренећ килеп чыгы-
шы џђм барлыкка килњ ба-
рышы, ђлбђттђ, Коръђннђн
башланып киткђн. Билгеле
булганча, Ђбу Бђкер хаким-
лек иткђн вакытта хђлифђтт-
ђге сђяси вазгыять тотрык-
сызлана. Бу - ялган
пайгђмбђрлђр килеп чыгу,
кайбер кабилђлђрнећ зђкят
тњлђњдђн баш тартуы  џђм
кайберђњлђрнећ хђтта
мљшриклеккђ кире књчњлђре
аркасында килеп  чыккан.
Катлаулы бу вазгыять вакы-
тында Ђбу Бђкер барлык
фетнђчелђр белђн дђ сугы-
шырга карар иткђн. Бу су-
гышлар вакытында берен-
челђрдђн булып Пђйгамбђре-
без Мљхђммђднећ (сгв) сђха-
бђлђре шђџит киткђн, алар
араларында Коръђн хафизла-
ры да књп булган. Мђсђлђн,
Ямам орышы вакытында
ќитмешлђп Коръђн белгече
џђлак булган. Бу Гомђр бине
ђл-Хђттабны сагаерга
мђќбњр иткђн, џђм ул, Коръ-
ђнне язма рђвештђ бер ќыен-
тыкка туплау  кирђклеге
мђсьђлђсен књтђреп чыккан.
Ђбу Бђкер бу фикердђн,
мондый эш Пђйгамбђребез
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) њзе яшђгђн
вакытта  да  булмаганына
сылтау ясап, башта бераз
куркып калса да, Гомђр бине
ђл-Хђттабныћ ныклы њгетл-
ђве нђтиќђсендђ, аныћ белђн
килешкђн. Нђтиќђдђ,
Коръђн тексты беренче тап-
кыр язма рђвештђ бер ќыен-
тыкка тупланган.

Соћыннан, Госман бине
Гаффан заманында, Коръђн-
не икенче тапкыр бер ќыен-
тыкка туплау њткђрелгђн. Бу
туплауныћ асылы шунда
булган - ул  укуныћ курђеш

вариантында тупланган. Бил-
геле булганча, соћгы
Пђйгамбђребез (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) заманында гарђп теле-
нећ ќиде шивђсе (хђрф) бул-
ган. Џђм Аллаџы Тђгалђ,
Коръђн барысына да аћлаеш-
лы булсын љчен, аны алда
ђйтелгђн шивђлђрнећ ќиде-
сендђ дђ ићдергђн.
Сђхабђлђр, Коръђнне
Пђйгамбђребездђн (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) алгач, аны њз
шђкертлђренђ њзлђре
сљйлђшкђн шивђдђ тапшыр-
ганнар. Госман бине Гаффан
заманында сђхабђлђрнећ књп
шђкертлђре хђзерге Азђр-
байќан территориясенђ
ќибђрелђ торган
гаскђрлђрдђ ќыелган бул-
ганнар џђм алар арасында
Коръђннне дљрес уку буен-
ча каршылыклар килеп чык-
кан. Мљэминнђр арасында
фетнђ чыгу куркынычын
сизеп, Хљзђйфђ бине ђл-Яман
Мђдинђгђ ашыккан, анда
хђлифкђ барып барысын да
сљйлђгђн, аннан соћ:
"Љммђтећђ дљрес укуны
књрсђт", - дигђн. Нђтиќђдђ,
Госман бине Гаффан Коръђ-
нне бары тик курђеш шивђ-
сендђ генђ саклап калырга
карар иткђн, ђ башка сљй-
лђшлђрдђге бар язмаларны
да юк итђргђ фђрман би-
релгђн. Аннан соћ  Коръђн
язуларын камиллђштерњ
дђвам иттерелгђн, нокталар
кертелгђн, сузык авазларны
билгелђњче тамгалар эш-
лђнгђн, соћыннан тђќвид
фђне барлыкка килгђн.

Аннан соћ Сљннђтне сак-
лап калу буенча эшлђр
эшлђнгђн, хђдислђрнећ бе-
ренче ќыентыклары тљзел-
гђн. Хђдислђрнећ беренче
ќыентыкларын сђхабђлђр
њзлђре њк тљзи башлаганнар.
Араларында ић билгелелђре
исђ Габдулла бине Ђмр бине
ђл-Ас џђм Гали бине Ђбу Та-
либ ќыентыклары. Лђкин бу
юнђлештђ системалы эш
бары тик хђлиф Гомђр бине
Габделгазиз фђрманыннан
соћ гына башланган. Алар
арасында Бине Шиџаб ђз-
Зљџри, имам Мђлик, Ђбу
Мљхђммђд Габделмђлик бине
Габделгазиз бине Ќљрђйќ,
Ђбу Ђмр Габдрахман ђл-
Ђњзаи, Ђбу Абдулла Суфь-
ян бине Сђед ђс-Сђњри, Ђбу
Сђлем Хђммђд бине Сђлем
бине Динар ќыентыкларын
аерып књрсђтергђ кирђк. Ђ
тулыландырылган хђдис
ќыентыклары бары тик

џиќри буенча III гасырда
гына дљнья књргђн.

I гасыр ахырына таба
Ислам галимнђре арасында
белгечлеклђргђ бњленњ баш-
лана. Беренче махсус хезмђт
булып Бине Исхакныћ
Пђйгамбђребез Мљхђммђд
саллђ-ллаџу галђйџи њђ сђлђм
тормышы турында язылган
китабы исђплђнђ. Кызганыч,
ул њзенећ тљп нљсхђ хђлендђ
безгђ кадђр килеп ќитмђгђн,
без аны Бине Хишам тасвир-
лавында гына алганбыз џђм
бу хезмђт сира фђненећ ни-
гезе булып тора. Аннан соћ
ђкренлђп гакыйдђ, фикъџе,
ысул ђл-фикъџе, тђфсир, та-
рих џ. б. фђннђр буенча да
аерым хезмђтлђр књренђ
башлый.

Гакыйдђгђ тђфсиллђп
тукталып, бу фђннећ њсе-
шенђ тљрле мђзџђб белгечл-
ђре ярдђм итњен ђйтеп
китђргђ кирђк. Беренче
мђзџђблђр дњртенче  хђлиф
Гали (рг) вакытында књренђ
башлыйлар. Бу хариќилђр
џђм шигыйлар була. Башта
алар сђяси хђрђкђтлђр генђ
булсалар да, вакытлар њтњ
белђн алар њз идеологиялђ-
рен дђ булдыралар. Шућа
бђйле рђвештђ, калган
мљселман галимнђре алдын-
да, бу мђзџђблђр идеялђрен
кире кага торган дђлиллђр
эшлђњ мђсьђлђсе килеп баса.
Бу ќђџђттђн, аеруча мутђзи-
лђлђрне књрсђтеп китђргђ
кирђк. Мутђзилђлђр њз
тђгълиматларында юнђн
(грек) галимнђре хезмђтлђ-
реннђн файдаланганнар.
Аларныћ тљп ялгышы - аћны
Коръђннђн џђм Сљннђттђн
љстенрђк дип санауда.
Сљземтђдђ, алар Коръђннећ
барлыкка китерелгђн булуы,
кабердђ ќђзага тартуныћ
мљмкин тњгеллеге, зур
гљнаџлар кылучыны иманлы
да, иманын ќуйган дип тђ
танып булмавы џ. б. шуныћ
кебек ялгыш нђтиќђлђргђ
килгђннђр. Џђм, ђлбђттђ,
сљнничелек галимнђре мутђ-
зилђлђр идеологиясен кире
кагарга мђќбњр булганнар.
Ђгђр дђ Ђбу  Хђнифђ мутђ-
зилђлђр белђн бары тик дини
бђхђслђр (дискуссиялђр)
генђ алып барса, Ђхмђд бине
Хђнбђл заманында вазгыять
кискенлђшкђн. Моныћ
сђбђбе - мутђзилђлђрнећ ха-
кимияткђ килње була.
Дђњлђтнећ мђќбњр итњ аппа-
ратын кулланып, алар њз
тђгълиматларын бар мљсел-
ман дљньясына тагарга ты-
рышканнар. Ул чорныћ књп

кенђ галимнђре ќђзага тар-
тылган, тљрмђлђргђ утыр-
тылган, ќђфа чигђргђ
мђќбњр булган. Лђкин хђлиф
алмашыну белђн мутђ-
зилђлђр хакимиятлђрен
югалтканнар џђм сљнничелек
галимнђренђ Ислам дљнья-
сын мутђзилђлђр идеологи-
ясеннђн арындыру мљмкин-
леге туган. Нђкъ менђ шул
чордан Ђџле-Сљннђт вђл-
Ќђмђгать тљшенчђсе бар-
лыкка килњ турында сљйли
башларга мљмкин. Бу
дђвердђ Ислам гыйлемендђ
ике мђктђп булган: Ђша-
риййђ џђм Матуриди
мђктђплђре. Беренчесе - Баг-
дад галиме Ђбу ђл-Хђсђн ђл-
Ђшарига, икенчесе - Урта
Азия дин белгече Ђбу Ман-
сур ђл-Матуридига барып
тоташа. Алар икесе дђ Ис-
лам тђгълиматын тђртипкђ
салганнар, ђ алардан соћ
килгђн бар галимнђр дђ бу
фђн  њсешенђ  зур љлеш
керткђннђр. Ђл-Ђшари џђм
ђл-Матуриди хезмђтлђре
белђн танышкан вакытта,
аларныћ I гасыр Ислам га-
лимнђре хезмђтлђреннђн
(сђлђф) ђллђ ни аерылып
тормаганын  књрергђ
мљмкин. Тљрле тарихи ва-
кыйгалар нђтиќђсендђ, ђл-
Ђшари мђктђбе , књпче-
лектђ, Ислам дљньясыныћ
кљнбатышында, ђ ђл-Мату-
риди мђктђбе исђ кљнчы-
гыш љлешендђ таралыш тап-
кан. Ђл-Матуридиныћ дђ-
вамчылары  нигездђ  -
хђнђфилђр, ђ ђл-Ђшарины-
кылар  калган  љч мђзџђб
вђкиллђре.

Безнећ Идел-Урал тљбђ-
генђ ђл-Матуриди тђгълима-
ты, ђлбђттђ, Урта Азиядђн
њтеп кергђн. Билгеле булган-
ча, књплђр, башта болгарлар,
ђ аннан соћ  аларныћ нђсел-
лђре - татарлар, Бохара,
Сђмђрканд, Кабул џђм баш-
ка шђџђрлђр мђдрђсђлђрендђ
белем ала торган булганнар.
Аннан укып кайткач, алар
мљгаллим булып китеп, њз
шђкертлђрен њзлђре укыган
программалар буенча укыт-
каннар. Ђбу Мансур ђл-Ма-
туридиныћ хезмђтлђре шак-
тый катлаулы дини телдђ
язылган, алар белђн бары тик
яхшы ђзерлекле, гарђп телен
камил белгђн укучы гына
шљгыльлђнђ ала.

Габдулла хђзрђт
ЂДЏЂМОВ,

Татарстан мљфтие
вазифаларын вакытлыча

башкаручы,
тарих фђннђре

кандидаты

ХАЌ КЫЛУЛАРЫМ -
АЛЛАЏ РЂХМЂТЕ,
ДЉНЬЯ-АХИРЂТ

ГЫЙБРЂТЕ
Мећлђгђн дин ђџеллђребез, олуг галимнђ-
ребез, зыялыларыбыз, ђти-ђнилђребез
књпме хыялланып та мљмкин булмаган,
рљхсђт ителмђгђн хаќ кылулар ничек ирке-
нђйде хђзер! Согуд Гарђбстанына - Мђккђ-
Мђдинђгђ юллар ачылды, фарыз гыйбад-
ђтне кылу љчен шартлар да, бару-кайтулар
да елдан-ел ућайлана. Бљтен юллар ачык:
малы ќиткђн, саулыгы булган џђр кешегђ
фарыз булган хаќ гыйбадђтен кылу љчен
бернинди киртђлђр, чиклђњлђр калмады
дип шљкрана кылабыз. Бу хакта еш уйла-
нам, њткђннђрне фикерлђп, чагыштырып
утырам.

... 1993 ел. Ерак сђфђргђ - хаќ гыйбадђтенђ кузга-
лырга планым да, рђтем дђ юк иде ђле. Шулай да књћелгђ
"корт" керде.

Књп тђ њтми бер тљркем мљселманнарыбыз ап-ак ихрам-
нарга кереп, хаќга кузгалдылар. Аларны озаткач, иртњк мђчеткђ
килдем дђ, намаз укып дога кылдым. Телђк телђдем. Я Раб-
бым, озын, авыр сђфђргђ китњче дин кардђшлђребезгђ ќићел-
лек бир, хаќларын кабул кыл, дидем. Сђќдђмдђ килђчђктђ
њземђ дђ шушы фарыз гыйбадђтне њтђњне насыйп ит, дип со-
радым. Ул елны кемнђр китњен тикшермђдем дђ, књпсенмђ-
дем дђ. Фђкать Аллаџы Тђгалђдђн њземђ дђ, китњчелђргђ дђ
хђерлесен бир, дидем.

Икенче елны миллионнарча мљселманнар омтылган бу изге
ќирлђргђ аяк басуны насыйп итте Аллаџы Тђгалђ. Беренче хаќ!
Андагы тђњге тђэсирлђрне, књз яше катыш хис-кичерешлђрне
ђйтеп аћлатып кына бетерерлекме соћ?! Џђр књренеш - гыйбрђт,
џђр адымыћ - сынау.

Танкодром бистђсендђ Мђдинђ мђчетебезне салып чы-
гып, эшлђребезне матур гына алып баргач, бу юлдагы тырыш-
лыкларым љчен Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте 1998
елда мића Согудия Короле кунагы сыйфатында бњлђк хаќ
тђкъдим итте. Ул елны Корбан бђйрђме, Олы хаќ ќомга кљнгђ
туры килде. Фарыз хаќ ќомгага туры килгђндђ хаќ кылучы-
лар Хаќиђкбђр булалар. Мића шушы бик сирђклђргђ, 10-12 елга
бер генђ туры килгђн бђхет насыйп булды.

 2000 џђм 2002 елларны изге ќирлђрдђ ђти-ђнием љчен хаќ
кылдым. 2007 елны 75 яшь тулу хљрмђтенђ, мђчет салуларда
тырышканым љчен Татарстан мљфтияте ќђмђгатем белђн ике-
безгђ хаќга юллама бњлђк итте.

Џђр хаќымны Аллаџы Тђгалђнећ бњлђге, рђхмђте дип кабул
иттем. Ул насыйп итмђсђ, беркем дђ берни эшли алмый. Књпме
генђ телђсђ дђ бара алмый. Согудиягђ чиклђр ачылуы, ике-љч
сђгатьтђ илтеп ќиткерњче очкычлар уйлап табылуы, кешелђр-
нећ сђфђрлђрен ќићелђйткђн ућайлыклар - барысы-барысы
Аллаџы Тђгалђ хозурлыклары, Аныћ кодрђте! Ђгђр дђ берђр
кеше кљнлђшеп, кемнећ књпме хаќ кылуларын санап, тикше-
реп, гайбђтенђ тљшеп кала икђн, ул кеше беркайчан да бу
ќирлђргђ аяк баса алмас. Књћел тарлыгы нђтиќђсендђ Ал-
лаџы Тђгалђ аныћ юлларын яба.

Олы гыйбадђтне њтђп кайтучылардан гадђттђ тђэсирлђ-
рен, кичерешлђрен сорашалар. Хаќ - ул сњзлђр белђн аћлатып
бетереп булмаслык гаќђеп књћел халђте. Анда књћел чистара,
ќићелђясећ. Дљнья тормышыћ љчен гыйбрђтлђнђсећ. Кыямђт
кљне булачагына ышанып, шуны књзалларга да этђрђ, уйланды-
ра, тђњбђ иттерђ торган урын ул. Мђккђгђ аяк басуга, Кђгъбђтул-
ланы књрњгђ хислђр љермђсенђ чумасыћ. Барып урнашуга
исђнлђшњ хаќына - тђвафка ашыгасыћ бит инде. Карыйсыћ,
Кђгъбђтулла тирђли бљтен халык намазлыгын ќђеп намаз кљтђ.
Њтђ торган тњгел, урамнар тулы. Шуларны књргђч, уйлыйсыћ:
ђллђ Кыямђт кљне ќиткђнме. Бљтен ђрвахлар њзлђренећ ка-
берлђреннђн кубарылып, ак кђфенлеклђрендђ ќир љстенђ чы-
гып утырганнармы икђн, Аллаџы Тђгалђ хљкемен кљтеп уты-
ралармы икђн дигђн тђэсир туа. Икенче бер гыйбрђтле нђрсђ:
шайтанга таш атарга барасыћ. Шул вакытта юл кырыйларын-
да хђер сораучы књпме гарип-гораба тезелешкђнен књрђсећ.
Бар да књзећђ карап, синнђн ярдђм кљтђ. Кем кулсыз, кем аяк-
сыз, бар кара тђнлесе, бар сары тђнлесе, бар кысык књзлесе...
Књћелгђ шундый чагыштыру килђ: ахырзаман ќитеп, хисап кљне
имеш. Бу гљнаџлы кешелђр мића ђз генђ булса да ђќер-сава-
быћны бирче дип кулларын сузганнар... Њзећне уйлыйсыћ, аныћ
сђдака соравын онытасыћ, џђркем њзен кайгырта... Кђгъбђтул-
лага кергђндђге-чыккандагы тыгызлыклар мђхшђр мђйданын
искђ тљшерђ. Џђркем њз юлында, џђркайсы њз эшендђ.

Сђфђр тђэсирлђре хакында сорашучыларга менђ шундый
чагыштыруларымны вђгазь итеп сљйлим. Хаќ - бу фани дљнья-
бызда њзебезне ничек тотуыбызны уйлап тђњбђгђ килњ, Ал-
лаџтан ярлыкауны сорау урыны. Шул ук вакытта ахирђтне књз
алдына китерерлек књренешлђр дђ тулып ята. Њткђнећне уй-
лыйсыћ, килђчђгећ љчен кайгырасыћ. Иманыћ ныгый, Аллаџ-
ка якынаеп, тагын да шљкрана итђсећ, гыйбадђттђ утырып књп-
књп догалар кыласыћ.

Гыйльмулла хђзрђт ХЂЛИУЛЛИН,
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ Аксакаллар

шурасы ђгъзасы, Казанныћ Мђдинђ мђчете имам-хатыйбы
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"Исђн-сау кешенећ џђр минуты, мизгеле бђхеткђ тљрелгђн,
књбесе аны аћламый, санламый гына"

Мамадыш районыныћ Иске За-
вод авылында Тђскирђ апа џђм
Минияз абый Гаяновлар гаилђ-
сендђ 1963 елныћ февралендђ
кљтеп алган уллары Исмђгыйль
дљньяга килђ. Сау-сђламђт бу-
лып. Алты айдан аћа "чђчђк"
авыруыннан прививка ясый-
лар.

Шушы прививкадан соћ бала бик каты
чирли, температурасы 41 гђ књтђрелђ џђм
гарип кала. 1970 елны укырга керђ ул. Яћа
елга хђтле укый. "Балакаем, кабат укырга
килеп йљрмђ", - ди аћа пенсиягђ китђргђ бер
ел вакыты калган, њз љстенђ ќаваплылык
аласы килмђгђн укытучысы. Лђкин малай
1971 елда кабат беренче класска укырга керђ
џђм тагын каршылыкка очрый. Куллары га-
рип булганлыктан, ямьсез, начар яза ул.
Укытучысы дђфтђрен аркылы-торкылы сы-
зып, ике-љч мђртђбђ кайтарганнан соћ, Ис-
мђгыйльнећ гайрђте чигђ. Ђнисе укытучы-
ныћ љенђ барып: "Син язуыныћ ямьсезле-
генђ карама, дљреслеген кара", - дип ачула-
нып кайта. Шуннан соћ сигезенчене бетерг-
ђнче аћа бер укытучы да сњз ђйтми. Кичке
мђктђпкђ йљреп, урта белем ала. 1981 елда
Свердловск љлкђсенећ Камышлов шђџђрен-

дђге инвалидлар љчен училищега укырга
кереп, аяк киеме тегњче џљнђренђ љйрђнђ.
Бераздан Новочеркасск шђџђрендђ техникум
тђмамлап, аяк киемнђре тегњ љчен дњртенче
разрядлы техник-технолог белгечлеге дип-
ломы ала. 1990 елда гаилђле булырга насыйп
була аћа. Архангельск љлкђсендђ яшђгђндђ
љйлђнеп, ќђмђгате белђн биш ел гомер итђ.

Лђкин язмыш егетне тагын сыный - хатыны
њлеп китђ. Аннары ул Мамадыш шђџђренђ
кайтып, кљнкњреш йортында аяк киемнђре
тегђ. Ђмма авыруы кљчђю сђбђпле, эшеннђн
китђргђ туры килђ. Юллар аны туган авы-
лына - ђнисе янына илтђ. Иске Завод авы-
лында яхшы гына тљзелеп ятканда мђчет тљзе-
леше кинђт тукталып калган икђн. Авыл ак-

сакалы Каюм Ђхмђтшин: "Балакаем, бар
ышаныч синдђ. Артыннан йљреп эшлђтеп
бетерсђћ иде", - ди Исмђгыйльгђ. Аллаџы
Тђгалђнећ ярдђме белђн, авылдашлары
белђн мђчетне сафка бастыралар. Менђ шун-
нан соћ ул биш вакыт намазга баса. Хђзерге
кљндђ Мђскђњ-Уфа трассасыныћ Рђхмђт
мђчетендђ имам-мљђзин вазифаларын башка-
ра. Ђле яћа гына ремонт ясаганнар: мђчетне
утын ягуга кљйлђгђннђр. Менђ шулай тулы
канлы булып, сау-сђламђт кешелђр дђ бул-
дыра алмаган эшлђрне башкарып йљри. Бу
кешене мин књп еллар књзђтеп килђм. Ул мин
яшђгђн йортка апасы янына килђ. Култык
таягына таянган, њзе менђ-менђ егылып китђр
кебек атынып тора. Аллага шљкер, нинди
генђ кайгы-хђсрђт килсђ дђ, нинди генђ фа-
ќигалђргђ генђ юлыкса да, кешелеклелеген
югалтмаган, мђрхђмђтлеген саклый белгђн
кеше ул. Моныћ хђтле сабырлык,тњземлек
каян килђдер аћа? "Яшьтђн газап чигеп
яшђсђм дђ, Аллаџы Тђгалђгђ зарланганым
юк, - ди ул. - Ђти-ђниегез сњзенђ колак сал-
сагыз, гомер буе бђхетле яшђрсез. Исђн-сау
кешенећ џђр минуты, мизгеле бђхеткђ
тљрелгђн, књбесе аны аћламый, санламый
гына".

Рђсемдђ: Исмђгыйль хђзрђт.
Фирая МИНГАЛИЕВА,

Мамадыш

Мин православие динендђгелђр
яшђгђн ќирдђ дљньяга килгђнмен.
Шул сђбђпле, барлык туганнарым да,
дусларым да православие динендђ. Ђ
мин исђ Аллаџы Тђгалђнећ барлыгы-
на, Аныћ берлегенђ џђм Мљхђммђднећ
(сгв) Гайсђ пђйгамбђрдђн соћ килгђн
Илче булуына бернинди шик-
шљбџђсез ышанам. Ђмма књћелемне
берничђ сорау кымырќытып тора.
Шуларны сезгђ ирештерђсем килђ.

Беренчедђн, чын хакыйкатькђ
ирешеп булырмы икђн? Икенчедђн, аћа
бљтен кеше дђ (барлык мљселманнар
да) бертигез дђрђќђдђ омтылыш ясый-
мы? Бу турыда уйлап та карамаган
кешелђр белђн килђчђктђ нђрсђлђр
булачак?

Ђйе, мин гљнаџлы. Џђркљн гљнаџ
кылам. Џђм џђрвакыт бу турыда
исемнђн чыгармыйм. Ђ якыннарым вђ
дусларым исђ гел бђхеттђ "йљзђ"лђр,
њз-њзлђрен азапламыйлар. Монысы
бер хђл, мића бит аларныћ хђмер эчем-
леклђр куллануы ошамый; туганнарым
спиртлы эчемлеклђргђ Исламда
мљнђсђбђтнећ нинди булуын яхшы
белђлђр белњен... тик тормышларына
"њзгђреш кертњ" турында уйлап та ка-
раганнары юк. Лђкин мин аларны яра-
там џђм алар да мине яратмый тњгел,
яраталар шикелле. Тик мића ислам
дине кануннары буенча яшђве бары-
бер кыен. Џђм, џђрвакытта да, шђри-
гать кануннарына сыймаган гамђллђр
кылган чакта, мин моны яхшы
аћлыйм. Аллаџы Тђгалђгђ чын књће-
лемнђн ышанам. Кызганыч, ђлегђ Ул
кушканча яши алмыйм. Сез ни дияр-
сез микђн: минем белђн Аллаџы
Тђгалђ идарђ итђме, ђллђ шайтанмы?
Сезнећ кићђш-ярдђмегезгђ бик тђ
љметлђнеп калам.

Исемемне, адресымны язмыйм

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

- Ђгђр дђ сез Аллаџы Тђгалђнећ
берлегенђ џђм Мљхђммђд пђйгамбђр-
нећ (сгв) Аныћ Илчесе булуына ыша-
нып шђџадђт китергђнсез икђн, сез

Дин кушканча яшђргђ телим, тик
ђйлђнђ-тирђмдђгелђр моны кабул итми...

Ђбу Хђнифђнећ
хикмђтле сњзлђре

Тђн ђгъзалары књз белђн идарђ ителгђн кебек,
гамђллђр гыйлем белђн билгелђнелђ. Надан булып, књп
эшлђњгђ караганда, белњ џђм аз эшлђњ књп тапкыр фай-
далы. Бу - белмичђ, чњлдђ зур багаж белђн љстерђлеп
баруга караганда, кирђкле запасыћ булып, юлны белњ
яхшырак булган кебек.

Мин гљнаџларныћ тњбђнлек икђнен књреп алдым. Алар-
ны кыю рђвештђ калдырдым - џђм алар тђкъвалыкка
ђйлђнде.

Аллаџ хђрам кылган нђрсђне эшлђњне гыйлеме тый-
маучы югалту кичерђ.

Ђгђр галимнђр Ахирђттђ џђм фани дљньяда Аллаџ ра-
зый булган бђндђлђр тњгел икђн, димђк, Аллаџныћ разый
булган бђндђлђре юк.

Ђгђр дљнья мђсьђлђсен хђл итђргђ телисећ икђн, аны
хђл итмичђ торып, књп ашама, чљнки књп ашау акылны
караћгылый.

Ђгђр казый, белђ торып, гаделсез хљкем итђ икђн, аныћ
карарыныћ кљче булмый. Аны вазифасыннан тљшерњлђренђ
яки тљшермђњлђренђ карамастан, ул њзенећ бозыклыгы
сђбђпле аннан читлђштерелђ.

Фикъџе турында сљйлђшергђ телђмђгђн кеше белђн
бу турыда сљйлђшмђ, чљнки њзећнећ ђћгђмђдђшећђ авыр-
лык тудырачаксыћ. Син сљйлђгђндђ сине бњлдерњчегђ
ђйткђн сњзећне кабатлама, чљнки ул гыйлемне аз ярата!

Дљнья љчен гыйлем алуга омтылучы, [белемне]
йљрђгенђ беркетмичђ, њзенећ бђрђкђтен югалта. Гыйлемне
дин љчен љйрђнњче, аны йљрђгенђ беркетеп, гыйлемдђ
књркђм була, гыйлеме белђн башкаларга файда китерђ.

"Ђбњ-Хђнифђнећ тормышы џђм мирасы"
китабыннан алынды

СОРАУ-ЌАВАП

мљселман булып саналасыз.
Гљнаџсыз кешелђр юк, пђйгам-

бђрлђр генђ гљнаџ кылмаганнар, чљнки
аларны гљнаџ кылудан Аллаџы Тђгалђ
саклаган. Пђйгамбђребезгђ (сгв)
сђхабђлђр: "Синећ яныћда булганда
иманнарыбыз бик тђ куђтле була, ђмма
синећ яныћнан киткђч, дљнья
мђшђкатьлђренђ чумабыз џђм иманна-
рыбыз зђгыйфлђнђ", - дигђч,
Мљхђммђд (сгв): "Ђгђр дђ сезнећ има-
ныгыз џђрвакыт минем яндагы кебек
булса, фђрештђлђр сезгђ кулларын би-
реп књрешерлђр иде, ђгђр сез гљнаџ
кылмасагыз, Аллаџ сезне башка ка-
вемнђр белђн, гљнаџ кылганнан соћ
тђњбђ итњчелђр белђн алыштырыр иде",
- дигђн. Чљнки Аллаџы Тђгалђ
тђњбђлђрне кабул итњче. Бђндђнећ
гљнаџ кылганнан соћ тђњбђ итеп Њзенђ
ялваруын сљя. Тђњбђ итњнећ љч шарты
бар: гљнаџ кылудан туктау, њкенњ џђм
килђчђктђ мондый гљнаџны кылмаска
ниятлђњ (ныклы карар кылу).

Ислам дине кешелђрне, аларныћ
нинди дин џђм миллђттђн булуларына
карамастан, кешелекле мљнђсђбђттђ
булырга љнди. Башкача була да алмый,
чљнки безнећ динебез - барлык ке-
шелђр љчен дђ Аллаџы Тђгалђдђн ићде-
релгђн хак дин. Шућа књрђ дуслары-
гыз белђн яхшы мљнђсђбђттђ булыгыз,
чын дус булып калыгыз. Ягъни, дине-
без кушканча, аларны да хикмђт џђм
яхшы вђгазь белђн иманга, гомумђн,
тел белђн генђ тњгел, њрнђк булырлык
ђдђп-ђхлак, изгелек белђн, яман гадђт-
лђрне ташлап, яхшы якка гына њзгђреп,
ата-ана, туган-тумача, књрше хакларын
ќиренђ ќиткереп њтђп чакырыгыз. Тик
Раббыбыз тыйганны кылуда гына алар-
га ярдђм књрсђтмђгез џђм буйсынма-
гыз. Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
бер хђдисендђ: "Аллаџы Тђгалђ канун-
нарына каршы булган эшлђрдђ џич-
кемгђ буйсыну юк", - ди.

Шулай ук гљнаџ кылучыга булыш-
лык књрсђтњ дђ гљнаџ санала, мђсђлђн,
хђмер эчемлеклђрне кулланучылар
белђн бер љстђл артында утыру.
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