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Бђйрђм
бњген...

Якынлашып килњче Корбан бђйрђме белђн!

Кешелђрне
Исламга  ничек

дљрес њгетлђргђ?

Самирага
ќылылык

нуры бњлђк итик!

МЂЧЕТЛЂР  ФУТБОЛ
ЯРЫШЫНДА  КЉЧ  СЫНАШТЫ

14 октябрь кљнне Казан шђџђре-
нећ Њзђк стадионы янђшђсендђге
Футбол-ќићел атлетика манеженда
"Нык иманлы" исемендђге кубокка
башкала мђчетлђре арасында футбол
буенча ярышлар њтте.

Ярышларны Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте, "Зђкят"
хђйрия фонды, Казан шђџђренећ фи-
зик тђрбия џђм спорт комитеты, Ка-
бан арты мђчете џђм "Алтын урта"
татар-мљселман яшьлђре ќђмгыяте
оештырды.

Чараны Изге Коръђннђн аятьлђр
уку белђн башлап ќибђрделђр. Со-
ћыннан "Зђкят" хђйрия фонды ќитђ-
кчесе Сђетќђгъфђр хђзђрт Лотфуллин,
Казан шђџђре имам-мљхтђсибе Ман-
сур хђзрђт Ќђлђлетдин, Диния нђзар-
ђтенећ яшьлђр белђн эшлђњ бњлеге
белгече Рафаэль хђзрђт Мифтахов џђм
"Алтын урта" татар-мљселман яшьл-
ђре ќђмгыяте ќитђкчесе Акйолдыз
сђламлђњ сњзе белђн чыгыш ясады-
лар.

Ярышларда 9 команда катнаш-
ты. Мђрќани мђчете - III урынны,
Кабан арты мђчете - II урынны алды.
I урынга "Ђнилђр" мђчете команда-
сы лаек булды.

Ќићњчелђр медаль џђм грамо-
талар, шулай ук "Нык иманлы" кубо-
гы белђн бњлђклђнде. Командадагы
џђр кешегђ бњлђклђр тапшырылды.

Бњлђклђр тапшыру тантанасын-
да Сђетќђгъфђр хђзрђт Лотфуллин,
Нурислам хђзрђт Ибраџимов, Рафа-
эль хђзрђт Мифтахов, Казан шђџђре-
нећ физик тђрбия џђм спорт комите-
ты башлыклары катнашты.

БЂЙРЂМГЂ – ЯЋА  МЂЧЕТ
21 октябрьдђ Биектау районы-

ныћ Каенлык авылында "Хђсђн-
Хљсђен" мђчете ачылу тантанасы
њткђрелђчђк. Мђчетне Биектауда го-
мер кичерњче Балтач егете Габделнур
Хљсђенов тљзеткђн. Тантанага Татар-
станныћ баш казые, књпсанлы дини
китаплар авторы Ќђлил хђзрђт Фаз-
лыев, Габделнур ђфђнденећ ђтисе
Хђсђн Хљсђенов, район ќитђкчелђре
чакырылган. Мђчет књп еллар дђва-
мында Бљрбаш, Сђрдегђн авылы мђче-
тенећ мђзине булып торучы Хђсђн ага
исемен йљртђчђк.

Мђчет ачылышыныћ  тантаналы
љлешен оештыручы, бђйрђмнђр алып
баручы Гамил Нур хђбђр иткђнчђ,
мђчет бинасы ике катлы. Ул њз эченђ
гыйбадђт залыннан тыш, башлангыч
мђдрђсђ џђм аш бњлмђсен алып тора.
Кызыл кирпеч белђн тышланган бу
бина Ислам мђдђнияте њзђге ролен
њтђячђк.

НАМАЗ ВАКЫТЛАРЫ
ТЕЛЕФОНГА  КИЛЂ

Казанлылар хђзер намаз вакыт-
ларын телефоннарында йљртђ ала,
шушы максатта www.allah-akbar.ru
сайты эшли башлады.

Сайтны тљзњче Марат Биктиме-
ров сњзлђренђ караганда, ђлеге про-
ект кешелђргђ намаз вакытлары ту-
рында даими хђбђр итеп тору љчен
эшлђнгђн. Намаз вакытлары телефон-
га килеп торсын љчен, сайтка кереп
телефон номерын калдырырга кирђк.
Номерыгызны ќыйганнан соћ, "язы-
лу" кнопкасына басасыз, ике хђбђр
килђ, беречесе - сђламлђњ "сњзе",
икенчесе - шушы кљнгђ намаз вакыт-
лары. Намаз вакытларыwww.dumrt.ru
сайтыннан алына.

КОРБАН ГАЕТЕ ВЂГАЗЕ

6+

Татарстан Республика-
сы мљселманнары Ди-
ния нђзарђте џђм шђх-
сђн њз исемемнђн бар-
лык дин кардђшлђре-
безне дђ ић олы џђм
мљбарђк бђйрђмнђрнећ
берсе булган Корбан га-
ете белђн котлыйм!
Елга бер мђртђбђ була
торган књркђм бђйрђме-
без - Корбан гаете бар-
чаларыбызга мљбарђк
џђм хђерле булсын!

Ђлеге олуг бђйрђмне барча
мљселманнар тњземсезлек белђн

(Ахыры 4 нче биттђ.)

кљтеп алалар. Корбан гарђпчђдђн
"якынаю", "якын булу" дип тђрќемђ
ителђ. Корбан чалу - кешелђр љчен
Аллаџ тарафыннан билгелђнгђн,
пђйгамбђрлђр кылган вђ безгђ ку-
шып калдырылган изге гыйбадђтл-
ђрнећ берсе. Ђлеге бђйрђм кљн-
нђрендђ Аллаџы Тђгалђнећ бљекле-
генђ, Исламныћ хак дин булуына
тагын бер кат инанабыз. Мљселман-
нар, Ибраџим пђйгамбђребезнећ
(гс) юлын дђвам итеп, рухи-ђхлакый
камиллеккђ, бер-берсенђ хђерхаџлы
булуга ирешђ.

Без бу мљбарђк бђйрђмдђ Гает
намазларын укып, Аллаџ ризалыгы
љчен корбаннар чалып, игелекле
гамђллђр кылып, Аллаџныћ

Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!
Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђракђтњџњ!

рђхмђтенђ якынаябыз, шућа књрђ бу
олуг бђйрђмебезне шатланып кар-
шы алабыз.

Корбан гаете барлык мљсел-
маннарны берлђштерђ, якынайта,
аларныћ књћеллђре миџербанлык
џђм шђфкать хислђре белђн тула.
Ђлеге бђйрђм авыруларга, бђла-ка-
заларга юлыккан мљселман кардђ-
шлђребезгђ, олы буын вђкиллђренђ,
ятимнђр џђм мохтаќларга битараф
калмаска, аларга игътибар
књрсђтергђ чакыра.

Бу мљбарђк кљн дошманлык
џђм њпкђ хислђрен бетерђ. Иманна-
рыбызны, ниятлђребезне џђм гамђ-
ллђребезне пакьлђндерергђ, начар-
лыклардан, явызлыклардан арыныр-

га ярдђм итђ.
Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ

ил-кљннђребезгђ, ќаннарыбызга
тынычлык, тђннђребезгђ исђнлек-
саулык, књћеллђребезгђ тђњфыйк-
џидаять биреп, џђркайсыбызга
хђерле џђм бђрђкђтле тормышлар
насыйп итсђ иде. Корбан бђйрђме
кљннђрендђ ихлас књћелдђн изге
гамђл-гыйбадђтлђр кылып, корбан-
нарыбызны чалып Аллаџы Тђгалђ-
нећ иксез-чиксез рђхмђтлђренђ бар-
чабызга да ирешергђ насыйп бул-
сын!

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Ђгњњзњ биллђђџи ми-
нђш-шђйтаанир-раќии-
им. Бисмиллђђџир-рах-
мђђнир-рахииим. Ђл-
хђмдњлиллђђџил лђзи
џђдђнђ лил-иймђн вђс-
салђђтњ вђссђлђђмњ
галђђ расњњлиџи Мњ-
хђммђдин сђййидил
ђнђми њђ гђлђђ ђђлиџи
њђ ђсхабиџи ђќмђгыйн.

Безнећ књћеллђребезне иман, ис-
лам нуры белђн нурландырган Аллаџы
Тђбарђкђ вђ Тђгалђгђ чиксез хђмед
џђм шљкраналарыбыз булса иде. Бљтен
мђхлукатныћ хђерлесе булган, безгђ бу
дљньяда џђм ахирђттђ бђхетле булырга
љйрђткђн сљекле пђйгамбђребез
Мљхђммђд Мостафа саллђ-ллаџу гал-
ђйџи њђ сђлђм хђзрђтлђренђ, аныћ
хљрмђтле гаилђсенђ, барлык сђхабђл-
ђренђ сђламнђребез џђм салаватлары-
быз булса иде.

Хљрмђтле мљселманнар! Елга бер
мђртђбђ була торган бљек бђйрђмебез
-  Корбан гаете барчаларыбызга
мљбарђк џђм хђерле булсын! Аллаџы
Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ ил-кљннђребезгђ,
ќаннарыбызга тынычлык, тђннђре-
безгђ исђнлек-саулык, књћеллђребезгђ
тђњфыйк-џидаять биреп, џђркайсыбыз-
га хђерле џђм бђрђкђтле тормышлар
насыйп итсђ иде. Мљкатдђс Корбан
бђйрђме кљннђрендђ ихлас књћелдђн
изге гамђл-гыйбадђтлђр кылып, кор-
баннарыбызны чалып Аллаџы Тђгал-
ђнећ иксез-чиксез рђхмђтлђренђ бар-
чабызга да ирешергђ насыйп булсын!

Аллаџ Раббыбыз мђчетебезгђ
Корбан гаете вђгазен тыћларга џђм
Гает намазын укырга дип килгђн кар-
дђшлђребез џђм тљрле сђбђплђр арка-
сында Гает намазына килђ алмаганна-
рыбыздан, џђркайсыбыздан догага
мохтаќ булган барлык ђрвахларыбыз-
ныћ гљнаџларын, хата-кимчелеклђрен
гафу итеп, рухларын шат кылса иде.

"Корбан" сњзе нђрсђне аћлата соћ?
"Корбан" гарђпчђдђн "якынаю", "якын
булу" дип тђрќемђ ителђ. Без бу
мљбарђк бђйрђмдђ Гает намазларын
укып, Аллаџ ризалыгы љчен корбан-
нар чалып, игелекле гамђллђр кылып,
Аллаџныћ рђхмђтенђ якынаябыз, шућа

књрђ бу олуг бђйрђмебезне шатланып
каршы алабыз.

Корбан гаете барлык мљселман-
нарны берлђштерђ, якынайта, аларныћ
књћеллђре сљю, хљрмђт, бер-беренђ
миџербанлык џђм шђфкать хислђре
белђн тула. Бу мљбарђк кљнне нђфрђт
џђм ачулар юкка чыга, дошманлык џђм
њпкђ хислђре бетђ.

Хљрмђтле мљселманнар! Аллаџ-
ныћ рђхмђтенђ якынайта торган изге
Корбан бђйрђме тирђн мђгънђгђ ия.
Гарђпчђ бу бђйрђм "Гыйд ђл-ђдха" дип
атала. "Ђдха" сњзе "корбан чалу" диг-
ђнне аћлата. Мђгълњм булганча, кор-
бан чалу йоласы безгђ Ибраџим гал-
ђйџиссђлам белђн Исмђгыйль галђйџ-
иссђламнђн калган. Без корбан чалган-
да шуны аћларга тиеш: Аллаџы
Тђгалђгђ корбанныћ ите дђ, каны да
кирђк тњгел, Аћа безнећ тђкъвалыгы-
быз гына ирешђ. Бу хакта Аллаџ Раб-
быбыз Коръђндђ Њзе ђйтђ: "Аларныћ
(корбанга чалынган хайваннарныћ) ни
ите, ни каны Аллаџка тњгел, Аћа
фђкать сезнећ тђкъвалыгыгыз гына
ирешђ" ("Хаќ" сњрђсенећ 37 нче аяте).

Тђкъва булган, Аллаџны чын
књћелдђн сљйгђн кеше корбанны Ал-

лаџы Тђгалђ ризалыгы љчен чалып, га-
илђсен, килгђн кунакларны џђм
књршелђрне, фђкыйрьлђрне џђм мес-
кеннђрне хљрмђт итђ, аларныћ књћел-
лђрен књтђрђ. Шулай итеп, ул Аллаџ-
ныћ ризалыгына ирештерђ торган
гамђллђр кыла. Коръђни-Кђримдђ
ђйтелгђн: "Ђй иман китергђн кешелђр,
гљнаџ эшлђп, Аллаџ каршысында
ќавап бирњдђн куркыгыз. Аћа якын-
лашырга юллар эзлђгез, Аныћ юлын-
да ќиџад кылыгыз (тырышыгыз):
бђхеткђ ирешерсез" ("Маидђ (Табын)"
сњрђсенећ 35 нче аяте).

Мљхтђрђм ќђмђгать! Џђрбер
мљселман њзенећ Раббысына омты-
лырга, Аны искђ алырга, џђрбер гам-
ђлне Аныћ ризалыгы љчен кылырга
тиеш, чљнки ул бары тик Аллаџы Тђга-
лђнећ рђхмђте аркасында яши. Аллаџы
Тђгалђгђ якынаю юлларыныћ берсе -
хаќ гыйбадђте. Хаќ гыйбадђте џђрбер
хђлле мљселман љчен фарыз (тиешле)
гамђл булып тора. Аллаџы Тђгалђ
Коръђни-Кђримдђ болай дип ђйтђ:
"Мљмкинлеклђре булган кешелђрнећ
Аллаџы Тђгалђ каршындагы бурычы
- Аныћ йортына хаќ кылу" ("Ђл-Гый-
мран (Гыймранныћ гаилђсе)" сњрђсе-

нећ 97 нче аяте).
Пђйгамбђребез Мљхђммђд галђй-

џиссђлам њзенећ бер хђдисендђ ђйткђн:
"Ђгђр берђњ хаќ кылып, бозыклык
кылмаса, љенђ анасы тудырган кљндђге
кебек гљнаџсыз булып кайтыр", - дигђн
(Бохари, Мљслим, Нђсаи).

Мљхтђрђм дин кардђшлђрем!
Ђгђр без Аллаџ газабыннан котылыр-
га џђм Аныћ рђхмђтенђ ирешергђ,
бђхетле булырга телибез икђн, Ислам
юлында тырышырга, ягъни Корбан
бђйрђме кљннђрендђ генђ тњгел, ђ џђр
кљнне гљнаџлардан сакланып, Аллаџ-
ка шљкрана кылып, књбрђк игелекле
гамђллђр эшлђп яшђргђ тиешбез.

Аллаџ Раббыбыз Адђм балаларын
књркђм сурђттђ яратып, акыл, зиџен
биреп, барлык мђхлуклардан љстен
кылган. Аллаџы Тђгалђ Ќир љстендђ
џђм астында булган байлыкларны, су-
дагы хисапсыз књп балыкларны, бар-
лык ќан иялђрен безгђ буйсынучы,
итагать итњче итеп яраткан. Безгђ, адђм
балаларына бернинди мђхлукка би-
релмђгђн хђлифђ дђрђќђсе бирелгђн.
Инде Аллаџ Раббыбыз безне шундый

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.
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КЕШЕЛЂРНЕ ИСЛАМГАКЕШЕЛЂРНЕ ИСЛАМГАКЕШЕЛЂРНЕ ИСЛАМГАКЕШЕЛЂРНЕ ИСЛАМГАКЕШЕЛЂРНЕ ИСЛАМГА
НИЧЕК ДЉРЕС ЊГЕТЛЂРГЂ?НИЧЕК ДЉРЕС ЊГЕТЛЂРГЂ?НИЧЕК ДЉРЕС ЊГЕТЛЂРГЂ?НИЧЕК ДЉРЕС ЊГЕТЛЂРГЂ?НИЧЕК ДЉРЕС ЊГЕТЛЂРГЂ?

 Кеше ниндидер бер ќир
кисђге алып анда њзенђ
йорт тљзер љчен гомере
буе эшли. Бу дљньяныћ
ић йогынтылы кешелђ-
ренђ дђ, андагы бар бай-
лыкларга да хуќа бу-
лырга мљмкинлек би-
релмђгђн. Бу дљньяныћ
бар байлыкларына ия
булсалар да, алар аныћ
рђхђтлеклђре белђн ба-
рыбер бик озак файда-
лана алмаслар иде.

Аллаџы Тђгалђ безгђ књп тап-
кырлар азрак тырышлык књрсђтеп,
бу дљнья, аныћ бар байлыкларыннан
књпкђ зуррак кыйммђтлђргђ ия бул-
ган башка байлыкка ия булырга
мљмкинлек биргђн. Бу байлыклар
иясе, ќир байлыкларыннан аермалы
буларак, алар белђн мђћге файдала-
на алу мљмкинлегенђ ия.

Шућа да карамастан, књплђр
Аллаџы Тђгалђ вђгъдђ иткђн мђћге-
лек бу рђхђтлеклђргђ ирешњгђ ваем-
сыз карый. Бњгенге кљндђ њгет-
нђсыйхђткђ мохтаќ књпме кеше бар,
ђ без аларга игътибар бирми янна-
рыннан њтеп китђбез. Ђ алар
њзлђрен мљселманга исђплђсђлђр дђ,
њзебезнећ танышлар арасында  да
имансызлыкта яткан кешелђр
књпме?! Чынбарлыкта, аларда Ис-
ламнан ата-аналары кушкан исемн-
ђре генђ калган кешелђр дђ бар бит.
Тирђбездђ Аллаџы Тђгалђ кушкан
бурычларын њтђмђгђн, лаеклы тор-
мыш алып бармаган, књп гљнаџлар
кылган књпме кеше - ђ без алар
яныннан битараф њтеп китђбез.

Без савабын алмавыбызны
белсђк тђ, ђллђ утка ташланган та-
ныш тњгел кешегђ дђ ярдђм итмђс
идекме?! Шул ук вакытта без утка,
дљньяви уттан књпкђ куркынычрак
утка ташланучы якыннарыбызны
књреп торабыз, тик барыбер бита-
раф калабыз. Бу безнећ иманнары-
бызныћ камил булмавы билгесе

Рђсњлуллаџ (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!): "Ђгђр дђ Аллаџ синећ
аркылы бер кешене тугры
юлга ќибђргђн икђн, бу синећ
љчен бљтен дљнья, андагы бар
ђйберлђргђ караганда да ях-
шырак", - дигђн.

тњгелмени?
Пђйгамбђребезнећ (аћа Ал-

лаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) хђдисендђ: "Тугры юлга њгет-
лђњче аныћ артыннан баручылар
кадђр њк савабын алыр, бу аныћ (њз)
савабын џич тђ киметмђс", - диелђ.

Аллаџы Тђгалђ вђгъдђ иткђн
ђќеренећ бик аз гына љлешен булса
да без бу дљньяда алган булсак, ке-
шелђрне Аллаџныћ юлына љндђргђ
телђњчелђр бик књп булыр иде.

Кешелђрне хак юлга њгетлђр
љчен телђк булу гына ќитми. Аллаџ
юлына чакыручы билгеле бер сый-
фатларга ия булырга тиеш, югыйсђ
ул туры юлга чакыру урынына ке-
шелђрне Исламнан биздереп куяр-
га мљмкин.

нећ тавышын ишетеп, нинди
шљкђтсез тавыш бу дип кызыксын-
ган. Аћа шулай итеп мљселманнар
намазга чакыралар дип аћлатканнар.
Шуннан инде бу кыз Ислам кабул итњ
уеннан кире кайткан. Шул шатлык
ућаеннан аныћ атасы мљђзинне
бњлђклђргђ булган икђн.

Шул мљђзин кебек булып кал-
мас љчен, без Аллаџ юлына
љндђњченећ нинди сыйфатларга ия
булырга тиеш икђнен белергђ, џђм
дђ ул сыйфатларга туры килергђ
тиешбез.

Без монда дин юлына љндђњче-
нећ дњрт тљп сыйфаты турында
сљйлђшербез. Аллаџ юлына чакы-
ручы џђр инсан аларны истђ тотар-
га тиеш.

Гыйлем
Гыйлем - безнећ динебезне

тљзегђн тљп нигез. Гыйлеме булма-

ган кеше сукырга тић. Ђ сукыр туры
юлдан бара аламы соћ?

Ђлбђттђ, без барысыннан да
шђригать галимнђре булуларын
талђп итђ алмыйбыз. Џђм бу мђкалђ
дђ, нигездђ, бар гомерен фђн
љйрђнеп њткђргђн галимнђр љчен
язылмаган, лђкин белемнђрнећ бил-
геле бер минимумына џђркайсыбыз
да ия булырга тиеш. Кемне дђ бул-
са без ниндидер яхшы гамђлгђ љнди-
без икђн, без бу мђсьђлђ буенча бе-
лемебезне тирђнђйтергђ тиешбез.
Мђсђлђн, сезгђ бер танышыгызны
ќомга намазына йљрергђ књнде-
рергђ кирђк, ди. Ќомга намазына
йљрњ фарыз икђнен барыбыз да
белђ, тик бу љлкђдђ сезнећ бар гый-
лемегез шуныћ белђн генђ чиклђнђ
икђн, сезгђ бу танышыгызны  ќомга
намазына йљрњ зарурлыгына
књндерњ авыр булачак. Ђгђр дђ инде
сез Коръђни-Кђримдђ, хђдислђрдђ

бу намазныћ кыйммђтлелеге ту-
рында, ќомга намазын калдыручы-
ларны нинди ќђзалар кљтње турын-
да нилђр язылуыннан хђбђрдар бул-
сагыз, сезнећ ул њз танышыгызны
књндерњ љчен мљмкинлеклђрегез
књпкђ артачак кына. Бњгенге кљндђ
дин љлкђсендђге џђр мђсьђлђгђ ти-
ешле ќаваплар бирђ торган китап-
ларны табу кыен тњгел. Шуныћ
љстђвенђ, вђгазьлђр, лекциялђр
белђн гаять зур сандагы аудио џђм
видеоматериаллар да бар. Башта
иренми генђ, башкаларны њгетли
торган теманы яхшы гына љйрђне-
гез, моннан сезнећ дђгъват кылуы-
гызныћ нђтиќђлелеге књпкђ артачак
кына.

Башкаларны ниндидер гамђл-
лђргђ љндђњче кешелђргђ гыйлемгђ
ия булу гына ќитми, булган белемнђ-

Бљек фарсы шагыйре џђм фи-
кер иясе Ќђлђлетдин Руминыћ ямь-
сез тавышлы бер мљђзин турында
кызыклы бер хикђяте бар. Аныћ бу
тавышыннан ялыккан халык бу
мљђзиннђн котылырга карар иткђн.
Алар юллык акча ќыйганнар да, бу
кадђр дђ сљйкемле тавыш белђн сића
бары тик Мђккђнећ њзендђ генђ
эшлђргђ кирђк дип, бу мљђзинне
ышандырганнар. Џђм дђ бу мљђзин
кђрван белђн юлга чыккан. Аларга
христианнар илендђ тљн њткђрергђ
туры килгђн, ястњ намазы вакыты
ќиткђч, бу мљђзин њзенећ шул кот-
сыз тавышы белђн намазга чакыра
башлаган. Иртђ белђн алар янына бу
христиан шђџђреннђн берђњ
бњлђклђр тотып килгђн. Аныћ кызы
Ислам кабул итђргђ ниятлђгђн бул-
ган икђн, ђ аныћ ђтисе аны бу ния-
теннђн ничек кире кайтарырга бел-
ми, ди. Бу кыз тљнлђ ђлеге мљђзин- (Ахыры 4 нче биттђ.)

олуг нигъмђтлђр белђн бњлђклђгђннђн соћ, безгђ зур гына вази-
фалар, бурычлар йљклђгђн. Коръђни-Кђримдђге "Тђхрим" сњрђсе-
нећ 6 нчы аятендђ адђмнђр љстендђге олуг вазифаларныћ кайберл-
ђре искђ алына. Шул вазифаларны њтђмђњчелђрнећ каты газапка
дучар булачаклары турында белдерелђ: "Ђй иманлы бђндђлђр, њзе-
гезне џђм гаилђгезне уттан саклагыз. Ул утныћ утыны кешелек ва-
зифаларын, кешелек бурычын њтђмђгђн адђмнђр булыр".

Шулай итеп, Аллаџ Раббыбыз бу аять белђн безгђ белдерђдер
ки, њзебезне џђм гаилђбезне дљнья, ахирђт бђхетсезлегенђ сђбђп
булган начар эшлђрдђн тыеп, ќђџђннђм газабыннан сакларга куша.
Љстебездђ булган зур бурычларыбыз хакында Рђсњл ђкрам галђйџ-
иссђлам њзенећ бер хђдисендђ болай дип ђйткђн: "Ђй бђндђ, синећ
љстећдђ Раббыћныћ хакы, нђфесећ џђм ђгъзаларыћныћ хакы бар
џђм гаилђћнећ хакы бар, џђрбер хак иясенђ хакларын бир, вазифа-
ларыћны њтђ".

Ђлеге вазифаларны, динебез књрсђткђн бурычларны аћлап
китик ђле.

Беренче вазифа - Раббыћныћ хакы. Аллаџы Тђбарђкђ вђ Тђгалђ
каршында булган вазифалар, ягъни дљньяны, барлык галђмнђрне
юктан бар кылган Аллаџны тану, биргђн барлык нигъмђтлђренђ
шљкрана кылып, џђрвакыт џђр ќирдђ Аллаџ хозурына барып, хи-
сап бирђчђгебезне истђ тоту.

Икенче вазифа - акылын гыйлем белђн баету адђм баласыныћ
бурычы. Пђйгамбђребез галђйџиссђлам ђйткђн: "Белем алу - џђрбер
мљселман љчен фарыз (тиешле)" (Ибн Мђќђ).

Мљселман кешесе, дљньяви гыйлемме, дин гыйлемме - ике-
сен дђ тигез књреп љйрђнергђ бурычлы, чљнки дљньяви гыйлем белђн
дини гыйлем, њзара бђйлђнгђн рђвештђ, бер-берсен тулыландыра.

Љченче вазифа - кешенећ тагын бер вазифасы, ягъни Аллаџ
биргђн тђн сђламђтлеген саклау. Авыру булса - дђвалану. Књп кенђ
тђн авырулары дљрес тукланмаудан килђ. Бњгенге кљндђ без чама-
дан тыш књп ашыйбыз џђм эчђбез, ашказаннарыбызга ял бирми-
без. Пђйгамбђребез галђйџиссђлам ашказанын љчкђ бњлђргђ куш-
кан: бер љлеше - ризык, бер љлеше - су, бер љлеше џава љчен (Тир-
мизи). Аллаџ Раббыбыз бу хакта Њзенећ китабында да ђйткђн: "Аша-

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

КОРБАН ГАЕТЕ ВЂГАЗЕ
гыз, эчегез, лђкин исраф кылмагыз. Аллаџ исрафчыларны сљйми"
("Ђгъраф (Пђрдђ, калкулык)" сњрђсенећ 31 нче аяте).

Дњртенче вазифа - адђм баласыныћ ић ќитди бурычларыныћ
берсе  - књћелен, ќанын тђрбиялђп, аны начар сыйфатлардан арын-
дырып, књркђм сыйфатлар белђн бизђп, бљтен кешелђр белђн дус-
тату, тыныч торырга џђм игелекле гамђллђр кылырга тырышу. Рђсњл
ђкрам галђйџиссђлам ђйткђн: "Аллаџы Тђгалђ сезне тышкы кыяф-
ђтегез џђм матди байлыгыгыз буенча бђялђмђс. Ул сезнећ књћел-
лђрегезгђ (калеблђрегезгђ) џђм сез кылган гамђллђрегезгђ карый"
(Тђбарани).

 Икенче хђдис-шђрифтђ болай дип ђйтелгђн: "Белегез, кеше
тђнендђ бер ит кисђге бар, ђгђр ул сђламђт булса, бљтен тђн сђламђт
булыр, ђгђр ул авыру булса, бљтен тђн авыру булыр. Белегез ки, ул
ит кисђге - калебтер" (Бохари, Мљслим).

Бу хђдислђрдђн књренгђнчђ, динебез калебкђ зур ђџђмият би-
реп, аћа игътибарлы булырга боера. Џђр мљселман њз калебенђ хуќа
булырга тиеш. Калеблђребезне сафландыру - џђрбер мљселман-
ныћ изге бурычы.

Ић гњзђл калеблђр - иман, ислам нуры белђн нурланган,
књркђм гамђллђр белђн бизђлгђн џђм џђртљрле гљнаџтан сакланган
сљенечле калеблђр. Аларга ия булучылар ике дљньяда да бђхеткђ
ирешђчђк. Шућа књрђ мљселман џђрвакыт џђм џђр урында калебне
каралта торган гамђллђрдђн ерак торырга тырыша. Киресенчђ бул-
са, ул њзен олы куркынычка илтђ. Сљекле Пђйгамбђребез галђйџ-
иссђлам ђйткђн: "Мљэмин бер гљнаџ эшлђгђн вакытта аныћ кале-
бендђ бер кара тап барлыкка килђ. Ђгђр ул тђњбђ итеп, бу гљнаџтан
ваз кичсђ, аныћ калебе пакьлђнђ. Ђгђр ул тђњбђ итмђсђ џђм гљнаџ-
лы гамђлне кылуны дђвам итсђ, аныћ калебендђ кара таплар саны
арта џђм калебе каралана"(Ибн Мђќђ).

Тњбђндђге аятьлђрне истђн чыгармыйк: "Ќанын пакь тоткан
кеше морадына (сђгадђткђ) ирешђчђк. Вљќданын кер каплаган кеше,
ђлбђттђ, хђтђр зыян књрђчђк" ("Шђмес (Кояш)" сњрђсенећ 9-10 нчы
аятьлђре). "Мђгълњмдер ки, Аллаџ турында уйлаганда, Аны зекер
иткђндђ књћеллђр рђхђт тынычлыкка ирешђ" ("Рђгыд (Књкрђњ)"
сњрђсенећ 28 нче аяте). "Ул Кљнне мал да, угыллар да файда ки-
термђс. Ђмма Аллаџка саф књћел белђн инанганнар бђхетле бу-
лыр" ("Шљгарђ (Шагыйрьлђр)" сњрђсенећ 88-89 нчы аятьлђре).

Мљхтђрђм мљселманнар! Шуны џђрвакыт истђ тотыйк, изге
гамђллђребез Аллаџ тарафыннан кабул булсын љчен калеблђребез
иманнан башка ихласлык белђн дђ бизђклђнгђн булырга тиеш. Књп
санлы изге гамђллђрне ихлассызлык белђн њтђњгђ караганда, аз
санлы гамђллђрне ихласлык белђн кылу књпкђ яхшырак.

Газиз дин кардђшлђрем! Вђгазем ахырында сезне бер риваять
белђн таныштырып њтђсем килђ.

Бљек галим Ќњнђйд Багдадига (Аллаџы Тђгалђ аны Њзенећ
рђхмђтеннђн аермаса иде) 7 яшь булганда, абыйсы Сарий Сакати
аны њзе белђн хаќ гыйбадђтен кылырга алып барган.  Ђл-Харам
мђчете ("Изге мђчет" дигђн сњз) эчендђ, ягъни Кђгъбђтулла янында
тљрле мђсьђлђлђр буенча сљйлђшњлђр барган, шуларныћ берсе
шљкрана кылу турында булган. Анда катнашкан џђр шђех бу туры-
да њз белем-тђќрибђлђре белђн уртаклашкан. Сарий Сакати
Ќњнђйдкђ борылып, аћа шљкрана турында њз фикерен белдертергђ
кушкан. Бераз уйлагач, 7 яшьлек Ќњнђйд тњбђндђге гаќђеп матур
ќавапны биргђн: "Шљкрана кылу - ул Аллаџы Тђгалђ каршында
гљнаџлы булмау, Аныћ нигъмђтлђрен файдаланып, шулар белђн
гљнаџ кылмау".

Мљхтђрђм ќђмђгать! Без Аллаџ Раббыбыз биргђн ђгъзалары-
быз белђн дђ гљнаџ эшлђмђскђ тиеш. Књзебезне хђрам булган
нђрсђлђрдђн, телебезне - гайбђттђн, ялганнан, яла ягудан, буш
сњзлђрдђн саклыйк. Теллђребез белђн књбрђк Аллаџны искђ алыйк,
файдалы, дљрес сњзлђр сљйлик. Карыныбызны хђрам ризыклар-
дан, кулларыбызны хђрам гамђллђрдђн, аякларыбызны Аллаџныћ
ачуын китерђ торган ќирлђргђ барудан саклыйк.  Хђдис-шђрифтђ
болай диелгђн: "Файдасыз эшлђрдђн качу - яхшы мљселманныћ
билгесе" (Тирмизи).

Аллаџы Тђгалђ барчабызга да ихлас шљкрана кылучылардан
булырга, књћеллђребездђ булган барлык изге ниятлђребезгђ, мак-
сатларыбызга ирешергђ, чалыначак корбаннарыбызныћ бђрђкђтен
књрергђ, бу дљньяда џђм ахирђт тормышында да бђхетле булырга
насыйп итсђ иде.

(Вђгазьне Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ
Голамђлђр шурасы ђгъзасы Нияз хђзрђт САБИРОВ

ђзерлђде)
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Авылларда профессиональ дин
ђџеллђре ќитмђњ њзен нык сиз-
дергђн. Элекке дин ђџеллђренећ
дини йолалар башкаруларда катна-
шулары турында њз отчётларында
билгелђп њтеп, СРК вђкиле: "Алда
ђйтеп кителгђн сукбай муллаларныћ
гамђллђре турында минем тарафтан
ќирле органнарга ќиткерелде.
Аларныћ исемлеген мин, аларга та-
быш салымы салу предметы буен-
ча тикшерергђ финанс органнарына
бирђм", - дип яза.

Мљселманнарга дини йолалар-
ны башкару љчен, еш кына, књрше
авылларда рђсми теркђлњ алган гый-
бадђт йортлары булуына сылтау
ясап, њз авылларында рљхсђт
бирмђгђннђр. Андый "књршелек" ун
яки аннан да књбрђк чакрымнар са-
нында да булырга мљмкин булган.
"(Хђзерге Башкортстан Республика-
сыныћ Чишмђ районындагы. - ред.)
Келђш авылы мљселманнары,  дњрт
чакрымдагы Каран-Елга авылына
(шул ук районда. - ред.)  йљрергђ
телђмилђр, ђ тђтешлелђр, унбиш
чакрымдагы Сђйтђк авылына
(хђзерге Башкортстан Республика-
сындагы Балтач районына керђ. -
ред.), тимкђнекелђр - шулай ук
Сђйтђккђ, шулай ук 15 чакрымга", -
дип зарлана вђкил.

Мљселманнарныћ дини тормы-
шында изге Мђккђгђ хаќ кылуны
яћадан торгызу зур вакыйга  була.
1945 елныћ 26 октябрендђ мљфти
Габдрахман Рђсњлев мљселманнар-
га: "Хљкњмђт, мљфти ќитђкчелеген-
дђге 17 кешелек мљселман тљрке-

ме тљзеп, 1945 елныћ декабрендђ
хаќ кылырга барырга рљхсђт бир-
де", - дип игълан итђ. Хаќ кылып
кайтканнан соћ мљфти зђмзђм чиш-
мђсеннђн алынган изге суны мљсел-
маннарга таратуны оештыра.

1947 елда барлык Диния нђзар-
ђтлђрен дђ (Њзђк, Урта Азия,
Тљньяк  Кавказ, Кавказ арты) кер-
теп, 40 кеше хаќ кылырга бара. Хаќ
кылырга бару џђм аны оештырыр-
га рљхсђт алу бик четерекле була.

1946 елны СРК исђ "... Иран-
дагы авыр џава шартлары, автомо-
биль џђм  тимер юллар булмавы џђм
дићгез юлыныћ ышанычсыз булуы
аркасында" рљхсђт бирми. Ђ 1948
елда хаќга бару "гарђп иллђре ара-
сында сђяси мљнђсђбђтлђрнећ кат-
лаулануы џђм Иранда ваба авыруы
таралуы" аркасында булмый кала.
Хаќ кылырга баручылар саны нык
чиклђнђ, анда баручылар кырыс сай-
лап алу џђм куркынычсызлык
органнарыныћ тикшерњлђрен
њтђлђр, џђм аннан тыш, књплђрнећ
хаќ кылырга бару љчен ќитђрлек
акчалары да булмый.

Илнећ мљселман регионнарын-
да шактый сандагы изге урыннар
булган. Ул изге урыннарга зиярђт
кылырга мљселман бђйрђмнђрендђ
џђм мондый кљннђрдђ дђ мљселман-
нар килђ торган булган.

Андый зиярђт кылулар Бљек
Ватан сугышы елларында аеруча
популяр булган.

Мљселманнарныћ зиярђт кылу-
лардагы активлыгы аларда дини
традициялђрнећ нык булуы турын-
да да сљйли. Хакимият органнары
исђ бу изге урыннар дин ђџеллђренђ
џђм дини оешмаларга зур табыш-

лар бирђ џђм дини карашларныћ ны-
гуына китерђ дип исђплђгђннђр.

Сугыштан соћгы чорларда ил-
дђге Исламныћ хђлен тикшергђн
вакытта, бар дин ђџеллђренећ дђ,
бер искђрмђсез дип ђйтерлек, шул
ук вакытта, рђсми теркђлњ алмаган
мђчет мулларын да кертеп, љлкђн
яшьтђге кешелђр булганлыгын
ђйтми калу мљмкин тњгел. Дини бе-
лемнђрне, имам-хатыйб исемнђрен
алар XX гасыр башында ук, Берен-
че  бљтендљнья  сугышына кадђр њк
алган булганнар.

Сугыштан соћ инкыйлабка
кадђр эшлђп килгђн књпсанлы
мђдрђсђлђрнећ берсе дђ калмаган,
алар ябылып беткђннђр. Илдђ
мљселман дин ђџеллђре ђзерлђњче
бердђнбер уку йорты Бохарадагы
"Мир-Араб" мђдрђсђсе булган.
Лђкин Татарстан љчен анда беркем
дђ укымаган.

Андый вазгыять мљселманнар-
ны, Њзђк Диния нђзарђтен, мљфти
Габдрахман Рђсњлевнећ њзен бор-
чымый калмаган. Алар имамнар
ђзерлђњ љчен СРКга 30 кешелек
кыска сроклы дини курслар булса да
ачарга рљхсђт сорап, берничђ тап-
кыр мљрђќђгать иткђннђр. Укыту
программасы ђзерлђнгђн, ул про-
граммага Коръђнне, хђдислђрне, дин
кагыйдђлђрен, ислам этикасын,
СССР Конституциясен укыту кер-
телгђн.

1946 елда Г.Рђсњлев СССРныћ
Министрлар Советы каршындагы
СРКга ќђйге курслар булса да ачу-
ны рљхсђт итњне  сорап гариза юл-
лый. Ђмма курслар ачылмый кала,
чљнки "... бу курсныћ тыћлаучыла-
ры, уку вакытында њзлђрен тђэмин

итђ алмыйлар", диелђ.
1948 елда кабул ителгђн мљсел-

маннарныћ Њзђк Диния нђзарђтенећ
уставы килђчђктђ нинди дђ булса
дини уку йортларын булдыру
мљмкинлеген бљтенлђй юкка чыга-
ра. Узган гасырныћ 30 нчы ел реп-
рессиялђрен кичергђн  љлкђн яшьт-
ђге профессиональ дини кадрлар
елдан-ел кимилђр, аларга алмашка
кешелђр булмый.

Мљселманнарныћ књп љлеше-
нећ дини тормышы, књрњебезчђ, я
тыелган, я хакимиятнећ бар урын-
нарына да њтеп керђ торган књзђтње
астында булган. Тик, шућа да кара-
мастан, ул яшђвен дђвам иттергђн.
Ул гына да тњгел, сугышныћ соћгы
елларында импульс алып, Башкорт-
стандагы дини тормыш инерция бу-
енча њсешен дђвам иткђн.

Бу очракта, тикшерњ алып бар-
ган чорда динилекнећ саклануы џђм
алга  таба њсњенђ китергђн фактор-
ларны књрсђтеп њтђргђ кирђк.

1. Чамасыз газаплар џђм ха-
лыкка зур корбаннар китергђн Бљек
Ватан сугышы елларында, узган га-
сырныћ 30 нчы елларындагы реп-
рессиялђр чоры белђн ил халкын нык
кыскан хакимият алдындагы курку
хисе юкка чыккан. Илне тышкы
дошманнардан азат итњ халыкныћ
рухи хљрлек алуы белђн  бергђ бар-
ган.

2. 1943-1948 елларда хљкњ-
мђтнећ дини сђясђт љлкђсендђ
азмы-књпме либеральлђшње
књзђтелђ, мљселманнарга џђм дин
ђџеллђренђ љлешчђ ташламалар
ясала. 1946 елныћ 26 гыйнварында
кабул ителгђн карар хакимиятнећ
дин сђясђте љлкђсендђ ќибђргђн

Дђњлђтнећ дини сђясђтендђ –
либеральлђштерњ

хата џђм ялгышларын тануга дђлил
итеп кабул ителгђн. Џђм дђ бу ял-
гышларны халык кић књћел белђн
гафу итђргђ ђзер булган. Мљселман-
нарда дини активлыкныћ књтђрелње
башланган, ул гыйбадђт йортларын,
дини  ќђмгыятьлђрне яћадан тор-
гызуда чагылыш тапкан.

3. Динилекне саклау џђм аны
кире торгызуда мљџим фактор бу-
лып дини кадрларныћ, инкыйлабка
кадђр њк књпсанлы авыл мђктђп џђм
мђдрђсђлђрендђ - ул вакытларныћ
урта џђм югары дини уку йортларын-
да тулы кыйммђтле белем алган
кадрларныћ сакланып калуы булган.
Аларныћ књбесе тоткынлыкта бу-
лып кайтсалар да, куркуларын
ќићеп, дини эшчђнлеклђрен дђвам
итђргђ ђзер булганнар.

4. Ниџаять, дини кануннарны,
кагыйдђлђрне, йолаларны белњ - ха-
лыкныћ њзендђ дђ сакланып калган.
Ислам, тормыш рђвеше буларак, ике
буын вђкиллђреннђн торган књп га-
илђлђрнећ тормыш-кљнкњрешендђ
сакланган.

Соћгы ике фактор, безнећ ка-
рашка, аеруча ђџђмиятле булган.
Нђкъ менђ белемле дин ђџеллђре
буыныныћ, шул ук вакытта, гаилђдђ
традицион дини белем алган кеше-
лђрнећ табигый юкка чыгуы белђн,
дини тормышныћ ђкренлђп сњрелње
књзђтелђ дђ. Ђ бу дини сњрелњ, ко-
тылгысыз  рђвештђ узган гасырныћ
70 нче елларындагы дини кризиска
- ул елларныћ рухи кризисына ки-
тергђн.

Марат хђзрђт МЂРДАНШИН,
Татарстан мљселманнары Диния

нђзарђтенећ Голамђлђр
шурасы ђгъзасы

Гайнетдинова Самира Линар
кызы 2010 елныћ 3 декабрендђ
туган. Сабый - игезђклђрнећ бер-
се; кызлар вакытлары ќитмичђ
- 7 айлык булып туганнар. Бала-
лар њз яшьлђренђ карап њскђннђр,
лђкин 6 айлык вакытта Самира-
ныћ сећлесеннђн артта калуын
сизгђннђр. Табибка баргач, ко-
тычкыч диагноз куелган: ДЦП
(балаларда була торган цереб-
раль паралич). Бњген аларга 1
яшь тђ 10 ай. Кызганыч, Самира
ђле дђ булса њрмђлђп йљрњ
сђлђтенђ ия тњгел џђм њзе генђ
утыра-тора алмый; аныћ
књзлђре дђ начар књрђ (ике књзнећ
дђ књрњ нервларында љлешчђ ат-
рофия, књрњ анализаторыныћ
њзђк бњлеге ялкынсынуы). Кыз књп
тапкырлар Казанныћ џђм
Мђскђњнећ неврология хастаха-
нђлђрендђ, шулай ук Украинаныћ
профессор Козявкин исемендђге
Тернђклђндерњ клиникасында
дђваланган. Самираныћ ђти-
ђнисе џђрвакыт балаларыныћ
сђламђтлеге љчен кљрђшђ. Алга
китеш бар, лђкин ул сизелер-си-
зелмђс кенђ бара.

Бњген кљндђ бердђнбер юл -
Самирага ярдђм итђргђ мљмкин-
лек бар. Ул ђнисе белђн Кытайга
- Аркан-Байвин клиникасына
китђчђк, шунда дђвалану курсы
узачак. Кирђк булган акчаныћ бер
љлеше ќыелган инде, тик тагын
225 мећ сум ќыясы калды.

Њзђклђшкђн дини оешма - Та-
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нуры бњлђк итик!нуры бњлђк итик!нуры бњлђк итик!нуры бњлђк итик!нуры бњлђк итик!

тарстан Республикасы мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ
ярдђм књрсђтњ џђм хђйрия бњлеге
"Туган авылым" ресторан-књћел
ачу комплексы џђм Бљтендљнья
татар конгрессыныћ Казан бњле-
ге ќитђкчесе Фђрит Мифтахов-
ныћ матди ярдђме белђн "Сами-
рага ќылылык нуры бњлђк итик!"
исемле фотоакция оештыра.

Фотосессиядђн ќыелган
барлык акчалар да Гайнетдино-
ва Самира Линар кызыныћ исђп-

хисап счётына књчерелђчђк.
Яхшы сыйфатлы фотосес-

сия ясарга, шулай ук Самирага
ярдђм итђргђ телђњчелђрне 27
октябрь кљнне "Туган авылым"
ресторан-књћел ачу комплексын-
да кљтеп калабыз. Адресы: Казан
шђџђре, Луковский ур., 14 нче
йорт. Акциянећ њткђрелњ вакыты
- иртђнге уннан (10.00) кичке
сђгать бишкђ (17.00) кадђр. Фото-
сессиянећ бђясе - бер мећ сум (15
эшкђртелгђн фотосурђт љчен).

БАРЛЫК СОРАУЛАР БЕЛЂН ДЂ ТЊБЂНДЂГЕ ТЕЛЕ-
ФОННАР БУЕНЧА ЭЛЕМТЂГЂ КЕРЂ АЛАСЫЗ:
8 (843) 2646158, 89872639889 (ГЉЛНАРА).

Казанда корбан чалу љчен
махсус мђйданчыклар

булдырылачак
Корбан гаете мљселманнар љчен зур ђџђмияткђ ия бул-
ган бђйрђмнђрнећ берсе булып тора. Ђлеге бђйрђм
Зљлхиќќђ аеныћ унынчы кљненђ туры килђ (2012
елныћ 25 октябре), алдагы љч кљн (26, 27 џђм 28 ок-
тябрь) Тђшрикъ кљннђре булып саналалар.

Корбан гаете бђйрђм намазы белђн башланып китђ. Татарстанныћ
барлык мђчетлђрендђ дђ алты тулып утыз минутта (6.30) иртђнге намаз
укылачак, ќиде тулып унбиш минутта (7.15) бђйрђм вђгазе башланыр, дип
кљтелђ. Сђгать сигездђ (8.00) - бђйрђм (гает) намазы.

Џичшиксез, Корбан гаетенећ тљп вакыйгасы булып корбан чалу тора.
Быел да Казан шђџђрендђ, шђџђр мэриясе белђн килешенеп, корбан чалу
љчен махсус урыннар билгелђнђчђк. Мђрќани мђчете каршындагы комп-
лекс џђм Бертуган Петряевлар урамындагы махсус мђйданчык шушы
максатта кулланылачак. Казан мљхтђсибђтеннђн хђбђр итњлђренчђ, Ка-
заннан читтђ урнашкан бистђлђрдђге мђчетлђрдђ дђ, корбан чалу љчен
барлык шартлар да булдырылган очракта, шулай ук корбан чалып булачак
(ђйтик, Казан нуры, Сљлђйман мђчетлђрендђ).
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(Ахыры. Башы 2  нче биттђ.)

рећне дљрес итеп файдалана да белергђ
кирђк. Ул кешелђрнећ холкын белергђ
тиеш, аларныћ интеллект дђрђќђсен
исђпкђ алырга, њгетлђр љчен кулай
урын џђм вакыт сайлап ала џђм бу ва-
кытта ђћгђмђдђше белђн ни турыда
сљйлђшергђ отышлырак икђнен чама-
лый белергђ дђ тиеш.

Хђдислђрдђ: "Кешелђр белђн
аларныћ аћ дђрђќђсен исђпкђ алып
сљйлђшегез", - диелгђн. Кљтњче белђн
сљйлђшкђндђ, мђсђлђн, сњзне хђдис-
лђрне аћлату фђне турында башларга
кирђкми, бу аћа кызыклы булмаска
мљмкин. Аны кызыксындыра торган
темалар табарга кирђк. Бђлки сњзне
Аллаџныћ Рђсњле (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) њзе џђм
књп кенђ башка билгеле кешелђр дђ
сарыклар кљткђннђр дип башлап ќиб-
ђрергђ кирђктер. Ђгђр дђ ђћгђмђдђшећ
тарихчы икђн, аныћ белђн бу фђн ту-
рында да сљйлђшергђ була, чљнки бу
тема тарих белђн бђйле џђм дђ бу тема
аны, џичшиксез, кызыксындырачак.
Ђгђр дђ инде, бу тарихчы Исламда та-
рихи вакыйгаларны аћлатуга нинди
тђфсиллек белђн якын килњлђрен дђ
књрсђ, бу аны Исламга да китерњче тљп
фактор булырга да мљмкин.

Дин таратучы њзе мљрђќђгать
иткђн ќђмгыятьне яхшы белергђ тиеш.
Телђсђ кайсы џљнђр буенча да, яћа
эшли башлаган џљнђрче ярдђмче-
сеннђн остазлар эшлђгђн кебек њк эш
нђтиќђлђре талђп итеп булмаган кебек
њк, гљнаџларга баткан кешедђн дђ,
аныћ диннећ бар кагыйдђлђрен, йола-
ларын да камил башкаруын талђп итњ
мљмкин тњгел. Аны мондый халђткђ
ђкренлђп китерергђ кирђк.

Бер кљтњче фарыз намазларын
укымый калдырган дип сљйлилђр. Аны
ничек кенђ њгетлђмђсеннђр, моны баш-

карырга вакыты калмау белђн ул њзен-
њзе аклый икђн. Аныћ белђн танылган
бер галим очрашып сљйлђшкђн. Галим
кеше, кљтњченећ намаз укымаганын
џђм ни љчен укымаганын белгђч, ан-
нан сораган:

- Таћ атканда, кљтњгђ чыкканчы,
син намаз укый аласыћмы?

- Ђйе, - дигђн кљтњче.
- Ђ кояш баюга син кљтњдђн кайта-

сыћмы? - дип сораган галим.
- Ђйе, - дип  ќавап биргђн кљтњче.
- Ул вакыт син ахшам намазын

укый аласыћмы?
Кљтњче галимнећ дђлиле белђн ки-

лешкђн.
- Ђ йоклар алдыннан син тагын бер

намаз укый аласыћмы? - дип сораган
галим.

- Ђлбђттђ, - дигђн кљтњче.
Шулай итеп кљтњче кљненђ љч тап-

кыр намаз укый башлаган. Шуннан ке-
шелђр арасыннан кемдер бу галим
кљтњчене кљненђ љч тапкыр гына намаз
укырга љйрђткђн дип хђбђр тараткан. Го-
ламђ ќыелышларыныћ берсендђ, бу га-
лимне бераз гына "чеметеп" алырга ни-
ятлђп, берђњ аннан: "Син, чынлап та, бер
кешене љч кенђ тапкыр намаз укырга
љйрђттећме?" - дип сораган. Галим аћа:

- Бу кеше бљтенлђй намаз укымый
иде џђм беркем дђ аны фарыз намазлар-
ны укырга књндерђ алмады. Мин аны
биш фарыз намазныћ љчесен булса да
укырга љйрђттем. Сез монда кырыклап
укымышлы кеше бит. Калган икесен генђ
булса да, сез њз љстегезгђ алыгыз, - дигђн.

Бу галим ђлеге кљтњчене биш ва-
кыт намаз укырга књндерђ алмавын аћла-
ган, чљнки аћа кадђр моны эшлђп карау-
чылар моћа ирешђ алмаганнар. Ул шул
ук вакытта, ђгђр дђ ул бу кешене фарыз
намазларныћ бер љлешен генђ булса да
укырга књндерђ алса, ул калганнарын
аннан соћ укый башлаячагын аћлаган.
Изгелек изгелекне тарта, явызлык - явыз-

лыкны. Ђгђр дђ без кечкенђ генђ кар ки-
сђген йомарлап таудан тђгђрђтеп тљшереп
ќибђрђбез икђн, бераз вакыттан соћ ул
зур кар љеменђ ђйлђнђчђк. Шулай ук, без
кемнедер даими рђвештђ ниндидер бер
изге гамђл кылырга њгетли алабыз икђн,
ул гамђллђр аны башка изге гамђллђр
кылуга да тартачак.

Шул ук вакытта њгетлђр љчен кулай
урын џђм вакытны да сайлый белергђ
кирђк. Хак юлдан тайпылган кеше гоме-
ренећ књп љлеше сђрхњшлек халђтендђ
њтђ. Мин исерткеч эчемлеклђр белђн
сђрхњш булуны књз алдында тотмыйм,
гђрчђ андыйлар аз булмаса да, бу фани
дљньяныћ азгынлыклары белђн сђрхњш
булу турында сњз бара. Кеше књћеле ха-
кыйкатьне чагылдыручы кљзге кебек ул.
Ђгђр дђ бу кљзге тузан белђн капланган
икђн, анда берни дђ књренми. Џђр кы-
лынган гљнаџ књћелдђ кара эз калдыра,
аннан соћ књћел тулысынча шундый
эзлђр белђн капланып бетђ, џђм аћа иман
нуры њтеп керђ алмый башлый. Лђкин
џђркемдђ дђ айнуга якын мизгеллђр була.
Нигездђ, мондый халђт кешегђ ниндидер
кайгы килгђн вакытта, бигрђк тђ аныћ
берђр якын кешесе вафат булганда, яки
кеше њзен ялгыз итеп хис иткђн вакытта
була. Мондый вакытларда кеше вђгазь  џђм
њгет-нђсыйхђтлђрне бљтенлђй башкача ка-
бул итђ башлый, џђм дђ бу вакытта аныћ
янында аћа ярдђм итеп, аны Аллаџ юлына
љнди торган кем дђ булса берђњ табылса,
бу кешенећ мондый чакыруларга ућай
ќавап бирњ ихтималлыгы књбрђк була.

Књркђм холыклылык
џђм гадел тормыш

алып бару
Хђдислђр буенча, књркђм холык-

лылык Хисап кљнендђ њлчђњлђргђ са-
лынганныћ ић зур њлчђмлесе. Ђгђр дђ
нинди дђ булса бер кеше, гыйлемнђргђ
ия булып та, књркђм холыклы булып

гадел тормыш алып бармаса, ул башка
кешелђрне хак юлдан биздерђчђк кенђ.
Кешелђрнећ књпчелеге хакыйкать ту-
рында бу кешенећ ни сљйлђгђненђ ка-
рап тњгел, ђ аныћ тђртибенђ, њз-њзен
тотышына карап фикер йљртђ.

Исламныћ дошманнары бу туры-
да бик яхшы белђлђр џђм мљселман-
нарны  аздыру, юлдан яздыру џђм алар-
ны башкалар алдында явыз џђм канэч-
кеч ерткычлар итеп књрсђтњ љчен књп
акчалар тоталар.

Тђкъваларныћ берсе: "Ђгђр дђ
мљселманнар њз-њзлђрен тиешенчђ тот-
салар, барысы да инде књптђн Исламга
књчеп беткђн булыр иде инде", - дигђн.

Књптђн тњгел генђ гарђп телека-
налларыныћ берсендђ, ниндидер бер
Африка илендђ, бер сђњдђгђр аркасын-
да илле мећ кеше Ислам кабул итње
турында тапшыру караган идем. Бу
сђњдђгђр бу ил авылларыныћ берсендђ
бер кибетне арендага алган икђн. Џђм
бу авыл кешелђре бераз вакыт њткђч,
бу сђњдђгђрнећ  књркђм холкын џђм
юмартлыгын књреп Ислам кабул
иткђннђр. Аларга књрше-тирђ авыллар-
дагы кешелђр дђ ияргђн. Ђгђр дђ бу
авылда, Исламны књтђрђбез  дигђн бу-
лып (хђзер кайберђњлђр моны эшлђгђн
кебек) њлемдарлар тарафыннан шарт-
латулар оештырылса, бу кешелђр Ис-
лам кабул итђрлђр идемени?

Ђгђр дђ без тарихка књз салып,
Исламныћ ничек таралыш алуын
књзђтсђк, сђхабђлђр џђм табигыйннар
чорыннан соћ, кешелђрне Исламга тар-
туныћ тљп казанышы суфиларныкы
икђнен књрербез.

Ђле борынгы вакытта ук Ќаџиз:
"Шигырьне камиллђштерњ љчен ша-
гыйрьнећ гарђп булуы шарт, ђ Аллаџ
юлына чакыручы љчен - аныћ суфи бу-
луы шарт", - дип юкка гына билгелђп
китмђгђн инде.

Хђтта Исламныћ ић явыз дошман-

нары да мондый гадел џђм тђкъва ке-
шелђр белђн очрашып сљйлђшкђч, Ис-
лам кабул иткђннђр џђм гомерлђрен
Исламны  таратуга багышлаганнар.
Моныћ ић ачык чагылышына мисал
итеп, бђлки, монгол империясе хаким-
нђренећ Ислам кабул итњен китерергђ
буладыр.

Ибн Батута Алтын Урда ќирлђренђ
сђяхђтнамђсендђ Ислам кабул иткђн бу
илнећ хакиме Њзбђк турында, аныћ
суфи шђехе Ногманетдин ђл-Харђзми
белђн мљнђсђбђтлђре турында яза. Ибн
Батута сњзлђре буенча, ул заманнарныћ
ић бљек хакимнђреннђн исђплђнгђн
Њзбђк хан, џђр ќомгада шђехкђ килђ
торган булган, басынкы гына аныћ кар-
шына килеп тезлђнеп, аныћ белђн юаш
кына итеп сљйлђшђ торган булган. Ал-
тын Урданыћ тагын бер хакиме, Чыћ-
гыз ханныћ оныгы - Бђркђ хан, Сђйфет-
дин ђл-Бђхђрзи шђехне књрергђ џђм
аныћ мљриде булыр љчен бик зур юл
њткђн. Шђех янына кергђч, аныћ аяк-
ларын њбеп, њзен аныћ шђкертлђренећ
берсе итеп алуны њтенгђн. Ђгђр дђ
дђџшђтле хакимнђр дђ алар кулыннан
Ислам кабул иткђнен, аларныћ шђкер-
тлђре булып киткђнен исђпкђ алганда,
бу шђехлђргђ гади халыкныћ нинди
мљнђсђбђттђ булганын сљйлђп торуныћ,
мљгаен, бернинди зарурлыгы да юк.

Ихласлык џђм књркђм холыклы-
лык - суфилар омтылган тљп сыйфат
менђ шулдыр, џђм дђ алар бу сыйфат-
ларда камиллеккђ омтылганнары арка-
сында, Аллаџы Тђгалђ алар аркылы
гаять књп сандагы кешелђрне туры
юлга юнђлткђн дђ.

 (Ахыры газетабызныћ килђ-
се санында.)

Руслан хђзрђт МОРТАЗИН,
Татарстанныћ тљньяк-кљнчыгыш

тљбђге казые

Бђйрђм бњген...
Шамил бњген таћ белђн уянды. Нигђ шулай иртђ уян-

ды соћ ђле ул? Югыйсђ, кичтђн дђ бик иртђ ятмаган иде?..
Бабасы Дамир аћа кич буе кызыклы  хикђятлђр сљйлђде.

Љй эче нур белђн тулган. Чњ! Нинди яктылык соћ бу љй эчендђ? Ут
та янмый, ђле кояш та чыкмаган?! Бу яктылык књктђн килђ кебек иде.
Ул тђрђзђлђр аша гына тњгел, љйнећ стеналары аша да керђ бугай. Менђ:

"Аллаџу ђкбђр! - дигђн тавыш ишетелде. - Аллаџу ђкбђр! Лђ илђџђ
иллђллаџњ!" Нинди матур тавыш соћ бу? "Бђйрђм! - дип уйлады малай.
- Бњген бђйрђм бит! Корбан бђйрђме! Чњ! Ул бњген бабасы белђн иртњк
мђчеткђ барырга тиеш иде бит! Дусты Наил дђ барырга тиеш анда.
Дљрес, алар кичђ ачуланышканнар иде. Лђкин иртђн Шамилнећ књће-
лендђ бернинди ачу калмаган иде. Бабасы дљрес ђйткђн: "Иртђгђ Кор-
бан бђйрђменећ таћы атканда синећ књћелећдђ дустыћа карата бер-
нинди дђ ачу калмаячак ђле. Књрерсећ менђ!" - дигђн иде. Бабасы мећ
тапкыр хаклы булган икђн. Шамилнећ кђефе шђп! Ул бњген беренче тап-
кыр бабасы белђн мђчеткђ бара! Ул инде зур малай! Ул инде ќиткђн
егет хђзер!

"Аллаџу ђкбђр!" - дип кабатлады Шамил љлкђннђр артыннан. Шул
серле сњзне ђйткђн саен, књћеленнђн кабатлаган саен малайныћ ќаны
кояш нурлары белђн тулган кебек булды. Аныћ кош кебек очып китђсе
килде! Лђкин ул кош тњгел, ул - кеше, ул - адђм баласы! Адђм пђйгамбђр
исђ аныћ ић ерак, ић беренче бабасы булган! Дамир бабасы шулай дип
ђйтте! Ђ ул ђйтсђ џђрвакыт дљрес ђйтђ! Чљнки аныћ књћелендђ Ходай
Тђгалђ чђчкђн нурлар бар! Ул нурлар бњген Шамил књћелендђ дђ! Урам-
да бђйрђм бњген! Љйлђрдђ бђйрђм! Шамил књћелендђ бђйрђм: "Аллаџу
ђкбђр! Лђ илђџђ иллђллаџњ..."

Зиннур ХЉСНИЯР,
язучы,

Татарстанныћ  атказанган сђнгать эшлеклесе


