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Пычрак гайбђтлђр
корбаны булдым...

Азан кемгђ яћгырый
дип сорамагыз...

Ђ. Каргалыйныћ
суфичылык

шигъриятендђ
Коръђн мотивлары

"МЉХЂММЂДИЯ"НЕЋ
ОЕШУЫНА ТИЗДЂН
130 ЕЛ ТУЛА

17 декабрь кљнне "Мљхђм-
мђдия" мђдрђсђсенећ оешуына 130
ел тула. Шул ућайдан, Г.Камал ис.
Татар дђњлђт академия театрында
бђйрђм чарасы узачак. Юбилей тан-
танасында тљрле мљнђќђтлђр,
вђгазьлђр, яшьлђр иќаты, мђдрђсђ та-
рихы, анда тђрбиялђнгђн шђхеслђр
белђн танышу мљмкинлеге булачак.

Билгеле булганча, беренче
мђдрђсђ 1882 елда Галимќан Баруди
тарафыннан оештырыла. Ул 36 ел
эчендђ бик књп шђкертлђргђ белем
бирђ. 1918 елда ябыла. Бинасы башка
оешмаларга бирелђ. 1993 елдан
мђдрђсђ татар руханилары тарафын-
нан ачыла. Башта мђдрђсђ Ленин ис.
мђдђният йортында урнашкан була.
Аннары тљрле биналарга књченеп
йљри, 1998 елда элеккеге бинага књче-
релђ. Хђзерге вакытта мђдрђсђ Казан
шђџђрендђге Габдулла Тукай ура-
мында урнашкан.

МЉСЕЛМАН ЯШЬЛЂРЕНЕЋ IV
СПАРТАКИАДАСЫ

 (СТРИТБОЛ) УЗДЫ
4 декабрь кљнне Татарстан

мљселманнары Диния нђзарђте, Ка-
зан шђџђре муниципаль берђмлеген-
дђге физик тђрбия џђм спорт коми-
теты белђн берлектђ, мљселман яшь-
лђре арасында стритбол буенча шђџђр
спартакиадасы оештырды.

"Ватан" спорт комплексында уз-
ган чарада РИУ, "Мљхђммђдия", Ис-
лам динен кабул итњгђ 1000 ел исемен-
дђге мђдрђсђлђрдђн, Солтан, Ђнилђр,
Гали мђчетлђреннђн спортчылар кат-
нашты.

I урынга - РИУ спортчылары, II
урынга - "Мљхђммђдия" шђкертлђре,
III урынга - Ислам динен кабул итњгђ
1000 ел исемендђге мђдрђсђ шђкертл-
ђре лаек дип табылды.

Ќићњчелђргђ дипломнар, ме-
дальлђр џђм истђлекле бњлђклђр тап-
шырылды.

АПАНАЙ МЂЧЕТЕНДЂ
ИШЕТМЂЊЧЕЛЂРНЕ
ИСЛАМ НИГЕЗЛЂРЕНЂ
ЉЙРЂТЂ БАШЛАЯЧАКЛАР

"Иман" ислам мђдђнияте њзђге
Казанныћ Апанай мђчетендђ мђчет-
мђхђллђ игътибарыннан читтђ кал-
ган социаль тљркемне - ишетмђњче-
лђрне ислам нигезлђренђ љйрђтњ
эшен башлап ќибђрђ.

Бу хакта "Иман" мђркђзе ќитђк-
чесе, "Апанай" мђчете имам-хатый-
бы Наил хђзрђт Гарипов Татарстан-
ныћ ишетмђњчелђр ќђмгыяте рђисе
Венера Матеш белђн очрашып
сљйлђште. Н.Гарипов белдергђнчђ,
ишетмђњчелђр белђн эшлђњ "Иман"
мђркђзенећ яћа эш юнђлешлђренећ
берсе булачак, бу эшчђнлек инвалид-
ларга ќђмгыятьтђ њз урыннарын та-
барга булышачак.

Ишетмђњчелђрне 15 ел эчендђ
беренче тапкыр мђчеткђ кунакка ча-
кырганнары да билгеле булды.
Сљйлђшњ барышында Наил хђзрђт
инвалидларга ислам дине турында
вђгазь сљйлђде. Намаз уку, гаилђ кору
мђсьђлђлђренђ тукталды. Мђќлестђн
соћ инвалидлар "Касыймия"
мђдрђсђсендђ урнашкан Вђлиулла
Якупов музее белђн танышты.

Мђгълњматлар Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ рђсми
сайтыннан (www.dumrt.ru) алынды

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ  рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

6+

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.

Кыямђт кљне

Барча мактауларыбыз
Аллаџы Тђгалђгђ бул-
сын. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд  саллђллаџу
галђйџи вђссђламгђ,
аныћ гаилђсенђ, бар-
лык сђхабђлђренђ Ал-
лаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!

Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) теле-
нећ књркђмлеге, ќыйнак џђм шул ук
вакытта тулы мђгънђле булуы -
бљеклеге џђм пђйгамбђрлегенећ ић
ачык дђлиллђреннђн берсе. Ул анык
џђм дљрес сљйлђм теленђ, хикмђт
тулы булган хак сњзлђргђ, онытыл-
маслык могќизаларга ия булган.
Аллаџы Тђгалђ аныћ сљйлђменећ
пакьлеге турында болай ди:

 "Ул артык кызып, џавалы
сљйлђшмђс. Ул вђхий ителгђннђрне
генђ сљйлђр" ("Нђќем (Йолдыз)"
сњрђсенећ 3-4 нче аятьлђре).

"(Аллаџныћ колларын) кисђтњ-
че (њгетче) булсын дип, синећ књће-
лећђ (Коръђн) ићдерелде. (Ќићел
аћлашылырлык булсын дип)
гарђпчђ ачык итеп ићдерелде"

("Шљгарђ (Шагыйрьлђр) сњрђсенећ
194-195 нче аятьлђре").

Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!)
ђйткђн: "Мића кыска, лђкин эчтђлек-

ле сљйлђм бирелгђн" (Мљслим, ђт-
Тирмизи). Ул шулай ук: "Гарђплђр
арасында ић књркђм теллесе мин",
- дигђн. Бу горурлык белђн ђйтелгђн
сњзлђр тњгел, ђ фђкать башкаларны
сљйлђменђ карата булган фикерлђр
белђн таныштыру љчен генђ
ђйтелгђн сњзлђр. Књћеленђ Изге
Коръђн ићдерелгђн, Дљньялар Хаки-
ме тђрбиялђгђн соћгы пђйгамбђр
ничек књркђм сљйлђмле булмасын,
ул бит шигъриятле сљйлђмгђ ия бул-
ган гарђплђр арасында туып њскђн.

Шагыйрьлђр, язучы џђм га-
лимнђр Пђйгамбђребезнећ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) гњзђл сљйлђмен тасвирлап
бирњдђ њзара ярыша торган булган-
нар. Ђбу Госман ђл-Ќаџиз (Урта
гасырлар гарђп ђдђбиятыныћ ић
мђшџњр вђкиллђреннђн берсе, 869
елда вафат) њзенећ "Ђл-бђйђн вђ-т-
табйин" ("Ачыклык џђм аћлатулар")
китабында шулай дип язган: "Аныћ
сљйлђме сњзлђрнећ књп булмавы,

(Ахыры 3 нче биттђ.)

Кыямђт кљненђ карата без-
нећ динебезнећ карашы нинди?
Кыямђт кљненећ ае, елы, сђга-
те тљгђл билгелеме, юкмы? Без-
нећ тљп дини чыганакларыбыз
икђњ: Аллаџы Тђгалђнећ кита-
бы - Коръђни-Кђрим џђм шулай
ук Аллаџы Тђгалђ тарафыннан
ићдерелгђн пђйгамбђребез
Мљхђммђднећ (сгв) сљннђте.
Алардагы мђгълњматны тикше-
реп карасак, аятьлђргђ књз сал-
сак, књрђбез - бу проблеманыћ
тарихы 1400 ел элек њк булган.
Заманында мљшриклђр пђйгам-
бђребез Мљхђммђд (сгв) янына
сорау белђн килђлђр. Алар
ђйтђлђр: "Бу вђгъдђ ителгђн кљн
кайчан?" Пђйгамбђребез (сгв)
беренче кљнне њк, аћа Аллаџы
Тђгалђдђн дђгъват кылырга бо-
ерык килгђндђ њк Сафа тавына
менеп, Мђккђ халкын њзе яны-
на чакыра. Халык ќыелгач,
Пђйгамбђребез  (сгв) болай ди:
"Ђгђр дђ мин сезгђ хђбђр бирсђм,
шушы тау артында сезгђ џљќњм
итђргђ ђзер гаскђр тора дисђм,
сез мића ышаныр идегезме?"
Бљтенесе ќавап бирђ: "Ђйе, без
сића ышаныр идек. Син безнећ
арабызда ђмин буларак таныл-
ган. Без синнђн беркайчан да
ялган сњз ишетмђдек. Кыямђт
кљне ќитеп, Сезне Аллаџы
Тђгалђнећ газабыннан котка-
рыр љчен, мин сезгђ пђйгамбђр
итеп ќибђрелдем". Димђк,
Пђйгамбђребез (сгв) дђгъваты-
ныћ беренче кљнендђ њк Кы-
ямђт кљне турында кешелђргђ
хђбђр бирђ. Иман китермђгђн
кешелђр Пђйгамбђребезгђ (сгв)
сорау бирђ башлыйлар. Ул син

вђгъдђ иткђн кљн кайчан, ђгђр
дљрес сљйлђњче булсаћ, безгђ
аныћ тарихын, кайчан булача-
гын хђбђр ит. Сорау булгач, Ал-
лаџы Тђгалђдђн ќавап кљтелђ.
"(Кяферлђр мыскыллы киная
белђн): "Сљйлђгђннђрегез хак
булса, вђгъдђ иткђннђрегез (Кы-
ямђт кљне, газаплар) кайчан ки-
лер? - диярлђр" ("Мљлек (Пади-
шалык)" сњрђсенећ 25 нче аяте).
Башка аятьтђ Раббыбыз безгђ
бик файдалы мђгълњмат бирђ:
"Шљбџђ юк ки, Кыямђт Сђгате-
нећ кайчан сугачагын бары тик
Аллаџ кына белђ. Яћгырны Ул
яудыра. Ана карынында ни бар-
лыгын Аллаџ белђ. Иртђгђ ни
кылачагын (ни казаначагын,
корган тђдбирлђренећ ућышлы-
мы, ућышсызмы булачагын) џич-
кем белми. Кеше њзенећ кайда
њлђчђген белми. Шик юктыр ки,
Аллаџ бљтенесен белеп тора. Ул
барысыннан да хђбђрдар" ("Лок-
ман" сњрђсенећ 34 нче аяте).
Шулай ук, бу китерелгђн аятьл-
ђрне безгђ Пђйгамбђребезнећ
(сгв) хђдисе исбатлый.
Кљннђрдђн беркљнне шулай ук
Кыямђт кљненећ кайчан булача-
гы турында сорау бирелгђч,
аныћ ќавабы бик кыска була:
"... Мин Кыямђт кљне белђн
менђ шундый якынлыкта ќиб-
ђрелдем", - дип, ике бармагын
књрсђтђ, башка хђдислђрдђ
килгђнчђ, ул ике бармагын аер-
маган, ђ кушкан. Димђк, безнећ
динебезнећ ќавабы бар. Сорау
туа: дљнья бетњ турындагы сњз
каян килеп чыкты соћ? Ђгђр
газеталарны укысак, телевизор-
ны карасак, анда ќавабы бар:

безгђ хђтле Америка ќирле-
гендђ яшђгђн, Майя индеецлары
махсус дини-тђкъвый календарь
алып барганнар. Араларында
гыйлемле кешелђр булган ахры-
сы, календарьларе тљгђл, бик
дљрес саналган. 2012 елда алар-
ныћ календарьларе бетђ, ди-
елгђн. Моны галимнђр ачыкла-
дылар инде, ђ менђ гыйлемнђре
зђгыйфьрђк булган кешелђр
моныћ тирђсендђ ыгы-зыгы ту-
дыра башлады: календарьларе
бетђ икђн, дљнья бетђ имеш.
Аларныћ сњзлђренђ колак са-
лып, Кыямђт кљненђ ђзерлђ-
нергђ кирђк икђн дип нђтиќђ
ясадылар. Ђмма дђ лђкин чын-
барлыкны тикшереп карыйк,
кадерле дин кардђшлђрем, чын-
нан да акыллы кешелђр булды-
лармы икђн алар? Аларныћ та-

рихларын љйрђнњче галимнђр
шундый мђгълњматлар ќиткерђ:
имеш, ул халыкныћ бњгенге
футболга ошаган бер уеннары
булган, ул туп белђн уйналган,
ђмма туп урынына еш кына
кеше башларын кулланганнар.
Менђ шундый дђрђќђдђ булган
бу халык. Шул сђбђпле, њзегез
нђтиќђ ясагыз, мондый халык-
ныћ мђгълњматларына ышаныр-
га буламы? Монда ђле тагын бер
сорау туа. Кыямђт кљненећ кай-
чан булачагын белњ безгђ берђр
нинди файда китерђме, юкмы?
Хђер, монысы сљйлђшњ љчен
аерым бер тема.

Габдулла хђзрђт ЂДЏЂМОВ,
Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте рђисенећ

беренче урынбасары

Пђйгамбђребезнећ (сгв)Пђйгамбђребезнећ (сгв)Пђйгамбђребезнећ (сгв)Пђйгамбђребезнећ (сгв)Пђйгамбђребезнећ (сгв)
нђфис теленђфис теленђфис теленђфис теленђфис теле
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Азан кемгђ яћгырый дип сорамагыз...
Ислам белђн без, ић бе-
ренче тапкыр, бу дљнья-
га килгђч њк очраша-
быз. Гаилђ љчен аеруча
истђлекле кљнне, бала-
га исем кушу кљнен
тљшереп алган фото-
рђсемнђр џђр мљселман
гаилђсе фотоальбо-
мында да диярлек бар.
Алар - безнећ бу дљнья-
да Ислам белђн берен-
че очрашуыбыз.

Урнашкан гадђт буенча, исем
кушу йоласын, кагыйдђ буларак,
љйдђ њткђрђлђр. Якыннарныћ џђм
туган-тумачаныћ котлаулары, мул
итеп ђзерлђнгђн љстђл, дога уку...
Тик бу йоланыћ њзђк мизгеле -
имамныћ яћа туган нарасыйга азан
џђм камђт укуы. Азан џђм камђт
укылганнан соћ, имам, аныћ ата-
анасы сайлап алган исемне баланыћ
колагына љч тапкыр ђйтђ: "Синећ
исемећ <...> булсын. Исемећ синећ
<...> Синећ исемећ <...>". Шућа да,
кайвакыт, балага исем кушуны "ба-

лага азан ђйтњ" дип ђйтђлђр дђ. Кече
яшьтђн њк Ислам гореф-гадђтендђ
тђрбиялђнгђн кеше яћа туган нђни
кешегђ укылган бу азанны аерым
бер илтифат џђм эчке дулкынлану
хислђреннђн башка тыћлый алмый.

Совет атеизмы елларында бу
йоланыћ мђгънђсе турында без уй-
ланып та карамый идек. Азанмы,
"Ясин"мы, безнећ љчен, серлелек

белђн уратып алынган, ниндидер бер
ђфсенле, аћлаешсыз сњзлђр ќыелма-
сы кебек тоела иде. Без њзебез
гадђтлђнгђн йолаларны шулай булыр-
га тиеш икђнен белеп кенђ њткђрђ
идек. Ђ бу ни љчен кирђк соћ? Ђлеге
йолаларныћ мђгънђсе нидђ? Бу ту-
рыда без сораштырып та тормый
идек. Хђзер инде без "Ясин" Коръђн-
дђге 36 нчы сњрђ - "Коръђннећ
йљрђге" икђнен белђбез. Бњгенге
кљндђ авылныћ мђктђпкђчђ яшьтђ-
ге џђр баласы да, азан ишетелгђч,
бабайныћ мђчеткђ барырга тиешле-
ген, чљнки азанныћ кљйгђ салынган
ниндидер сњзлђр генђ тњгел, ђ намаз-
га чакыру икђнен белђ. Ђ якшђмбе
мђктђплђрендђ булса да уку бђхе-
тенђ ирешђ алганы, хђзерге вакыт-
та, азан белђн камђт арасында ачык
чик њткђрђ ала. Ул: "Азан - намазга
чакыру, ђ камђт - аныћ фарыз љле-
шенђ чакыру була", - дип ђйтђчђк.

Лђкин, књплђрдђ бик тђ урын-
лы бер сорау килеп туарга мљмкин:
ни љчен  исем кушу йоласы вакы-
тында бары тик азан џђм камђт кенђ
ђйтелђ, ђ намаз укылмый? Бу сора-
уга ќавапны йоланыћ њзеннђн

эзлђргђ кирђк. Анда алар, чынлап
та, юк. Лђкин, ђле бу, џич тђ азан
џђм камђтнећ ниндидер бер дога
рђвешендђ генђ укылуын аћлатмый.
Юк, алар тљгђл њз билгелђмђлђре
буенча, ягъни, намазга, љстђвенђ
аныћ фарыз љлешенђ чакыру була-
рак укылалар. Лђкин, балага исем
кушканда аларныћ - ул намазларныћ
- укылмаганын без хђтерлибез. Па-
радокс - кабул ителгђн кануннарга
каршылык килеп туа!

Килеп туган бу каршылыкны
аћлату максатыннан, кешенећ туу-
ына, ягъни аныћ тормышы башлан-
ган вакытка тњгел, ђ аныћ тормы-
шыныћ ахырына, ягъни аныћ вафат
булган вакытына мљрђќђгать итђргђ
кирђк. Туган вакытта аћа бик озын
тормыш телђнгђн бу сабый, њзенећ
тормыш юлын њтеп, кешелђр аны
соћгы юлга озатырга ќыенган ва-
кытта гына аныћ балалыктан алып
гомер буена сакланып йљртелгђн
ђлеге сере ачыла. Белњебезчђ,
мђрхњмгђ ќеназа намазы укыла.
Дини кыйммђтлелеге буенча - бу
фарыз намаз. Лђкин аныћ алдыннан
бар фарыз намазларга да талђп

ителгђн азан да, камђт тђ ђйтелми.
Џђм менђ шул барысын да

аћлата да инде: яћа туган балага
укылган азан џђм камђт, беркая да
юнђлтелмђгђн чакырулар тњгел, ђ
аны ќирлђгђндђ укыла торган на-
мазга, аныћ ќеназа намазына чакы-
ру. Башка сњзлђр белђн ђйткђндђ,
исем кушу йоласыныћ мђгънђсе
кешенећ бар тормышы дђвамында
џђм дђ ахырында ачыклана торган
башы гына. Башкача да ђйтергђ
була: безнећ бар тормышыбыз бары
бер йола гына, ђлеге йоланыћ ахы-
рына ђзерлђнњ - намазга  чакыру
белђн намаз њзе - дљньяга туу белђн
Безне Яралтучы алдында очрашу
арасындагы бер мизгел генђ. Без-
нећ бар тормышыбыз Аллаџка юл.

Азан кемгђ яћгырый дип со-
рамагыз...

Сића, мића, аћа яћгырый ул
азан.

Рљстђм хђзрђт БАТЫР,
Татарстан мљселманнары

Диния нђзарђтенећ Голамђлђр
шурасы рђисе,
Россия ислам

университетыныћ фђнни эшлђр
буенча проректоры

"Коръђннећ 30 ќњзеннђн ярты-
сын белњ" номинациясендђ Азнакай
районыннан Илнар Зарипов беренче-
лекне алса, "Коръђннећ 30 нчы љле-
шен белњ" ("Гаммђ" ќњзе) номина-
циясендђ Телђче районыннан Ислам
Кђбиров ќићњ яулады, "Коръђнне
дљрес уку" номинациясендђ Сарман
районыннан Илнур Сабуров беренче
урынга лаек дип табылды.

Буа районыннан килгђн Руслан
Сабиров исђ "Республикакњлђм
Коръђн конкурсы"нда Гран-прига
лаек дип табылды џђм планшет
белђн бњлђклђнде.

Барлык катнашучыларга да зат-
лы китаплар, дисклар тапшырылды,
ќићњчелђргђ кыйммђтле бњлђклђр (I
урын алучыларга - цифрлы фотоап-
парат, II урынга - электрон китап, III
урынга - мђгълњматны туплап бара
торган USB-флеш) бирелде.

Бђйгенећ жюрилары составын-

Коръђн укучылар кљч сынашты
1 декабрь кљнне Россия ислам университетында рес-
публикакњлђм Коръђн укучылар конкурсы узды. Та-
тарстан мљселманнары Диния нђзарђте тарафыннан
уздырылган бђйге республикабыз районнарында
Коръђн укучылар бђйгелђрендђ ќићеп чыкканнарны
бергђ ќыеп, аларга љч номинация буенча сђлђтлђрен
књрсђтергђ мљмкинлек бирде.

да Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ нђшрият бњлеге ќитђк-
чесе Камил хђзрђт Сђмигуллин, РИУ
каршындагы Коръђн-хафизлар њзђге
ќитђкчесе Ибраџим хђзрђт Сабиров,
шулай ук РИУ мљгаллимнђре,
Коръђн-хафизлар бар иде.

Конкурсныћ ябылу тантана-
сында РИУ ректоры, сђясђт
фђннђре докторы Рђфыйк Мљхђм-
мђтшин: "Коръђнне белгђн яшьлђр
югары ђхлакка ия, шућа да ђлеге
бђйгегђ игътибарны арттырырга
кирђк. Килђчђктђ ќђмгыятебезнећ
њсешенђ, камиллђшњенђ дђ ул зур
љлеш кертђчђк", - дип билгелђп
њтте.

Бђйгедђ катнашучылар соћын-
нан Россия ислам университетында-
гы Коръђн-хафизлђр њзђгенећ эшчђ-
нлеге белђн танышты, ќићњчелђргђ
ђлеге њзђккђ имтихансыз керњ хоку-
кы бирелде.

Пђйгамбђребезнећ (сгв)
киеп йљргђн књлмђге бик ис-
керђ, искелектђн хђтта ертыла
башлый. Ул љендђ булган бердђ-
нбер дњрт дирџђм акчасын кесђ-
сенђ салып, яћа бер књлмђк алу
љчен базарга китђ. Књлмђген са-
тып ала џђм љенђ кайта, шуннан
соћ иске књлмђген салып,
яћасын кигђн генђ була, кемдер
ишеккђ шакыганны ишетђ.
Ишекне ачып ќибђргђннђн соћ,
Пђйгамбђребез (сгв) њз каршын-
да бер фђкыйрьне књрђ. Бу адђм:

- Ђй Мљхђммђд (сгв), мин синећ
базарда яћа књлмђк сатып алганыћ-
ны књрдем. Минем књлмђгем сине-
кеннђн дђ искерђк. Аллаџ ризалыгы
љчен мића шул књлмђгећне бир ђле,
-  дип сорый.

Пђйгамбђребез (сгв) књлмђген
салып аћа тоттыра џђм янђдђн
књлмђк алу љчен базарга юнђлђ.
Ђмма базарга барып ќитђ алмый.

Пђйгамбђребез (сгв) ни рђвешле юмарт булган?

Чљнки юл љстендђ елап утыручы бер
баланы књрђ. Пђйгамбђребез (сгв)
аћардан:

- Балам, нилектђн књз яшећне
тњгђсећ? - дип сорый.

- Мин ятим бер баламын. Ми-
нем ђтием дђ, ђнием дђ юк џђм шун-
лыктан мин бер байда коллыкта
яшим. Бњген иртђ белђн минем ху-
ќам кулыма ике дирџђм тоттырып,
кирђк-яраклар алу љчен базарга
ќибђргђн иде. Мин исђ юлда бала-
лар белђн уйнап ул акчаларны югал-
ттым, шуныћ љчен елап утырам, -

дип ќавап кайтара.
Пђйгамбђребез (сгв) кесђсендђ

булган ике дирџђмен чыгарып, шушы
балага тоттыра. Ђмма нигђдер бу
бала елавыннан туктамый. Пђйгам-
бђребез (сгв) янђдђн:

- Нигђ елыйсыћ? - дип сорый.
- Хуќам, минем соћга калып,

бернђрсђ дђ ала алмаганым љчен бик
каты ачуланачак. Кыйнарга да
мљмкин, шућа књрђ елыйм, - дип
ќавап ќавап бирђ ятим бала.

Пђйгамбђребез (сгв), баланы
ќитђклђп, аны озата китђ. Бу бала-
ныћ коллыкта яши торган йортына
барып ќиткђннђн соћ, Пђйгамбђре-
без (сгв) ишеккђ шакып, каты тавыш
белђн: "Ђссђламегалђйкем", - дип
ђйтђ. Ђмма ишекне беркем дђ ач-
мый. Пђйгамбђребез (сгв) ишеккђ
љченче тапкыр каккач џђм эндђшкђч
кенђ ишек ачыла. Пђйгамбђребез
(сгв) ятим баланыћ хуќасыннан:

- Ни љчен беренче тапкыр
эндђшкђч њк ишекне ачмадыгыз,

ђллђ ишетмђдегезме? - дип сорый.
- Юк, Аллаџныћ илчесе, ишет-

њен ишеттем. Ишекне ачмавымныћ
сђбђбе исђ синећ мљбарђк тавышыћ
минем йортымда тагы ике мђртђбђ
яћырасын дигђн сђбђптђн булды. Ђй
Аллаџныћ илчесе, бу ятим бала
синећ кебек - ягъни Аллаџка якын
бер бђндђ - љемђ килњгђ сђбђпче
булганы љчен, аны коллыктан азат
итђм џђм њз балаларыма биргђн
тђрбияне аћа да бирђчђкмен дип
вђгъдђ бирђм, - дип ќавап кайтара
хуќа кеше.

Хљрмђтле дин кардђшлђрем,
югарыда бђян кылынган вакыйга-
ны укыганнан соћ, кић књћелле ке-
шелђрнећ књзлђре ихтыярсыз яшь
белђн тула. Ђлбђттђ, Мљхђм-
мђднећ (сгв) кешелђргђ карата
миџербанлы џђм шђфкатьле булуы
џич авырсынмыйча љстендђге со-
ћгы књлмђген салып бирђ алуда
књренђ - бу аныћ пђйгамбђр икђн-
леген кат-кат раслый џђм дђлилли.

Чыннан да, аныћ йљрђгендђге
мђрхђмђтлелек уты Аллаџы
Тђгалђ яраткан галђмнђн дђ кићрђк.
Шундый шђхеслђрнећ исемнђре
џђм тормыш њрнђклђре Кыямђт
кљненећ ахыргы сђгатенђ кадђр
яшђячђк: ул чын мђгънђсендђ
яхшы мисал эзлђњчелђргђ њрнђк
булачак. Мљхђммђднећ (сгв) тыл-
сымлы сњзлђре - џичкем тарафын-
нан кабатланмас тормыш
њрнђклђре - безгђ пђйгамбђребез-
не (сгв) сљяргђ џђм яратырга
мђќбњр итђ. Ђ инде сљю хислђре -
сљелгђн кеше артыннан иярњгђ ки-
терђ. Ђйе, без аныћ кебек була ал-
масак та, "Булдыра алмыйбыз"
дигђн булып, мљмкин кадђр
мђрхђмђтлелек дулкынын тарату-
дан ерак булырга тиеш тњгелбез.

Мђхмњт хђзрђт ШЂРЂФЕТДИН,
Казан шђџђре казые,

Борисководагы Шамил мђчете
имам-хатыйбы
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Пђйгамбђребезнећ (сгв) нђфис телеПђйгамбђребезнећ (сгв) нђфис телеПђйгамбђребезнећ (сгв) нђфис телеПђйгамбђребезнећ (сгв) нђфис телеПђйгамбђребезнећ (сгв) нђфис теле
лђкин гаять зур мђгънђгђ ия булуы белђн
аерылып тора, югары сђнгать њрнђге, чиста
џђм табигый иде. Ул Аллаџы Тђгалђ Њзе
ђйткђн кебек иде:

"(Рђсњлем), ђйт син:
- Бу эшлђрем љчен мин сездђн џичбер

тњлђњ талђп итмимен. Вђхий ителгђннђрдђн
башка, њзлегемнђн мин џичбер нђрсђ уйлап
чыгармыймын, - диген" ("Сад (Даут) сњрђсе-
нећ 86 нчы аяте").

Ул џавалы ораторлыкны яратмаган, књп
сљйлђп, акыл сатып йљргђн кешелђрдђн
читтђ торырга тырышкан; аћлаешлы џђм
кыска итеп сљйли торган булган. Аллаџныћ
Рђсњле (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) сђер ђйберлђр турында сљйлђмђгђн,
ђ базар кулланылышында булган тиргђш
сњзлђрне бљтенлђй кулланмаган. Аныћ џђр
сњзе хикмђт булган. Аныћ сљйлђме  сафлык
белђн уратып алынган булган, ул бљеклек
белђн кече књћеллелек, йомшак мљгамђлђ
итњне берлђштергђн, кабат аћлатуларга мох-
таќ булмаган, анда бер генђ дђ артык сњз дђ
кулланылмаган. Ул сљйлђгђн вакытта ялгыш-
маган, аныћ сњзлђре кире каккысыз дђлиллђр
белђн тулы булган; аныћ сњзлђре бђхђскђ
урын калдырмаган, бђхђскђ кергђннђрне дђ
бик озынга киткђн гђплђрне дђ, ул кыска
гына, барысына да аћлаешлы, бары тик хак
сњзлђрдђн генђ торган телмђр белђн тукта-
та алган. Џђрвакытта хакыйкатьнећ љстен
чыгуы љчен тырышкан, џђм бу очракта
њзенећ абруеннан файдаланмаган, ќавап
бирњдђн дђ читтђ калырга тырышмаган. Ул
гайбђт сљйлђмђгђн, беркемне дђ яманлама-
ган. Аныћ сљйлђменећ тизлеге бик акрын да,

бик тиз дђ булмаган, ул буш сњзлђр дђ
сљйлђмђгђн, башкаларга басым да ясамаган.
Кешелђргђ аныћ сњзлђреннђн дђ файдалы-
рак сњзлђр ишетергђ туры килмђгђн. Аныћ
сњзлђре тђртипкђ салынган, матур, ихтирам-
лы, аћлаешлы, ќићел, нђфис џђм књпкырлы
булган.

Ђл-Кази Гияз ђйткђн: "Матур теллелеккђ
џђм сљйлђм осталыгына килгђндђ исђ,
Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) ић югары урында тора, аныћ
сљйлђме башка кешелђргђ билгеле булмаган
дђрђќђдђ йомшак иде,  сњз сљйлђргђ ул тић-
сез оста иде. Сњзлђре кыска, тђэсирле, тирђн
мђгънђ џђм акыл белђн тулы, табигый иде.
Ул гарђп теленећ шивђлђрен белђ иде. Џђр
кабилђ белђн аныћ шивђсендђ сљйлђшђ тор-
ган иде, кайбер сђхабђлђр дђ, хђтта теге яки
бу кабилђдђ кулланылган кайбер сњзлђрне
аћлатуны сорап, Пђйгамбђргђ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) мљрђќђгать
итђлђр иде", - дигђн.

Кыска џђм књркђм
сљйлђњгђ мисаллар

Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) сљйлђменећ гадилеге, хикм-
ђтлелеге џђм кыскалыгы турында ќыентык-
лар язылган, аларда сњзлђр џђм аларныћ
мђгънђлђре берлђштерелгђн; алар белђн яры-
шу мљмкин тњгел. Менђ ул кайбер гый-
барђлђр:.Бар кешелђр дђ, тарак тешлђре кебек
(тигезлђр)..Кеше њз яратканы янында булыр..Синдђ књргђн (ялгышлыкларны) сића
ђйтмђгђн кеше белђн дуслашуда мђгънђ юк.

.Њз кадерен белгђн кеше џђлак бул-
мас..Кем кићђш итђ, шул хђвефсезлектђ-
дер..Яхшылык сљйлђгђн кешегђ (бакый-
лыкка ђзерлђнгђн кешегђ) - Аллаџ рђхим-
шђфкатен бирсен, ђ кемдер эндђшми кала икђн,
њзен саклап калыр..Ислам  кабул итсђћ, котылырсыћ..Ислам кабул ит, Аллаџы Тђгалђ сића
икелђтђ бирер..Ул њзенђ кагылмаган ђйберлђр турын-
да сљйли, ђ њзенђ хаќђт булмаган ђйберлђргђ
саранлана..Љстђ торган кул (бирњченећ кулы)
аста торганнан (алучыныкыннан) яхшырак.

Аллаџы Тђгалђ њзенећ Пђйгамбђренђ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
кодрђт, ачык акыл, бљеклек џђм сњз
књркђмлеге бњлђк иткђн. Аллаџныћ илчесе
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
кеше аћына килерлек тђ булмаган гыйлем
тулы ићдерелгђн вђхилђрне кабул итњ могќ-
изасына ия булган. Аныћ сњзлђре муенсага
тезелгђн энќе бљртеклђре кебек мђгънђ
тљсмерлђренећ тљгђллеге белђн аерылып
торган.

Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе
булсын!) сљйлђменећ

њзенчђлеклђре
Мисыр ђдђбиятчысы Мостафа Садыйк

ђр-Рафигъ (1880-1937) Пђйгамбђрнећ  (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)

сљйлђме уникаль џђм табигый булган, дип
яза. Тел ягыннан караган вакытта, аларныћ
њз юнђлеше булган, алар тљгђл ђћгђмђ бар-
ган темага гына караган булганнар.
Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) сљйлђмендђ ќљмлђлђр
тљгђл конструкция тђшкил иткђннђр,
ќљмлђнећ џђр љлеше бер-берсенђ туры
килгђн. Ќљмлђлђре тулы булган, сњзлђренећ
њз мђгънђлђренђ бђйлелеге анык књренеп
торган. Џђрбер аваз, џђрбер сњз ашыкмый-
ча, дулкынланмый гына ђйтелгђн. Алар
сљйлђм темасына тљгђл туры килгђннђр, эч-
тђлектђге мђгънђгђ каршы килмђгђннђр џђм
ић кулайлары булганнар. Ќљмлђлђрне бђян
итњнећ ачыклыгы ягыннан караган вакыт-
та, алар књпмђгънђле, тђртип белђн урнаш-
тырылган булганнар, ачык чиклђргђ, гњзђл
тасвирларга, гаќђеп књрсђтмђлеккђ ия бул-
ганнар џђм гадђттђн тыш аћлаешлы булган-
нар. Аныћ сљйлђме биздерђ, ялыктыра тор-
ган да, мескен, ярдђмгђ мохтаќ кеше
сљйлђме кебек тђ, ике тљрле аћларга юл куя
торган да булмаган, ул дулкынланмый гына,
буш сњзлђр кулланмый гына сљйли торган
булган. Шуныћ љстенђ тагын, аныћ
сњзлђрендђге мђгънђ бљекле дђ љстђлгђн.
Аныћ сљйлђмендђ сњзнећ мђгънђ катлам-
нарыныћ бар серлђре дђ, ачык итеп аћлата
белњ џђм зирђклек белђн бергђ берлђшкђн
булган.

Акыллы кеше љчен ишарђлђп бер ђйтњ
дђ ќитђ.

Фђџим хђзрђт ЂХМЂТЌАНОВ,
Татарстанныћ кљньяк-

кљнбатыш  тљбђге казые,
Чњпрђле районы имам-мљхтђсибе

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Совет чоры вакытында дингђ
карата урнашып калган мето-
дологик стереотиплар, психо-
логик тискђре карашлар бњген-
ге кљнгђ кадђр дђ бетмђгђн ђле.
Кызганыч, фђнни тикшеренњ
ђдђбиятында суфичылыкны
"Урта гасырлар феодаль
ќђмгыяте љчен хас агым" була-
рак, бар алдынгы џђм мђгъри-
фђтле идеялђргђ каршы куеп
књрсђтњлђр дђ ќитђрлек.

Мђсђлђн, суфи шагыйрьлђр  иќаты ту-
рында язган вакытта, кайбер авторлар алар-
ныћ суфичылык юнђлешендђге эшчђнлеклђ-
рен, алар яшђгђн заман йогынтысы, ул вакыт-
тагы тарихи вазгыять џ. б. белђн аћлатырга
тырышалар. Џђм, шул ук вакытта, акланган
кебек, алар хезмђтлђренећ "прогрессив" як-
ларын да билгелђп китђлђр. Андый караш
тамырдан дљрес тњгел, чљнки суфичык,
ђдђбияттагы дини-фђлсђфи агым буларак,
Идел буе џђм Урал халыкларында фђлсђфи
фикер барлыкка китерњдђ, џђм шул ук вакыт-
та, татар халкы тормышыныћ катлаулы чор-
ларында милли њзаћныћ сакланып калуы џђм
њсешендђ гаять зур роль уйнаган. Шул ук ва-
кытта, суфичылык - ул пассив, аскетизмга
чакыра торган (тђрк ђд-дљнья) тђгълимат
дигђн фикер дђ таралган. Монысы да хакый-
катькђ туры килми, чљнки "тђрк ђд-дљнья"
мотивы рухи кыйммђтлђрнећ матди
кыйммђтлђрдђн љстенрђк булуын гына мак-
сат итеп куя. Бу тђгълимат тарафдарлары
иќтимагый тормышта шућа да актив позици-
ядђ торганнар. Башкача булырга да мљмкин
тњгел, чљнки тарихныћ катлаулы, чуалчык мо-
ментларында хакимият белђн компромисска
бару, аныћ белђн конфронтациягђ караганда,
љстенрђк булган.

Нђкышбђнди (икенче тљрле - нђкшибђн-
дия) тарикатенећ тљп њзенчђлеге шунда: ул
бар суфи мђзџђблђре арасында хакимият
белђн хезмђттђшлек итђргђ чакырган бердђ-

Ђбелмђних Каргалыйныћ суфичылык
шигъриятендђ Коръђн мотивлары

нбер юнђлеш булган. "Хаќи Ђхрар заманын-
нан бирле нђкышбђндия - хакимият белђн ара-
лашуны мљмкин генђ тњгел (мђсђлђн,
сљхрђвђрдия тарикатендђге кебек), ђ бђлки,
"аларныћ  књћелен яулап алып", халыкка ка-
рата алып барылган сђясђтлђренђ йогынты
ясау љчен зарури дип тђ исђплђгђн бердђнбер
юл булып торган. Алар хакимият белђн кон-
тактка кереп, "аларныћ књћеллђрен яулап
алып, аларныћ халык массаларына карата
алып барылган сђясђтенђ  йогынты ясарга
телђгђннђр" (Ислам: Энциклопедический сло-
варь. - М., 1991. - С. 188). Идел-Урал тљбђге
суфичылыгы љчен хас булган сђяси активлык
дђрђќђсе шуннан чыгып аћлатыла да.

Хђзерге татар ђдђбиятын тикшерњ фђне-
нећ ић актуаль мђсьђлђлђренећ берсе - суфи
шагыйрьлђрнећ иќатын нђкъ менђ шул пози-

зђлинећ "Тђфсире кђбир" ("Олы тђфсир") џђм
"Мишкател ђнвђр" ("Нурлар чыганагы") ки-
тапларыныћ шигьри тђрќемђлђре. Кызганыч,
суфи шагыйрь Ђ.Каргалыйныћ иќаты бњген-
ге кљндђ бик аз љйрђнелгђн.

Ђй, ничђ мђгънђдђ улан кур вђ кђр!
Ќан илђ ќђмгъ ђйлђюбђн сим вђ зђр,
Хак љчен вирмђя коругъ наныны,
Кђндњя даккан мљхиблђр намыны!
Баглаюбђн ишекене бђрк идђр,
Ђнбиялђр сљннђтене тђрк идђр.

[О, насколько глухи,
                          слепы поколения людей!
Душой и телом предаваясь
                накопительству злата-серебра,
Не дав и корки хлеба на подаяние
                                               Бога ради,
Они навешали на себя святые имена!
Закрывши плотно двери своих домов,
Отошли они от Сунны Пророка.]

(Монда џђм алга таба авторныћ юл-
дан юлга тђрќемђлђре бирелђ.)

Татар шагыйренећ бу юллары мђгънђсе
буенча Коръђн аятьлђре белђн бер яћгыраш-
та: "Алар чукрак, телсез, сукыр. Алар инде
(тугры юлга ђйлђнеп) кайтмаслар" ("Бђкара
(Сыер) сњрђсенећ 18 нче аяте"); "Кљфер итк-
ђннђрнећ хђле, чакырып кычкырган авазны
ишетеп тђ сњзлђрнећ мђгънђсен аћламаган-
нарныкы кебек. Алар (кяферлђр) телсез-чук-
рак, сукыр кебек. Шућа књрђ, аларныћ башы
уйлар дђрђќђдђ тњгел. (Аять иске карашлар-
га ябышып ята торган, яћа фикерлђрне кабул
итђр дђрђќђдђ булмаганнарга ишарђли. Ин-
ќил, Тђњрат џђм башка китапларны њзгђртеп
язганнан соћ, шул китапларга гына табынып
яшђњчелђр Коръђннећ яћа фикерлђрен кабул
итђ алмый.)" ("Бђкара (Сыер) сњрђсенећ 171
нче аяте"). "Саћгыраулар", "телсезлђр", "су-
кырлар" сњзлђре Коръђни-Кђримдђ књп тап-
кырлар очрый; алар, чынлыкта, мљселманнар-

циялђрдђн яктырту да инде.
XIX гасыр Габдерђхим Утыз Имђни

(1754-1834), Ђбелмђних Каргалый (1782-1833
елдан соћ), Џибђтулла Салихов (1794-1867),
Шђмсетдин Зђки (1825-1865), Гали Чокрый
(1826-1889), Ђхмђтќан Тубыли (1825-189?) џ.
б. суфи шагыйрьлђр исемнђренђ бай. Сђлђтле
калђм осталарыныћ мђшџњр бу плеядасында
Ђ.Каргалый (чын исеме - Ђбелмђних Ђбел-
фђез улы Габдессђламов) исеме дђ књренек-
ле урын тота.

Шагыйрьнећ бњгенге кљнгђ кадђр сакла-
нып калган хезмђтлђре књп санда тњгел.
"Тђрќемђи хаќи Ђбелмђних ђл-Бистђви ђс-
Сђгыйди" ("Ђбелмђних ђл-Бистђви ђс-Сђгый-
ди хаќи тђрќемђлђре") - шуларныћ берсе. Ул
ун мљселман изгесенећ тормыш юлы турын-
дагы хикђятлђрдђн тора. Алар имам ђл-Газ- (Ахыры 4 нче биттђ.)
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Замана афђте
Бер кљнне авылыбыз-
ныћ Сабан туе чишмђ-
сенђ юл тотарга туры
килде. Су салырга дип
алынган савытларны
машинадан чыгарып,
ђкренлђп кенђ чишмђ
капкаларына киттем.
Ђлеге урыннан ерак
тњгел машина эчендђ
урта яшьлђрдђге ике
ханымныћ утырганын
књрдем. Њтеп барыш-
лый аларга карасам, ни
књрим: икђњлђшеп, по-
сып сыра чљмереп уты-
ралар икђн! Икесе дђ
саф татарча сљйлђ-
шђлђр!

Инде яћа килгђн хђзрђтне азрак
таный да башлаганнар бугай, мине
тњбђтђйсез килеш тђ књреп, стаканна-
рындагы агуны тиз генђ йотып бетер-
делђр дђ, савытларын артка суздылар.
"Ђллђ љчђњлђшеп салалар инде!" -
дигђн фикер килде башка.

Лђкин, минем гаќђпсенњемђ чик
булмады - арткы ишектђн 30 яшьлек
хатын чыкмады, анда 10 яшьлђр тирђ-

кылган эчемлеклђрне хђзер ир затын-
нан да књбрђк эчђлђр! Тђмђкесен дђ
књбрђк тарталар! Миллђтебез љчен бу
бик зур џђм куркыныч афђт, моннан
безгђ бер кайгы булыр. Шуныћ љчен
кырыйдан гына карап тору кирђкмђс,
эшлђргђ, хатаны тљзђтергђ кирђктер.

Андый хатыннарны хурларга, га-
кылга китерергђ кирђк. Ул бит ана
кеше, кемдер љчен газиз ђнкђй. Бу
чуалган гакылны хикмђтле рђвештђ
туктатыйк. Ђйе, мића шул вакыт

Пычрак гайбђтлђр корбаны булдым...

сендђге сабый пђйда булды. Кулында
- зур (2 литр чамасы), яшел тљстђге
сыра шешђсе џђм ике стакан белђн
чипсы пакеты. Сабый шуларны тиз
генђ чњплек контейнерына салды да,
анасыныћ машинасына кереп утырды.
Бу ике ханым мине таныганнан соћ,
ачулы кыяфђт белђн машиналарын ка-
бызып, авылга сыздылар.

Менђ шундый хђллђрне џђрбере-
безгђ дђ еш књрергђ туры килђ. Ха-
тын-кызлар Аллаџы Тђгалђ хђрам

бђйлђнсђгез дђ була: "Ул сыра гына бит
эчђ - аракы тњгел!", "Алкашка тњгел
бит ул!", "Авыр эш кљне булды - рас-
слабиться итђргђ кирђк!" кебек
сњзлђрне кайбер хатыннар њз оятсыз-
лыкларын агарту љчен ђйтергђ
мљмкиннђр.

Сљйлђгез, сњгегез, лђкин... бина
ничек бер кирпичтђн салына башла-
са, эчњчелекнећ дђ башы бер тамчы-
дан башлана, ђ соћрак эчкечелек би-
насы барлыкка килђ. Ђлеге бина би-
еккђ њскђн саен кеше аннан ќићел
генђ тљшђ алмый, бары тик сикерђ генђ
ала. Књпчелеге тњзђ алмыйча сике-
рергђ мђќбњр була да инде. Ђ бит ба-
рысы да бер йотымнан башлана...

Ошбу беренче йотымны туктата
алсак, балаларга аныћ хакында
нђсыйхђтлђр сљйлђп, аларны тђрбия-
ви юлга чакыра алсак - менђ бу зур
ќићњ булыр. Лђкин, шул кљрђшњдђ
шайтан њз ялганын кертђ - ул хђрам
эчемлекне халык књзлегендђ
дђрђќђлђргђ бњлђ: монысы ќићелчђ
исертђ, монысы - уртача, ђ монысы
бљтенлђй башка шђп бђрђ. Бу ялган
хакында Пђйгамбђребезнећ (сгв) бик
хикмђтле хђдисе бар: "Кыямђт башла-
ныр алдыннан кешелђр хђмергђ баш-
ка исемнђр кушып эчђрлђр". Ђйе,
хђзерге заманда шулай эшлилђр дђ:
"Аракы - ул ирлђр эчемлеге, аны

тђрбияле хатыннар эчми, алар љчен
шампанский бар", - дип, шайтан џђрбе-
ребезнећ башына низамын сала. Сыра,
шђраб, шампан, ликёр, джин џ. б. "Бу
бит аракы тњгел, сыра гына", - дип ата
баласына шешђ суза.

Бњгенге кљндђ кешелеккђ каршы
булган террорчылык, наркотиклар,
СПИДка каршы књпме кљрђш бара,
ђлхђмдњлиллђџ, барысы кирђк. Ђмма
шуныћ аркасында кайгыга дучар бул-
ганнарныћ барысын бергђ кушсаћ,
барыбер бу яшел елан - аракы-шђраб
корбаннары кадђр булмыйдыр. Бу
афђттђн дљньядан њтњчелђр санын
ђйтеп бетерерлек тњгел!

Хђмернећ бер тамчысын кулла-
ну сђбђпле Аллаџ кешенећ иманын
кырык кљнгђ салдырып ала, аныћ бер
догасын да кабул итми, аћардан
читлђшђ. Мин тап булган чишмђ янын-
да салучы хатыннар сабыйлары љчен
дога кылалар, бђхет сорыйлар, тик
Аллаџы Тђгалђ аларныћ сораган
ђйберлђрен бирер микђн?! Ђллђ оят-
сызлык кылып йљргђн аналарга бала-
лары аша хђсрђт белђн кайгы гына
ќибђрерме?

Аллаџ безне бу афђттђн Њзе
сакласа иде.

Хђбир хђзрђт ХАНОВ,
Чирмешђн Ќђмигъ

мђчете имам-хатыйбы

Сезнећ соравыгызга дини
књзлектђн Татарстанныћ тљньяк-
кљнчыгыш тљбђге казые Руслан
хђзрђт Мортазин ќавап бирђ:

– Хђдистђ гайбђтчелђрнећ
ќђннђткђ кермђве турында ђйтелђ.

СОРАУ-ЌАВАПМин югары уку йортында белем алам, анда мљселман-
нар азчылыкны тђшкил итђ. Бљтенесе белђн дђ яхшы
мљнђсђбђттђ булырга тырышам, лђкин књптђн тњгел генђ
минем дошманнарым барлыкка килде. Алар минем турыда
гайбђт тарата башлады. Моны белгђч, мине ачу басты.
Бу гайбђткђ башкаларныћ ышануы мине њтерде дияргђ
була. Минем белђн бары тик ике чын дустым гына торып
калды, башкалар гайбђткђ иярде. Мин тирђн депрессиягђ
бирелдем. Депрессиядђн чыгарга мића догалар да ярдђм
итми.

Бу бер ел чамасы дђвам итђ, мин ђле дђ укырга барган-
да бик дулкынланам, миннђн барысы да кљлђлђр, гаеп
итђлђр сыман. Кемнећдер кљлгђнен књрсђм, миннђн
кљлђлђрдер шикелле тоела. Бу депрессиядђн ничек чыгар-
га микђн? Кићђш итсђгез иде: моны ислам дине ярдђмендђ
башкарып буламы? Кешелђрнећ кљлњенђ игътибар итмђскђ
љйрђтсђгез иде, зинџар.

Ђгђр дђ ул тђњбђгђ килсђ, ќђннђткђ
ић соћгы булып керђчђк. Гайбђт
сљйлђњ – зур гљнаџ. Соћгы вакытта
килеп чыккан ќђнќал џђм дошман-
лык књбесенчђ гайбђтчелђр аркасын-
да барлыкка килђ. Депрессиядђн ко-

тылырга сезгђ догалар, Аллаџы
Тђгалђгђ ялвару џђм гыйлем булыша-
чак. Даими рђвештђ намаз укыгыз,
намаздан соћ дога кылыгыз, Аллаџы
Тђгалђдђн гайбђттђн саклавын сора-
гыз џђм ислам дине буенча гыйлем
туплагыз. Гыйлем – ике дљньяда да
бђхеткђ ирешњ юлы. Нђкъ менђ гый-
лем сезгђ мондый нђрсђлђргђ гади
карарга ярдђм итђчђк: ђгђр дђ кем-
дер сезнећ турыда гайбђт сата икђн,
сезнећ гљнаџларыгыз кичерелђ. Чын-
лыкта исђ безне књбрђк њз гљнаџла-
рыбыз, Аллаџы Тђгалђ алдында тот-
кан урыныбыз борчырга тиеш. Без
кимчелеклђребезне яхшы якка
њзгђртњ турында уйланырга тиешбез.
Сњзебез џђм гамђллђребез белђн дђ
Рђсњлебез Мљхђммђт (сгв) юлыннан
барырга тиешбез. Аллаџы Тђгалђ
безне ярдђменнђн ташламаса иде.
Ђмин.

ныћ Китабы аћлатуы буенча, (хакыйкатькђ) чакыруларга - саћгырау,
(хакыйкатьне сљйлђр љчен) телсез, (анык дђлиллђрне књрер љчен)
сукыр булган кяферлђр. Ђ.Каргалый иманда игелекле гамђллђр кылу-
га, якыннарыћа хезмђт итњгђ зур ђџђмият бирђ. Шућа да, аныћ "Ђбелмђ-
них ђл-Бистђви ђс-Сђгыйди хаќи тђрќемђлђре" китабына кертелгђн ши-
гырьлђрендђ ђхлакый эчтђлек љстенлек итђ. Алар пђйгамбђрлђр џђм
тђкъвалар тормышын язу њрнђге нигезендђ кешелђрдђ ић яхшы сыйфат-
лар тђрбиялђргђ, аларны телђсђ нинди сынауларны сабырлык белђн, лђкин,
шул ук вакытта, њз идеалларыћа тугрылык саклап калып кичерергђ ча-
кыралар. Бу ќђџђттђн, татар шагыйре уртача (умеренный) суфичылык-
ныћ књренекле тарафдары булып тора.

Алсу ХЂСЂВНЕХ,
филология фђннђре кандидаты,

ТР ФА Г.Ибраџимов исемендђге
Тел, ђдђбият џђм сђнгать институтыныћ язма џђм

 музыкаль мирасны љйрђнњ њзђгенећ љлкђн фђнни хезмђткђре

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

Ђбелмђних Каргалыйныћ суфичылык
шигъриятендђ Коръђн мотивлары


