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ТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ БАСМАСЫ
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ИДЕЛ БУЕ,
УРАЛ ТЉБЂКЛЂРЕНДЂ
ИСЛАМ ДИНЕ џђм
ТАТАР ЭШМЂКЂРЛЂРЕ

"ТАЯН АЛЛАГА"
КОНКУРСЫНА
ЙОМГАК ЯСАЛДЫ
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ЂНИЕМНЕЋ ДЂ
НАМАЗ УКУЫН
ТЕЛИМ...
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Бер кешене њтерњ кешелекне
њтерњгђ тићлђнђ
Књптђн тњгел булып узган фаќигале
вакыйгалар ђле сабыйлыктан да чыгып
ќитмђгђн, утлы коралныћ ни икђнен белмђњче бер риясыз нарасыйларга мылтык
терђрлек башкисђрлђр каян барлыкка килеп тора соћ ул дигђн сораулар тудыра.
Американыћ Коннектикут штатыныћ
Ньютаун шђџђрендђге канлы вакыйга
нђтиќђсендђ Аллаџы Тђгалђнећ ић гљнаџсыз ќан иялђре - балалар корбан булды.
Ќинаятьче - 20 яшьлек ќанкыяр, башлангыч мђктђпкђ њтеп кереп, ќиде яше дђ
тулмаган балаларга, укытучыларга пистолеттан ут ачкан. Бер-беренђ терђлеп њк
торган ике сыйныфтагы биш яшьтђн
алып ќиде яшькђчђ 20 баланыћ џђм 6 укытучыныћ гомерен љзде ул. Бу яћалыкны
укып, егетнећ ќанында шайтан љстенлек
итњен аћлыйбыз, чљнки бу гамђлне башка берничек тђ аћлатып булмый.
Барыбызда да сорау туа: гуманлылык
кануннары игълан ителгђн ќђмгыятьтђ ни
сђбђпле мондый ќинаятьлђр килеп чыга?
Моћа ќавап бирњ љчен безгђ бер генђ кљнебезне булса да телевизион каналларны карауга багышларга кирђк. Књбрђк кеше игътибарын ќђлеп итњ максатыннан анда
бљтен булган џђм булмаган ђшђкелекне,
вђхшилекне, дљньядагы барлык куркыныч
вакыйгаларны књрсђтђлђр. Кеше вђхшилекне књрергђ џђм ишетергђ шулкадђр
иялђшђ ки, терелђтђ яндырылып њтерелгђн кешелђр љчен дђ, маньяк ќђзалап
њтергђн балалар љчен дђ кайгырмый башлый. Болар барысы да кеше љчен эшкђ бару,

чђй эчњ кебек гадђтилеккђ ђйлђнђ. Бу Америка егете мисалында кеше гомере берни
дђ тормавы, аныћ ниндидер психологик
проблемалары булуы да бар. Лђкин аларны
нђрсђ барлыкка китергђн соћ? Дљньяда булган бљтен нђрсђгђ дђ битараф караучы
ќђмгыять "гаепле" тњгелме икђн?!
Мљселман кешесе њз халђтен џђрвакыт
књзђтеп торырга, аћа књргђн џђм ишеткђннђре ни дђрђќђдђ тђэсир итњгђ игътибар
итђргђ тиеш. Ђгђр дђ Коръђни-Кђримдђ:
"Кем дђ кем кеше ќанын кыймаганны
њтерсђ яки дљньяда бозыклык кылмаганны њтерсђ, бљтен кешелђрне дђ њтергђн
кебек булыр" ("Маидђ (Табын)" сњрђсенећ
32 нче аяте), - диелгђн икђн, димђк без дђ
кешенећ њтерелњенђ шул дђрђќђдђ кайгырырга тиешбез. Ђгђр дђ кайгырмыйбыз

икђн, књћеллђребез каткан. Ђ нђрсђ
эшлђргђ кирђк соћ?
Телевидение программасын без куркыныч вакыйгалар белђн генђ тњгел, ђ кешелекнећ тљрле љлкђлђрдђ ирешкђн
ућышлары белђн кызыксына башласак
кына њзгђртђ алабыз. Тирђ-ягыбызда да,
дљньяда да бик књп ачышлар ясала, искиткеч вакыйгалар џђм могќизалар булып
тора. Балаларны ил, дљнья тарихы љчен
кирђкле шђхеслђр буларак тђрбиялђргђ
кирђк, аларга гомерлђре - Аллаџы Тђгалђ
бњлђге, шућа књрђ џђрберебез бу дљньяны
яхшыртыр љчен њз љлешен кертергђ тиеш
дигђн фикерне ќиткерњ мђслихђт. Аллаџы
Тђгалђ безгђ гомерне начарлык таратыр
љчен бирмђгђн. Ђгђр дђ без моны онытмасак, ќаннарыбызны начарлыктан саклап
кала алачакбыз. Ђлбђттђ, бу ќђмгыятьтђ
булган проблемалардан качарга, аларны
чишњ юнђлешендђ эшлђмђскђ кирђк дигђн
сњз тњгел. Колакларыгызны томаларга џђм
књзлђрегезне йомарга да љндђмим. Башкаларныћ кайгысына, бђхетсезлегенђ битараф булмыйк, шул ук вакытта тиешсез,
психикага зыян китерђ торган мђгълњматны фильтр аша њткђрергђ љйрђник.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) болай
дигђн: "... Шућа књрђ дђ файда китерњгђ
(џђм кљчегезне ныгытуга) омтылыгыз, уйламыйча эш итњгђ бармагыз џђм кљрђштђ
љметсезлеккђ бирелмђгез" (Мљслим).
Њзђклђшкђн дини оешма Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Аллаџ њзенећ яраткан
колын сынауга тартыр

Шушы даруны эчеп авыру терелђ џђм даруныћ ачылыгы бик тиз
онытыла. Сынаулар аша њткђреп,
Аллаџ кешене гљнаџлардан чистарта. Хђдистђ ђйтелђ: "Ић югары бњлђк зур сынаулар аша килђ".
Аллаџ яраткан бђндђсен сынауларга дучар итђ. Кем тиешенчђ кабул
итсђ, ул сљекле, ђгђр канђгать булмаса, Аллаџныћ ачуына лаеклы булыр. Сђхабђлђрнећ берсе ђйткђн:
"Ђгђр сынаулар булмаса, Кыямђт
кљнендђ без Аллаџ каршына буш
кул белђн килгђн булыр идек". Сынаулар иманлы бђндђ љчен - ул,

бђлки, ахирђт тормышына кадђр
ирешђ торган нигъмђттер. Башкача була да алмый, чљнки аныћ яхшы
гамђллђре гљнаџларын юа џђм
Аллаџ алдында аны югары
дђрђќђгђ књтђрђ. Пђйгамбђребез
(сгв) ђйткђн: "Аллаџ колын яратса,

аћа авырлыклар бирер, ђгђр ачуланса, аны ахирђттђ ќђзага тартыр".
Хђсђн ђл-Басри: "Бђла буларак
килгђн сынауларга авырыксынмагыз, бђлки сез яратмаган нђрсђдђ
сезнећ котылуыгыз бардыр, ђмма
сез яраткан нђрсђдђ сезнећ њлеме-

ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ
НОРЛАТ БАЛАЛАР
ЙОРТЫНДА БУЛЫП
КАЙТТЫ
14 декабрь кљнне Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђтенећ
хђйрия џђм ярдђм књрсђтњ бњлеге Казан мљхтђсибђтенећ яшьлђр белђн
эшлђњ бњлеге вђкиллђре џђм Ризван
мђчете имам-хатыйбы Алан хђзрђт
Панарин белђн берлектђ Яшел њзђн
районында урнашкан Норлат балалар
йортында булды. Сабыйгаларга
бњлђклђр, спорт кирђк-яраклары
бњлђк ителде џђм балалар йортына су
ќылыту ќайланмасы тапшырылды.
Исегезгђ тљшерђбез: Норлаттагы
ятим балалар йорты белђн мљфтият
бер елдан артык хезмђттђшлек итеп
килђ. Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ хђйрия бњлеге ќитђкчесе Гљлнара Садыйкова сњзлђренђ
караганда, Яћа елга кадђр сабыйларны Казанга - картингта йљрергђ алып
килњ планлаштырыла.

ГАБДУЛЛА ХЂЗРЂТ
ЂДЏЂМОВ КЫРГЫЗСТАН
МЉСЕЛМАННАРЫ
КОРЫЛТАЕНДА
КАТНАШТЫ
Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте рђисенећ беренче урынбасары Габдулла хђзрђт Ђдџђмов Кыргызстан Республикасы мљселманнары
корылтаенда катнашты. Габдулла
хђзрђт корылтайда катнашучыларны
Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз
исеменнђн сђламлђде. Ул њз чыгышында Татарстан џђм Кыргызстан
мљселманнарыныћ берлеге тљрки халыкларныћ тарихы, теле, дине, мђзџђбе
уртак булуга нигезлђнгђнлекне ќиткереп, мљфтиятлђр арасында дуслыкны
џђм њзара мљнђсђбђтлђрне ныгытуныћ мљџимлеген ассызыклады.
Корылтайда Кыргызстан Диния
нђзарђтенећ яћа Уставы кабул ителде,
Голамђлђр шурасы ђгъзалары билгелђнде. Яћа мљфти итеп Рђхмђтулла
хђзрђт Ђгђмбђрдиев сайланды.

"МЉХЂММЂДИЯ"
МЂДРЂСЂСЕНЕЋ
130 ЕЛЛЫГЫ БИЛГЕЛЂП
ЊТЕЛДЕ

Ђлхђмдњлиллђђџи раббил галђмииин. Вђссалђђтњ вђссђлђђмњ галђђ расњњлинђ Мњхђммђдин
вђ галђђ ђђлиџи вђ ђсхђђбиџи ђќмђгыйн. Бисмиллђђџир-рахмђђнир-рахииим.
Аллаџтан килгђн сынаулар - ул бер яктан кешенећ
сабырлыгын
сынау булса, икенче яктан Аллаџныћ њз колына булган яратуыныћ
чагылышы да булып
тора. Моны авыру кешегђ биргђн ачы дару
белђн
чагыштырга
мљмкин.

ЯЋАЛЫКЛАР
ЯЋАЛЫКЛАР

гез булырга мљмкиндер", - дигђн.
Ђл-Фадл ибн Сахл язган: "Аллаџныћ рђхмђте булып килгђн сынауларга, акыллы кеше битараф калырга тиеш тњгел, чљнки алар аныћ
гљнаџын юа џђм тњземлек, сабырлык љчен Аллаџныћ бњлђгенђ лаек
була. Сынаулар кешедђ кић књћеллелек тђрбияли, алар аша њтеп
кеше џђрвакыт тђњбђгђ џђм яхшылык эшлђњгђ ђзер буладыр". Шулай
итеп, сынаулар - кеше љчен Аллаџныћ рђхмђтенђ ирешњ юлы. Ђмма
моћа тњземнђр, чыдамнар, сабырлар џђм ныклы иманлы кешелђр
генђ ирешђ аладыр.
Шушы урында Пђйгамбђребезнећ (сгв) хђдисен искђ алу урынлы
булыр, ул ђйткђн: "Мљселманныћ
хђле гаќђптер, аныћ белђн булган
бљтен хђллђр аныћ љчен нигъмђттер,
бу иманлы кешедђн башкага бирелмђгђндер, ђгђр аћа сљенеч килсђ, ул
Аллаџка шљкер итђ дђ, саваплы буладыр, ђгђр бђла килсђ, ул сабыр итђ
дђ, тагын саваплы буладыр".
(Ахыры 3 нче биттђ.)

17 декабрь кљнне Г.Камал исемендђге Татар дђњлђт академия театрында зур тарихка ия булган
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе њзенећ
130 еллыгын билгелђп њтте.
Мђгърифђтче Галимќан Баруди
тарафыннан нигез салынган мђдрђсђ
шђкертлђр арасында XXI гасырда да
популяр. Анда ел саен кљндезге, кичке џђм читтђн торып уку бњлеклђренђ
йљзлђрчђ студент кабул ителђ.
Њз вакытында ђлеге уку йортын
Хљсђен Ямашев, Камил Якуб, Фатих
Ђмирхан, Мђќит Гафури, Фђтхи Борнаш, Кђрим Тинчурин, Нђкый
Исђнбђт, Солтан Габђши, Салих
Сђйдђшев, Бакый Урманче кебек
мђшџњр затлар, татар миллђтенећ зыялылары тђмамлаган.
Мђгълњматлар
ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ рђсми
сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

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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ИДЕЛ БУЕ, УРАЛ ТЉБЂКЛЂРЕНДЂ
ИСЛАМ ДИНЕ џђм ТАТАР ЭШМЂКЂРЛЂРЕ
(XIX гасырныћ икенче яртысы – XX гасыр башы)

Татар сђњдђгђрлђре џђм промышленниклары, революциягђ
кадђрге Россиядђ татар халкыныћ књпчелеге кебек, ислам дине
кануннары белђн яшђњче дини кешелђр була. Аларныћ мљселман диненђ ихлас бирелгђнлеге тљрле гамђллђрендђ џђм тормыш рђвешлђрендђ чагылыш таба. Эшмђкђрлђрнећ љлкђн
буын вђкиллђре мљселманлыкныћ барлык талђплђрен катгый
тљстђ њтђп яшђргђ тырыша. Љлкђн буын џђм урта буын вђкиллђренећ бар љлеше дђ мђчетлђргђ џђм гыйбадђт кылу урыннарына даими йљри. Ђ инде яшь сђњдђгђрлђр џђм фабрикантлар,
ислам традициялђре џђм дин кушуы буенча, асылда бђйрђм
кљннђрендђ џђм џђр ќомгада мђчетлђргђ књмђк намазга ќыела.
Ата-бабалары каберлђренђ, аларныћ истђлегенђ сакчыл мљнђсђбђт барлык буын эшмђкђрлђренђ хас була. Тљбђгебездђ аларныћ
якыннары џђм туган-тумачаларыныћ мљселман
гореф-гадђтлђре буенча бик ђйбђт каралган каберлђре шул хакта сљйли. Зђвык белђн эшлђнгђн
кабер ташлары да татар-мљселман традициялђрен ачык чагылдыра. Татар эшмђкђрлђренђ
аларны ић шђп осталар эшлђп бирђ.
Тарихыбызда ђдђбиятта гына тњгел, татармљселман тормышыныћ кайбер љлкђлђрендђ дђ
суфичылык йогынтысы билгеле бер урын алып
тора. Акчуриннар њзлђренећ ата-бабалары каберлђреннђн тыш, мљселманнарныћ изге каберлеклђре дип саналган урыннарны да књћел
ќылысы биреп карый. Шулар арасыннан ике
каберне телгђ алып њтђсе килђ. Берсе - гаять
хђтерле булып, бљтен Коръђнне яттан белгђн,
тик бик яшьли якты дљньядан киткђн Пакизђ
исемле кызныкы (Сембер губернасындагы Карсун љязенђ караган Гурьевка авылында). Икенчесе - Сембер губернасындагы Сенгилей љязенђ
караган Калны (Калда) авылыннан 4-5 чакрым
ераклыкта урнашкан билгесез юлчы - Шаџбан
бабай кабере. Ђстерхан сђњдђгђрлђре Габделяшит џђм Хљсђен Еремеевлар Фђрит ахун
белђн 1891 елныћ ќђендђ ќирле мљселман каберлђрен таш койма белђн ђйлђндереп алу љчен
акча ќыю эшен оештыра.
Бигрђк тђ атаклы сђњдђгђр Заџидулла
Шђфигуллин њзенећ авылдашлары (Казан губернасындагы Чуел (Цивильск) љязенђ караган
Акъегет авылы) каберлђренђ њтђ сакчыл џђм
ихтирамлы мљнђсђбђте белђн аерылып тора.
Жандармерия сводкаларында ќирле зират турында "... Шђфигуллин тарафыннан бик
ђйбђтлђп каралган" дигђн сњзлђр табарга була
хђтта. Татар сђњдђгђрлђре мљселман зиратын
карап тоту љчен Ирбит ярминкђсендђ даими
рђвештђ акча ќыя.
Татар эшмђкђрлђре Ураза џђм Корбан
бђйрђмнђрен оештыру џђм њткђрњдђ дђ актив
катнаша. Алар бђйрђм чыгымнарын њз љстенђ
ала, милеклђренећ бер љлешен, акчаларын сђдака итеп бирђ. Аксакаллар ђйтњенчђ, фабрикантларныћ кушуы буенча, бђйрђмгђ килњчелђргђ
намаз укырга ућайлы булсын љчен мђчетлђр
тирђсенђ киез ќђелђ.
Тљбђкнећ татар сђњдђгђрлђре џђм промышленниклары, ислам талђплђрен њтђњ
йљзеннђн, ќирле мљселманнарныћ Мђккђ џђм
Мђдинђгђ хаќга баруларын оештыра. Мљселман љммђтендђге байтак кешелђр Хљсђеновлар, Рђмиевлђр, Акчуриннар, Яушевлар, Дебердиевлар, Юнысовлар, Апанаевлар акчасына хаќ
кылуга ирешђ.
Књп кенђ татар эшмђкђрлђре њзлђре дђ хаќ
кыла. Акчуриннар арасыннан ић беренче булып
Зљя башы (Старое Тимошкино) фабрикасы хуќасы Сљлђйман Абдулла улы хаќ кылган булса
кирђк. 1864 елныћ маенда була бу. Фабрикантка иптђшкђ фабрика мулласы Зыятдин
Мљстђкыймов иярђ. Сљлђйманныћ Ильяс исемле абыйсы Акчуриннар арасыннан икенче булып Мђккђ џђм Мђдинђ тарафларына барып
кайта. XIX гасырныћ 80 нче еллары урталарында Ђсфђндияр Курамша улы хаќ кыла. 1899
елда исђ Тимербулат Курамша улы Акчурин
Айшђ исемле кызы белђн бергђлђп мљселманнарныћ изге урыннарында булып кайта. Фабрикант Дебердиевлар нђселеннђн булган
Мљхђммђд-Йосыф Мљхђммђд-Ђмин улы да
алар белђн бергђ хаќ кыла. Т.К. Акчуринныћ
башка кызлары да хаќиялђргђ ђйлђнђ.
Изге урыннарга хаќ кылулар ќђџђтеннђн
Саратов фабрикантлары - Дебердиевларны
аерым билгелђп њтђргђ кирђк. Алар Россиядђн
килњчелђрне, ић элек татарларны кабул итњ љчен
Мђккђ џђм Мђдинђ шђџђрлђрендђ йортлар тота.
Атаклы татар галиме (тарихчы, дин белгече),
ќђмђгать эшлеклесе Мљхђммђд Морат Рђмзи
мљселманнарныћ изге урыннарында Дебердиев-

ларныћ вђкиле була. Казанныћ танылган йортлар хуќасы Мљхђммђд-Шакир Закир улы Бигаев 1917 елга кадђр Мђдинђдђ, шулай ук Константинопольдђ (хђзерге Истанбул. - ред.) йортлар
тота. XIX гасыр урталарында Казанныћ атаклы
сђњдђгђре Корбангали бине Мортада бине Исмђгыйль бине Йосыф бине Борнай Мђдинђдђ зур
тђккђлђр (тђккыялђр) тљзњгђ акча бњлеп бирђ.
Татар сђњдђгђрлђре џђм промышленниклары
ничек тђ дин эшлеклелђренђ хаќ кылу мљмкинлеге тудырырга тырыша. Ш.Мђрќани 1880
елныћ 11 августында Мђккђ џђм Мђдинђгђ хаќ
кылырга барганда, Тњбђн Новгород ярминкђсенђ
кереп чыга. Биредђ мљселман сђњдђгђрлђре аћа
бњлђк йљзеннђн 300 сум акча бирђ.
Тљбђк губерналарында, шулай ук аннан
читтђ йљзлђрчђ мђчет татар эшмђкђрлђре акчасына тљзелђ џђм карап тотыла. 1853 елда
Сембер сђњдђгђре Курамша Абдулла улы Акчурин губерна њзђгендђ мљселманнар љчен таштан гыйбадђт кылу йорты тљзи. Йорт Лосевая
урамында (хђзерге Ульяновск шђџђрендђге
Федерация урамы) калкып чыга. Ђйтергђ кирђк,
инде 1838 елда ук тњбђн хђрби чиннар љчен
шђџђр мљселманнары арасыннан мулла билгелђнеп куела. Казнадан ул елына 100 сум
књлђмендђ акча ала. 1853 елга кадђр Сембер
мљселманнары (беренче чиратта - татарлар)
сђњдђгђр Ильясовныћ шђхси йортында намазлар укый. Курамшаныћ эшен Идел буе
тљбђгендђ ић зур сукно (постау) ќитештерњ
эшен оештырган улы Тимербулат дђвам иттерђ.
1865 елда аныћ акчасына бик матур манара
тљзеп куелгач, гыйбадђт кылу йорты мђчеткђ
ђйлђнђ. Сембер губернасыныћ беренче џђм
бердђнбер таш мђчете була ул. Губернаныћ
калган 138 мђчете барысы да агачтан эшлђнђ.
Шулай итеп, татар егетлђре - сукно фабрикантлары тырышлыклары белђн Сембер шђџђрендђ
беренче мљселман мђчете пђйда була.
XIX гасырныћ 70 нче еллары башында,
шђџђрдђ яшђњче татарлар саны сизелерлек арткач, мђчет бинасы тараеп калгандай була. Т.К.
Акчурин њз диндђшлђренђ янђ ярдђмгђ килђ:
1874 елда шушы изге максатка акча бњлеп бирђ.
Яшь сђњдђгђр џђм фабрикант биргђн акча бинаны кићђйтњгђ тотыла. Реконструкция ясау
нђтиќђсендђ мђчет эче ян-ягыннан љч сажинга
зурая. Шулай итеп, изге йорт љч йљздђн артыграк кешене сыйдыра башлый. Мђчет губерна
њзђгенећ ђллђ кайдан ук књзгђ ташланып торган бик матур бинасына ђйлђнђ. Бу елларда
мђчетлђрне џђм алар каршында уку йортларын
Сембер, Саратов губерналарында, Самарада Акчуриннар; Оренбург губернасында (шул
исђптђн Чилђбедђ џђм Троицкида) - Яушевлар;
Самара, Оренбург, Уфа, Казан губерналарында,
Идел буе џђм Урал тљбђгенећ башка губерналарында Хљсђеновлар сала.
Эшмђкђрлђр, мђчет тљзњ белђн беррђттђн,
аларны карап тотуда, файдалану, тљзеклђндерњ,
яктылык, ќылылык белђн тђэмин итњдђ дђ зур
ярдђм књрсђтеп килђ. XX гасыр башларында
танылган сђњдђгђр Заџидулла Шђфигуллин Казан губернасындагы Чуел (Цивильск) љязенђ
караган Акъегет авылындагы мђчет комплексы љчен йљзлђрчђ сажин утын бњлеп бирђ.
Авылныћ мљселманнар мђхђллђсе ярты гасыр
дђвамында диярлек ђлеге атаклы сђњдђгђр "канаты астында" яши. Шул ук вакытта З.Шђфигуллин њзенећ тљп сђњдђ эшчђнлеген Себердђ
(Иркутскида), ягъни њз авылыннан шактый ерак
тарафларда алып бара. Ярдђмчеллек, хђерхаџлык З.Шђфигуллинга гына тњгел, тљбђктђге књп
кенђ башка татар эшмђкђрлђренђ дђ хас була.
XIX гасырныћ 80 нче елларында Саратов
губернасыныћ Кузнецк џђм Хвалын љязлђрендђ
124 мђчетне карап тоту халык ќилкђсенђ 90 мећ
сумга тљшђ. Ђлеге чыгымнарныћ байтак љлешен татар эшмђкђрлђре књтђрђ.
Гыйбадђтханђлђрнећ књпчелендђ мђгърифђтле, ђзерлекле имамнар хезмђт итђ. XIX га-

Бай Казан сђњдђгђре гаилђсе. XIX-XX йљз башы.
сырныћ икенче яртысында Сембер шђџђре
мљселманнары мђчетендђ Габделвђли Гаффаров указлы мулла була. 60 нчы елларда (XIX
йљз) ул Сембер статистика комитетыныћ хакыйкый ђгъзасы булып тора. Акчуриннар џђм
Сембер шђџђре мљселманнары арасыннан башка эшмђкђрлђр тљзегђн књп кенђ юридик документлар нђкъ менђ шуныћ аша уза. Ул, аерым
алганда, Акчуриннар џђм башка сђњдђгђр нђселенећ кайбер вђкиллђренђ караган васыятьнамђлђрне рус теленђ тђрќемђ итеп калдыра.
Шулай ук XIX гасырныћ 70-80 нче елларында Сембер губернасыныћ Карсун љязенђ
караган Ляховка авылындагы Акчуриннар фабрикасында мулла була. Ул њзенећ хезмђтен
иќтимагый эш сыйфатында алып баргандыр,
књрђсећ. Ђлеге рус авылында књпмедер эшче
татарлар да яши. Асылда алар губернаныћ Карсун, Сенгилей љязлђре џђм башка љязлђрнећ
татар авыллары крестьяннары була. Ляховкада
татар (мљселман) зираты да барлыкка килђ.
XX гасыр башларында (1909 ел) Т.Акчурин ширкђтенећ Самайкин фабрикасында
Мљгшетдин Мамышев мулла була. XIX гасыр
азагы - XX гасыр башларында Самара губернасыныћ Мулловка авылында Алиевлар фабрикасы каршындагы мђчеттђ Камалетдин Раимов
дигђн кеше мулла хезмђтен башкара. Ул бик
белемле шђхес була. Нђкъ менђ шушы мулла
XIX гасырныћ 90 нчы елларында Европа џђм
Азиянећ њсемлеклђр, хайваннар дљньясы сњзлеген берничђ телдђ (гарђп, фарсы, тљрек, татар,
рус, француз теллђрендђ џђм латинча) ђзерли.
Идел буе џђм Урал тљбђгенећ мљселманнар ќђмгыятьлђре Санкт-Петербургта,
Мђскђњдђ џђм башка сђнђгать њзђклђрендђ
сђњдђ эшчђнлеге алып баручы якташларыныћ
даими ярдђмен тоеп яши. Татар эшмђкђрлђре
Санкт-Петербургта ќђмигъ мђчете џђм Тњбђн
Новгородта њзенчђлекле мљселман комплексы
кору љчен акча ќыю буенча Россия књлђмендђге акциялђрдђ актив катнаша.
Татар сђњдђгђрлђре џђм промышленниклары мљселман руханиларына карата ихтирамлы
мљнђсђбђттђ булып, алар белђн аеруча танылган кешелђр, шул исђптђн дин галимнђре белђн
еш очрашып торган. Ш.Мђрќани гомеренећ соћгы елларында фабрикант Алиевлар чакыруы
белђн Сембергђ килеп, аларда кунакта була. Бу
сђфђренђ ул бер шђкерте белђн чыга. Бљек галим џђм дин белгече њзен кунакка чакырган
фабрикантлар џђм Сембернећ мљселманнар
ќђмгыяте вђкиллђре белђн ќирле мђчеттђ намаз укый (дљрес, мђчетнећ Сембердђ тњгел,
сђњдђгђр џђм фабрикант Алиевлар утарында
урнашкан булуы бар). 1880 елныћ июнендђ И.К.
Акчурин Казан сђњдђгђре Якуп Чукин йортында
кунак була. Ибраџим биредђге кунаклар арасыннан танылган татар галиме - дин белгече
Ш.Мђрќанине књреп ала. Форсаттан файдаланып, И.Акчурин галимнђн: "Хђзрђт! Эшлђпђ кию
ислам шђригате хљкеменђ караганда мљселманнар љчен хђрам буламы? - дип сорый. Танылган
галим, моћа ќавап йљзеннђн: "Хђрам булу кайда,
мђкруџ булуын дђгъва кылырга да урын юк", ди. Ђлеге сљйлђшњнећ асылы безгђ татар дин
ђџеле Ризаэддин Фђхреддин аша мђгълњм.
Хђсђн Акчурин да танылган дин белгече
џђм галимне яхшы белђ. Аны Шиџабетдин
Мђрќани белђн ђле кечкенђ чагында ук ђтисе
Т.К. Акчурин гыйбадђт кылу йортында таныштырган булса кирђк. Безнећ уйлавыбызча, ђлеге

очрашу соћыннан малайныћ тљрле фђннђр, беренче чиратта ислам дине тарихы, мђдђнияте
џђм музей эше белђн мавыгуында зур роль уйнагандыр. Бљек миллђттђше белђн шушы очрашып сљйлђшњ очрагын Х.Т. Акчурин бљтен
гомере буе књћел тњрендђ саклый. Дљрес, алар
аннан соћ да очрашкалыйлар. Шундый очрашуларныћ берсендђ Хђсђн Акчурин Ш.Мђрќанидђн: "Рђсем алдырту дљресме?" - дип сорый.
"Диварда асылып куелмаса, љстђл астында гына
торса, зур тыю юк", - дигђнрђк ќавап ишетђ ул.
Хђсђн Акчурин танылган мљселман
фђлсђфђчесе, дин џђм сђясђт эшлеклесе ђлЂфгани Мљхђммђд бине Сафдар Ќамалетдинны да яхшы белђ. Алар 1887-1889 елларда
Санкт-Петербургта очрашкан булса кирђк. Безнећ фикеребезчђ, фабрикант, меценат џђм ислам динен яхшы белњче кеше буларак, ђл-Ђфгани да зур тђэсир калдыра. Аныћ њз фотосурђтен Х.Акчуринга бњлђк итње - моныћ ачык дђлиле. Ул чагында бик сирђк књренеш була бу.
Татар эшмђкђрлђре кайбер дин эшлеклелђре белђн туганлаша да ђле. Ђйтик, Курамша
Акчурин њзенећ кызы Мђгъберњсне танылган
мђгърифђтче џђм дин эшлеклесе, Ш.Мђрќанинећ шђкерте Борџанетдин Насретдинга; фабрикант Агишевлар кызларын Саратовныћ дини
эшлеклелђреннђн берсе Енгалычевка кияњгђ
бирђ, улларын исђ Ш.Мђрќани нђселеннђн булган кызга љйлђндереп, шушы бљек татар мђгърифђтчесе белђн туганлаша.
Югарыда бђян ителгђннђрдђн књренгђнчђ,
татар сђњдђгђрлђре џђм промышленниклары Идел
буе џђм Урал тљбђгенећ мљселман мђхђллђлђре
тормышында мљџим роль уйный. XIX гасырныћ
икенче яртысы - XX гасырда татар эшмђкђрлђренећ тљбђктђге мљселман ќђмгыятьлђренђ
ярдђм кулы сузып яшђве изге традициягђ ђйлђнђ.
Аллаџ ризалыгы љчен башкарыла торган бу эш
берничђ юнђлештђ алып барыла.
Беренчедђн, эшмђкђрлђр мђхђллђлђрне
игътибар њзђгенђ алып, шунда даими яшилђр
џђм сђњдђ-сђнђгать эшчђнлеген дђ шунда алып
баралар. Татар сђњдђгђрлђре џђм промышленникларыныћ књпчелеге љчен хас була бу.
Икенчедђн, эшмђкђрлђр њзлђре туып њскђн
ќирлђрдђге ќђмгыятьлђрнећ тормышы белђн
даими кызыксынып яшилђр. Сђњдђгђрлђр, фабрикант џђм сђњдђгђрлђр бљтен Россия империясе буйлап таралган мђхђллђлђренђ булышып
яшђргђ тырышалар. Эшмђкђрлђр якташлары
турында кайгыртуны изге эш итеп саныйлар.
Алар авылдашларыныћ гозерлђренђ беркайчан
да битараф калмыйлар.
Љченчедђн, татар эшмђкђрлђре тљбђкнећ
генђ тњгел, гомумђн, илнећ башка љязлђрендђ,
шђџђрлђре џђм губерналарында урнашкан
ќђмгыятьлђр ихтыяќларын канђгатьлђндерњ
максатында ућышлы эшлилђр. Бу очракта ярдђмнећ ике тљрле формасы кулланыла. Беренчесе - аерым бер сђњдђгђрлђр џђм фабрикантларныћ мђхђллђлђргђ ярдђм итње, шул исђптђн
мђчетлђр тљзње. Икенчесе - эшмђкђрлђрнећ
тљбђк џђм бљтен Россия књлђмендђге тљрле
хђйрия акциялђрендђ катнашуы.
Дњртенчедђн, татар сђњдђгђрлђре џђм промышленниклары дини кешелђр белђн тугандашлык мљнђсђбђтлђре корырга тырыша. Бу исђ
эшмђкђрлђрнећ аћ-белемен, мђдђниятен арттыруга ярдђм итђ.
Наил ТАИРОВ,
тарих фђннђре докторы
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"Таян Аллага" конкурсына йомгак ясалды
18 декабрь кљнне Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте
тарафыннан оештырылган III
"Таян Аллага" ђдђби конкурсыныћ ќићњчесе билгеле булды.
Ул - Казан (Идел буе) федераль
университетындагы Филология џђм сђнгать институты студенты Алмаз Мансуров.
Исегезгђ тљшерђбез: ђлеге конкурсны
2010 елда Вђлиулла хђзрђт Якупов башлап
ќибђргђн иде.
Быелгы конкурста њзлђренећ дини эчтђлектђге ђсђрлђре белђн 26 кеше катнашты.
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ
уку-укыту бњлеге мљдире Айдар Карибуллин
сњзлђренђ караганда, конкурсны уздыруныћ
тљп максаты булып, узган гасыр башында
зыялы татар ђдиплђре тарафыннан нигез салынган традициялђрне торгызу тора.
Конкурсныћ исеменђ килгђндђ исђ, ул
халкыбызныћ бљек шагыйре Габдулла Тукайныћ балаларга атап язылган "Таян Аллага"
шигыреннђн алынган. Билгеле булганча, Тукай - Ислам тематикасына караган бик књп
ђсђрлђр авторы, шућа књрђ жюри нђкъ менђ
аныћ традициясен дђвам итњчелђрне сайлап
алырга тырышкан.
Жюри составына быел филология

фђннђре докторы, КФУ профессоры Фоат Галимуллин; Г.Ибраџимов ис. Тел, ђдђбият џђм
сђнгать институтыныћ ђдђбият бњлеге мљдире Фђридђ Хђсђнова; "Чын мирас" журналыныћ баш мљхђррир урынбасары Рамил Ханнанов; шагыйрь, Г.Тукай исемендђге Дђњлђт
бњлђге иясе Ркаил Зђйдулла; Татарстан Милли китапханђсенећ фђнни эшлђр буенча директор урынбасары Ирек Џадиев кергђн иде.
Башка еллардан аермалы буларак, быелгы конкурста ић яшь џђм ић љлкђн катнашучылар да билгелђп њтелде. Шулай итеп,
Чњпрђле районында яшђп ятучы шагыйрь
Рафаэль Сираќи (аћа 74 яшь) ић љлкђне булса, Энќе Ђхмђтќанова - ић яше дип табылды.
Конкурс берничђ номинациядђ узды.
Жюри ђгъзаларыныћ бердђм фикере буенча,
"Проза" номинациясендђ ић яхшы ђсђр авторы булып Дилбђр Булатова танылды. II урын
Зљџрђ Вилдановага бирелсђ, III урын - Зљлфия
Шђйхетдиновада.
"Шигърият" номинациясендђ I урынны
Руслан Сљлђйманов яулады, II џђм III урыннарны Нурфия Халикова белђн Илнар Нотфуллин бњлеште.
"Аерым жанрларны њстерњ" номинациялђре буенча да ќићњчелђр билгелђп њтелде: алар
- Рузилђ Абдушова белђн Раилђ Галиева (драматургия) џђм Гљлнур Корбанова (балалар
ђдђбияты). Азат Йосыпов (публицистика),

Фђнњс Хђбибуллин (проза), Гњзђл Сафина (шигърият) кызыксындыру бњлђклђренђ ия булды.
Шунысы игътибарга лаек: љченче конкурска йомгак ясалу белђн њк, 2013 ел бђйгесенђ старт бирелде. Ђсђрлђрне Татарстан
мљфтияте адресына (420111 Казан шђџ., Лобачевский ур., 6 нчы йорт) ќибђрергђ кирђк
булачак. Килђчђктђ ђдђби ђсђрлђрдђн торган
ќыентык та басылып чыгар, дип кљтелђ.
Газета укучыларыбыз игътибарына III

Алмаз МАНСУРОВ

Гади рђсем
фђлсђфђсе
Якынлашып килњче бђйрђм миндђ
ђллђ нинди татлы хислђр љермђсе
кузгата. Талгын гына искђн ќилгђ
йљземне куям да, дулкынландыргыч хатирђлђр дљньясына чумам.
Бу хђл нђкъ бер ел элек булды. Ватанны саклаучылар кљне ућаеннан мића бер кыз бњлђккђ тљргђк
бирде. Аныћ эчендђ ни барын белмђсђм дђ, ул мића
шундый кљчле тђэсир итте ки, ничек шатлануымны
књз алдына да китерђ алмыйсыз. Белмим, бу минутларда минем књћел кылларыма нђрсђ кагылып
њткђндер, лђкин тљргђкне сњткђнче њк бњлђкне яратып љлгергђн идем инде мин. Бђлки моћа минем
эчке сиземлђвем ярдђм иткђндер, ђ бђлки тљргђкнећ
бер почмагына язылган "Йљрђк дустыма" сњзлђре
йогынты ясагандыр.
Ђ тљргђктђ гади бер рђсем иде. Џђм анда њзђк
љзгеч сугыш књренеше тасвирланган. Љс-башы
сђлђмђ, киеме теткђлђнеп беткђн, бер кулы яралы
совет сугышчысы, граната тотып, фашист танкына
таба њрмђли. Ђ танк, њлђксђлђр белђн тулы шыксыз кырда њзен хуќа санап, њкерђ-њкерђ кортка охшап калган кеше љстенђ килђ. Солдат янындагы
чокырларда, џавага књтђрелгђн балчык артында
њлем сагалап торган тљсле тоела.
Њзем дђ сизмђстђн, карашымны рђсемнећ љске
ягына, џавага књчердем. Анда бернђрсђ дђ юк диярлек, бары авыр соры болытлар тасвирланган. Тукта!.. Ялгышканмын, бер кош бар икђн. Ђйе, ђйе...
Ђле ул бик матур да, тик бик борчулы гына. Кош
кђкрђйгђн, затлы каурыйларын књперткђн џђм, нђни
томшыгын ачып, ќиргђ тљбђлгђн. Гњя рђсемдђ
аныћ: "Туган ягымныћ батыр улын харап итђлђр,
њтерђлђр!" - дип кычкырган мђле тасвирланган.
Мин њземнећ хис-тойгыларыма бирелдем џђм
рђсемне њзгђртергђ, аћа ниндидер якты бер нур
кертергђ телђдем. Бармагым белђн солдат кулында коточкыч булып књренгђн гранатаны капладым.
Шушы кечкенђ генђ явызлык билгесен алып атудан рђсемдђ берни дђ њзгђрмђде. Шулай ук кеше
љстенђ танк килђ.
"Граната юкка чыккач, димђк, ул аны ыргыткан... Шулай булгач, фашист танкы шартлаган булып чыга", - дип уйладым да, учым белђн танкны
капладым. Юкка сљенгђнмен икђн. Каенлыкныћ
исђн калган башыннан тагын бер коточкыч машина чыгып килђ. Мин аны да тиз генђ юк иттем.
Рђсем бушап калды. Хђзер анда тынычлык. Тик
барыбер нидер ќитми, нђрсђдер књћелне тырный.
Ђйе, бу андагы ќимереклек икђн. Шушы кечкенђ
генђ кђгазь битенђ тасвирланган мђхшђр. Књпме

гњзђллекнећ башына ќиткђн сугыш, књпме бер
гљнаџсыз кешелђр, кош-кортлар џђлак булганнар.
Рђсемне читкђ алып куйдым да, уйлар дићгезенђ чумдым. Дус кызымныћ бу иќат ќимешенђ
њзгђрешлђр кертергђ кирђкми дигђн нђтиќђгђ килдем. Ни љченме? Чљнки анда тасвирланган џђр деталь чынбарлыкны ачык чагылдыра, уйлануларга
этђрђ џђм нђтиќђлђр ясарга ярдђм итђ.
Њзенећ гомерен дђ жђллђмичђ, патриотик
хислђр кичереп, туган илен саклаучы солдат. Лђкин
кирђкме икђн аћа бу сугыш? Бђлки аныћ тынычлыкта, иле белђн горурланып, аћа хезмђт итеп яшисе
килђдер? Ђ сугыш? Сугышны кем чыгара соћ? Сугыш чыгаручыны "кеше" дип атап буламы? Књрђ
торып туган илен талауга, бетерњгђ, ђ туган халкын
њлемгђ дучар иткђн кешене "патриот" дип атап буламы? Юк кебек...
Без XXI гасырда яшибез. Батырлык, Туган илгђ
мђхђббђт сугышта, я булмаса књкрђгећне фашист
пулясы астына куюда тњгел, ђ ќиребездђ тынычлык, бердђмлек џђм гњзђллек саклауда чагыла.
Килђчђк буынга сђламђт ќђмгыять калдыру - безнећ бурычыбыз!
Рђсемгђ килгђндђ, мин аны ђле дђ саклыйм.
Минем љчен аеруча "Йљрђк дустыма" сњзлђре кадерле. Ђйе, дус кызым йљрђгеннђн чыкканнарны
кђгазьгђ тљшерђ алган, ђ мин аныћ ђйтђсе килгђн
фикерен тотып ала белдем. Шулай итеп, дус кызымныћ йљрђк дустына ђверелдем.

Рђхмђт, кыш!
Тђрђзђгђ гњзђл бизђк сала,
Салкын пыяланы чуарлый.
Кыш ясаган рђсем кабатланмас,
Карап торам аны тын алмый.
Ђ урамда тыныч тњгел бугай
Ишетелђ ямьсез, ђче тавыш.
Бозны эретђм дђ, тышка карыйм.
Књћелемђ њтеп керђ сагыш.
Матурлыкка сђќдђ кылган мђлне
Урам хђллђре дђ онытылган.
Ђ кыш уяу, ќирне пакьлђр љчен
Ак кар коя салкын болытыннан.
Рђхмђт, кышка! Аз булса да каплый,
Гљнаџларны безнећ књћелдђге.
Ямьсезлекне яшерђ бизђк ясап,
Тђрђзђгђ љйнећ тњрендђге.

"Таян Аллага" конкурсында Гран-прига лаек
булган Алмаз Мансуров иќатыннан бер хикђя џђм шигырь (аста) тђкъдим итђбез.
Фотода: конкурс ќићњчесе Алмаз
Мансуров Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ уку-укыту бњлеге мљдире Айдар Карибуллин (сулда) џђм жюри ђгъзасы, КФУ профессоры Фоат Галимуллин
(ућда) белђн.

Нияз САБИРЌАНОВ

Аллаџ њзенећ
яраткан колын
сынауга тартыр
(Ахыры.
Башы 1 нче биттђ.)
Ђгђр мљэмингђ сынау килсђ, ул:
"Иннђ лиллђџи вђ иннђ илђйџи раќигњн", - дип ђйтергђ, яисђ: "Кадђруллаџи вђ мђђ шђђ фђгалђ", - дияргђ
тиеш. Ђмма кеше тормышындагы ић
кадерле џђм ић мљџим вакыт - ул
авырлыклардан соћ Аллаџка ђйлђнеп
кайту, бђла-казалардан, хђсрђттђн
бары тик ул гына ќићеллек бирђ алганын аћлау.
Аллаџы
Тђгалђ
ђйткђн:
"Џђрхђлдђ, сезне бераз куркытып,
ачлык биреп, малларыгызны киметеп,
нигъмђтегезне азайтып, якыннарыгызныћ ќанын алып сыныйбыз.
Тњзем булганнарга сљенеч бир, алар
ђйтерлђр: "Без Аллаџ бђндђлђре џђм
Аћа ђйлђнеп кайтачакбыз". Алар Аллаџныћ рђхмђтенђ џђм ярлыкавына
лаектыр. Туры юлны тапканнар да
шулар булыр.
Иманлы бђндђ њзенђ килгђн
бђла-казадан нђтиќђ ясый белергђ
тиешле. Шуныћ аркасында килгђн
зыян зурмы, ул безнећ файдагамы?
Ђгђр дђ ныклап уйлап карасак, без
алганы зуррак џђм файдалырак икђнен, Аллаџныћ безнећ язмышыбызны хђерлерђк итеп яратканын књрербез. Монысы - бер булса, икенчедђн,
бу бђла-казалар мића гына тњгел бит
дип уйлау, џђм гомерећнећ ић бђхетле минутларын књздђн кичереп, Аллаџка шљкер итњ шулай ук иманнандыр.
Ибн Мђсгњд ђйткђн: "Џђрбер
шатлыклы мизгел љчен кайгылы мизгел булмый калмастыр, шатлык белђн
тулмаган йорт юктыр, ђмма алар да
кайгы белђн тулмый калмастыр". Ибн
Сирин ђйткђн: "Яшькђ коенмаган кљлњ
булмастыр". Шуны аћларга кирђк:
паникага бирелњ авырлыкны ќићелђйтми, ђ бђлки авырайта гына. Синећ
паникага бирелњећ дошманнарыћны
гына сљендерђдер. Димђк, шайтанны
сљендерђсећ џђм шул ук вакытта
синећ кайгыга каршы тора алуыћ
кими, шулай итеп, савабыћ да кимидер.

Билгеле, сынауны њткђн вакытта
књркђм сабырлык кирђктер, сића
килгђн бђла-казаны кемнђндер књрњ,
њз-њзећне гаеплђњ яхшы тњгелдер.
Аллаџныћ сынавыннан куркырга вђ
канђгатьсезлек књрсђтергђ кирђк
тњгелдер, бђлки аны њтњ юлларын
эзлђргђ кирђк, Аллаџы Тђгалђнећ сезнећ тырышлыкны буш калдырмасын
уйларга кирђктер. Бигрђк тђ сезне
Сынаучы сезгђ караганда акыллырак
џђм рђхимлерђк икђнен, сынауны Ул
сезне бетерњ љчен тњгел, ђ бђлки сезнећ иманыгызныћ ныклыгын тикшерњ
љчен биргђнлеген истђ тотып, Аннан
ярлыкау сорауны, гыйбадђт кылуны
беркайчан да туктатырга кирђкмидер.
Сезгђ биргђн бђла-каза, кайгы белђн
Аллаџ сезнећ ќаныгызны чистартканын да аћларга кирђк, шуныћ белђн
Аллаџ сездђге тђкђбберлекне, эгоизмны куадыр, бђлки бу сыйфатлар
ахирђттђ сезгђ џђлак итњче
нђрсђлђрдђн булыр иде.
Шуны да истђ тотарга кирђк: бу
дљньядагы авырлыклар ахирђт тормышын ќићелђйтђ, бу дљньяда аз-маз
бђла-каза књреп, ахирђттђ мђћгелек
бђхет-сђгадђттђ булу хђерлерђктер.
Безгђ Пђйгамбђребезнећ (сгв):
"Ќђннђт бик књп авырлыклар белђн
ђйлђндереп алынгандыр, ђ ќђџђннђм
бик књп телђк џђм нђфес белђн уратылгандыр. Бу тормыш имансызга
ќђннђт, ђ иманлыга тљрмђдер", - дигђн
хђдисен искђ тљшерњ кирђк.
Мљселманга кайгы килсђ - аныћ
иманы сабырлыкка, шатлык килсђ шљкергђ тарта. Шуныћ љчен Аллаџтан бњлђк аласын ул онытмый. Ялгышып гљнаџ кылса, тђњбђгђ ашыга џђм
гљнаџыннан арына. Изгелек кылса,
аны ќиренђ ќиткереп њтђргђ тырыша. Ќыеп кына ђйткђндђ, мљселман
њзе кылган џђрбер гамђлдђн савап
алып, Аллаџныћ рђхмђтенђ омтыла.
Аллаџ Раббуль Гыйззђ џђрбарчаларыбызга књркђм сабырлыклар
бирсђ иде. Ђмин!
Ќђњдђт хђзрђт ХАРРАСОВ,
Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ Президиум ђгъзасы,
Тукай районы имам-мљхтђсибе
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Ђниемнећ дђ намаз укуын телим...
Мин ђниемнећ ислам дине кануннарын тљгђл њтђп баруын
бик тђ телим... Аныћ кабаттан намаз укый башлаячагына
љметлђнђм. Бервакыт ул намазларны њти башлаган иде, лђкин
соћрак, кызганыч, ташлады. Мића нђрсђ эшлђргђћ Кићђш бирегез, зинџар! Ул Аллаџы Тђгалђнећ барлыгына ышана, лђкин мин:
"Ђни, ђйдђ, намазларны да укый башла", - дигђч, тљрлесен ђйтђ:
я "вакытым юк" ди, я ниндидер сђбђплђр китерђ. Ђнием эшли.
Ђтием бу елныћ башында вафат булды.
Лилия, Чаллы шђџђре

Сезнећ соравыгызга дини
књзлектђн Татарстанныћ Кама
буе тљбђге казые Рљстђм хђзрђт
ШЂЙХЕВЂЛИЕВ ќавап бирђ:
- Пђйгамбђребез Саллђ-ллаџу
галђйџи њђ сђлђм ђйткђн: "Џђр
гамђл ниятећђ карап бђялђнђ…"
Ниятегез изге, Аллаџ кабул

кылсын. Ђмма белем аз булу
сђбђпле, изге ниятлђрне дђ тормышка ашырганда кеше хаталанырга
мљмкин. Шућа књрђ "Мин мљселман" дип кенђ Исламныћ биш баганасын тану џђм њтђњ аз. Ђлбђттђ,
намаз адђм баласына фарыз итеп
йљклђтелгђн мђќбњри гамђл џђм бу
хакта Аллаџы Тђгалђ КорђниКђримдђ ђйтђ: "Дљреслектђ, намаз,
вакыты билгелђнгђн фарыз гамђл
итеп, мљэминнђргђ йљклђтелде"
("Ђн-Ниса (Хатыннар)" сњрђсенећ
103 нче аяте; Ногмани тђфсиреннђн).
Кешене мђќбњрилђргђ кирђк
тњгел. Намазныћ ђџђмиятен, намазын укымаган кешелђргђ ирешђ

торган ќђзаларны йомшаклык белђн
аћлатырга кирђк. Бу, беренче чиратта, ата-ана белђн булган мљнђсђбђткђ кагыла џђм бу хакта тњбђндђ
китерелђчђк вакыйгада бик яхшы
књренђ.
Бер кеше Сђгыйд бине ђлМљсђйб янына килђ џђм: "Мин атаанага мђрхђмђтлелек турындагы
Коръђн аятенећ "Аларга књркђм
сњзлђр ђйт" дигђн љлешеннђн башка
бљтенесен дђ аћладым, мића шушы
сњзлђрнећ мђгънђсен аћлат", - дигђч,
ул: "Кол њзенећ хуќасы белђн нинди мљнђсђбђттђ булса, син дђ ата-анаћ
белђн шундый мљнђсђбђттђ булырга тиешсећ", - дигђн.
Аллаџы Тђгалђдђн ђниећнећ
намазга басуын сорап дога кылырга кирђк.
Догаларны кабул кылучы бары тик Аллаџы Тђгђлђ генђ. Иншалла, ђгђр дђ ђниећђ карата
књркђм холыклы булып, џђрвакытта яхшы мљнђсђбђттђ булсаћ, догаларыћны Аллаџы Тђгалђ кабул итђр
џђм ђниећ намазга басар.

Књћел књзећ сукыр булмасын
Сау-сђламђт, љрлек кебек
ир-егетлђрнећ кризиска,
заманага сылтап, тњбђн
тђгђрђњлђрен књреп,
йљрђк ђрни. Ђ бит арабызда бик ачы язмышлы, батыр йљрђкле кешелђр бар, шаклар катарлык. Шундый ирлђрнећ
берсе Мамадыш районыныћ Тњбђн Тђкђнеш
авылында яши. Рафаил
абый Фђлђхов ул. Аныћ
дљм сукыр калуына инде
ун ел икђн.
Кечкенђдђн табигатькђ гашыйк
Рафаил абый, бераз њскђч, табигать
књренешлђрен кђгазьгђ тљшерђ башлый. Кызыклы, матур књренешлђрне фотога тљшерњ белђн дђ мавыга.
Баш-аягы белђн иќатка чумган, ислам динен куђтлђп шигырьлђр,
нђсерлђр язу белђн дђ мавыккан Рафаил абыйныћ ђсђрлђре газеталарда
басыла. Ђ тљп џљнђре иќаттан ерак
була аныћ - рентгенолог-лаборант.
Аннан - электрик. "Ул вакытта трансформаторлар бик иске иде, кыска ялганыш нђтиќђсендђ шартлау булды
џђм очкын-ялкын књземђ бђрде, - дип
сљйли Рафаил абый. - Књп тђ њтмђде,

башта бер књзем сукырайды, љч ел
узгач, икенчесе дђ књрми башлады.
Бу - сђламђтлек љчен зарарлы
џљнђрлђрем нђтиќђседер инде. Дљм
сукырлыкта яшђњ баштарак бик авыр
булды. Нишлђргђ белмичђ, ишегалдында кљннђр буе бђрелђ-сугыла
йљри идем. Эч пошуга тњзђр чамам
калмый иде. Гомер юлында нинди генђ
кыенлыклар кичерсђм дђ, бу кадђр
чарасызлыкта калганым юк иде. Хатыным Илсљягђ рђхмђт, ул нык сабырлык књрсђтте, ярдђм итте". Рафаил
абый белђн инде 41 ел янђшђ атлаучы
Илсљя апа, чыннан да, ирен кљйлђп
кенђ тора. Бергђлђп алты бала
њстергђннђр: дњрт кыз, ике малай.
Лђкин Фђлђховлар гаилђсенђ бала
хђсрђте дђ кичерергђ язган икђн: "Казаньоргсинтез" заводында эшлђњче
кызлары фаќигале тљстђ њлеп киткђн.
Аныћ сабый баласын Рафаил абый
белђн Илсљя апа тђрбиялђп њстергђн.
- Мин кайвакыт кљненђ ике-љч
шигырь язам, тик аларны књчерергђ
Илсљянећ генђ вакыты аз, аныћ эше
бик књп, - ди Рафаил абый. - Тљнге
уникедђ дђ торып язам, таћ атканда
да. Язылган љстенђ язылмасын дип,
бер юл язам да, кђгазьне бљклим, аннан тагын язам, тагын бљклим. Бер
фикеремне язып куйыйм ђле дип
утырам да, китђ инде шуннан...

Хђзерге вакытта алты китап чыгарырлык материалым бар. Бер љлешен басмага ђзерлилђр дђ инде,
ярдђм итњчелђр табылыр дип ышанам.
Рафаил абый белђн Илсљя апаныћ биш баласы да авыл тормышын
сайлаган. Унике оныклары бар.
Гљрлђтеп яшђп яталар.
- Балалар бик булыша, алар
булмаса мал да асрый алмас идек.
Аллага шљкер, бик игелекле,
шђфкатьле, тђртипле булып њстелђр.
Ђле менђ љйгђ су керттелђр, - дип
сљенеп сљйли Илсљя апа.
Ќићел гђњдђле, ачык йљзле,
тђмле телле, сљйкемле бу апага 65
яшьне џич тђ бирерлек тњгел.
Тђкђнеш урта мђктђбендђ 37 ел башлангыч сыйныфларны укыткан ул.
Якты дљньяны књрмђгђн килеш
тђ аныћ матурлыгын тоеп, шигырьлђр язучы Рафаил абыйга, сабыр, итагатьле Илсљя апага карап
сокланып утырдым. Менђ нинди
парлардан њрнђк алып яшђргђ
кирђк! Тормышныћ гњзђллеген књрњ
љчен маћгай књзенећ генђ ачык булуы ќитми шул, ђ књћел књзенећ
ачык, якты булуы кирђк.
Фирая МИЋНЕГАЛИЕВА,
Мамадыш

Казанда намаз вакытлары

Руслан САБИРОВ:

МИЋА НЂСЕЛНЕ
АГАРТУЧЫ, НИГЕЗНЕ
САКЛАП ТОРУЧЫ, ДИЛЂР

Тарихи-мђдђни мирас елы кысаларында игълан
ителгђн Коръђн елы ућаеннан, Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте Коръђни-Кђримгђ булган игътибарны џђм ихтирамны арттыру љлкђсендђ шактый нђтиќђле эшлђр башкарды. Шулар арасында књптђн тњгел
Россия ислам университетында уздырылган Коръђн
укучылар конкурсы аеруча зур игътибарга лаек. Республикабыздагы ић яхшы Коръђн укучыларны берлђштергђн бђйгенећ ќићњчесе булган 23 яшьлек Руслан
Сабировка шул ућайдан берничђ сорау белђн
мљрђќђгать иттек.
- Дингђ килњећ ничегрђк булды? Коръђн укырга кайчан
љйрђндећ?
- 15 яшьлђрдђ Буа мђдрђсђсендђге махсус курсларга йљри башлаган идем, шуннан кызыксынып киттем. "Мљгаллим сђни" аша хђрефлђрне аерырга, сњзлђрне укырга
љйрђндем. Кыскасы, оеткысы
мђдрђсђдђ салынды, калганнарын
њзлегемнђн љйрђндем.
- Мондый бђйгелђрдђ элегрђк
катнашканыћ бар идеме?
- Моћа кадђр бернинди дђ
бђйгелђрдђ катнашканым булмады.
Коръђн укучылар конкурсында катнашуым да кызык кына килеп чыкты. Районыбыз имам-мљхтђсибе
Рљстђм хђзрђт Хђйбуллов: "Барып
кара, катнаш, Коръђн укучылар
белђн таныш", - дип ќибђргђн иде.
Катнашып кына тњгел, бњлђкле дђ
булып кайттым.
- Хђрби хезмђттђ булдыћмы?
- Ђйе, булдым. 2009-2010 елларда Екатеринбургта хезмђт итеп
кайттым. Аћа кадђр шунысын да

ђйтеп узасым килђ: 2008 елда
"Мљхђммђдия"гђ кергђн идем. Шул
чакта: "Хђрби хезмђттђн качу љчен
кердећ", дип ђйтњчелђр дђ булды.
Нђтиќђдђ, бер ел укыганнан соћ,
ђлеге сњзлђрнећ дљрес тњгеллеген
дђлиллђргђ телђп, армиягђ киттем.
- Хђзерге вакытта дин гыйлеме алуыћны кайда дђвам иттерђсећ?
- Дљрес, њзлектђн генђ љйрђнњ
ќитми, остазлар да кирђк. Бњгенге
кљндђ Буа мђдрђсђсендђ белем
алам. Россия ислам университетына керњ телђгем дђ кљчле. Ноябрь
аенда районыбызныћ Карлы авылы
мђчетенђ имам-хатыйб итеп билгелђделђр. Ђлеге вазифа зур ќаваплылык сорый, шућа да кайбер хыялтелђклђрне чиклђргђ туры килђ.
- Гаилђгез диниме?
- Гаилђдђ мин генђ динне тулысынча тотам. Ђти-ђнилђр сљенђлђр
генђ, бернинди дђ каршылык юк.
Минем турыда "нђселне агартучы,
нигезне саклап торучы", дилђр.
Ђћгђмђдђш Алинђ БИКМУЛЛИНА

Кабан арты мђчетенећ социаль
ашханђсе ремонтка ябылды
Кабан арты мђчете - Ислам
динен кабул итњгђ мећ ел исемендђге мђдрђсђ узган гасырныћ 90 нчы
елларыннан бирле мохтаќларга
ярдђм итеп килђ.
Мохтаќларны ќылы ризык белђн
тђэмин итњ максатыннан, 2008 елда
мђчет каршында социаль ашханђ ачылган иде. Тљрле кыен хђлдђ калучылар
љчен ђлеге ашханђ бердђнбер туклану
урыны булып торды. Монда даими
рђвештђ књп балалы гаилђлђр, студентлар, караучысыз калган љлкђннђр, инвалидлар, авыр хђлдђге кешелђр тукланды. Ятим балалар љчен бђйрђм та-

быннары ђзерлђнде, Рамазан аенда атна
саен сабыйларны мђчеткђ алып килеп
ифтар ашлары уздырылды. Физик яктан мљмкинлеклђре чиклђнгђннђргђ
ашамлыклар љлђшенде.
Књптђн тњгел Кабан арты мђчетенећ социаль ашханђсе ремонтка ябылды. Эшчђнлекне дђвам итњ љчен ярты
гасырлык бинага тиз арада капиталь
ремонт ясарга кирђк. Шушы изге эштђ
ярдђм књрсђтњегезне сорап, иганђ љчен
исђп-хисап счётын бастырабыз:
Получатель: Закабанная мечетьмедресе им. 1000-летия принятия
Ислама

Расчетный счет № 40703810000020004299, кор. счёт №
30101810000000000805, ИНН 1655031361, БИК 049205805, КПП
165501001 в "АК БАРС" банке г. Казани. Назначение платежа: Благотворительность. На ремонт Социальной столовой. Электронные
кошельки: Яндекс-кошелек: 410011607772122. Web money:
R443094877139. Татарстан, г. Казань, ул. Х.Такташа, д. 26, тел.: 27800-30, 537-12-83.
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