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МЂЋГЕ
СЊНМЂС ЉМЕТ

ОЧРАШУ УЗДЫ
20 декабрь кљнне Татар-

стан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ ярдђм књрсђтњ
џђм хђйрия бњлеге хезмђткђ-
рлђре Тњбђн Кама мљхтђсибђ-
тендђ булды. Алар "Балкыш"
яшњсмерлђр социаль-тернђклђн-
дерњ њзђген џђм Балалар йортын
карады. Шулай ук мљфтиятнећ
бњлек мљдире Гљлнара Садыйко-
ва Тњбђн Кама Ќђмигъ мђчете
хатын-кызлары оешмасы утыры-
шында катнашып, Диния нђзарђ-
те тарафыннан алып барыла тор-
ган хђйрия эшчђнлеге турында
сљйлђде.

Утырышта район имам-
мљхтђсибе Йосыф хђзрђт
Дђњлђтшин да чыгыш ясады.
Очрашу ахырында мђчет эшчђ-
нлегенђ кагылышлы фильм
књрсђтелде.

МЉСЕЛМАН ЯШЬЛЂРЕ
ЯРЫШЛАРДА

КЉЧ СЫНАШТЫ
4-19 декабрь кљннђрендђ

Казан шђџђренећ мљселман
яшьлђре арасында Спартаки-
ада ярышлары узды.

Чараны Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте џђм
Казан шђџђре муниципаль берђ-
млеге Башкарма комитеты оеш-
тырды.

Ярышлар ќићел атлетика,
стритбол, футбол, љстђл теннисы
буенча њтте.

Башкалабызныћ мљселман
яшьлђре арасында узган IV
Спартакиадада Россия ислам уни-
верситеты командасы ќићњче
дип табылды. II урынга "Мљхђм-
мђдия" мђдрђсђсе командасы
лаек булды. III урынны Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге мђдрђсђ шђкертлђре
яулады.

Ќићњче команда књчмђ ку-
бок џђм беренче дђрђќђдђге дип-
лом белђн бњлђклђнде.

РОССИЯДЂ "МЉСЕЛМАН-
НАРНЫЋ ГАЕПСЕЗЛЕГЕ"
ФИЛЬМЫ РЂСМИ
РЂВЕШТЂ ТЫЕЛДЫ

РФ Юстиция министр-
лыгы "Мљселманнарныћ га-
епсезлеге" фильмын рђсми
рђвештђ Россиядђ тыелган
фильмнар реестрына кертте.

Материал тыелганнар исем-
легенђ Мђскђњнећ Тверь район
суды карары чыкканнан соћ кер-
телде.

Прокуратура сорап алган
психологик-лингвистик тикше-
ренњ фильмныћ эчтђлеге дини
дошманлык уятуга, шулай ук дине
џђм дингђ мљнђсђбђте буенча
кешене кимсетњгђ юнђлдерелгђн
булуын раслады.

Исегезгђ тљшерђбез: 1 ок-
тябрь кљнне Мђскђњ шђџђренећ
Тверь район суды материалны
экстремистик дип таныды џђм ил
буенча таратуны тыю хакында
карар чыгарды. Ђмма ноябрь
аенда документларныћ идарђгђ
килеп ќитмђве сђбђпле, фильм
тыелганнар реестрына кертелми
торды дип хђбђр ителде.
WWW.ISLAM-TODAY.RU.

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ  рђсми
сайтыннан

(www.dumrt.ru) алынды

6+

БИШ НЂРСЂНЕ ДЉРЕС КУЛЛАН!

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Ђйе, ќђмђгать, Аллаџы Тђга-
лђнећ биргђн нигъмђтлђре књп:

Аллаџы Тђгалђ безгђ ошбу тор-
мышны, ќирдђ яшђњне насыйп
ђйлђде.

Аллаџы Тђгалђ безгђ яшьлек-
не, картлыкны бирде.

Аллаџы Тђгалђ безгђ дљрес
файдалану љчен вакытны бирде.

Аллаџы Тђгалђ безгђ шљкер
итњебез љчен сђламђтлек, авыру-
чирлђр бирде.

Аллаџы Тђгалђ безгђ сынау вђ
фикерлђњ љчен байлыкны вђ ярлы-
лыкны бирде.

Аллаџы Тђгалђ безгђ ошбу
дљньяда хезмђт кылу, аћардан
гыйбрђт алу џђм дљньяга ни љчен
килњебезнећ максатын аћлап,
мђћгелек Ахирђткђ ђзерлђнњ љчен
акыл бирде.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд
(сгв) ђйткђн: "Биш нђрсђне дљрес
куллан, килђчђк бишесенђ ќиткђн-
че:

Аллаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ ђйтђ: "Ђйт, йђ
Мљхђммђд, Аллаџы Тђгалђ камил кодрђте белђн сез-
не яраткан, ишетњче колак, књрњче књз, йљрђк биргђн
Зат. Сез хак сњзлђрне ишетсен, кодрђт дђлиллђрен
књрсен џђм шуларны фикерлђсен љчен".

1. Яшьлегећне - картлык килг-
ђнче.

2. Сђламђтлегећне - чир килгђ-
нче.

3. Байлыгыћны - ярлылык кил-
гђнче.

4. Буш вакытны - мђшгульлек
килгђнче.

5. Тормыш вђ яшђвећне - њлем
килгђнче".

Пђйгамбђребез (сгв) безгђ шул
рђвешле Аллаџ биргђн нигъмђтлђр-
не вакытында џђм дљрес куллану-
ныћ ђџђмиятен аћлатып биргђн.
Аларга кићрђк тукталып китик.

1. Яшьлегећне файдаланып кал
(картлык килгђнче). Чљнки яшьлек
ул кљчле, гайрђтле вакыт. Аны дљрес
файдаланганда кеше Аллаџы Тђгалђ
каршында бљек дђрђќђлђргђ ирешђ.
Яки Кыямђт кљнендђ Гареш
књлђгђсенђ лаек булган хђерле ќиде
тљркем кешелђр арасына керђ. Бу
кљнне Гареш књлђгђсеннђн башка
бернинди сыену урыны булмаячак.

Кызулыктан кешелђр њз тирлђ-
реннђн тончыга башлаган бер ва-
кытта Аллаџы Тђгалђ ќиде тљркем-
не Њз яклавы астына алачак џђм
шулар арасында Аллаџы Тђгалђгђ
гыйбадђт кылып њскђн яшь кеше дђ
булачак.

Безнећ кљннђрдђ яшђњче га-
лимнђрнећ берсе язган: "Хђзерге ва-
кытта мљмкин бљек кеше булырга,
байлыкка ирешергђ, элеккеге гаскђр
башлыклары, дљньяны яулаучылар
дђрђќђсенђ менђргђ. Ђмма мин-

минлекне узу, њз нђфес-телђклђрећђ
каршы тору бик авыр". Пђйгамбђ-
ребезнећ (сгв): "Ић зур ќиџад -
њзећнећ нђфсећ белђн кљрђшњ", -
дигђн сњзлђре ђнђ шулай бњгенге кљн
љчен дђ бик мљџим. Хђтта њткђн
чорга караганда да мљџимрђк: безгђ
ђле сђхабђлђр дђрђќђсенђ ќитњ бик
авыр. Алар - њз нђфселђренећ  колы
булмаган кешелђр. Мђшџњр гаскђр
башлыгы Халид ибн ђл-Вђлид (њз

"Књклђргђ, Ќиргђ вђ та-
уларга Без ђманђт
тђкъдим иттек, лђкин
алар (ќаваплылыктан
куркып) бу йљкне њз
љслђренђ алмады. Адђм
баласы бу ђманђтне њз
љстенђ алды. Чљнки
кеше - (табигате белђн)
залим џђм надандыр"
("Ђхзаб (Тљркем)"
сњрђсенећ 72 нче аяте).

Ќаваплылык - ислам ди-
нендђ ић тљп тљшенчђлђрнећ
берсе. Ислам дине хакыйкатен
танып та, без њз љстебезгђ зур
ќаваплылык алуыбызны инкяр
итђ алмыйбыз. Без, барыннан да
элек, Аллаџы Тђгалђ каршында
ќаннарыбыз љчен ќаваплы. Без
њзебезгђ ќибђрелгђн  барлык
сынауларны ќаннарыбызны ка-
ралтмыйча, Аллаџы Тђгалђ ал-
дында чиста калып, ќићеп чыга
алуыбызны белђбез. Њзебездђн
тыш, без башкалар љчен дђ
ќаваплы. Џђр ике ќаваплылык-
ны бер-берсеннђн аеру кыен,
чљнки кешелек дљньясы бербљтен
организм кебек. Рђсњлебез
Мљхђммђд (сгв) ђйтњенчђ, тђннећ
бер ђгъзасы авыртса - бљтен орга-
низм авырый дигђн сњз. Без бу
хакыйкатьне еш кына онытабыз
џђм њзлђрен генђ яратучы эгоис-
тларга ђйлђнђ башладык. Безне
башка кешелђрнећ ихтыяќлары
борчымый икђн, бу њз љстебезгђ

алган ќаваплылык турында оны-
туыбызны књрсђтђ.

Ђйдђгез, бай булмаган, баш-
каларга матди ярдђм књрсђтђ ал-
маган гади бер кешенећ башка
кеше тормышын њзгђртђ, аны кот-
карып кала алуын карыйк. Аклык-
матурлык белђн бергђ хђвеф-
хђтђрлђр дђ алып килњче кыш
ќитте. Юлларда торак-коммуналь
хуќалыгы хезмђткђрлђре чистар-
тырга ќитешмђгђн бозлавыклар,
кар љемнђре, йорт тњбђлђрендђ
боз сљћгелђре барлыкка килде.

Њзегезне генђ кайгыртма-
гыз, тукталышта юл аша чыгар-
га куркып торган ђбигђ, боз

сљћгесе астында уйнаган бала-
чагага яки књршегез куйган ма-
шинага игътибар итегез. Мон-
дый игътибар вак-тљяк нђрсђ
кебек кабул ителђ, лђкин безнећ
тормышыбыз  менђ  шундый
вак-тљяклђрдђн тормыймыни?!
Башкаларга игътибарлы булган
очракта бђхетсезлекне булдыр-
мый калу - њз кулыбызда. Рево-
люциялђр оештырып кына Ал-
лаџы Тђгалђнећ рђхмђтенђ ире-
шеп була димени?! Ђгђр дђ
кеше  эшкђ  барганда  аннан
тизрђк  кайту  турында  гына
тњгел, ђ књплђрнећ язмышы аћа
да бђйле икђнне уйласа, ул њз

эшенђ  дђ ,  тормышына  да
ќаваплырак булыр иде.

Пђйгамбђребез (сгв) болай
дигђн: "Сез барыгыз да кљтњчелђр
џђм сез барыгыз да њзегезнећ
кљтњегез љчен ќаваплы (кемнђр
љчен ќавап бирергђ тиешсез, шу-
лар љчен ќаваплы)".

Ќђмгыятькђ файда китерђ
торган телђсђ нинди гамђл Ал-
лаџы Тђгалђгђ сыену џђм Адђм
галђйџиссђлам њз љстенђ алган
ќаваплылыкны њтђњ ул.

Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары

Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Ќаваплылык - ислам динендђЌаваплылык - ислам динендђЌаваплылык - ислам динендђЌаваплылык - ислам динендђЌаваплылык - ислам динендђ
ић тљп тљшенчђлђрнећ ић тљп тљшенчђлђрнећ ић тљп тљшенчђлђрнећ ић тљп тљшенчђлђрнећ ић тљп тљшенчђлђрнећ      берсеберсеберсеберсеберсе

ГАБДУЛЛА ТУКАЙ
ИЌАТЫ ЏЂМ ИЛАЏИЯТ

КАНУННАРЫ

ИСЛАМ  САЙТЛАРЫ
АССОЦИАЦИЯСЕ:
АЛЛАЏНЫЋ  РИЗАЛЫГЫН

 АЛУ ЉЧЕН КАЛЂМГЂ ТОТЫН!
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вакытында ул римлыларны џђм
фарсыларны буйсындырган)
њзеннђн соћ бары тик сугыш киемн-
ђрен, кылыч вђ атын гына калдырган.
Калган малын дин юлына тоткан.
Њзенећ соћгы кљннђрендђ ул кычкы-
рып елаган. "Нигђ елыйсыћ?" - дигђн
сорауга: "Мин бик књп сугышларда
катнаштым. Тђнемдђ кылыч, ук,
сљћге эзе булмаган урын юк. Ђ
хђзер мин њлем тњшђгендђ бер фай-
дасыз дљя шикелле", - дигђн. Ђйе,
картлык килгђч, кљч-куђт беткђч,
ђллђ нђрсђлђр эшлисећ килсђ дђ,
эшли алмассыћ. Шул вакытта яшь,
кљчле, ђмма бушка њткђн вакытыћ
искђ тљшђр.

Џђр яктан тљрле бозыклыклар
ымсындырып торган бњгенге

БИШ НЂРСЂНЕ ДЉРЕС КУЛЛАН!
дљньяда яшьлђргђ, бигрђк тђ кыз-
ларга мљслимђ булып, Исламныћ
бљтен шартларын њтђп яшђве авыр.
Бу - бик зур сабырлык, тђкъвалык
сорый.

2. Сђламђт чакта эшлђп кал
(чир килгђнче). Бњген без сау-
сђламђт икђн, онытмыйк: бу да Ал-
лаџы Тђгалђнећ безгђ биргђн бер
нигъмђте, рђхмђте. Шућа књрђ сђла-
мђтлегебезне Аллаџ ризалыгын ала
торган хђерле эшлђргђ сарыф итик.
Бњгенге кљндђ књпме кешене авыр
чирлђр баскан. Алар яшь, куђтле
чакларында эшлђмичђ калган эшл-
ђре љчен њкенђ. Пђйгамбђребез
(сгв) ђйткђн: "Кыямђт кљнне ошбу
дњрт ђйбер соралмыйча, Аллаџ ко-
лыныћ аяклары хђрђкђткђ килмђс:
тормышыћны нђрсђгђ сарыф иттећ,
тђнећне ничек файдаландыћ, байлы-

гыћны ничек тупладыћ џђм аны кай-
ларга тоттыћ, алган гыйлемнђрећ-
не нђрсђгђ юнђлттећ".

Пђйгамбђребез (сгв) Аллаџы
Тђгалђ кушканча яшђргђ љйрђтте,
авыруларга каршы кљрђш юлларын
књрсђтте, дљрес туклануга зур игъ-
тибар бирде. Хђдислђрнећ берсендђ
болай диелђ: "Барлык авыруларга
дђва бар, тик картлыкка гына юк".

3. Булган байлыгыћны дљрес
куллан (ярлылык килгђнче). Ђгђр дђ
безнећ байлыгыбыз, мљмкинлеге-
без, дђрђќђбез ќитђрлек икђн, ул
байлыкны, мљлкђтне, мљмкинлекл-
ђрне Ахирђт љчен эшлђтергђ ашы-
гырга кирђк. Дљньяда вакытта
књплђр акчасын банкка сала, аны
арттырырга тели, риба малына кы-
зыгып гљнаџ эшли. Ђ ни љчен соћ
аны Мђћгелек банк счётына сал-

маска? Андагы счётка риба да,
кимњ дђ, кризис та, инфляция дђ яна-
мый. Хђерле эшлђрнећ ђќер-савап-
лары анда кирђк вакытка кадђр сак-
ланачак. Ђ дљньялыкта файдасыз-
га туздырылган акча-байлыклар
Ахирђттђ зарар гына китерђчђк. Ђ
бит бњгенге мљмкинлеклђребез, бай-
лыгыбыз, дђрђќђбез иртђгђ булмас-
ка да мљмкин. Шућа књрђ эш
њткђннђн соћ њкенечкђ калмасын.

4. Буш вакытыћны дљрес тот
(мђшгульлек килгђнче). Пђйгамбђ-
ребез (сгв) ђйткђн: "Кешелђр Ал-
лаџы Тђгалђ биргђн ике нигъмђтне
дљрес бђялђмилђр џђм алданалар.
Болар - сђламђтлек џђм буш ва-
кыт". Књплђребез, Аллаџы Тђгалђ
алдындагы бурычларын онытып, 24
сђгатьне дђ дљнья љчен кулланырга
тырыша.

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте рђисенећ бе-
ренче урынбасары Габдулла
хђзрђт  Ђдџђмов  мондый
сљйлђшњ џђм очрашуларны "on-
line" тђртибендђ оештырырга
тђкъдим итте. Ул интернетны
чњп чилђге белђн дђ чагыштыр-
ды. "Интернеттан дљрес файда-
лану кешелек ќђмгыятенећ њсе-
шенђ ярдђм итђчђк", - дип тђ
искђртте. "Ђ шулай да ђлеге мо-
гќиза адђм баласына Аллаџы
Тђгалђ  тарафыннан  бњлђк
ителгђн, ђмма ни кызганыч,
аны бљтен кеше дђ игелек кылу
љчен кулланмый шул", - дип ас-
сызыклады ул. Ќыенда катна-
шучыларга мљрђќђгать итеп,
Габдулла хђзрђт мљселман гам-
мђви матбугат чаралары ќитђ-
кчелђрен  укучыларга  ислам
дине  турында  хакыйкый
мђгълњмат  таратырга ,  аныћ
тђрђккыяткђ  љндђњче  рухи-
ђхлакый кыйммђтлђрен калку-
рак књрсђтергђ чакырды. Моћа
мисал итеп: "Пычак ярдђмендђ
ќинаять кылырга да, ифтарга
ќыелган мохтаќларга ризык
ђзерлђп ашатырга да мљмкин",
- диде хђзрђт.

"ЂЏЛЕ-СЉННЂТ
ВЂЛ-ЌЂМЂГАТЬ БЕРДЂМ
БУЛЫРГА ТИЕШ"

"Тњгђрђк љстђл"дђ катнашу-
чыларны борчыган проблема-
лар бер-берсенђ бик тђ якын.
Ислам турында язучы журнали-
стлар алдында торган ќитди
мђсьђлђлђрнећ чишелешен бе-
ренчелђрдђн  булып  Islam-
today.ru сайты вђкиле Марсель
Сабиров ачты. Ић ђњвђл, ул
мљселман мђгълњмат чаралары
љчен кадрлар ђзерлђњ пробле-
масына тукталып њтте. Аныћ
сњзлђренђ караганда, журнали-
стларныћ тђќрибђсе булмаган-
лыктан, материалларныћ сый-

ИСЛАМ САЙТЛАРЫ АССОЦИАЦИЯСЕ:
АЛЛАЏНЫЋ  РИЗАЛЫГЫН  АЛУ  ЉЧЕН  КАЛЂМГЂ  ТОТЫН!

21 декабрь кљнне Татарстан мљфтиятендђ "Ислам
интернеты: эшлекле сљйлђшњ" дип аталган "тњгђрђк
љстђл" узды. Башкалабызга илебезнећ ђйдђп бару-
чы мљселман интернет-сайтлары вђкиллђреннђн эч-
керсез џђм нђтиќђле эшлђр башкарырга ђзер торучы
егетлђр ќыелды. Алар бердђмлек, мђгълњматны
бердђм идеологик  юнђлештђ алып бару, гомуми
мђгълњмати сђясђт, мљселман журналистларыныћ
оперативлыгы џђм џљнђри осталыгы турында фикер
алышты. Нђтиќђдђ, шушы максатларга ирешњ љчен
Ислам сайтлары ассоциациясе тљзњ турында киле-
шенде.

фаты тњбђн була џђм оператив-
лык та югала икђн.

"Мин аналитик мђкалђлђр
язу љчен сђясђт белгечлђрен,
икътисадчыларны ќђлеп итњ
ягында, чљнки Ислам сайтла-
рындагы мђкалђлђрнећ эчтђле-
ге бик сай, аларда аналитик фи-
кер књренми. Мљселман басма-
ларыныћ зур љлеше дђгъват
мђсьђлђлђренђ карый. Монда
барлык Ислам сайтларына да
чама белђн бердђм мђгълњмати
нигезгђ таянырга кирђк дип са-
ныйм џђм бу хакта безгђ тиеш-
ле  килешњ  дђ  кабул  итњ
мђслихђт. "Ђџле-Сљннђт вђл-
Ќђмђгатьнећ  бердђм  ќитди
блок булып хђрђкђт итње зарур,
- дип ассызыклады М.Сабиров.
- Яћалыкларны без тљрле яктан
якын килеп яктыртсак та, дини-
хокукый нигезебез бердђм бу-
лырга тиеш".

Россиядђ сиксђнлђп мљфти-
ят бар, ђмма шуларныћ ярты-
сыныћ интернет челтђрендђ
сайтлары юк. М.Сабиров фике-
ренчђ ,  гамђлдђге  сайтларга
кљненђ берђр хђбђр урнашты-
рылып киленсђ дђ, Ислам тема-
сына яза торган журналистлар-
ныћ эше шактый ќићелђер џђм
ић мљџиме - башка тљбђклђрдђ
яшђњче мљселманнар тормышы
турында  књбрђк  белеп  бару
мљмкинлеге туар иде.

"БЕЗ ИСЛАМ БЕЛЂН
БЂЙЛЕ БУЛМАГАН
МАТБУГАТ ЧАРАЛАРЫНДА
ЭШЛЂЊЧЕ
ЖУРНАЛИСТЛАРГА ЯРДЂМ
КУЛЫ СУЗАРГА ТИЕШ"

"IslamNews" мђгълњмат
агентлыгы вђкиле Алмаз Габд-
рахманов њзенећ чыгышында
интернетны гаммђви мђгълњмат
чарасы буларак куллануныћ
мљселманнар љчен сљннђт гамђл
булуын искђртте. Чљнки Пђй-

гамбђребез (сгв) њзе яшђгђн чор-
дагы матбугат чараларын кулла-
нудан тайчанмаган.

Алмаз фикеренчђ, бњгенге
кљндђ ић мљџим максатларныћ
берсе  -  мљселман  гаммђви
мђгълњмат чараларын берлђш-
терњ џђм аларны эшлекле хезм-
ђттђшлеккђ  юнђлдерњ. Мђгъ-
рифђтчелек юнђлешендђ эшне
кљйлђњ љчен дђ тыгыз элемтђдђ
тору  ђџђмиятле ,  дип  саный
А.Габдрахманов.

"Дингђ  турыдан -туры
бђйле булмаган мђгълњмат ча-
раларында хезмђт куючы кал-
ђмдђшлђребезгђ ярдђм кулы
сузарга тиешбез. Рейтинг ар-
тыннан куып, матбугат чара-
лары мђгълњматны еш кына
тљрлечђ њзгђртеп язу юлына
баса. Без вакыйгаларныћ асы-
лын аћлатмаган очракта, Ис-
ламга бђйле булмаган матбугат
органнары  аларны  њзгђртеп
игълан  итђ .  Шунлыктан ,
хђбђрлђрнећ эчтђлеге њзгђрђ
яки ул укучыларга аћлашыл-
мый  торганга  ђйлђнђ .  Бар
кљчебезне бер ноктага тупла-
ган очракта гына максатлары-
бызга ирешђ алырбыз".

А .Габдрахманов  фике-
ренчђ, кљнњзђк мђсьђлђлђрне
чишњ бердђм рђвештђ барырга
тиеш. Бу аеруча соћгы вакытта
- экстремистик  фикерлђр
кљчђйгђндђ, яшьлђр арасында
ђллђ нинди уйдырмалы караш-
лар тамыр ќђйгђн чакта бик тђ

ђџђмиятле.

"САЙТНЫЋ УЋЫШЫ
ЭЧКЕРСЕЗЛЕККЂ БЂЙЛЕ"

Бу хакта  Islamdag.ru џђм
Islam.ru сђхифђлђреннђн килгђн
Хаќи-Морат Рђќђпов ђйтте.

"Биредђ интернетныћ асы-
лын аћлаучы кешелђр ќыелган,
- дип искђртте ул. - Шућа да,
минем уйлавымча, телђсђ нин-
ди интернет сђхифђсенећ, ки-
тапныћ яки мђкалђнећ ућышы
- аныћ ихлас књћелдђн язылган
булуында. Адђм баласы, калђм
алып, Аллаџ ризалыгына ире-
шергђ  тели  икђн ,  аныћ
мђгълњматы кешелђрнећ књће-
ленђ њтеп керђчђк. Нђтиќђдђ, ул
хђбђрне укып, бер генђ кеше
булса да хакыйкать юлына бас-
са, бђрђкђт ићђчђк".

"МЉСЕЛМАН
ЖУРНАЛИСТИКАСЫ
ЮК УЛ"

Данис Гђрђев фикеренчђ,
мљселман журналистикасы, Ис-
лам гаммђви матбугат чарала-
ры дигђн тљшенчђлђр чынлык-
та юк.  Бары тик "яхшы итеп
хђбђр бирђ белњче" џђм "бул-
дыксыз хђбђрче", "яхшы анали-
тик" џђм "булдыксыз аналитик",
"яхшы журналист" џђм "булдык-
сыз  журналист" дигђн
тљшенчђлђр генђ яшђп килђ.

"Мљселман журналистика-
сы дигђн жанр, гомумђн, буш
сњз ул, - дип белдерде Данис. -

Биредђ сњз џљнђри осталык ту-
рында бара. Интернетта мљсел-
ман сегментына књз салсак, гам-
мђви мђгълњмат чаралары белђн
генђ чиклђнмђскђ иде, чљнки
биредђ кићрђк мђгънђдђге "ме-
диа" тљшенчђсе булуын да истђн
чыгармаска кирђк. Анда исђ
матбугаттан тыш, "социаль
челтђр", "блог" та бар".

Мђгълњматны кабул итњче-
лђрнећ еш кына информацион
процесста катнашучыларга ђве-
релњен  дђ  искђртеп  узды
Д.Гђрђев. Элек журналистлар
џђм укучылар гына булган бул-
са, хђзер укучылар профессио-
нал журналистлар џђм мљхђр-
рирлђр белђн бертигез дђрђ-
ќђдђ кљнњзђк проблемаларны
чишњдђ дђ катнаша ала. Хђзер
кљн тђртибе блогерлар, аккаун-
ттан файдаланучылар тарафын-
нан калыплаша. Еш кына алар
телевидение, радио љчен мљ-
џим булган темаларны казып
чыгара .  Моћа  мисал  итеп ,
Д.Гђрђев кайбер мљџим тема-
ларныћ социаль челтђрдђ "куе-
рып", шуннан соћ гына гадђти
матбугат чараларында књтђрел-
њен искђ тљшерде.

Бњгенге кљндђ без мљсел-
ман кешесе халык арасында ял-
гышлык эшлђсђ, аны шундук
челтђргђ  элеп  куярлар  да ,
љммђтебезгђ шуныћ "књлђгђсе
тљшђчђгенђ" шаџит булып тора-
быз.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

5. Тормышта дљрес яшђ (њлем
килгђнче). Тормыштагы ић зур ха-
табыз - дљньяга нигђ яратылганы-
бызныћ максатын аћламау, сыналу
љчен генђ килгђнебез хакында фи-
кер йљртмђњ. Аллаџы Тђгалђ безгђ
ошбу яшђешне Ахирђткђ ђзерлђнњ
љчен бирде. Ягъни дљнья-ахирђт
эшлђрен бергђ алып бару кирђк.
Ислам - безнећ яшђњ рђвеше дђ,
Ахирђт бђхетенђ ирешњ рђвеше дђ.
Шућа књрђ безнећ барча эшлђребез
- фикерлђвебез дђ, киенњебез дђ, њз-
њзебезне тотышыбыз да шђригатьчђ
булырга тиеш.

Ђлфђс хђзрђт ГАЙФУЛЛА,
Татарстан мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
Президиум ђгъзасы,

Чаллы шђџђре
имам-мљхтђсибе
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Габдулла Тукай иќаты џђм
илаџият кануннары

МЂЋГЕ СЊНМЂС ЉМЕТ

Ул - татар дљньясы чиклђрен њтеп, халыка-
ра хђзинђгђ ђверелгђн, шигырьлђре дљнья
халыклары теллђренђ ић књп тђрќемђ
ителгђн шагыйрьлђрнећ берсе.

ХХ йљз башы - татар ђдђбияты тарихыныћ Шђрык
џђм Гареб традициялђре кисешкђн, бергђ аралашкан џђм
синтез халђтенђ кергђн дђвере яћарышыныћ књренекле
вђкиле булган Габдулла Тукай шул ќирлектђ ярала, тамыр-
лана џђм њсђ. Шућа књрђ шагыйрь, Яћарыш вђкиллђренђ
хас булганча, књћелендђ иман саклый - ђт-Тђњхид ина-
нышына тугры кала џђм шул ук вакытта ул кешенећ хљр,
њз язмышына њзе хуќа икђнлеген дђ, диннећ милли
тђрђккыяткђ, кеше бђхетенђ хезмђт итђргђ тиешлеге ту-
рында да авыз тутырып сљйли. Яћарыш вђкиллђре џђм
динне татар халкыныћ  тарихи-иќтимагый барышына
яраклаштырырга омтылучы дини реформаторлар  кебек,
Тукайныћ   дингђ мљнђсђбђтендђ дђ ике яклылык - бер
яктан Алланы тану, динне халыкка хезмђт иттерергђ ом-
тылу, икенче яктан,  тђрђккыят белђн каршылыкка кергђн
дини тђртиплђргђ каршы чыгып, яћарышка омтылу
књзђтелђ.

Тукай иќатында Коръђн тђгълиматы, ислам
фђлсђфђсе, Шђрык классик поэзиясе традициялђре,
Кљнбатыш Европа џђм рус ђдђбиятларыннан њтеп кергђн
ђдђби-эстетик фикерлђр белђн бергђ очраша џђм катлау-
лы бер бљтен тђшкил итђ башлый.

Шагыйрь иќатыныћ Коръђн идеялђре белђн якын-
лыгы аныћ  халкыбыз язмышына ислам фђлсђфђсе, Изге
Китап кануннары югарылыгыннан торып бђя бирњеннђн
килђ. Тукай дини мђсьђлђлђрне миллђт язмышыннан
аерып карамый. Аныћча, бу бергђлекнећ нигезе шђхесне
Алла колы дип сукырларча язмышка баш идерњдђ тњгел,
ќђмгыятьтђге гаделлек, кешелеклелек, матди џђм рухи
тигезлек, зыялы, мђдђни яшђњ рђвешендђ гђњдђлђнђ.

Тукай њзенећ ђсђрлђрендђ Коръђннђн килгђн этик фи-
керлђрнећ шђхес љчен файдалы, ќђмгыять тормышын,
кешелђр арасын кљйлђњдђ ућай нђтиќђ бирерлек ђџђми-
ятлелђрен џђрвакыт игътибар њзђгенђ куеп, намуслылык,
башкаларны рђнќетмђњ, тђкђбберлђнмђњ, ялганламау,
малга табынмау, ата-анага хљрмђт, туганлык кадерен белњ,
гадел хезмђт белђн мал табу, шђфкатьле џђм сабыр булу
кебек сыйфатларны олылый. Шагыйрь ђсђрлђрендђге
фикерлђр ислам дине кануннары белђн каршылыкка кер-
ми, Коръђннђн килђ торган иќтимагый, ђхлакый-этик
кануннар белђн тирђнтен керешеп, берегеп яши. Коръђндђ
кат-кат кайтып талђп ителђ торган иманлы, игелекле,
мђрхђмђтле булу, ђхлак, кешелеклелек, гыйлемгђ омтылу,
тђн џђм ќан сафлыгы, намуслылык, рухи џђм матди ти-
гезлек кебек тљшенчђлђр Тукай иќатыныћ да асылын

тђшкил итђ. Ул  иќатыныћ мђгърифђтчелек чорында аеру-
ча гыйлем культын  ихластан уртаклаша, шагыйрь фике-
ренчђ, Коръђн тђгълиматына, андагы гыйлем турындагы
љйрђтмђлђргђ яћа заман талђбеннђн иќади якын
килгђндђ, иќтиџад иткђндђ генђ татар миллђтен алга ќиб-
ђрергђ, иќтимагый џђм рухани тђрђккыят биеклеклђренђ
књтђрергђ мљмкин.

Габдулла Тукай иќатында џђр нђрсђнећ Алланыћ
чиксез кодрђтенђ бђйлелектђ булуына ышануы нигезендђ
туган ђсђрлђр њзенчђлекле бер катлам тђшкил итђ. Ул бу
мђсьђлђгђ тљрле яклап якын килђ. Лђкин књбрђк Алланыћ
бљтен гавам яшђешендђ џђм язмышындагы илаџи ролен
ачуга игътибар бирђ. Мђсђлђн, "Тђфсирме? Тђрќемме?"дђ:

Џђр заман кем насры берлђн фђтхе килсђ Алланыћ,
Џич тђ бер кљч туктаталмый, манигы булмый аныћ
яки "Ана илђ бала" шигырендђге "Ќиџанда барча

эшлђр, барча хђллђр Тђћредђн, бђгърем" кебек љзеклђрдђ
ул ќиџандагы бар њзгђрешлђрнећ сђбђпчесе Алла икђн-
леген књрсђтђ.

Тукай иќатында ХХ йљз башы Яћарыш мђдђнияте,
шул чор татар реалистик џђм романтик ђдђбияты љчен
гаять актуаль булган хљр шђхес образы тудыру идеалла-
ры, Алла кануннарын хаклау, шђхес хљрлеге мђсьђлђлђре
белђн тыгыз њрелеп килђ. Тукай Коръђн кануннарыныћ
њтђлеше ќђмгыятьтђге тљрле катламнар џђм кешелђр ара-
сындагы ђхлакый-иќтимагый мљнђсђбђтлђрне кљйлђњгђ
ярдђм итђчђгенђ ышаныч белдерђ, иќтимагый-сђяси,
социаль мђсьђлђлђрне чишњдђ дђ Коръђндђ тасвирлан-
ган Алла кодрђтенђ таяна, табигатьтђге њзгђрешлђрне дђ,
кеше язмышын да Алланыћ ихтыярына бђйлелектђ ка-
рый.  Тукай беркайчан да татар кешелђренећ ќир тор-
мышын Илаџияткђ бђйлђнешле рухи яшђештђн аерып
куймый. Ић элек бу Алланыћ  барлыгын, Бер булуын
тануда, ђт-Тђњхид турындагы карашларны бернинди
шик-шљбџђсез кабул итњдђ књренђ. Икенчедђн, урта га-
сыр татар ђдђбитыныћ бик књп шагыйрьлђречђ, Тукай
Аллаџы Тђгалђнећ аз-Заты турында да сђнгати фикер
йљртђ, тљрки-татар дљньясындагыча Аны тљрледђн-
тљрле исемнђр белђн атый: Аллам, Тђћре, Ходай,
Мђњлђм, Серлђр ачучы, Илаџ. Љченчедђн, Аллаџы Тђга-
лђнећ књп санлы атрибутлары турында сљйлђгђндђ
Аныћ бљек Кодрђт иясе булуына басым  ясый.

Коръђннећ тљп идеясе булган Алланыћ барлыгын,
берлеген, кодрђтенећ чиклђнмђгђнлеген, бљек яратучы,
иќатчы икђнлеген тану белђн бђйле идеялђр Тукай
иќатында кић чагылыш тапкан.

Мђсђлђн, бу фикерлђр "Туган авыл" (1909) ("Ходай
шунда ќан биргђн, мин шунда туган…"), "Сљальлђр"
(1907) ("Йа  Ходай! Нигђ тљрле-тљрле кылдыћ  кешелђр-
не?"), "Љзелгђн љмид" (1910) ("Очты дљнья читлегеннђн
тарсынып књћлем кошы, Шат яратса да, ќиџанга ят ярат-
кан Раббысы") шигырьлђрендђ кешелђрнећ Алла тара-
фыннан яратылуын бђян итњ рђвешендђ гђњдђлђнгђн.

Ходайныћ кодрђтенећ чиклђнмђгђнлеген кабул итњ,
аћа ышану Тукай иќатын књћел нечкђлеге белђн суга-
рылган яћа бер алым - Аллаџтан сорау ялвару, изге телђк-
дога рђвешендђ формалашкан ђсђрлђр белђн баетуга љлеш
керткђн.

  Мондый ђсђрлђр шагыйрьнећ ќан авазын укучы-
га ќиткерергђ булыша. "Ана догасы", "Тђђссер" (Тукай њзе
бу шигырен "Лермонтовныћ "Молитва" сђрлђњхђле ши-
гыренђ тђкълид" дип књрсђтђ), "Таян Аллага" (1910), "Ки-
тап" ђсђрлђре шундый њзенчђлеккђ ия.

Тукайныћ бљтен яшђњ рђвеше, кылган гамђллђре џђм
ђсђрлђрендђ алга сљргђн фикерлђре дђ ислам канунна-
рына нигезлђнгђн. Коръђндђ: "Ий, иман китергђннђр!
Сабыр итегез, (дошман каршысында) чыдам булырга ты-
рышыгыз. Нык булыгыз!" ("Ђл-Гыймран (Гыймранныћ

Аягыћны чабатаћ кысса
Џђрбер кеше бђхеткђ омтыла. Адђм балалары бер-бер-

сеннђн яше џђм ќенесе, миллђте џђм акылы, зђвыгы џђм
мђслђге, нияте џђм дљньяга карашы белђн аерылырга мљмкин,
лђкин бер максат барлык кешелђр љчен уртак булып тора. Ул
да булса - бђхет эзлђњ: законнарга итагать кылучы џђм ќина-
ятьче, Аллаџка ышанучы џђм кяфер - боларныћ џђммђсе дђ
бђхетле булырга тели. Лђкин нђрсђ соћ ул бђхет? Бу тљшенч-
ђнећ асыл мђгънђсе нидђн гыйбарђт соћ? Моны аћлау бик тђ
мљџим, чљнки књплђр бђхеткђ илтњче юлны сайлаганда ялгы-
ша џђм ахыр чиктђ бђхетсезлеккђ юлыга. Бу мђсьђлђ хакын-
да уйлану џђр чорга, џђр миллђткђ, џђр кешегђ хастыр. Без-
нећ ђби-бабаларыбыз да: "Бђхет бит ул гљллђр тњгел, сулар
сибеп њстерергђ..." - дип юкка гына ќырламаганнардыр.

Бњгенге ќђмгыять кешелђренђ килгђндђ, алар еш кына
књршелђренђ, хезмђттђшлђренђ, "хђлле" танышларына игъти-
бар итђлђр џђм тышкы тђэсирлђргђ генђ нигезлђнеп уйлый-
лар: "Ни љчен мин дђ болай яшђмим соћ? Ђгђр мин дђ шулай
яшђгђн булсам, џичшиксез, бђхетле булыр идем…"

Чынбарлыкта исђ, ђгђр тышкы яктан бђхетле булып
књренгђн кешелђрдђн: "Сез тормышыгыздан канђгатьме?" -
дип сорасаћ, књп очракта алар тискђре ќавап бирђчђклђр.
Дљрестђн дђ, кайберђњлђр бай, лђкин авыру (кайчакта зур ак-
чага алынган дарулар џђм кыйммђтле курортлар да булыш-
мый). Ђгђр кемдер бай да, сау-сђламђт тђ ди, бу ђле барыбер
ул бђхетле дигђн сњз тњгел, чљнки аныћ хатыны (ире) яки ба-
лалары бозыклык, фђхешлек юлында йљрергђ, ђ эш урынын-
да ниндидер ќитди књћелсезлеклђр булырга мљмкин. Мђшџњр
шагыйребез Габдулла Тукай да ђйткђн бит:

"Дљнья кићлегендђ ни шатлык бар,

Аягыћны чабатаћ кысса".
Аћлашыла ки, биредђ "чабата" сњзен туры мђгънђдђ генђ

тњгел, киная рђвешендђ дђ аћлатып була: "чабата кысуы" -
ул, мђсђлђн, љйдђ, гаилђдђ тынычлык-татулык булмау, эш яки
уку урынындагы проблемалар џ. б.

Шулай булгач, кайда икђн соћ ул бђхет чыганагы? Кай-
ларда яшерелгђн ул џђммђбезгђ дђ кирђк булган бђхет? Ошбу
сорау-мђсьђлђ буенча мин шактый књп таныш-белешлђрем
белђн сљйлђштем, тљрле-тљрле фикерлђрне тыћладым, лђкин
књћелемђ хуш килердђй тулы ќавапны гап-гади татар авы-
лында, гап-гади бер карчыктан ишеттем.

Ђбекђй нђсихђте
Мамадыш районында минем бабамныћ бертуган апасы

яши. Олы яшьтђ булуына карамастан, Нурания ђби ђле дђ аяк
љстендђ, ђкрен генђ булса да йљри, чђйлђр ђзерли, саташмый-
ча иплђп кенђ сљйлђшђ џђм бик еш тирђн мђгънђгђ ия хикмђ-
тле фикерлђр ђйтеп куя. Кайчакта, шушы 92 яшьлек карчык-
та шундый зиџен џђм фђлсђфи мантыйк ничек сакланган икђн
дип хђйран каласыћ. Ђйтергђ кирђк, Нурания ђби шактый авыр
џђм михнђтле гомер кичергђн: сугыш, ачлык, авырулар, кљчтђн
килмђслек эш, ић якын туганнарны югалту... Шулай да ђбекђй
диннђн аерылмаган, намазларын калдырмаган.

Бђхет турында уйланып йљри башлагач, мин Мамадыш-
тагы ђбинећ дђ фикерен белергђ телђдем џђм ќай туры ки-
леп, аныћ белђн гђплђшеп алдым.

-  Нурания апай, син ничек уйлыйсыћ, нђрсђ ул бђхет?
- Бђхетме? Кемгђ ничек инде ул, - дип ерактан башлады

абыстай. - Џђркемнећ њз карашы, њз аћлавы. Менђ минем

оныгым: "Машина сатып ала алсам - бик бђхетле булыр идем",
- ди, килен исђ телевизордагы киноларын вакытында караса,
зур бђхеткђ ия булгандай "очып" йљри. Ђ мин алар яшендђ
тормыш иптђшем Хђбибулланы сугышка озаттым џђм соћын-
нан кљн саен: "Йђ Раббым, хђлђл ќефетемне ярты сђгатькђ
генђ булса да кайтарсаћ иде, бик књрђсем килђ", - дип ялвар-
дым. Сорый торгач, кабул булды бит догам: ирем каядыр њтеп
барышлый 20 минутка гына йортыбызга сугылып чыга алды.
Шуннан соћ кайтмады, бер елдан џђлак булуы турында хђбђр
килде. Лђкин шуныћ кадђр яраттым Хђбибулламны - шул 20
минутка кереп књрешеп китње, аныћ сагыш тулы књзлђренђ
карау минем љчен аћлатып бетерђ алмаслык зур бђхет бул-
ды.

Бераз уйланып дђшми торганнан соћ, ђби сњзен дђвам
итђ:

- Моны инде гыйбрђт дип, мисал љчен генђ сљйлим, чљнки
кешенећ књбесе бђхет туклык-муллык џђм иминлек булган
ќирдђ генђ йљри дип уйлый бит, улым. И-и, чынлыкта алай
булсамы...

- Шулай да, толлык, ачлык џђм юклыкны бђхет галђмђт-
лђре дип атап булмый бит инде, ђби.

- Анысы да хак, ђмма хикмђт мљнбђреннђн караганда,
муллыкта да бђхетсезлђр юк дисећме ђллђ? Кайгыны, књћел-
сезлекне акыл-сабырлык белђн тиешенчђ кабул итђ алсаћ,
Аллаџ билгелђгђн тђкъдирећђ буйсынучанлык књрсђтсђћ,
бђхетсезлек хисе њзеннђн-њзе кими, басыла ул. Аллаџы Тђгалђ
биргђн сынауны њти алсаћ, бу олы дђрђќђ инде, улым. Дљнья-
да ул сынау - хђсрђт, авырлык, лђкин ахирђт мђгънђсендђ -
бђхеткђ бер адым ясау мљмкинлеге. Тагын шуны исећнђн
чыгарма: Аллаџны, ахирђтне онытып, бу дљньяга џђм ке-
шелђргђ генђ љметлђнђ башласаћ, тормыш авырлыкларын
ќићњлђр ай-џай... Фани дљнья љметлђре - сабын куыгы кебек
инде ул...

Татар халкыныћ иќтимагый џђм рухи тормышын энциклопедистларча гђњдђлђндерњче шагыйрь
Габдулла Тукайныћ тууына быел 126 ел булды

(Ахыры 4 нче биттђ.)

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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гаилђсе)" сњрђсенећ 200 нче аяте),
- дип ђйтелсђ, хђдистђ исђ: "Ал-
лаџы Тђгалђ каршында олы
кљрђшнећ берсе - явыз ќитђкче
каршында булсаћ да, дљресен
ђйтњ", - диелђ. Шагыйрьнећ "Бер
татар шагыйренећ сњзлђре" нђкъ
шул фикерлђрне раслый. Ша-
гыйрь "дошманнар кљченнђн
шиклђнми", "хђсрђт-кайгыга кар-
шы тора", "яхшылыкны мактый,
яманлыкны сњгђ", "юлдагы кирт-
ђлђрне тибеп аудара", "дуслары-
на дустанђ мљгамђлђ саклый". Бу
шагыйрьнећ  (шул исђптђн  Ту-
кайныћ њзенећ дђ) яшђњ канунна-
ры, иќат шигаре булып яћгырый.
Ул тормышыныћ бљтен
мђгънђсен Аллага џђм халкына
хезмђт итњдђ књрђ:

Тиеш имеш њтђргђ изге юлда
бу гомер барсы

Тњлђњ берлђ  бурычны
Тђћремђ џђм халкыма каршы.

Бђхетлемен шушы хђлдђн,
бњтђн бер хђл кљтмимен,

Шушы юлдан ризамын, баш-
ка тљрле бер юл да тотмыймын.

Артка бакма, даџием, идеал
џаман да алда ул;

Алга барганнарга тик табы-
ла табылса - Алла ул! -

дигђн шигырь юлларыныћ
да асылы шул мђгънђгђ хезмђт
итђ.

Шагыйрь књћеле кешелђр
арасындагы мљнђсђбђтлђрнећ
ялганга корылуын, капиталистик
ќђмгыятьтђ бар нђрсђнећ акча,
мал белђн бђялђнеп, рухи кыйм-
мђтлђрнећ икенче планга кайта-
рылуын авыр кичерђ. Мондый
тормыш аћа мђгънђсез тоела. "Го-
мер хакында" шигырендђ:

Бик књћелсез бер начар жур-
нал - гомер,

Анда, ђлбђт, баш мђкалђ мал
ирер, - ди.

"Сорыкортларга" (1906),
"Матбага берлђ уйнаган бер бай-
га" (1907), "Тотса мђскђњлђр якаћ"
(1908), "Тђлђџџеф" (1910) кебек
шигырьлђрендђ, "Алай-болай"
(1906), "Уральск имамнарына
ачык хат" (1906) кебек мђкалђлђ-
рендђ намусын, иманын џђм ди-
нен тамак ялына, тиеннђргђ сат-
кан бђндђлђрне гыйбрђтле
тђнкыйть утына тота.

Ул кешенећ шђхси ђхлагы
љлкђсендђ дђ ислам кануннары
белђн каршылыкка кергђн эш-
гамђллђргђ каршы чыга. Ђйтик,
"Читен хђл" (1911), "Катиле
нђфескђ" (1910) ђсђрлђрендђ њз-
њзећђ кул салу, ђ "Кечкенђ бер
кљйле хикђя" (1906), "Авыл ќыр-
лары" (1911) шигырьлђрендђ,
"Тиешсез эш" игъланында зина
кылу кебек хђрам гамђллђр кире
кагыла.

Њзећнђн кљчсезлђргђ, мох-
таќларга ярдђм кулы сузу, яхшы-
лык эшлђњ, ялганнан, ялкаулык-
тан читтђ булу, тырышлык кебек
сыйфатлар балалар љчен язылган
ђсђрлђрендђ дђ аерым урын били.
"Бђхетле бала" (1909), "Књгђрчен"
(1910), "Фатима белђн Сандугач"
(1910) џђм башка бик књп кенђ
ђсђрлђре шућа мисал.

Тукай яшђњ дђверендђ илаџи-
ят кануннарын саклап, аларга
хљрмђт тотып яши. Кешелекнећ
асылын саклауда, ќђмгыятьне
тљрле авырулардан, кимче-
леклђрдђн чистартуда да, њзара
мљнђсђбђтлђр сафлыгында да аћа
таяна. Бер гасырдан соћ да аныћ
ђсђрлђренећ халкыбыз тарафын-
нан сљеп укылуыныћ сђбђбе дђ
шунда.

Дилђрия АБДУЛЛИНА,
филология фђннђре

кандидаты,
Г.Ибраџимов ис. Тел, ђдђбият

џђм сђнгать институтыныћ
ђйдђп баручы фђнни

хезмђткђре

Габдулла Тукай
иќаты џђм илаџият

кануннары

Шушы урында ђби авыр итеп кљрсенеп куя да, ха-
тирђлђр сандыгыннан нђрсђлђрдер актарып алып, дђвам
итђ:

- Ирем сугышта џђлак булып кире ђйлђнеп кайтма-
ды - бер љметем сњнде. Соћрак улым вафат булды -
икенче љметемне ќуйдым. И-их, ул юк булган љметлђр...

- Ђбекђй, ђ шул авыр вакытларда, йљрђгећне ђрне-
теп љметлђр љзелгђн чакта нђрсђ яшђтте соћ сине, нђрсђ
рухи кљч биреп торды?

- Иман яшђњ кљче бирде, улым, иман... Башкаема
тљшкђн авырлык - ул Раббым биргђн сынау икђнлеген
аћлау, моћа инанып сабыр итњ тормыш авырлыкларын
књтђрергђ бик тђ ярдђм итте мића. Яшьтђн њк тормы-
шымдагы бар љметемне Аллаџка багладым, Раббыбыз
вђгъдђ иткђн ахирђтне истђ тотып, џђрбер гамђлемне
Аллаџ риза булырлык итеп башкарырга тырыштым, инде
кабуллардан гына булсын, йђ Рабби...

Карчык чђчђклђре ућа тљшкђн яулык япкан башын
књтђрђ џђм тоныкланган  књз карашын каядыр читкђ
џђм бераз љскђ юнђлдереп, дерелдђп торган тавыш белђн
ќырлап ќибђрђ:

"Сабыр итик, сабыр итик,
Сабыр колдан шайтан качар.
Сабыр булган ќђннђт ишеген
Њз куллары белђн ачар...".
Тынлык. Бары тик стенадагы сђгатьнећ текелдђве

генђ гомер агышыныћ туктамаганлыгын искђ тљшерђ
кебек. Ђ мин яшь булсам да, аћлыйм: ђбинећ бњгенге
кљндђ тыныч-тавышсыз калган иске йорты заманында
сђгать текелдђвен генђ тњгел - дђџшђтле гомер давыл-
лары, язмыш гарасатларын да ишеткђн, лђкин иман-
тђкъвалыгы, гыйбадђте, сабырлыгы Нурания апаны
шайтан тђэсиреннђн, књћел тљшенкелегеннђн саклаган,
тормышында нык терђк булган.

Кызганыч, динсезлектђ тђрбиялђнгђн, хђрам белђн
хђлђлне аермаган (џђм аерырга телђмђгђн) хђзерге
ќђмгыять кешелђре сынау итеп бирелгђн язмыш зилзи-
лђлђрен еш кына кичерђ алмыйлар. Бу бигрђк тђ ир-ат-
ларга хас књренеш. Алар гадђттђ андый вакытларда
эчњгђ сабышалар, ягъни авырлыкны шайтан белђн бергђ
"ќићђргђ" маташалар, лђкин... шайтан аларны коткарырга
тњгел, ђ киресенчђ, хђрамга иялђшкђн гљнаџлы
хђллђрендђ ахирђткђ озатырга тырыша башлый џђм Ал-
лаџтан тђмам читлђшкђн, якты љметен ќуйган шул би-
чара њз-њзенђ кул сала. Нђтиќђдђ, бу дљньядан ахирђткђ
ќђџђннђм ђџеле булып књчђ. Ђ шайтанга нђкъ шул кирђк
тђ инде, чљнки ул њзе - љметсез, ягъни ќђннђткђ мђћге
кермђячђген белђ џђм шундый љметсез, бозыклык кы-
лучылар гаскђрен мљмкин кадђр арттыру - аныћ тљп мак-
саты. Шућа да ђбинећ мљнђќђтендђ искђ алынган са-
бырлык сыйфаты шушы аяныч, бђхетсез хђлгђ дучар
булмас љчен бик тђ зур ђџђмияткђ ия. Ђлбђттђ, ђлеге
сабырлык Аллаџ ризалыгы љчен булса. Ђ Аллаџы Тђгалђ
авырлыктан соћ џичшиксез ќићеллек бирелер дип Њзе
вђгъдђ итђ.

Шулай уйланып, бераз дђшми утырганнан соћ,
сљйлђшњебезне дђвам итђбез.

- Нурания апай, инде гафу ит, лђкин сорыйсым килђ:
шушы син кичергђн хђсрђт-михнђтлђр язмышыћнан ри-

засызлык, Аллаџы Тђгалђгђ карата ниндидер њпкђ-
рђнќњ хислђре тудырмадымы?

- И-и, кая инде ул рђнќњлђр, барысы да
тђкъдир бит. Бер кљнне  кояш елмайса,

икенче кљнне, болытлар куерып,
яћгыры коеп њтђ, шуныћ шикел-

ле кеше гомерендђ дђ сље-
нече белђн кљенече алы-
шынып торырга тиештер
инде ул. Аллаџы Тђгалђ
бит џђр кешене сынап
карый: шатлык, байлык
килгђндђ шљкеранђ кы-
лырмы, хђсрђт, юклык
вакытында сабыр булыр-
мы. Ничек кенђ булса да,

безне бар кылган Яратучы-
га тугрылыклы калу - џђр
Адђм баласыныћ бурычы,

шућа да мљселман љчен яхшы-
лык та нигъмђт, авырлык та

нигъмђт. Ђгђр кеше Раббысы белђн ти-
ешле мљнђсђбђт булдырса, уйлары пакь, књћеле гел ты-
ныч булыр. "Бђхет нђрсђ ул?" дип сорау биргђниећ бит,
баксаћ, бу сорауга ќавап кыска гына џђм бик тђ гади:
књћеле тыныч булган кеше генђ чын бђхетле була ала. Ђ
моныћ љчен Аллаџы Тђгалђне гел дђ истђ тотарга, Аныћ
ризалыгын алырга тырышып яшђргђ кирђк. Шулай бул-
са гына кеше њзе џђм ђйлђнђ-тирђ белђн килешер, књће-
лендђ тынгылык урнашыр.

-  Димђк, њпкђлђмисећ, њкенмисећ дђ?
- Юк, улым, юк... Гыйбадђтемне азрак кылганмын

бугай дип кенђ њкенсђм инде. Шљкер, Аллаџы Тђгалђ
мића озын гомер биргђн, тагын књпме яшисе калгандыр,
шулай да њземне Раббым хозурына књчђргђ ђзер кебек
хис итђм. Књћелем тыныч минем, улым, Аллаџка шљкер,
тыныч...

Шушы мизгелдђ, сђер бер дулкынлану хисе киче-
реп, ђбекђйнећ књћелендђге тынычлыкка зыян салмыйм
диптер инде, мин басынкы тавыш белђн, пышылдап ди-
ярлек сорыйм:

- Шулай булгач, Нурания апай, син бђхетле?
Ђби бермђл уйга калып дђшми утыра, аннары исђ

ђкрен, ђмма ныклы, ышанычлы тавыш белђн ќавап бирђ:
- Анысы, балакаем, ахирђттђ билгеле булачак. Њлем-

не каршылау, ахирђткђ књчњ вакыты џђркемгђ дђ килеп
ќитђчђк, барыбер килеп ќитђ ул кљн, килеп ќитми кал-
мас. Шућа да Аллаџныћ барлыгына-берлегенђ ышану,
Ул риза булырлык итеп яшђњ, Аћа сыену - бик зур нђрсђ
ул, њскђнем. Моћа инану, моныћ асылын, хикмђтен аћлау
иман була да инде...

Гыйлем – офык кебек
... Џђрбер кеше бђхеткђ омтыла. Ђмма џђркем аны

њзенчђ аћлый. Нурания апа шушы тљшенчђнећ асылын
менђ ничек гади дђ, тирђн мђгънђле итеп тђ аћлата белгђн
бит! Бђхет сере аныћ љчен фани дљнья максатларына
ирешњдђ тњгел. Џђр нђрсђнећ ахыры хђерле булуы џђм
нђтиќђдђ Аллаџ ризалыгына ирештерње мљџим, ди хик-
мђтле ђби. "Раббыћ белђн мљнђсђбђт булдырсаћ, уйла-
рыћ пакь, књћелећ исђ тыныч булыр..."

Шулай итеп, бђхетле булу љчен Аллаџ риза булыр-
лык итеп яшђњ, Аћа сыену, Аныћ барлыгына-берлегенђ
ихлас ышану, ягъни Иман кирђк икђн бит безгђ! Ђ ха-
кыйкый иман иясе булу љчен ни кирђк?..

Дљрестђн дђ, гыйлем ул офык кебек. Аћа якынай-
ган саен, ул синнђн ерагая башлый сыман. Ђмма шуны-
сы хак: бу дљньяныћ, барлык тере џђм тере булмаган
мђхлукларныћ, шул исђптђн кешенећ дђ Яратучысы бар.
Шушы мђхлукларныћ џђммђсе дђ шул Яратучы бил-
гелђгђн кануннарны њти, Адђм балаларына гына, сынау
максаты белђн ирек бирелгђн. Шулай да кешелђр ада-
шып-саташып, нђфес вђ шайтанга алданып харап булма-
сыннар љчен, бљек Раббыбыз Њзенећ ђмер-тыюларын-
нан торган "дин" дигђн олуг Канун биргђн безгђ. Кеше
булган вакытта дин дђ булачак, чљнки дин ул - бђхеткђ
илтњче бердђнбер дљрес юл, тормышыбызда терђк џђм
шатлыклы љмет. Мђћге сњнмђс љмет...

Ришат хђзрђт КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе директоры

"Петербургта бары тик бер мђчет бар џђм Корбан бђйрђме
кљннђрендђ шул мђчеткђ бик књп халык ќыела. Ђлбђттђ, этеш-
тљртеш булган ќирдђ тљрле хђллђр килеп чыга. Тик шуны кесђ
телефонына тљшереп, интернетка кую дин ђџеллђренећ ућай об-
разын булдырыйм дип тырышып йљрњче мљселман гаммђви мат-
бугат чараларыныћ бар тырышлыгын бер селтђнњдђ юкка чыга-
ра.

Д.Гђрђев мљселманнарны књбрђк дљньяви мђгълњмат чара-
лары эшендђ катнашырга чакырды, чљнки алар бњгенге кљндђ
ќђмгыятебездђ зур урын алып тора.

"МАТБУГАТ ЧАРАЛАРЫНЫЋ БЕРДЂНБЕР БУРЫЧЫ"
"IslamNews" мђгълњмат агентлыгы вђкиле Назыйм Гаффаров фи-

керенчђ, матбугат чараларыныћ бердђнбер бурычы - "њзенећ укучы-
сы белђн гел янђшђдђ булу, аныћ ихтыяќын канђгатьлђндерњ џђм аћа
турылыклы хезмђт итњ".

Алсу БАДАЕВА,
"Islam today" мђгълњмати-аналитик

федераль порталы

(Ахыры. Башы 3  нче биттђ.)

МЂЋГЕ СЊНМЂС
ЉМЕТ

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

ИСЛАМ САЙТЛАРЫ АССОЦИАЦИЯСЕ:
АЛЛАЏНЫЋ  РИЗАЛЫГЫН  АЛУ  ЉЧЕН

КАЛЂМГЂ  ТОТЫН!

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)


