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Коръђндђ – теллђр
џђм миллђтлђр

турында

Хђзерге шигърияттђ
Мифтахетдин

Акмулла образы

Мђрќани мђчетендђ
"Касыйдђи Бљрдђ"

укылды
23 гыйнвар кљнне Казан-

ныћ Мђрќани мђчетендђ
мљселманнар Мљхђммђд пђй-
гамбђрнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!)
туган кљнен "Касыйдђи
Бљрдђ" укып каршы алды. Ра-
бигыль-ђњвђл аен халыкта
Мђњлид ае дип йљртђлђр. Бу
айда Мђњлид ашлары
њткђрелђ. Пђйгамбђребез (сгв)
тормышы љйрђнелђ џђм сала-
ватлар ђйтелђ.
Казан ислам колледжы дирек-

торы урынбасары Нияз хђзрђт Са-
биров ђйтеп киткђнчђ, Мђњлидне
билгелђп њтђ башлау XI-XIII гасыр-
ларга карый. Татарстанда џђм Рос-
сиядђ, гомумђн, бљтен дљньяда ис-
лам динен тотучылар тарафыннан
тантаналы рђвештђ Пђйгамбђрне
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) искђ алу чараларын узды-
ру соћгы елларда бик тђ активлаш-
ты. "Пђйгамбђрне (сгв) хљрмђт
иткђн кешелђр Аллаџныћ ризалы-
гына, рђхмђтенђ ирешђ", - дип бил-
гелђп њтте хђзрђт.

Татарстан мљфтиенећ беренче
урынбасары Габдулла хђзрђт
Ђдџђмов, Мђњлидне каршы алырга
ќыелганнарга мљрђќђгать итеп,
Коръђндђ Мљхђммђд галђйџиссђлам-
нећ бу галђмнђргђ рђхмђт итеп ќиб-
ђрелгђнлеге турында хђбђр ителњен
ассызыклады. "Мљхђммђд пђйгам-
бђр - Аллаџы Тђгалђнећ бер нигъм-
ђте. Ул бу дљньяныћ хђлен њзгђрткђн:
Аллаџы Тђгалђнећ Китабын алып
килеп, љммђтне хакыйкый пакълеккђ
чыгарган кеше", - диде Габдулла
хђзрђт.

Нияз хђзрђт Сабиров, кичђне
дђвам итеп, Пђйгамбђребезнећ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) књркђм ђхлагы турында
сљйлђде. "Мљхђммђд галђйџиссђлам
бер хђдисендђ: "Мића тђрбияне Ал-
лаџы Тђгалђ њзе бирде. Ул тђрбия
нинди књркђм булды", - дип ђйтђ.
Аныћ ђхлак чыганагы Коръђн бул-
ган. Безгђ Пђйгамбђребезнећ (сгв)
сљннђтлђренђ ияреп, Аллаџы Тђга-
лђнећ рђхмђтенђ ирешергђ язса иде",
- дип белдерде Нияз хђзрђт.

Казан ислам колледжы шђкерт-
лђре башкаруында Мљхђммђд гал-
ђйџиссђламгђ багышланган нђшид-
лђр тыћлаганнан соћ, Мђрќани
мђчете имам-хатыйбы Илфар хђзрђт
Хђсђнов Мљхђммђд пђйгамбђрнећ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) кешелеккђ ќибђрелњенећ
алшартлары белђн таныштырып
њтте. "Аллаџы Тђгалђ адђм балала-
рын караћгылыктан чыгару љчен,
шђм яктысы буларак, Мљхђммђд га-
лђйџиссђламне ќибђрде. Аныћ тор-
мыш рђвешен њрнђк итеп алып,
Сљннђт юлыннан барырга язса иде",
- дип, њзенећ телђклђрен ќиткерде.

Тантаналы кичђ "Аллаџы
Тђгалђгђ шљкер булсын!" дип атал-
ган нђшидлђр башкарып, Мђњлид
уку љчен ић яхшы китаплардан са-
налган "Касыйдђи Бљрдђ"не укып,
догалар кылып тђмамланды.
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Пђйгамбђребезне (сгв) яхшылап белик!Пђйгамбђребезне (сгв) яхшылап белик!Пђйгамбђребезне (сгв) яхшылап белик!Пђйгамбђребезне (сгв) яхшылап белик!Пђйгамбђребезне (сгв) яхшылап белик!
Ђгђр дђ: "Бар кешелек
тарихында андагы ић
бљек кешелђр арасында
ић яхшысы кем булган?"
- дип њз-њзећђ сорау
бирсђћ, ќавап бер генђ:
рабигыль-ђњвђл аеныћ
12 нче кљнендђ, дњшђмбе
таћы алдыннан Мђккђ
шђџђрендђ туган пђйгам-
бђребез Мљхђммђд Мос-
тафа (сгв) булачак. Аныћ
ђтисе Габдулла, ђ ђнисе
- Ђминђ исемле булган.
Булачак рђсњлебезнећ
ђтисе - бик тђ затлы, атак-
лы Џашимнар нђсе-
леннђн, Кораеш кабилђ-
сеннђн.

Бабасы  Габделмотталиб
оныгы туу турындагы хђбђрне
ишеткђч, ул бу вакыйгага чик-
сез  шатланган  џђм  оныгын
Мљхђммђд дип атарга карар
иткђн.

Мљхђммђд ятим булып њсђ:
анасы карынында ќиде айлык
булганда , ђтисе вафат  була,
алты  яшендђ  ђнисе  Ђминђ
дљньядан  китђ . Ул Ќирдђ
яшђгђн џђм алга таба шушы
дљньяга килђчђк бар ић яхшы
кешелђр арасында да сайлап
алынган зат. Аллаџы Тђгалђ
њзенећ Рђсњленђ (сгв) бу дљнья-
ныћ џђм ахирђтнећ бар камил-
леклђрен дђ, башка беркемгђ дђ
бњлђк итмђгђн кадђр дђрђќђдђ
бњлђк иткђн. Пђйгамбђребез

Иманлы
кешенећ

сыйфатлары

(Ахыры 2 нче биттђ.)

(сгв) бар яктан да камил килгђн,
аныћ бар сыйфатлары да юга-
ры дђрђќђдђ булган.

Рабигыль-ђњвђл  аен  Ал-
лаџы Тђгалђ безнећ Пђйгамбђ-
ребезнећ (сгв) тууы белђн зур-
лаган џђм бизђгђн. Бу ай (без -
мљселманнар  љчен , ђлбђттђ)
шатлык аена да ђйлђнгђн. Бу
айда Пђйгамбђребезнећ (сгв)
тормышын  џђм  эшчђнлеген
љйрђнњдђ, аныћ хакында бе-
лемнђр таратуда тырышу ла-
зем.

Пђйгамбђрлђрнећ соћгы-
сы буларак  ќибђрелгђн
Пђйгамбђребез (сгв) бер кеше-
лек  љчен  генђ  тњгел ,  барча
галђмнђргђ  Аллаџныћ  бер
рђхмђте булып килгђн.

Аћа кадђрге пђйгамбђрлђр
бары тик аерым халыкларга
гына ќибђрелгђн булганнар,
алар  керткђн  кануннарныћ
гамђлдђ  булу вакыты  чик-
лђнгђн булган.  Алар эшлђгђн
могќизалар њз чорларыныћ ка-
занышлары булган. Ђ Аллаџы

Тђгалђ Пђйгамбђребезгђ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) ићдергђн Изге Коръђн
- ић бљек могќиза, ул Ахырза-
манга кадђр њз кљчендђ кала-
чак . Аллаџныћ  Рђсњле  тор-
мышны  бар  нечкђлеклђре
белђн аћлатып џђм гаделлекне
чынга ашырып бар кешелекне
коткарган . Ђлбђттђ , бу аћа
ќићел генђ бирелмђгђн, ул њз
юлында тљрле каршылыкларга
очраган, аћа зур кыенлыклар

"Аллаџтан башка гый-
бадђт кылырга џђм табы-
нырга лаеклы џичбер
илаџ (зат) юк" - џђрбер
мљселман яттан белђ
торган шђџадђтнећ бе-
ренче сњзлђреннђн њк
Аллаџы Тђгалђгђ генђ
ышануныћ књп кенђ њзен-
чђлеклђре ачыла.

Бњген без шуларныћ бер-
сенђ - бђйсезлеккђ тукталып ки-
тђрбез. Тљгђлрђк ђйткђндђ, Ал-
лаџы Тђгалђ кушканнардан кала,
мљселманнарныћ бернђрсђгђ дђ
бђйле булмавына. Безнећ нинди-
дер эш башкаруыбыз яки баш-
кармавыбыз башка нђрсђлђргђ
никадђр бђйле? Мђсђлђн, намаз
кылу - вакытында компьютердан
аерыла алудан, намазныћ чиста-
лыгы - берникадђр вакыт элек
хђмер эчемлеклђрен тђкъдим
иткђн вакытта безнећ баш тар-
туыбыздан. Наркотиклар џђм ал-
коголь кебек бђйлелеклђр турын-
да сљйлђшкђнче, интернет, татлы

ризык, кирђксез телевидение
тапшырулары, буш сњзлђр
сљйлђњ кебек беренче карашка
гади џђм зарарсыз нђрсђлђргђ
никадђр бђйле булуыбызны искђ
тљшерик. Аларны бик књп санар-
га мљмкин. Ић мљџиме - бу
бђйлелекнећ дини вазифалары-
бызны башкаруга йогынты яса-
вын яки ясамавын аћлау.

Еш кына интернет форумна-
рында утыручы мљселман кеше-
се, кардђшенећ иманын тикше-
реп, аныћ язганнарын укучы
башка кешелђр фикереннђн,
аларныћ хуплауларыннан бђйле-
леккђ тљшђ. Башка кеше фике-
ренђ бђйле булу - шулай ук
бђйлелек. Аллаџы Тђгалђ Баш
хаким тњгелмени? Йљрђклђре-
бездђ булганны ул гына књрми-
мени?

Кеше хђмер эчемлеклђр
эчеп, тормыш авырлыкларын-
нан качарга омтыла. Зиџене то-
маланган вакытта аћа бљтен
сђйлђгђн сњзлђре дљрес, аны ба-
рысы да игътибар белђн тыћлый,
ярата џђм ул да барлык кешелђ-

рне дђ ярата кебек тоела башлый.
Эчкече чынбарлык белђн аеры-
лып хђмер дљньясында яши баш-
лый. Аралашу љчен шундый ук
њз-њзлђрен югалтып йљргђн ке-
шелђрне таба. Хђмер эчеп, ясал-
ма иллюзиялђр белђн яши баш-
лагач аек якыннары да кирђкми
башлый.

Шундый ук чынбарлыктан
читлђшњ интернетка бђйлелеккђ
тљшкђннђрдђ књзђтелђ. Андый-
лар тормыш алып барырга бер-
нинди кљч куймыйча, њзен ба-
тыр дип хис итеп, виртуаль
дљньяда яши башлый. Бу бђйле-
леккђ китерђ. Чынбарлыкта мон-
дый кешелђр бернђрсђ дђ баш-
карырга тырышмый, аларга вир-
туаль тормыш мљџимрђк була
башлый.  Виртуаль тормышта ул
чынбарлыкта башкара алмаган
эшлђрне тормышка ашыра - ко-
точкыч ќанварларны "њтерњ",
югалган ќаннарны "коткара",
телђсђ кемне, хђтта президентны,
хљрмђтле олуг шђхеслђрне урын-
сыз тљнкыйтьлђњдђн дђ тыелып
кала алмый. Ђле башка кай-

берђњлђр чынлапмы-шаярып-
мы аны њсендерђ, куђтли баш-
ласа тормышы ућды дип
исђплђргђ була! Кызганыч, бу
бары аяныч алдану гына шул.

Компьютер технологиялђре
кешелек љчен яхшы нђрсђ, алар
кешелђрнећ бер-берсе белђн
аралашу мљмкинлеген арттыра,
бу, ђлбђттђ, бњгенге заманда
љммђткђ файда гына китерердђй
бер юл. Лђкин књреп торабыз:
интернет аралашуларныћ тис-
кђре яклары да бар. Телђсђ нин-
ди бђйлелек, шул исђптђн интер-
нетка бђйлелек, бары Аллаџы
Тђгалђгђ гыйбадђт кылуга гына
бђйле булырга тиеш шђхес њсе-
шенђ тискђре йогынты ясый.
"Кеше илђ ќенне халык кылма-
дым, мђгђр Мића гыйбадђт кыл-
сыннар љчен генђ халык кыл-
дым". (Коръђн, "Зарият (Тарату-
чы)" сњрђсенећ 56 нчы аяте).

Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары

Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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Коръђндђ - теллђр џђм миллђтлђр турындаКоръђндђ - теллђр џђм миллђтлђр турындаКоръђндђ - теллђр џђм миллђтлђр турындаКоръђндђ - теллђр џђм миллђтлђр турындаКоръђндђ - теллђр џђм миллђтлђр турында
Аллаџы Тђгалђ Коръђндђ ђйткђн:

"Џђм ђйтте синећ Раббыћ фђрештђлђргђ:
"Мин, ђлбђттђ, ќир љстендђ хђлифђ итеп Адђ-
мне кылмакчымын. Фђрештђлђр ђйттелђр:
"Ий, Раббыбыз! Бозыклык кылучы, сугышып
кан тњгњче затны ќир љстенђ хђлифђ кыласыћ-
мы? Без исђ Сине мактап тђсбихлђр ђйтђбез,
џђм Сине џђр кимчелектђн пакьсећ дип игъти-
кад итђбез". Аллаџ фђрештђлђргђ: "Дљрес-
лектђ, Мин сез белмђгђнне белђмен", - диде".
("Ђл-Бђкара" сњрђсенећ 30 нчы аяте).

"Ђл-Бђкара" сњрђсенећ дђвамында Раббы-
быз болай ди:

"Аллаџы Тђгалђ Адђмгђ исемнђрнећ бар-
часын љйрђтте дђ, фђрештђлђргђ ђйтте: "Ђгђр
дљрес сљйлђњчелђрдђн булсагыз, Адђм белгђн
исемнђрнећ барчасын ђйтеп бирегез" ("Ђл-
Бђкара" сњрђсенећ 31 нче аяте).

Аятьлђрдђн књрњебезчђ, ќиргђ хђлифђ
итеп куйганчы Аллаџы Тђгалђ Адђм галђйџ-
иссђламгђ барча ђйберлђрнећ, мђхлукларныћ,
аларныћ ќенеслђренећ исемнђрен љйрђтте.
Ягъни барча сњзлђрне. Џђм галимнђребез
ђйткђн: монда барча сњзлђр мђгънђсендђ Адђм
галђйџиссђламгђ барча теллђрнећ љйрђтелње
ђйтелђ. Фђрештђлђр Аллаџы Тђгалђгђ: "Я, Раб-
быбыз, без Сића тђсбих кылабыз, Сине олы-
лыйбыз. Син Ќир йљзенђ кан коючыны џђм
бозыклык таратучыны хђлифђ итеп куясыћ-
мы?!" - дигђч, Аллаџ Тђгалђ ђйтте: "Бу ђйбер-
лђрнећ исемнђре хакында хђбђр бирегез, ђгђр
тугры булсагыз". Адђм галђйџиссђламнећ
фђрештђлђрдђн љстенлеге шунда књренде.

Моннан аћлашылганча, теллђрне, барча
ђйберлђрнећ исемнђрен белњ - ул гыйлем сана-
ла џђм гыйбадђткђ караганда гыйлем љстенрђк.
Аллаџы Тђгалђ Коръђндђ болай ди:

"Аллаџы Тђгалђнећ олуглыгыныћ џђм
кодрђтенећ билгелђреннђн књклђрне џђм ќирне
яралтуы, џђм теллђрегезнећ џђм њзегезнећ
тљрле булуыгыз. Белњчелђр љчен бу
ђйберлђрдђ билгелђр бар". ("Ђр-Рум" сњрђсе-
нећ 22 нче аяте).

Ягъни, Адђм балаларыныћ тљрле тљстђ,
тљрле телдђ булуы - ул Аллаџы Тђгалђнећ код-
рђте џђм бљеклеге билгелђре. Ђлбђттђ, аћлау-
чылар љчен. Џђм бу теллђрнећ џђм тљслђрнећ
аермалыгы адђм балалары бер-берсен аерсын-
нар љчен. Бер атадан џђм анадан булуларына
карамастан, Аллаџы Тђгалђ аларны тљрле-
тљрле итте. Бу ђйберлђр - хикмђт љчен. Ал-
лаџы Тђгалђнећ џђр эше хикмђтле. Кай-
берђњлђр: "Исламда тел вђ миллђт юк", - ди.
Ђмма Коръђндђ тел дђ, миллђт тђ бар. Аллаџ-
ныћ Китабында халыклар, аларныћ теллђре
џђм тљслђре бер-берегезне тану љчен - Аллаџ-
ныћ билгелђре, дип ђйтелгђн. Менђ Раббыбыз
нђрсђ дип эндђшкђн Адђм балаларына:

"Ий кешелђр, Без сезне ир вђ хатыннан
яралттык, вђ сездђн халыклар вђ кабилђлђр
кылдык бер-берегезне танып, белер љчен.
Дљреслектђ, Аллаџ хозурында хљрмђтлерђге-
гез - тђкъвалырак булганыгыз. Дљреслектђ,
Аллаџ џђр нђрсђне белњче вђ џђр эшегездђн
хђбђрдар". ("Ђл-Хњќњрат" сњрђсенећ 13 нче
аяте).

Аллаџы Тђгалђ безне тљрле халыклар,
кабилђлђр кылды, бер-беребезне тану,
ярдђмлђшњ љчен. Ђ бер-беребездђн кљлњ яисђ
бер-беребезне кимсетњ, мђсхђрђ итњ, берсен
икенчесеннђн љстенрђк кылып золым китерњ
љчен тњгел. Аллаџы Тђгалђгђ якынлыгыбыз
нинди телдђ сљйлђшњебезгђ бђйле тњгел, ђ бђлки
тђкъвалыгыбызга бђйле. Тел - ул фђкать ха-
лыкларны аеручы билге џђм ул бер миллђтне,
кавемне берлђштерњче булып тора. Шућа књрђ
дђ кем нинди телдђ сљйлђшђ-аћлаша икђн - ул
шул халыктан. Бу гыйбарђне кайбер гарђп га-

лимнђре хђдис дип тђ, риваять дип тђ
ђйткђннђр. Ягъни кем гарђпчђ аћлашса, шул
гарђп, дигђннђр. Шућа нигезлђнеп, кем рус
телендђ генђ аћлашса - ул рус, татарча аћлаш-
са - татар, башкортча аћлашча - башкорт, дип
ђйтњ дљрес була. Ђлбђттђ, њз миллђтећ теленђ
љстђп, башка теллђрне белњ - ул зур мђртђбђ.
Коръђн џђм Пђйгамбђребезнећ (сгв) сљннђте
гарђп телендђ булганлыктан, ахирђт бђхетенђ
ирешњ љчен бу телне дђ белњ кирђк. Башка
миллђтлђр белђн аралашу, алар арасында ди-
небезгђ дђгъвђт кылу љчен аларныћ теллђрен
дђ белњ зарур. Ђмма њз миллђтећнећ телен
читкђ этђрњ, аны кыерсыту хисабына тњгел.
Киресенчђ, џђркем њз миллђте телендђ ачык,
матур итеп сљйлђшђ белергђ тиеш. Муса гал-
ђйџиссђлам Фиргавен янына барганда Аллаџы
Тђгалђдђн Џарунны њзе белђн бергђ ќибђрњен
њтенде. Чљнки Муса галђйџиссђлам сакаурак,
ђ Џарун бик ачык, матур итеп сљйлђшђ иде.

Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) ђйткђн: "Кем нинди кавемгђ,
халыкка охшарга тырышса, ул алардан булыр".
Башка миллђтлђргђ охшарга тырышканнарныћ
бу омтылышы сљйлђшњлђрендђ генђ тњгел, ђ
йљзлђрендђ, киенњендђ, њз-њзлђрен тотышын-
да да књренђ. Татар (мљселман) мђктђплђре,
балалар бакчалары була торып, њз балаћны
чит телдђ генђ сљйлђшергђ љйрђтњ, шул халык-
ныћ гореф-гадђтлђрендђ тђрбиялђњ - бу,
ђлбђттђ, монафикълык билгесе џђм ул шулай
ук мљселман кардђшлђрећђ, њз миллђтећђ хы-
янђт тђ.

Бервакытны Пђйгамбђребез (сгв) янына
сђхабђлђрдђн булган бер егетне китергђннђр
џђм болай дигђннђр: "Йђ, Рђсњлуллаџ, бу егет
ќиде сњрђне яттан белђ". Пђйгамбђребез (сгв)
аћа бик гаќђплђнгђн џђм сокланган џђм: "Мића
яџњдлђрдђн язулар килђ. Њзлђренђ дђ язулар
ќибђрергђ туры килђ. Алар алдамасыннар
љчен яџњд язуын љйрђн", - дигђн. Џђм теге егет
шулай эшлђгђн, ягъни телне љйрђнгђн. Шун-
нан соћ Пђйгамбђребез (сгв) сораган: "Син
сирьян телен белђсећме?" Ул гарђплђр белђн

византиялелђр арасында яшђњчелђрнећ теле
булган. Егет: "Юк", - дип ќавап биргђн.
Пђйгамбђребез (сгв) егеткђ шул телне
љйрђнергђ кушкан џђм егет аны унќиде кљндђ
љйрђнгђн. Ягъни, дини зарурият булу сђбђпле,
динне тарату љчен башка телне љйрђнергђ
рљхсђт ителђ. Фђкать шул шарт белђн. Гомђр
(рг) ђйткђн: "Йолдызлар гыйлемен љйрђнегез
- юлларны белњ љчен. Нђсел-нђсђбегезне, њзе-
гезныћ кайдан чыкканыгызны, нинди халык-
тан булуыгызны, теллђрегезне љйрђнегез - бер-
берегезгђ якынайта торган сђбђп булсын љчен".
Њз ата-бабаћ телен санга сукмау, аны љйрђнмђњ
- ул инде мљселман халыклары булган татар,
башкорттан ерагайта, ђ икенче бер чит миллђткђ
- мљселман булмаганнарга якынайта.

Рафикъ хђзрђт МИЋНЂХМЂТОВ,
Татарстанныћ кљнчыгыш
тљбђге казые, Татарстан

мљселманнары Диния
нђзарђтенећ Голамђлђр

шурасы ђгъзасы,
Ђлмђт районы имам-мљхтђсибе

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

Пђйгамбђребезне (сгв)Пђйгамбђребезне (сгв)Пђйгамбђребезне (сгв)Пђйгамбђребезне (сгв)Пђйгамбђребезне (сгв)
яхшылап белик!яхшылап белик!яхшылап белик!яхшылап белик!яхшылап белик!

Диния нђзарђте вђкиллђре
Зђй имамнары

ќыелышында катнашты
21 гыйнвар кљнне Татарстан мљселманнары Диния нђза-
рђте хезмђткђрлђре Зђй мљхтђсибђтенећ имамнар
ќыелышында катнашты.
Кљн тђртибендђ - ић мљџим мђсьђлђлђрнећ берсе - яшьлђр белђн

эшлђњ юллары барланды. Зђй районы имам-мљхтђсибе Сђгыйть
хђзрђт Камалов њз чыгышында мљселман яшьлђре белђн, шулай ук
барлык конфессия вђкиллђре белђн џђрдаим эшлђњ бњгенге дин ђџел-
лђре бурычы икђнне билгелђп узды.

Хђзерге вакытта районда барлыгы 32 мђхђллђ эшли. Зђй шђџђре-
нећ Ќђмигъ мђчетендђ џђр ел саен мђктђп яшендђге балалар љчен
лагерь оештырыла, књп кенђ авыл мђчетлђре ял кљннђрендђ дини
укулар њткђрђ. Район мљхтђсибе Сђгыйть хђзрђт: "Эшлђњ дђверендђ
шактый зур тђќрибђ тупладык. Безне ић борчыганы - районыбызда
яшь дин белгечлђре ќитђрлек булмау. Яшьлђр арасында ныклы
ђйдђп баручы булмаганлыктан, бу юнђлеш аксый", - дип белдерде.

Билгеле булганча, 2012 елдан башлап Татарстан мљфтияте кана-
ты астында эшли торган "Алтын урта" татар-мљселман яшьлђр
ќђмгыяте республикабыз районнарында њз бњлекчђлђрен булдыру
юнђлешендђ  эш алып бара. Килгђн кунаклардан Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ яшьлђр белђн эшлђњ бњлеге мљдире
Акйолдыз Фђизова чыгыш ясады. Ул "Алтын урта" ќђмгыятенећ
2012 елда башкарган эшлђре белђн таныштырды, Зђй районында да
ќђмгыять филиалы эшен башлау кирђклеген ђйтте. Район хакимия-
теннђн килгђн Фђрит ђфђнде Мусин, мљфтият яшьлђрен хуплап:
"Максат куеп эшлђргђ кирђк", - дип имамнарга мљрђќђгать итте.
Сђгыйть хђзрђт, њз чиратында, яз башында якташлары Таќетдин
Ялчыгол истђлегенђ "тњгђрђк љстђл", соћрак - яшьлђр љчен ќыен
њткђрњ нияте барлыгын ќиткерде.

Ќыелышта уку-укыту мђсьђлђлђре буенча да фикер алышу
булды. Бу ућайдан Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ
мђгариф џђм фђн бњлеге мљдире Айдар хђзрђт Карибуллин
мђчетлђрдђ оештырыла торган дини курсларныћ мљџимлеген бил-
гелђп узды. Мондый дђреслђрдђ сљйлђнгђн џђр сњз зур ђџђмияткђ
ия, чљнки мђчеттђ белем алучыларныћ саны мђдрђсђ-университет-
ларда укучыларныкыннан бермђ-бер књп. Айдар хђзрђт, имамнар-
га мљрђќђгать итеп, уку-укыту эшендђ халкыбызныћ бљек дин ђџел-
лђре тарафыннан язылган классик хезмђтлђрне - "Гыйбадђте Исла-
мия", "Мљгаллим сђни", "Фђн Тђќвид" китапларын џич икелђн-
мичђ файдаланырга тђкъдим итте.

Татарстан мљфтияте нђшер итђ торган "Дин вђ мђгыйшђт" газе-
тасы мљхђррире Нияз Сабирќанов њз чыгышында Сђгыйть хђзрђтне
књп  имамнарга њрнђк итеп куйды. Барлык мђхђллђлђрнећ дђ газета-
га язылу кампаниясендђ актив катнашуын билгелђп узды џђм
мљхтђсибкђ рђхмђт сњзлђрен ќиткерде.

Мљхтђсибђтнећ гыйнвар аенда уза торган чираттагы ќыелышы
Зђй шђџђренећ Т.Ялчыгол мђхђллђсендђ њтте. Килђсе ќыелыш фев-
раль аеныћ беренче чђршђмбесендђ узар дип кљтелђ.

џђм югалтулар кичерергђ туры
килгђн. Тик пђйгамбђрлђрнећ
тђкъдире шундый - алар язмышы-
на ић зур сынаулар туры килгђн:
аларны эзђрлеклђгђннђр дђ,
њтергђннђр дђ, тљрле газапларга
да дучар иткђннђр. Тик пђйгамб-
ђрлђрне Аллаџы Тђгалђ юлыннан
берни дђ чигендерђ алмый.

Пђйгамбђрлђр њзлђренећ
рухи камиллеклђре, књрсђт-
мђлђре џђм игелекле њгет-нђсый-
хђтлђре аркасында гына Ќирдђ
яшђњчелђр њзлђренећ кешелек
кыяфђтлђрен саклап кала алган.
Ђлбђттђ, бу - Аллаџы Тђгалђнећ
адђм балаларына булган рђхмђте
аркылы.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд
Мостафа (сгв) пђйгамбђрлђрнећ
соћгысы, аннан соћ инде башка
пђйгамбђр килмђячђк. Соћгы
Пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) бик
књп књркђм исемнђре бар. Боха-
ри, Мљслим џђм Тирмизи тап-
шырган хђдистђ: "Минем биш
исемем бар: мин - Мљхђммђд;
мин - Ђхмђд; мин - Маџи, ягъни
имансызлыкны юкка чыгаручы;
мин - Хђшир, ягъни ић беренче
булып кубарылучы; мин - Акиб,
ягъни шул кеше ки, миннђн соћ
башка пђйгамбђр булмаучы", -
диелђ.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд
Мостафа (сгв) - дљньяда ић зур
хљрмђт књрсђтелњче џђм ић аб-
руйлы кеше. Аныћ исеме Ал-
лаџы Тђгалђдђн кала ић књп  искђ
алына. Ќир шарыныћ бар поч-
макларында да џђрвакыт Аллаџ-

ныћ Рђсњлен  (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) дан-
лап, салаватлар ђйтђлђр. Башка
бер генђ кешенећ исемен дђ ул
кадђр еш телгђ алмыйлар. Аллаџ-
ныћ берлегенђ шђџадђт китерњ
белђн бергђ, мљселманнар
Мљхђммђднећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!)
Рђсњл булуына да шђџадђт
ђйтђлђр. Дљньяныћ бар мђчетлђ-
рендђ дђ кљненђ биш тапкыр на-
мазга чакыралар, миллионлаган
мљселманнар Кђгъбђгђ таба
йљзлђрен юнђлтеп намаз укый-
лар.

НАМАЗ
Намаз - ул Бердђнбер Аллаџ-

ка табыну. Намаз укырга Пђйгам-
бђребезне (сгв) Ќђбрђил (гс)
љйрђткђн, ђ Пђйгамбђребез (сгв),
њз чиратында, - башка мљселман-
нарны. Шул вакытлардан алып,
намаз уку - Аллаџны џђм Аныћ
Рђсњлен танудан кала, џђр мљсел-
маннар љчен фарыз гамђллђрнећ
ић мљџименђ ђверелгђн. Џђм џђр
мљселман њзенећ кљндђлек режи-
мын бар намазларны да вакы-
тында укырлык итеп тљзергђ
тиеш.

ИЗГЕ КОРЪЂН
Аллаџы Тђгалђ Пђйгамбђре-

безгђ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) Изге Коръђнне
ићдереп, Пђйгамбђребезне (сгв)
нык олылаган. Ул - мљселманнар-
ныћ тљп кануны џђм тормышка
ќитђкчелек итњче Китап.
Йљзђрлђгђн мећ мљселман кеше-
се Коръђнне яттан белђ, ђ Изге
Китапныћ берничђ сњрђсен џђр

мљселман яттан укып бирђ ала.
Коръђнне укырга мљселманнар
бала чактан ук љйрђнђлђр. Коръ-
ђннећ басылган тиражын санап-
исђплђп бетерерлек тњгел.

СЉННЂТ
Сљннђт - бар гамђллђрдђ дђ

Пђйгамбђребез (сгв) књрсђткђн
юл буенча гамђл кылу дигђнне
аћлата.

Сљннђт - Пђйгамбђребезнећ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) сњзе, эшлђгђн эше
џђм башка кешенећ эшлђгђнен
хуплаган, мактаган нђрсђлђр.

Аллаџы Тђгалђ сљекле
Пђйгамбђребезне књркђм холык
булдыру љчен дђ ќибђргђн. Изге
Коръђндђ Аллаџы Тђгалђ ђйтђ
(мђгънђсе): "Валлаџи, Аллаџ-
ныћ Рђсњлендђ сезгђ иярергђ ти-
ешле булган књркђм холык вђ
яхшы сыйфатлар бардыр, Ал-
лаџтан савапны џђм ахирђттђ
ќђннђтне љмет иткђн хђлдђ Ал-
лаџны књп зекер итњче мљэ-
миннђр љчен" ("Ђхзаб" сњрђсе-
нећ 21 нче аяте).

Пђйгамбђребезнећ (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) бер хђдисендђ ђйтелгђн:
"Мине яраткан кеше Аллаџны да
яратыр. Ђ кем дђ булса мића ита-
гать итми икђн, ул Аллаџка да ита-
гать итмидер". Шућа књрђ без
сљекле Пђйгамбђребезнећ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) тормышын яхшылап бе-
лергђ тиешбез.

Руслан хђзрђт МОРТАЗИН,
Татарстанныћ тљньяк-

кљнчыгыш тљбђге казые
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Хђзерге шигърияттђ

Мифтахетдин Акмулла образы

XIX йљздђ татар халкыныћ
њзаћында, иќтимагый-тарихи
књзаллавында билгеле бер
њзгђрешлђр туа. Моћа кадђр
хљкем сљреп килгђн књп кенђ дог-
маларга шиклђнеп карау, кеше
фикеренђ, аныћ эшчђнлегенђ
хљрлек талђп итњ, иќтимагый
тормышныћ шактый
љлкђлђрендђ сњздђн гамђлгђ књчђ
бару хђрђкђте барлыкка килђ.
Мђгърифђтчелек идеялђре гадђ-
ти фикердђн иќтимагый
хђрђкђткђ ђверелђ. Шул рђвеш-
ле, кић колач ќђя барган саен бу
хђрђкђт тора-бара ќђдитчелек
дип аталган милли-мђдђни џђм
социаль-иќтимагый юнђлешле
агым булып ђверелђ.

XIX йљз ђдђбиятыныћ зур
љлешен оригиналь ђсђрлђр алып
тора. Шигърият, проза, драма
тљрлђренећ џђрберсендђ дђ ќан-
лану барлыкка килђ. Гомумђн,
бу чор ђдђбияты љчен жанр
тљрлелеге хас. Анда мђдхия-
мђрсиялђрне, сђяхђтнамђ, по-
эма-дастаннарны да, роман џђм
повестьларны, драма ђсђрлђрен
дђ очратырга була. Реалистик
сюжетлы, тормышчан геройлы
ђсђрлђр иќат итњгђ юнђлеш то-
тыла. Шул ук вакытта шђрык џђм
гареб ђдђбиятларын татар теленђ
тђрќемђ итњ дђ кићрђк колач ала.

XIX гасыр татар ђдђбияты
Яћарыш чоры буларак карала.
Шућа књрђ, татар язучылары бу
чор ђдђбиятына игътибарын
беркайчан да киметмђде. XX йљз
башы шагыйрьлђре Дђрдемђнд,
Тукайлар да, хђзерге ша-
гыйрьлђр дђ шул чор ђдђбияты-
на мљрђќђгать итђлђр. Мисал
љчен шагыйрђ Ф.Тарханованыћ
бер шигыренђ игътибар юнђл-
тик:
Унтугызынчы йљз кешесемен -

Уйлыйсыздыр: адђмнђргђ шагыйрьнећ њзе кирђк?
Юк! Шагыйрьнећ, њзе њлгђч, даны џђм сњзе кирђк...

Илдар Юзеев

Яшђр идем тик шул гасырда.
Хљсетле џђм чирле яћа чорга

Куркам хђтта аяк басарга.
Шигырь "Унтугызынчы йљз

кешесемен" дип аталса да, ша-
гыйрђ тљп фикерне XX гасырда-
гы проблемаларга юнђлтђ. Ав-
тор шигырендђ "авызын ачса,
нђќес коела торган" кеше књпле-
генђ уфтана. Заманыныћ кљч
џђм акча заманы булуын
искђртђ. Шигырьдђ, тел сђясђте
мђсьђлђсенђ дђ игътибар
ителгђн. Автор, ана сљте белђн
керми калганга, бик књплђрнећ
"теле ватык", ќитмђсђ, "сабый-
ларныћ теле дђ ямьсез", дигђн
фикер њткђрђ. Ф.Тарханова ши-
гырьдђ сљйлђм теленећ сафлы-
гы љчен кљрђшђ. Тел
мђсьђлђсеннђн соћ шагыйрђ
килђчђк, миллђт хакындагы фи-
керлђре белђн уртаклаша.
"Килђчђк тђ караћгы, њткђнгђ дђ
кире кайтып булмый" - ши-
гырьдђн аћлашылган тљп фикер
шул.

Шагыйрђ шигырьдђ XIX
йљзгђ хас сыйфатларны
књрсђтмђсђ дђ, бу гасырга аныћ
ућай бђясе сизелеп тора. Чын-
лыкта XIX йљздђ дђ татар халкы
миллђт, тел, кљнкњреш, сђясђт,
икътисад проблемаларыннан
котыла алмаган. XIX гасырда
язма тел гади халыкка бик њк
аћлаешлы да булмаган.

XIX йљзнећ књренекле ша-
гыйре Мифтахетдин Акмулла-
ныћ њз ђсђрлђре дђ љч телнећ
катнашмасыннан гыйбарђт. Шу-
лай ук аныћ тормышы да
ќићеллђрдђн булмаган. Ши-
гырьлђреннђн аћлашылганча,
ул, хђерчелек, мохтаќлык књреп,
"керле књлмђк, ертык дамбал"
киеп њскђн. Янђдђн Ф.Тархано-
ваныћ "Мин кайтыр идем" ши-

гыренђ ђйлђнеп кайтыйк:
Мин кайтарыр идем
Милли ђхлакны,
Борынгыдан килгђн ђдђпне,
Сљрер идем ќирдђн
Телне, миллђтне
Каралтучы барча гадђтне, -

дип яза шагыйрђ. Књренгђнчђ,
автор зыялылыкны, "абруй сак-
лап мђгърур йљрњне", хђтер кал-
ганда њчлђшмичђ, вђкарь белђн
китђ белњне кайтарырга хыялла-
на. Кыскасы, ул тђрбия, ђхлак
мђсьђлђлђрен књтђрђ.

Ђгђр Акмулланыћ "Ић ђњвђл
кирђк нђрсђ" дип башланган
шигыренђ игътибар итсђк, ул
асыл затлар љчен алты ић кирђк
ђйберне санап чыга: иман,
књћел, гакыл, шљкер, ђдђп, са-
быр. Шул ук проблемалар хђзер-
ге заман шагыйрьлђрен дђ бор-
чый.

Акмулла - эмоциональ
шигъри сљйлђм остасы. Ул
књпвакыт ђйтергђ телђгђн фике-
рен књчерелмђ мђгънђдђ бирђ.
Болай эшлђњ шигырьдђге идея-
не тљрле поэтик алымнар белђн

ачарга ярдђм итђ, ђсђрлђрдђ,
мђгънђне кљчђйтњ максатыннан,
чагыштырулар да нђтиќђле фай-
даланыла.
Тугры сњзгђ
                    џавасы очып бара,
Чатнаган пыяладай
                               чытырлаган.

Ђлеге шигыре белђн Акмул-
ла байлыкныћ, конкрет алганда,
акчаныћ хаклыкны ђйтњгђ кома-
чаулавын џђм њз чоры кайбер
укымышлыларыныћ шул
сђбђпле туры ђйтњдђн читтђ то-
руларын тђнкыйть итеп чыга.
Заман акча, байлык мђсьђлђсенђ
књп кенђ њзгђрешлђр кертсђ дђ,
бњген дђ шагыйрьлђр ђлеге те-
мага еш мљрђќђгать итђлђр.

Шигырьдђге "чатнаган пыя-
ла" детале хђзерге заман шагый-
ре Р.Харисныћ "Империя тар-
калганда" исемле шигырендђ дђ
књзђтелђ. Акмулла - мђгърифђт-
че шагыйрь. Шућа књрђ аныћ
шигъри детале XIX гасырдагы
мђгърифђтчелек идеалына
хезмђт итђ. Акмулла "чатнаган
пыяла" детален "дђњлђт", "тугры-
лык", "ђхлак" тљшенчђлђрен як-
тырту љчен кулланса, Р.Харис
шигырендђ сњз XX гасырныћ
сиксђненче елларындагы дђњлђт,
сђясђт, икътисад турында бара
џђм шулай ук ђхлак мђсьђлђсе дђ
килеп керђ. Дљрес, ђхлак нык
кына њзгђргђн, кырысланган
формада бирелђ. Шагыйрь аны
"кеше тимер торбаларны љзђ
тешлђп" формасында
сурђтлђгђн.

Акмулла нигездђ њзе тирђн
кичергђн нђрсђлђр хакында яза.
Аныћ иќатында заман сулышы,
авторныћ шђхси язмышы нык
сизелђ. Поэтик интонациясендђ
публицистик аџђћ кљчле. Ша-
гыйрь еш кына њз чорыныћ кай-
бер затлары белђн бђхђскђ керђ,
нђрсђнедер раслый, кире кага.
Акмулла - аз сњзлђр белђн тирђн,
тапкыр мђгънђ белдерњ остасы.

Хикмђтле сњз ђйтњдђ аныћ татар,
казакъ, башкорт фольклорын-
нан, бигрђк тђ тљрки-татар язма
ђдђби казанышларыннан мул
џђм иќади файдалануы сизелеп
тора. Аныћ аерым шигырь юл-
лары, афоризмнарга ђверелеп,
хђзерге шигърияттђ урын ала.
Мђсђлђн, М.Мирза аныћ
Йахшыны сњккђн
                   белђн аты китмђс,
Яман сњзнећ
            књћелдђн даты китмђс.
Саф алтынны
                  нђќескђ буяу белђн,
Нђќес китђр,
       алтынныћ заты китмђс, -

дигђн шигырь юлларыннан,
"Яман сњзнећ књћелдђн џич заты
китмђс" ђйтемен эпиграф итеп
алып, "Ялган сњз" шигырен яза.
Ул ялган сњзне арттан атылган
агулы ук, ќанга кадалган тутык-
кан кадак белђн чагыштыра да,
Акмулла кебек "тђрбиялђп ка-
лырга" тырыша.

Акмулла фикеренчђ, ши-
гырьнећ асылы нђсыйхђткђ ко-
рылырга тиеш, шул вакытта ул
буш булмый, мђгънђгђ ирешђ.
Аныћ иќатында аћа кадђр язма
ђдђбиятта књзгђ ташланмаган,
поэтик фикерне њтемле
гђњдђлђндергђн сурђтлђр шак-
тый књп очрый. Мђсђлђн, кљнче-
лђрне, гайбђтчелђрне автор ку-
тырлы ќирне эзлђп йљрњче че-
бенгђ тићли. "Кайда черек, ку-
тыр бар - чебен шунда кунар", -
ди ул.

М.Акмулла иќаты - мећьел-
лык татар шигъриятенећ мљџим
буыны, традиция џђм яћалык
кушылуыныћ (синтезыныћ)
књркђм бер њрнђге. Аныћ
ђсђрлђрендђ XIX йљздђ халкы-
быз яшђешенећ тљрки чынбар-
лыгы џђм рухи тормышыныћ
ђџђмиятле мђсьђлђлђре гђњ-
дђлђнеш тапкан.

Ислам дине тотучыларныћ дини бђйрђмнђре
шактый. Аларныћ кайберлђре бђйрђм, икен-
челђре - кичђ, љченчелђре - кљн дип йљртелђ.

Мљселманнарда ић олы бђйрђмнђр: Мђњлид, Ураза џђм
Корбан бђйрђмнђре.

Мђњлид - Мљхђммђд пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булсын!) туган кљне џђм шул вакытта њткђрелђ
торган бђйрђм.

Мђњлид - гарђпчђдђн "туу" дигђнне аћлата. Ул - мљселман-
нарныћ зур бђйрђмнђреннђн берсе булган Мђњлид кичђсе.
Икенче тљрле аны Мђњлид ђн-Нђби, ягъни "Пђйгамбђрнећ
тууы" дип тђ йљртђлђр. Ђлеге кљн, бљтен дљнья мљселманна-
рыныћ дљнья вђ ахирђт сђгадђтлђренђ сђбђп булган Мљхђммђд
пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) ту-
ган кљне булу сђбђпле, мљбарђк кљн исђплђнђ. Бу кљнне
мђчетлђрдђ вђгазьлђр сљйлђнђ.

Бер мљнђќђттђ мондый юллар бар:
И, кардђшлђр, сљенеч безгђ
- Изге Мђњлид ае туды.
Шатлык булсын барчабызга
- Изге Мђњлид ае туды.
Мђњлид аенда татар халкы яшђгђн тљбђклђрдђ мђчетлђрдђ

генђ тњгел, љйлђрдђ дђ Мђњлид укыту, Мђњлид ашы њткђрњ
йолалары башкарылып килђ. Ић ђњвђл - салават, аннан соћ
зекер ђйтђлђр.

Татар халкыныћ ќирле њзенчђлеклђрен, телне џђм йола-
ларны, гореф-гадђтлђрне љйрђнњ экспедициялђрендђ йљргђндђ
безгђ књп кенђ авылларда бђйрђм њткђрњнећ њзенђ хас якларын
язып алу да насыйп булды. Мђсђлђн, Себердђ - Тубыл-Иртыш
якларындагы Абаул дигђн авылда Мђњлид мђќлесендђ,
књмђклђшеп, "Сљембикђ" мљнђќђтен ђйтђлђр:

Сљембикђ, шатлан бњген,
Шатлана торган кљнећ.

МЂЊЛИД
Чљнки хђзрђте Мљхђммђд
Дљньяга туган бњген.
Ђстерхан љлкђсенећ Приволжский районы Килинчи (Ки-

лђче) авылында Мђњлид бђйрђмен бик зурлап, мђчеттђ књмђк
табын ясап њткђрњне књреп кайткан идек. Монда хатын-кыз-
лар, љлкђн апалар бђйрђмчђ киенеп, џђркайсы шул якларга
хас булган бђйрђм ашларын пешереп алып килђ. Без ђлеге
мђкалђбездђ шушы авылдан алып кайткан язмаларыбызны,
Нђсимђ абыстай џђм љлкђн хатын-кызлар сљйлђгђн мђгълњмат-
ларны китерђбез.

- Менђ Мђњлид аенда матур итеп бђйрђмчђйгђ ќыел-
дык.

- Идђнгђ тђстђрхан ќђеп, тњфђк-мендђрлђргђ тезелеп уты-
рып, бђйрђмашлардан авыз иттек.

- Тђстђрханыбызда бђйрђмебезне сыйлап алып килгђн,
кардђшлђребез њзлђре пешергђн ашлар тезеп салынган.

- Менђ пђйгамбђребезнећ яраткан ризыгы хђлвђ (монда
џђм алга таба нинди дђ булса татлы ризык књз алдында тоты-
ла; ђйтик, милли ризыкларыбыздан чђк-чђкне дђ шућа кер-
теп карарга була. - ред.). Аны Мљслихђ тђтђбез пешереп
китерђ ел да.

- Менђ кыздырмыш (майда пешерелгђн књмђч), њзем
пешердем.

- Менђ бавырсаклар, бђлешлђр, кђнфитлђр. Бавырсак-
ларны тђстерханга чђчеп салабыз. Џђркем авыз итсен.

- Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) туган кљнендђ Коръђн укыткан кеше Мђњлид аена
хђлвђ катыра. Болай башка вакытларда инде кеше телђсђ
генђ катыра хђлвђне, телђмђсђ, юк. Мђњлид аенда хђлвђ ясарга
тырышалар, ул Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булсын!) яраткан ризыгы булган. Шуныћ љчен
хђлвђ белђн авыз итђлђр.

Чын књћелдђн тыћласаћ, кил Мђњлидкђ,
Укыйлар Мђњлидтђ махсус каендђ.

Сират кичмђгђ эстђсђћ, Мђњлидкђ кил,
Ќђннђт эстђр булсаћ, ашыгып, Мђњлидкђ кил.
Ошбу укыган Мђњлид догасыныћ савабын барча

љммђтлђрећђ насыйп ђйлђсђћ иде.
Ошбу укыган Мђњлид догалары Кыямђт кљне кояшын-

нан књлђгђ булсын, Кыямђтнећ авыр сђгатендђ шђфђгать бул-
сын.

Яраббым, шушы Мђњлид аенда Мљхђммђд пђйгамбђре-
безнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) туган
кљнен котлап, шушы дин мђќлескђ, бђйрђмчђйгђ ќыелган
дин кардђшлђребез укыган намазлар, хљтбђлђрнећ ђќер-са-
вабын биргђй идећ.

Мђњлид айларында шушылай итеп утырмага, намазла-
рыбызны укымага насыйп ит, Ярабби!

Флёра БАЯЗИТОВА,
филология фђннђре докторы,

Г.Ибраџимов ис. Тел, ђдђбият џђм сђнгать
институтыныћ ђйдђп баручы фђнни хезмђткђре

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Иманлы кешенећ
сыйфатлары

Коръђндђ аныћ турында: "Ий Мљхђммђд гал-
ђйџиссђлам, Без сине галђмнђргђ рђхмђт љчен генђ
ќибђрдек" ("Пђйгамбђрлђр" сњрђсенећ 107 нче
аяте), - диелгђн. Пђйгамбђребез (сгв) болай дигђн:
"Иман нуры тљшкђн књћелнећ љч сыйфаты бар:
беренчесе - ул рђнќетми, икенчесе - ул рђнќеми,
љченчесе - ул игелекле эшлђре љчен бернинди дђ
ђќер сорамый, аны Аллаџ ризалыгы љчен генђ
эшли".

Болар - иманлы кешенећ тљп сыйфатлары.
Аллаџныћ рђсњле Мљхђммђд (сгв) њзенећ бер хђди-
сендђ: "Дин -  ул ђхлаклылык", - дигђн. Андый
књћелгђ ия булу - џђр динле кешенећ чын бђхете.
Шулай итеп, ислам диненећ максаты - њзенећ бар
књћеле џђм аћы белђн Аллаџка итагать итњен та-
нучы югары ђхлаклы кеше тђрбиялђњ.

Исламныћ чын максатын аћлау љчен, Аллаџ
ризалыгын алу юлында бар омтылышлары да, бар
Яратылганнарга да хезмђт итњ, аларга Аллаџ ха-
кыйкатьлђрен ќиткерњгђ юнђлтелгђн булган
Мљхђммђд пђйгамбђрнећ  (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булсын!), сђхабђлђрнећ, тђкъваларныћ
тормышын тирђнтен љйрђнњ лазем.

Исламныћ бер тђкъва иясе булган Мђгъруф
ђл-Кархи тормышыннан бер мисал китерђсем
килђ, ул: "Ђгђр Аллаџ њз бђндђсен сљйсђ, Ул аћа
изге гамђллђр ишеген ачар", - дигђн. Бер кљнне
Мђгъруф Кархиныћ љенђ бер авыру карт килђ.
Мђгъруф Кархи аны ашата, ял итђргђ тђкъдим итђ.
Бу карт остазныћ йортында яши башлый. Карт,
тљннђрен тњзеп тора алмаслык авыртуларга чы-
дый алмаганлыктан, бик каты улый, йорт ђџеллђ-
ренећ берсе дђ тыныч йоклый алмый. Карт бик
кире џђм кљйсез була. Барлык кешелђргђ дђ кыч-

Чын иманлы кеше бу дљньяныћ бакый
тњгел, ђ фани, ул бакыйлыкка књчкђн ва-
кыттагы бер чара гына џђм безгђ аныћ
белђн хушлашырга туры килђчђк бер
урын гына булганын яхшы аћлый. Ул
њзенећ кылган гамђллђре љчен Аллаџ
алдында ќавап тотарга туры килђчђгђн
бервакытта да онытмый. Шућа књрђ ул
бу дљньяныћ џђр кљненђ, џђр сђгатенђ,
џђр мизгеленђ сакчыл карый, дљньяви
дђртлђр вђсвђсђсенђ бирелми, дљнья-
ныћ бђрђкђтлђрен куллану белђн генђ
шљгыльлђнми, ул њз-њзенђ югары тђрбия
биреп, игелекле гамђллђр кылып, Ал-
лаџы Тђгалђнећ ризалыгын алу љчен
ирешергђ омтыла. Ђ аныћ љчен њрнђк
љлге булып пђйгамбђребез Мљхђммђд
(сгв) тора, чљнки ул - кешелђр арасында
ић камиле, књркђм холык иясе, Аллаџ-
ныћ могќизаи Яратылганы.

XX йљз башы татар шигърияте зур њсешкђ ирешкђн икђн, моћа,
ђлбђттђ, Акмулла иќаты да билгеле бер йогынты ясаган. 1911-1915
елларда Троицк каласында чыккан "Акмулла" исемле кљлке жур-
налы да шагыйрь исеме белђн бђйле. Акмулла еш кына њзенђ џђм
лирик героена карата "дђрдемђнд" сыйфатын куллана ("Мин њзем
бер дђрдемђнд диванђмен", "Иншат иткњче мљлђкъкаб дђрдмђнд
Акмуллаћыз", "дђрдећђ дђртмђндлђр шифа". XX йљз башы шагый-
ре Дђрдемђнд (Закир Рђмиев) Акмулла иќатын яхшы белгђн, аныћ
књп кенђ традициялђрен дђвам иттергђн. Бђлки, "Дђрдемђнд" псев-
донимын да аныћ иќаты тђэсиреннђн алгандыр, дигђн фикер яши.

Акмулла иќатында шагыйрьнећ биек бер ноктасы итеп бђялђ-
нергђ хаклы "Шигырь" дип исемлђнгђн ђсђр књзђтелђ. Ђлеге ши-
гырь њзенећ тђнкыйди рухы, иќтимагый актуальлеге белђн укучы
игътибарын ќђлеп итђргђ лаеклы. Ђлеге шигырьдђ Акмулла њз чо-
рыныћ тљрле социаль гаделсезлектђн туган торгынлык, ялагайлык,
икейљзлелек кебек сыйфатларны тђнкыйтьли. Чынбарлыкны бар-
лык дљреслеге белђн тасвирлаган шигырьдђ шагыйрь вљќдан саф-
лыгы, тормышны пакьлђњ мотивын куллана. Хђлфђ буларак та,
шагыйрь буларак та Акмулла њзенећ укучыларын юлдан, диннђн
читкђ тайпылмаска љнди; акыллы-тђњфыйклы булырга чакыра;
ђдђпле-инсафлы, сабыр холыклы булырга љйрђтђ.

Акмулла - суфи шагыйрь Шђмсетдин Зђкинећ шђкерте. Ул аћар-
дан Эстђрлебаш мђдрђсђсендђ сабак ала. Ђ инде Троицкида уку
дђверендђ њзе дђ казакъ балаларына белем бирђ џђм Карасуда
тљплђнеп кала. Иќатын џђрвакыт балалар укыту белђн бђйлђп алып
бара. Намусы пакь хђлфђ миџербансызлыкка, шђфкатьсезлеккђ,
алдашу-гаделсезлеклђргђ битараф кала алмый - гади халыкны як-
лап, хакыйкатьне даулап, гаделлек эзлђп Петербургка кадђр барып
ќитђ. Аныћ кайбер байлар белђн уртак тел таба алмавы иќатында
да чагыла: нинди генђ яла якмасыннар, нахак бђла такмасыннар,
саф алтынны џичбер вакыт пычрата алмаслар, ди ул. Утны-суны
кичми торып, дљнья казанында кайнамый-пешми, чыныкмый то-
рып, адђм баласы камил булмый, ди. Дошманнарын вак-тљяк кош-
ка санап: "Тургайныћ тозагына лачын тљшми", - ди.

Ђмма Акмулланыћ дошманнары "вак-тљяк кошлар" булып
чыкмый. Алар 1895 елныћ кљзге караћгы бер тљнендђ шагыйрьне
явызларча њтерђлђр. Менђ шул вакыйгалар "Акмулла бђете"нећ
нигезенђ салынган да. Аны беренче тапкыр М.Госманов 1981 елда
бастырып чыгарган.

Бњгенге татар шагыйрьлђре арасында Акмулланыћ иќатына књп
игътибар итњче шагыйрьлђрдђн М.Ђгълђмне билгелђњ дљрес бу-
лыр. Аныћ њзен дђ, Акмулла кебек, еш кына чичђнгђ тићлилђр. Ул
чын чичђннђрчђ иќат итђ, шигырьлђрендђ халык акылы югары
поэтик осталык белђн њрелеп бирелђ, кљчле фђлсђфђ сизелеп тора.
Р.Зђйдулла М.Ђгълђм белђн Акмулла арасындагы традиция
бђйлђнешлђрен болай билгели: "Мљхђммђдьяр - Акмулла - Тукай -
Туфан - М.Ђгълђм".

Биредђ шулай ук М.Ђгълђмнећ "Акмулла арбасы" поэмасы
турында сњз алып бару кулай булыр. Кереш џђм љч бњлектђн тор-
ган ђлеге поэма татар поэзиясенећ књренекле ђсђрлђре исемлегендђ
йљри. Шагыйрь џђр бњлеккђ йђ халык бђетеннђн, йђ Акмулланыћ њз
шигырь юлларын эпиграф итеп куеп барган.

Кереш Акмулланыћ тормыш юлын сљйлђп кенђ калмый, ав-
торныћ заманга биргђн уй-фикерлђрен дђ чагылдыра. Бњгенге шигъ-
риятне "чеметеп" алу да бар монда ("Шигырь язып Тукай булмак-
чылар", "Шигъриятне уртакуллар тота"), сђясђт тђ бар, икътисад та.
Шагыйрь Акмуллага чын Кеше итеп карый, ул шигырь генђ язып
калмый, шђп балта остасы да, књчмђ башкорт, казакъ халкыныћ љенђ
генђ тњгел, књћеллђренђ дђ тђрђзђ уеп бирњче дђ.

Оста шагыйрь булуга М.Ђгълђм ике шарт куя: беренчесе, кара
эшне сљю булса, икенчесе - китап ярату. Џђр ике шартны њтђргђ
Акмулла арбасында мљмкинлеклђр тудырылган. Шагыйрьнећ 1981
елда язылган шигыре Акмулла мирасыныћ татар халкы арасында
югалмаячагына ышандыра.

Акмулла - шђхси яктан књп бђла-казаларга тарыса да, ђдип була-
рак бђхетле кеше. Аны исђн вакытта да, вафат булгач та, татарлар
гына тњгел, казакълар џђм башкортлар да њз шагыйрьлђре итеп ис-
ђплилђр. Љч халыкныћ яраткан шагыйре булу - иќат кешесе љчен
зур бђхет џђм олы дђрђќђ.

Нђтиќђ ясап, шуны ђйтергђ мљмкин, хђзерге татар шигърия-
тендђ Акмулла образы югалмас символик образны хђтерлђтђ. Бе-
рише шагыйрьлђр аныћ дђрвишлеген њз итсђ, икенчелђре афориз-
мнарын куллана, љченчелђре аныћ граћданлык позициясен бњген-
ге иќтимагый-сђяси яссылыкка књчерђ. Гомумђн, Акмулла ша-
гыйрьлекнећ ачы хакыйкать символы булып кала бирђ.

Фђридђ ХЂСЂНОВА,
филология фђннђре кандидаты,

 Г.Ибраџимов ис. Тел, ђдђбият џђм сђнгать
институтыныћ ђдђбият бњлеге мљдире

Хђзерге

шигърияттђ

Мифтахетдин

Акмулла образы
(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

кыра џђм барысына да комачаулый. Йорт ђџеллђ-
ре акрын гына йорттан китђ башлыйлар. Љйдђ йор-
тныћ хуќасы, ягъни Мђгъруф Кархи џђм аныћ
хатыны гына кала. Мђгъруф Кархи кљне-тљне бу
картка хезмђт кыла, џђрвакыт аныћ књћелен
књрергђ тырыша. Бервакыт ул, хђлсезлђнеп, карт-
ныћ урын-ќирендђ йоклап китђ. Карт бу хђлне
књргђч: "Бу нинди кешелђр? Бу нинди монафикъ-
лар? Тыштан изгелђр булып књренђлђр, ђ эчтђн
ђшђкелђр икђн. Башкаларга нђсыйхђтлђр бирђлђр,
ђ њзлђре шђригать боерыкларын њтђмилђр. Мо-
нысы да йоклап китте. Минем турыда бер дђ уйла-
мыйлар. Мића ничек авыр булганын ђллђ бел-
милђр микђн?" - дип ачулана башлый.

Мђгъруф Кархи бу сњзлђрне тыћлый, лђкин
ишетмђгђн кебек аћа хезмђт кылуын дђвам итђ.
Лђкин аныћ хатыны тњзђ алмый џђм иренећ кола-
гына болай дип ђйтђ: "Ничек инде бу шыксызлык-
ка, ямьсезлеккђ тњзђргђ мљмкин?! Сез ишеттегез-
ме инде яхшылыкны белмђњче бу картныћ
сњзлђрен! Ђйтегез аћа: безнећ йорттан китсен!
Яхшылыкныћ кадерен белгђн кешелђргђ генђ
ярдђм итђргђ кирђк".

Мђгъруф Кархи дђшмичђ хатыныныћ сњзен
тыћлый да, елмаеп: "Ни љчен син аныћ сњзлђренђ
њпкђлисећ? Ул мића кычкырды, мића карата
ђдђпсезлек кылды. Аныћ сњзлђре мића бернинди
зыян китермђде. Син књрђсећ бит, аћа бик авыр,
ул хђтта тыныч кына йоклый да алмый. Бел шуны
- њзе газапланган џђм башкаларны да газаплаган
кешелђргђ хезмђт кылу, аларга карата миџербан-
лы, шђфкатьле булу - олуг бер сђнгатьтер", - дигђн.

Аллаџы Тђгалђ њзенећ Китабында безгђ бо-
лай дип мљрђќђгать итђ:

"Аллаџныћ њзенђ ихлас гыйбадђт кылыгыз,
Аћа џичкемне, џичнђрсђне тићдђш кылмагыз. Ата-
анага, якын кардђшлђргђ, ятимнђргђ, мескеннђргђ,
кардђш булган џђм кардђш булмаган књршелђргђ
изгелек итегез. Шулай ук сђфђрдђ булганда ят юл-
дашларга, њзегезгђ кунак булып килгђн юлчылар-
га џђм хезмђтче колларыгызга изгелек кылыгыз.
Тђкђбберлђнеп мактанучыны Аллаџ, ђлбђттђ,
сљйми" ("Ђн-Ниса (Хатыннар)" сњрђсенећ 36 нчы
аяте).

Аллаџы Тђгалђ безнећ књћеллђребезне књркђм
сыйфатлар белђн баетса, безгђ бу дљньяда да џђм
ахирђттђ дђ бђхет-сђгадђткђ ирешергђ насыйп итсђ
иде!

Нияз хђзрђт САБИРОВ,
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ

Голамђлђр шурасы ђгъзасы,
Казан ислам колледжыныћ

директор урынбасары



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


