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Нђфис чђчђк
сулмасын иде

Бљгелмђдђ мљнђќђтлђр
фестивале њтте

Вакыф тљшенчђсе
џђм аныћ асылы

Дин ђџеле
(имамнар) сљйлђме

њзенчђлеклђре

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
"САБЫЙГА" АКЦИЯСЕ БАШЛАНА

Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте "Татар радиосы" џђм
Бљгелмђ мљхтђсибђте белђн берлектђ,
ђти-ђнилђре ташлаган сабыйларга
подгузник, пелёнка кебек кирђк-ярак-
лар ќыю максатыннан, "Сабыйга"
хђйрия акциясе уздыра.

Сабыйлар Бљгелмђ районы бала-
лар хастаханђсе каршында урнашкан
"социаль койкалар"да сђламђтлђндерњ
џђм тернђклђндерњ курслары њтђчђк.
Мондый курсларны алар 30 кљн эчендђ
њтеп бетђргђ тиеш, лђкин тормыш
књрсђткђнчђ, ђлеге вакыт аралыгында
гына моћа ирешеп булмый, шунлык-
тан дђвалану берничђ айга сузыла. Ба-
лаларны урнаштыру буенча аларныћ
хокукларын кайгырту (опека) бњлеге
шљгыльлђнђ, алар балага яћа ђти-ђни
таба яки аны якындагы балалар йор-
тына урнаштыру ќаен карый. Уртача
алганда, ай дђвамында балаларныћ
"социаль койкалар"ыннан дистђгђ
якын сабый уза. Ђлеге сабыйлар
њзлђренећ ђти-ђнилђре тарафыннан
кире кагылсалар да, ќир йљзендђ ярдђм
кулы сузарга ђзер торучы мђрхђмђтле
кешелђр аз тњгел. Барчагызны да са-
быйларныћ гомеренђ битараф кал-
маска чакырабыз.

Акция 1 марттан 31 мартка кадђр
узачак. Балаларга ярдђм итђргђ телђњ-
челђр бала карау ђйберлђрен Татар-
стан мљселманнары Диния нђзарђтенђ
китерђ ала. Адресыбыз: Казан шђџђре,
Лобачевский урамы, 6 йорт, хђйрия
џђм ярдђм књрсђтњ бњлеге. Элемтђ
љчен телефон: +7 (843) 264-61-58
(Гљлнара Садыйкова).

ГАБДУЛЛА ХЂЗРЂТ
ЙОШКАР-ОЛАДА
ЧЫГЫШ ЯСАДЫ

27 февраль кљнне Татарстан
мљфтиенећ беренче урынбасары Габ-
дулла хђзрђт Ђдџђмов Марий Эл Рес-
публикасы башкаласында "Ислам
террорлыкка каршы" дип аталган
"тњгђрђк љстђл"дђ катнашты. Чара
Татар мђдђнияте њзђге, Йошкар-Ола
шђџђре хакимиятенећ мђдђният идар-
ђсе белђн берлектђ њткђрелде.

"Тњгђрђк љстђл"дђ "Дини агымнар
џђм тљркемнђр"; "Россиядђ ислам";
"Бњгенге ќђмгыятьтђ ислам тљшенчђ-
се"; "Ислам џђм яшьлђр" темасына
караган мђсьђлђлђр књтђрелде.

САБРИ ТУНЧ АНГЫЛЫ КАЗАН
ИСЛАМ КОЛЛЕДЖЫНДА БУЛДЫ

Тљркиянећ Казандагы генераль
консулы сыйныфларны, китапханђ-
не, ашханђне карады, шулай ук кол-
ледж студентлары љчен тљзелђ торган
тулай торак тљзелеше белђн таныш-
ты. Казан ислам колледжы директоры
Мансур хђзрђт Ќђлђлетдинов консул-
га уку йортыныћ тарихы џђм њсеше
турында сљйлђде, уку џђм тђрбия про-
цесслары белђн таныштырды.

Исегезгђ тљшерђбез: бер ай элек
Тљркиянећ Казандагы генераль кон-
суллыгы колледжга 41 томлык "Ислам
энциклопедиясе" (тљрек телендђ) бњлђк
иткђн иде.

Мђгълњматлар Татарстан
мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

"Дљреслектђ, файдалы булган
ќићеллек авырлыктан соћ"
("Инширах (Ачмак)" сњрђсенећ
5 нче аяте).
Ђлеге тирђн мђгънђле аять яшђ-
ешнећ мђгънђсен аћларга ярдђм
итђ. Авырлыкларсыз яшђп бул-
мый, џђрберебез ќир йљзендђ
сынаулар аша њтђ. Авырлыклар
тљрле булырга мљмкин: ачлык
яки мохтаќлык кына тњгел.
Мђсђлђн, кем љчендер гафњ њтенњ
авыр. Аћа авыр, лђкин гафу
њтенгђч, ул ќићеллек кичерђ.
Кемдер яћа эш башлап ќибђ-
рергђ курка, лђкин башлагач, ил-
џам ала, чљнки џђр дљрес эштђ
кешегђ дђрт-дђрман бирерлек
искиткеч зур энергия бар.

Кеше табигате џђм Аллаџы Тђгалђ
яралткан џђрбер нђрсђ бу аятьнећ дљрес-
леген дђлилли. Бар табигать сулган кљздђн
соћ џђм салкын кыштан соћ бљтен ќирне
яћартып, яз џђм кояшлы ќђй килђ, яћгыр-
дан соћ салават књпере чыга, буран тын-
гач, тынлык урнаша. Яз - кеше џђм таби-
гать яћарыш кичергђн матур вакыт. Шул
ук вакытта ќаннарыбыз да яћарырга, на-
чарлыкларны онытып, яхшылыкка омты-
лырга - тђн џђм ќан сђламђтлеген какша-
тучы њпкђлђњлђрне онытырга, гафу
итђргђ, нђтиќђлђре начар булган гамђлл-
ђрнећ тђќрибђсен алып, яћа яхшы
гамђллђр кылырга тиеш. Яћару... Яз - ак-
тивлык, књтђренкелек вакытына књчњне
гђњдђлђндерђ, бу безгђ Аллаџы Тђгалђ
Коръђни-Кђримдђ вђгъдђ иткђн ќићел-
леккђ љмет бирђ.

Чыннан да, уйлана белгђн кеше бар

нђрсђдђ дђ Аллаџы Тђгалђ биргђн билге-
лђрне књрђ џђм бу билгелђрне яхшы итеп
аћлатып бирњ аныћ њзеннђн тора. Психо-
логия књзлегеннђн караганда, џђр вакый-
ганыћ да ућай якларын таба белњ кирђк.
Бу тиз рђнќи торган кешенећ психика-
сын саклап калу љчен генђ тњгел, Аллаџы
Тђгалђдђн булган бљтен нђрсђне шљкер
итеп кабул итђргђ дигђн боерыкны њтђњ
љчен дђ бик мљџим. "Ќир џђм књклђрнећ
тљзелешендђ, тљн белђн кљннећ бер-бер-
сенђ каршы булуларында, кешелђргђ
кирђк нђрсђлђрне књтђреп дићгезлђрдђ
корабларныћ йљрњендђ, књктђн яћгыр
яудырып, Аллаџы Тђгалђнећ њлгђн ќирне
тергезњендђ, ќир љстендђ џђртљрле хай-
ваннарны халык кылуында, ќилне џђм
ќир белђн књк арасында болытны
йљртњендђ, ђлбђттђ, Аллаџныћ барлыгы-
на џђм берлегенђ иман китерњ љчен шик-

сез ачык дђлиллђр бар" ("Бђкара (Сыер)"
сњрђсенећ 164 нче аяте).

Ђгђр дђ без Аллаџы Тђгалђгђ генђ
инансак, њзгђрешлђр, безгђ башта нинди
генђ булып књренсђлђр дђ, џђрвакыт ях-
шыга гына булыр. Бу иманлы кешене
башкалардан аерып тора.

"Дљреслектђ, файдалы булган ќићел-
лек авырлыктан соћ". Начарлыкны џђрва-
кыт яхшылык алыштыра. Бу - тљшенке-
леккђ бирелњчђн кешелђргђ тљп
мљрђќђгать. Бу - уйлану љчен дђ бер
сђбђп булып тора. Чљнки бу аять кеше-
нећ дљньяга карашын тљптђн њзгђртђ џђм
дљнья, џђм ахирђт љчен дђ ућышка ире-
шергђ омтылучан итђ ала.

Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары

Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

24 февраль кљнне Бљгелмђ
шђџђрендђ I Республикакњлђм
“Зђйтњнђ” мљнђќђтлђр фестива-
ле њткђрелде. 

“Мљнђќђт” дигђн сњз Аллаџка ялва-
ру, Аћа мактау сњзлђрен ќиткерњ дигђн-
не аћлата. Элек-электђн њк халкыбыз љчен
мљнђќђтлђр динебез кыйммђтлђрен сак-
лау чарасы булып торган. Ић авыр заман-
нарда да ђбилђребез аларны кљйлђп юан-
ган.

Республикабызда беренче тапкыр
мљнђќђтлђр фестивален Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте, Бљгелмђ
районы мљхтђсибђте, Бљгелмђ шђџђрен-
дђге Татар мђдђният њзђге оештырды.
Чара кысаларында узган конкурста Та-
тарстанныћ тљрле районнары – Бљгелмђ,
Лениногорск, Баулы, Зђй, Мамадыш џђм
Казаннан килгђн мљнђќђтчелђр катнаш-

ты. Казан ислам колледжы џђм башка-
лабыздагы “Ак љмет” пансионаты
шђкертлђре дђ њзлђренећ осталыкларын
сынады.

Мљнђќђт ђйтњ бђйгесенђ мђртђбђле
жюри ђгъзалары – Татарстанныћ халык
артисты, КФУ профессоры Мићгол Га-
лиев, Татарстанныћ кљньяк-кљнчыгыш
тљбђге казые Марат хђзрђт Мђрданшин,
Россия ислам институты мљгаллиме Иль-
яс Халиков, “Алтын урта” мљселман
яшьлђре оешмасы ќитђкчесе Акйолдыз
Фђйзова, мљнђќђтлђр башкаручы Рим-
ма Карамниса бђя бирде.

Балалар арасында ќићњче булып
Ильяс Минџаќев (Бљгелмђ районы Ка-
рабаш бистђсе) танылды, II урын – Ай-
дар Дђњлђтгђрђевтђ (Бљгелмђ районы
Иркен авылы) џђм III урынга шулай ук
Карабаш бистђсеннђн Розалина Рамаза-
нова чыкты. 13-17 яшьлеклђр арасында
III урын – Тђлгать Сљлђймановта (Казан),

II урын – Резидђ Габрахмановада
(Бљгелмђ), I урын Мамадыштан килгђн
Алсу Исрафиловада булды. Зурлардан
III урынны Рђфис Шђйдуллин (Мама-
дыш), II урынны Алсу апа Нигъмђтул-
лина (Баулы) яулады, ќићњче булып Зђй
шђџђреннђн килгђн Фатих Нуруллин та-
нылды. Балалар ансамбльлђреннђн “Ак
љмет” (Казан) – љченче, Сђет Давыт џђм
Сђет Каман (Казан) – икенче, “Ишрак”
(Бљгелмђ) беренче булды. Зурлардан
Бљгелмђ Татар мђдђният њзђге “Мирас”
тљркеменђ тићнђр булмады, икенче-
леккђ Карабаштан “Тургай” ансамбле
лаек булды, љченче урында – Казанныћ
“Мђрќани” тљркеме. Фестивальнећ Рос-
сия ислам институты студенты Сђет Да-
выт лаек дип табылды.

Ќићњчелђргђ электрон китап, флеш-
ка, MP3-плеер, интернет-планшет, нет-
бук, фотоаппарат, видеокамера кебек
кыйммђтле бњлђклђр бирелде.
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Бетмђс-тљкђнмђс хђйриячелек
Вакыф - хђлђл максатлар љчен файдалануга би-

релгђн, аны тапшыручыныћ, аныћ белђн ниндидер са-
тып-алу, алмашу кебек хокуклары булмый торган, џич-
кайчан бетми џђм юкка чыкмый торган мљлкђт.

Вакыф шђригать тарафыннан хупланган џђм талђп
ителгђн гамђл булып исђплђнђ. Андый тљрдђге
мљлкђтнећ барлыкка килње Коръђн џђм Сљннђткђ ни-
гезлђнђ. Аллаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ болай ди:

(Мђгънђсе): "Њзегезгђ сљекле нђрсђлђрдђн мох-
таќ мљселманнарга бирмичђ торып, Аллаџтан би-
релђчђк рђхмђтлђргђ (ягъни ќђннђткђ керњгђ) ирешђ
алмассыз. Бит Аллаџ сезнећ нинди нђрсђлђрдђн сђда-
ка биргђнегезне белђдер". ("Ђл-Гыймран (Гыймранныћ
гаилђсе)" сњрђсенећ 92 аяте).

Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булса иде!) сђхабђсе Ђбу Талха (Аллаџ аћардан
разый булса иде!) бу аятьне ишеткђч њзенећ бар
мљлкђтен дђ Аллаџ юлына сарыф итђргђ карар иткђн.
"Сахих ђл-Бохари" ќыентыгындагы хђдистђ бу вакыйга
турында шулай бђян ителђ: "Ђбу Талха (Аллаџ аћардан
разый булса иде!) бу аятне ишеткђч Аллаџныћ Рђсњленђ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булса иде!) ашык-
кан, Пђйгамбђргђ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булса иде!) бу аятне укып чыккан џђм болай дигђн:
"Минем ић зур мљлкђтем - Бараха (бакча исеме) џђм
мин аны Аллаџ џђм Аныћ Рђсњле (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде!) юлында тоту љчен бњлђк
итђм. Бу бакча белђн Аллаџ кушканча гамђл кыл, мића
савабы булыр", - дигђн. Аллаџныћ Рђсњле (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте џђм сђламе булса иде!) аћа ќавап итеп,
шул вакытта: "Афђрин, Ђбу Талха, табыш китерђ торган
бу мљлкђтне без синнђн кабул итеп алдык џђм кире дђ
кайтарабыз: аны њз якыннарыћ џђм кардђшлђрећђ бир",
- дигђн. Џђм Ђбу Талха аны њзенећ якын туганнарына
биргђн".

Ђбу Џљрђйрђ (Аллаџ аћардан разый булса иде!)
Пђйгамбђрдђн шундый  хђдисне тапшырган: "Кеше ва-
фат булганнан соћ, аныћ љч тљрле гамђленнђн: ул би-
реп калдырган бетми торган хђйриячелек мљлкђте,
башкалар файдалану љчен ул калдырган белемнђр џђм
аныћ њз ата-аналары љчен ялварып гыйбадђт кыла
торган иманлы баласыннан тыш, аныћ бар эшчђнлеге
дђ туктаячак" (Мљслим, 1631).

Мљселман галимнђре "бетми торган хђйрияче-
лек" сњзлђрен вакыф дип аћлаталар.

Пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булса иде!) сђхабђсе Гомђрнећ улы Гомђр (Аллаџ
аларныћ икесеннђн дђ разый булса иде!) шундый
хђдисне тапшырган. Ул хђдистђ болай дип сљйлђнђ:
аныћ ђтисе Гомђр (Аллаџ аћардан разый булса иде!)
Хђйбђрне (Мђдинђ янындагы бер урынны) яулаган
вакытта ганимђт итеп ќир билђмђсе алган. Бу ќир
билђмђсенђ ия булгач, Гомђр (Аллаџ аћардан разый
булса иде!), бу ќир билђмђсе белђн нишлђргђ дип
кићђшлђшњ  љчен ,  Пђйгамбђргђ  (аћа  Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде!) килгђн џђм Аллаџ-
ныћ Рђсњленђ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булса  иде!) мљрђќђгать  иткђн:  "Ий  Аллаџыныћ
Рђсњле (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булса
иде!), минем љлешкђ Хђйбђр янындагы ќир билђмђ-
се тиде. Минем моћа кадђр ђле бу ќир билђмђсеннђн
дђ кыйммђтрђк мљлкђткђ ия булганым юк иде. Мића
бу ќир билђмђсе белђн ни кылырга кићђш итђсећ?"
Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
са иде!) аћа: "Ђгђр телђсђћ, вакыф ит син аны", -
дигђн. Шуннан соћ Гомђр (Аллаџ аћардан разый
булса иде!) бу ќир билђмђсен вакыф иткђн. Тик шун-
дый шарт куйган: аны сатарга да, бњлђк итђргђ дђ,
мираска калдырырга да тиеш тњгеллђр; аныћ белђн
мохтаќлар, сугышта катнашучылар, кунаклар фай-
далансын, аны кулланып, колларга азатлык сатып
алынсын. Бу ќир белђн файдаланып, аныћ биргђнн-
ђрен, чамасын белеп кенђ (њзећђ байлык туплау мак-
сатларында файдаланмыйча) куллануда бернинди дђ
гљнаџ  юк". Пђйгамбђребезнећ  (аћа  Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде!) сђхабђсе Гомђр
(Аллаџ аћардан разый булса иде!) оештырган менђ
шул вакыф Ислам тарихында беренче вакыф булган
да инде. Вакыфка бирњ гадђте тиз арада мљселман-
нар арасында кић таралыш ала. Пђйгамбђребезнећ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булса иде!) сђха-
бђсе Ќђбир (Аллаџ аћардан разый булса иде!): "Ва-
кыф эшлђргђ чак кына булса да мљмкинлеге булган

очракта, аны эшлђми калган бер генђ сђхабђ дђ юк
иде", - дип ђйтеп калдырган.

Вакыфныћ зирђклеге
1) Аллаџка якынаю, књп савап алу. Џђр мљэмин-

мљселман љчен, Аллаџы Тђгалђнећ аћа булган сљюен
арттыра торган, Аллаџка якын булу џђм савап алудан да
сљеклерђк гамђл юк бит.

2) Њз мљлкђтећне вакыф милке итњ - Аллаџы Тђгалђ
алдында њзећнећ Аныћ колы булуыћны раслау, Аћа ка-
рата булган сљюећне чагылдыру ул. Ђ Аллаџы Тђгалђне
сљю исђ Аныћ књрсђтмђлђре буенча гамђл кылудан да
књбрђк, башка бернинди гамђлдђ дђ чагылыш алмый.

3) Алда ђйтеп кителгђн хђдистђгечђ, њзећнђн соћ,
хђтта њз вафатыћнан соћ да савап китереп тора торган,
бер дђ бетми, киресенчђ - дђвамлы, бетмђс-тљкђнмђс
саваплы хђйрия калдыру ул - вакыф эшлђњ.

4) Вакыф - мљселман ќђмгыяте љчен бљек игелек
эшлђњ дигђн сњз. Чљнки бу вакыф мђчетлђр, мљселман
дини уку йортлары (мђдрђсђлђр) тљзњ, гыйлем тарату
кебек ќђмђгать максатларына сарыф ителђчђк.

5) Вакыф эшлђњ - ярлыларныћ, мљлкђтсез кешелђр-
нећ, ятимнђрнећ, мосафирларныћ џ. б. хаќђтлђрен њтђњ
ул.

Вакыф арканнары
(тљп љлешлђре)

Вакыфныћ дњрт тљп љлеше бар: а) аны оештыручы
[вакфу]; б) вакыфка, вакыф сыйфатында мирас итеп
калдырылган мљлкђт; в) вакыфныћ мирас итеп калды-
рылучысы; г) вакыфныћ мђгънђ асылы, билгелђмђсе.

Вакыф оештыручыга булган
талђплђр, шартлар:

1) Вакыф оештыручы сњзлђренећ юридик яктан
чынлыгы. Ягъни вакыфны оештыручы балигъ булган,
ирекле кеше булырга џђм ул акыл ягыннан зђгыйфь
булмаска тиеш.

Вакыф љлешлђренећ џђрберсе, њз чиратында, њз
шартларына ия. Кол вакыф оештыра алмый, чљнки аныћ
њз мљлкђте юк, хђтта ул њзе дђ њзенеке тњгел, аћа башка
кеше, аныћ хуќасы хуќа. Вакыфны балигълык яшенђ
ќитмђгђн яки акылына зыян килгђн кеше, аны (аларны)
тђрбиягђ алучылар, аныћ янында булып џђм аларныћ
рљхсђте белђн булса да (аларга да, шулай ук мљлкђтнећ
ниндидер бер љлеше белђн вакыф эшлђњ тыела), тљзи
алмый.

2) Оештыручы - хђйриячелек љчен хокуклы кеше
булырга тиеш. Ђгђр дђ кемнећ дђ булса мљлкђтне тыел-
ган чаралар белђн табуы, яки сарыф итње, яисђ аныћ
кљрчеккђ (банкротлыкка) чыгуы аркасында (ягъни аныћ
књп бурычлары булуы аркасында) ул мљлкђтен кулла-
нуга тыю салынган икђн, ул кешенећ вакыф оештыру
хокукы юк.

3) Ихтыярилык. Ђгђр дђ вакыф кем дђ булса башка
бер кешенећ басымы, мђќбњрлђве нђтиќђсендђ
тљзелгђн икђн, ул чын вакыф булып санала алмый.

Вакыфка мирас итеп
калдырылучы мљлкђткђ

куелган талђплђр
Вакыфка мирас итеп калдырыла торган мљлкђт

ќисми булырга тиеш. Барлыкка килђ торган файданы
(табышны), ул файда (табыш) китерњче мљлкђтнећ
њзеннђн тыш кына вакыф итеп кадыру рљхсђт ителми.
Бу вакытта, вакыфныћ - ниндидер билгеле вакытка гына
яки даими рђвештђ бирелњенећ - ђџђмияте юк. Мђсђлђн,
кемнећдер њз йортын яки фатирын яшђњ љчен биреп
торудан, вакытлыча яки даими килгђн файданы (табыш-
ны) вакыф итеп тапшырып булмый. Вакыф, шул ук ва-
кытта вакыф итеп бирелђ торган мљлкђт тљгђл бил-
гелђнмђгђн булса да тљзелђ алмый. Мђсђлђн, кем дђ бул-
са њзенећ ике йортыныћ берсен, аныћ кайсы икђнен
тљгђл генђ ђйтмичђ, вакыф итђ икђн, бу йорт вакыф бу-
лып кабул ителђ алмый.

2) Мирас итеп калдырыла торган милек оештыру-
чыныћ њзенеке булырга тиеш џђм аныћ файда китерње
лазем. Ђгђр кем дђ булса њзенеке булмаган берђр
мљлкђтне вакыф итеп тапшырган икђн, андый вакыф
гамђлгђ ашмаган булып исђплђнђ. Кеше њз-њзен дђ ва-
кыф итђ алмый, чљнки ул њзенеке тњгел, џђрбер инсан -
Аллаџ бђндђсе. Шул ук вакытта, ђгђр дђ бу мал (терлек,
ќанвар) њзе вакыф ителмђгђн икђн, малныћ карынын-
дагы яралгысын да вакыф итњ мљмкин тњгел. Без мђкал-
ђбез башында вакыф итеп китерелђ торган мљлкђт нин-
дидер файда, табыш китерергђ тиеш икђнлеген ђйтеп
киткђн идек инде. Мђсђлђн, ђгђр дђ иген њстерергђ, тљзе-
лешкђ џђм башка максатларга да ярарлык булмаган
ќирне яки тузган, таушалган киемне вакыф итеп тап-
шырганда, бу вакыф гамђлгђ ашкан булып исђплђнђ
алмый, чљнки алардан бернинди дђ файда юк.

3) Вакыфка тапшырылган мљлкђттђн килгђн файда -
дђвамлы булырга тиеш. Мђсђлђн, азык-тљлек кебек џђм
шућа охшаш башка, файдасы аныћ  юкка чыгуы яисђ
бозылуы белђн генђ мљмкин булган ђйберлђр белђн
вакыф эшлђњ мљмкин тњгел. Дђвамлылык дигђн вакыт-
та, файданыћ мђћге дђвам итње књз алдында тотылмый,
ђ бу ђйберне ниндидер билгеле бер вакытка куртымга
(арендага) бирњ мљмкинлеге књз алдында тотыла.
Мђсђлђн, машина яки ниндидер бер малны (терлекне)
вакыфка биргђндђ, бу вакыф булып исђплђнђ, гђрчђ
машинадан килђ торган файда даими булмаса да (ма-
шина ватылырга, эштђн чыгарга џђм аћа зыян килергђ
мљмкин). Мал (терлек) турында да шуны ук ђйтергђ була.
Вакыф итеп бирелгђн мљлкђтнећ тапшырылган мизге-
лендђ њк файда китерње мљџим тњгел, вакыф килђчђктђ
файда китерђ торган мљлкђт булса да чын вакыф булып
исђплђнђ. Мђсђлђн, берђр яшь малны (терлекне) вакыф
итеп китергђннђр икђн, бу чын вакыф булып исђплђнђ,
чљнки килђчђктђ бу малдан файда килђчђк.

4) Вакыфка тапшырылган мљлкђттђн килгђн файда
рљхсђт ителгђн (хђлђл) булырга тиеш. Ђгђр кем дђ булса
шђригать буенча тыелган ниндидер мљлкђтне вакыф итђ
икђн, андый вакыф чынга саналмый.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Вђгазь џђм нотык сљйлђњ
џљнђре бик борынгы
џљнђрлђрдђн санала.
Мђшџњр гарђп вђзирлђ-
реннђн берсе - Хђсђн
бине Сђџил заманында
њз улларына мондый
нђсихђт биргђн: "Ђй ул-
ларым! Нотык сљйлђргђ
љйрђнегез! Кешенећ хай-
ваннан аермасы - аныћ
сљйлђшђ белњедер. Но-
тыгыгыз камил булса,
кешелегегез дђ камил бу-
лыр!"

Дљрестђн дђ, тел, сљйлђшђ
алу мљмкинлеге адђм балалары-
на Яратучы тарафыннан бњлђк
ителгђн зур нигъмђт. Телнећ
кљченнђн, сљйлђм мљмкинлекл-
ђреннђн гади халык та, тљрле
џљнђр иялђре дђ файдалана.
Тљрле дђрђќђдђге хђзрђтлђр,
муллалар, гомумђн, дин ђџеллђ-
ре эшендђ дђ тел, сљйлђм оста-
лыгы тљп корал булып санала.
Ђйтергђ кирђк, ислам диненећ
таралуы да Аллаџ Раббыбызныћ
соћгы пђйгамбђре Мљхђммђд
галђйџиссђламнећ хикмђтле, бе-
лемле, бик тђ сабыр, ђхлаклы
булуы белђн генђ бђйле булма-
ган. Аныћ бай теле, искитмђле
оратор булуы да гаять зур роль
уйный.

Сњз кљче, сљйлђм осталыгы
дин ђџеле љчен ифрат зур ђџђми-
яткђ ия булуын исђпкђ алып,
мљселманнар бу мђсьђлђгђ
џђрдаим зур игътибар биреп
килгђннђр. Элеккеге
мђдрђсђлђрдђ дђ, бњгенге дини
уку йортларында да вђгазь, хљтбђ
сљйлђњ серлђре махсус
дђреслђрдђ љйрђнелђ. Шулай
итеп, булачак имамнар, мулла-
лар џђм мљгаллимнђр ке-
шелђргђ динне дљрес итеп аћла-
ту, вђгазь сљйлђњ нечкђлеклђрен,
џичшиксез, њзлђштерергђ џђм
хезмђтлђрендђ файдаланырга ти-
ешлђр.

***
Муллаларныћ, имамнарныћ

сљйлђм ысулларына килгђндђ,
тњбђндђге њзенчђлеклђрне бил-
гелђп њтђргђ мљмкин:

1)  башка џљнђр иялђреннђн
аермалы буларак, дин ђџеленећ
сљйлђме њз эченђ тљрле дини
терминнарны алырга тиеш;
имамнарга Коръђн аятьлђрен дђ,
хђдислђрне дђ урынлы куллану
мђслихђт;

2) шул ук вакытта имам но-
тыгы гади џђм аћлаешлы булыр-
га тиеш, чљнки аны тыћлаучы
аудитория тљрле яшьтђге, тљрле
белем дђрђќђсенђ ия булган
тыћлаучылардан гыйбарђт.
Моны, џичшиксез, исђпкђ алыр-
га кирђк;

3) нинди дђ булса ќђмђгать
алдында чыгыш ясарга ќыенган
кеше сљйлђргђ ниятлђгђн текст-
ныћ бербљтенлеген књз алдында

Дин ђџеле (имамнар)
сљйлђме њзенчђлеклђре

тотып, сњз сљрешенећ эзлеклеле-
ген, мантыйкка (ягъни логикага)
нигезлђнгђн булуын кайгырту
лазем. Бу, ђлбђттђ, дин ђџеле
сљйлђмендђ дђ игътибарга алы-
нырга тиешле бик мљџим
нђрсђлђрнећ берсе;

4) имам вђгазе композиция,
ягъни тљзелеше ягыннан алдан
уйланылган, тљгђл булырга тиеш.
Беркайчан да халык алдына:
"Ђйдђ ярар, нђрсђ булса да
сљйлђрмен ђле", - дип уйлап,
чыгып басарга ярамый. Хђтта
тђќрибђле, телгђ бай дин ђџеле
дђ њз чыгышын алдан планлаш-
тыра, берничђ зур џђм кеч-
кенђрђк кисђклђргђ бњлђ, џђр ки-
сђкнећ тљп фикерлђрен њзе љчен
тђгаенлђп куя.

Кереш љлештђ, гадђттђ, ић
элек вђгазьнећ темасы бил-
гелђнђ, аннары аныћ ђџђмияте,
бњгенге актуальлеге ассызыкла-
на, аерым шђхес џђм тулаем
ќђмгыять тормышына ясаган
йогынтысы турында ђйтелђ. Бо-
ларны ачыклаучы џђр фикер,
џђр ќљмлђ аћлаешлы, анык џђм
тљгђл булырга тиеш. Кереш
љлештђ вђгазьче тышкы, ягъни
тыћлаучыларга ишеттерелђ тор-
ган, џђм эчке, ягъни башкаларга
ђйтелмичђ, шђхсђн њзе љчен генђ
тђгаенлђнђ торган бурычлар џђм

максатлар билгелђргђ тиеш.
Вђгазьнећ ќиткерњ рђвеше, ту-
лаем сыйфаты нђкъ менђ шул
бурыч-максатларга бђйле.

Тљп љлештђ теманыћ асылы
ачыла. Бу љлешне ике зур
кисђккђ бњлњ мђслихђт. Беренче
кисђк, гадђттђ, теоретик рухта
булып, сайлап алынган теманы
гомуми тасвирлауга багышлана.
Биредђ темага (проблемага) ка-
гылышлы мђгълњмат бирелђ,
Коръђн аятьлђре, Мљхђммђд
пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде!)
хђдислђре, галимнђрнећ фикер-
лђре китерелђ. Икенче кисђктђ
теманы практик яктан - тарихтан
џђм бњгенге тормыштан алын-
ган мисаллар ярдђмендђ ачык-
лап, шушы мђсьђлђне белњнећ,
дин, шђригать буенча аныћ ни-
чек хђл ителњен аћлауныћ фай-
далары турында сљйлђргђ
мљмкин.

Вђгазьнећ йомгак бњлеге
нђтиќђ чыгаруга багышлана.
Биредђ барлык сљйлђгђннђр го-
мумилђштерелеп, вђгазьче тыћ-
лаучыларга ђйтђсе килгђн тљп
фикерне ќиткерђ. Нђтиќђ ясал-
ганда, фикер сљреше тљзек,
ќљмлђлђр тљгђл џђм аћлаешлы
булырга тиеш. Йомгакта
ђйтелгђн тљп фикернећ кереш

љлештђ билгелђнгђн бурычлар
белђн бђйле булуы мљџим.

Нђтиќђне бђян итњнећ бер-
ничђ тљре бар. Шуларныћ берсе
- фикерлђрне номерлап, ягъни
"беренчедђн", "икенчедђн" дип
тезеп китњ. Бу ућайлы, фикерне
конкретлаштырырга ярдђм итђ
торган вариант. Нђтиќђ ясауныћ
башка - ирекле, вђгазьченећ уй-
лануларын њз эченђ ала торган
тљрлђре дђ бар. Шулай да, дин
ђџеле ясаган нђтиќђдђ Аллаџ-
ныћ бљеклеге, Аныћ чиксез Код-
рђте џђм олуг Рђхмђте хакында,
џичшиксез, ђйтелергђ тиеш. Тор-
мышыбыздагы џђр вакыйга, џђр
мђсьђлђ Аллаџ Раббыбызныћ
Хикмђте белђн нурландырылган
булуы турында искђртњ бик
мљџим. Имам алдына куелырга
тиешле максатлардан тагын бер-
се - мђсьђлђнећ тирђн тамырла-
ры хакында белдереп, аныћ асы-
лына тљшендереп, алган гыйлем-
не тормышта кулланырга љндђњ;

5) вђгазь сљйлђњчегђ чыгыш-
ныћ вакыты турында да оныт-
маска кирђк: ул бик озакка су-
зылса, ќђмђгатьнећ игътибары
сњрелђ башларга, шул сђбђпле
сљйлђњчегђ карата кызыксыну
югалырга мљмкин. Шул ук ва-
кытта вђгазьне бик кыска тоту,
беренчедђн, тыћлаучыларга ка-
рата ихтирамсызлык буларак
бђялђнње ихтимал, икенчедђн,
вђгазь темасын берничђ минут
эчендђ генђ яхшы ачыклап бул-
мый;

6) имам њзенђ џђм сљйлђгђн
темасына игътибар ќђлеп итњ
љчен яхшы хикђялђњче (рассказ-
чик) сыйфатларына да ия булыр-
га кирђк. Коръђннђн, борынгы
тарихтан алынган кызыклы ри-
ваятьлђр сљйлђњ, хђзерге реаль
тормыштан гыйбрђтле мисал-
лар китерњ вђгазьне баета, имам
сљйлђмен тере, мавыктыргыч
итђ;

7) вђгазь сљйлђњчегђ хас бу-
лырга тиеш тагын бер њзенчђлек
- ул сљйлђмнећ образлы булуы.
Бу њзенчђлек турыдан-туры хи-
кђялђњче сыйфаты белђн бђйле.
Фикерне дљньяви џђм дини
мђгънђдђ ућышлы гђњдђлђндерђ
ала белњ дђ имам сљйлђмендђ
зур ђџђмияткђ ия;

8) тагын бер сыйфат -
сљйлђмнећ эмоциональлеге,
хисле булуы. Имам мљнбђргђ
менеп сђгать буе борыны асты-
на гына "мыгырданып" торса,

аны тыћларга кыен булачак, ул
бу очракта кешелђрнећ игътиба-
рын ќђлеп итђ алмаячак. "Њз
борыныћа сљйлђњ" ысулы
вђгазьне, ђлбђттђ, нђтиќђле итђ
алмый. Шућа књрђ имам алдын-
да берничђ генђ кеше утырса да,
ул џђркемне аерым џђм тулаем
ќђмђгатьне инандырырлык
дђрђќђдђ фикерлђрен эмоцио-
наль, хисле итеп ќиткерђ белергђ
тиеш. Тавышныћ тљрле тљсмер-
лђре, кул хђрђкђтлђре, башка
мђгънђви ишарђлђр, хђтта књз
карашы да бу нисбђттђ имамга
ярдђм итђ ала. Хисле сљйлђм,
шулай итеп, вђгазьне ќанланды-
рып ќибђрђ, аныћ сыйфатын
арттыра;

9) инде билгелђп њтелгђнчђ,
мђчеткђ тљрле кеше ќыела, алар
арасында олы яшьтђге, начар
ишетњче љлкђннђр дђ була. Шућа
књрђ имамныћ тавышы кљчле,
сљйлђме исђ анык, ышанычлы,
яхшы дикцияле булу бик тђ
мљџим;

10) вђгазь сљйлђњ нђтиќђ-
сендђ бирелгђн белем-
мђгълњматны тыћлаучылар истђ
калдырсыннар љчен имам реф-
рен ысулын кулланса, ягъни тљп,
ић кирђкле фикерлђрне урынлы
кабатласа яхшы була. Ђмма, уй-
ламыйча, максатсыз тђкърарлап
торудан сакланырга кирђк;

11) имам сљйлђмендђ пауза
(тыныш) ысулы да бик мљџим
нђрсђ булып санала. Аныћ мак-
саты - билгеле бер фикергђ ба-
сым ясау, игътибар юнђлтњ; шу-
лай ук тыћлаучыларны берара
сљйлђњдђн ял иттереп, ђйтелгђн
фикерне књћеллђрендђ ныгытып
кую;

12) сљйлђгђндђ имам грам-
матик хаталардан сакланырга
тиеш. Хаталы сљйлђњ вђгазьнећ
кыйммђтен киметђ.

***
Шулай итеп, дин ђџеле

сљйлђме, дљньяви сљйлђм кагый-
дђлђренђ нигезлђнсђ дђ, шактый
књп њзенчђлеклђргђ ия. Моны
књренекле имамнарыбыз да, Ри-
заэддин Фђхреддин, Каюм На-
сыйри, Ќиџангир Абызгилдин
кебек калђм иялђре дђ њз хезмђт-
лђрендђ исбатлый.

Имам вазифасы - кешелђр
йљрђклђренђ изгелек, игелек ор-
лыклары чђчњ. Ђ бу турыдан-
туры сњз сђнгате, сљйлђм оста-
лыгы белђн бђйле. Коръђндђ искђ
алынган хикмђт иясе Локман
Хђким билгелђп њткђнчђ, кеше-
лђрнећ йљрђге ул - чђчњлек уры-
ныдыр џђм анда фђкать яхшы
сњзлђр џђм фикерлђр "чђчђргђ"
кирђк; шуларныћ кайберлђре
булса да шытым, иншђ Аллаџ,
бирђчђк...

Ришат хђзрђт
КУРАМШИН,

                                               Кукмара
мђдрђсђсе директоры

(Дђвамы. Башы газетабызныћ 22
февраль санында.)

Гаяз Исхакый "Кљз" (1923-1938) по-
вестенда да тљп героинялары Гљлсем џђм
Нђфисђ образлары аша ислам дине ка-
нуннарына нигезлђнгђн гаилђ тђрбиясе-
нећ ќђмгыяви тђрбиядђн љстенрђк булу-
ын дђлилли. Яшьтђн њк дини тђрбия ал-
ган Нђфисђ нык иманлы, кљчле рухлы, аћ-
белемле,њз бђхете љчен кљрђшергђ сђлђтле
шђхес булып формалаша. Ђ Гљлсем исђ
рус даирђсендђ тђрбиялђнеп, дини тђрби-
ядђн мђхрњм була. Ул њз бђхете љчен
кљрђшергђ сђлђтсез. Дини џђм милли
тђрбиядђн мђхрњм булган Гљлсемнећ
ачы язмышка дучар булуын сурђтлђп,

ча, мљселман гаилђсендђ бала ислам дине
нигезлђре белђн кече яшьтђн њк таныша
башлый. Тукай да њзенећ бала чагында-
гы ић беренче хђтирђлђрен "Туган авы-
лым" шигырендђ тњбђндђгечђ сурђтли:

Ходай шунда ќан биргђн, мин шун-
да туган,

Шунда ђњвђл Коръђн аятен укыган;
Шунда белдем рђсњлемез

Мљхђммђтне,
Ничек михнђт, ќђфа књргђн, ничек

торган.
"Ана илђ бала" шигырендђ кызыксы-

нучан, кљр књћелле сабый баланыћ
ђнкђсенђ биргђн сораулары бу дљньяныћ
хуќасы кем булуын белњ белђн бђйле:

Ќавап бирсђћ икђн, ђнкђй, минем
ђйткђн сљальлђргђ,

Гаќђплђндем бу дљньяга вђ анда бар-
ча хђллђргђ:

Ничек булган, ничек њскђн бу хисап-
сыз дђњ-дђњ урманнар?

Бу џђйбђт ямь-яшел кырлар каян
килгђн вђ булганнар?

- Яраткан, ђйлђгђн мђњќит боларныћ
барчасын Тђћрећ,

Ќиџанда барча эшлђр, барча хђллђр
Тђћредђн, бђгърем.

Шигырьдђ ана џђм бала арасындагы
ќылы мљнђсђбђт, ананыћ баласына ха-
кыйкатьне књркђм рђвештђ ќиткерње

Г.ИСХАКЫЙ Г.ИСХАКЫЙ Г.ИСХАКЫЙ Г.ИСХАКЫЙ Г.ИСХАКЫЙ џђмџђмџђмџђмџђм Г.ТУКАЙ Г.ТУКАЙ Г.ТУКАЙ Г.ТУКАЙ Г.ТУКАЙ
ђсђрлђрендђ гаилђ тђрбиясе проблемалары

Г.Исхакый ислам диненећ татар халкын,
аныћ телен, гореф-гадђтлђрен саклап ка-
лучы бердђнбер фактор икђнен дђлилли.
"Ђњвђл ђхлак бозыла, икенче, дин бетђ,
љченчедђн, ул халык њзе бетђ", - дигђн
сњзлђренђ тугры калып, татар халкын ха-
лык итђ торган дин, тел, моћ, гореф-гадђ-
тлђрне саклап калуныћ зарурилыгын ис-
батлый. Боларны саклап калуда хатын-
кыз, тђрбияче буларак, ић зур роль уйна-
вын ассызыклый.

Гаяз Исхакый традициялђре дђвам
ителеп язылган Габдулла Тукай шигырь-
лђрендђ дђ татар-мљселман кљнкњреше,
гаилђ тормышы ислам дине йолалары
белђн њрелеп бирелгђн. Билгеле булган- (Ахыры 4 нче биттђ.)
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Књчемсез милек вакыфы
Мљселман хокукы буенча, књчемсез милек

белђн дђ вакыф эшлђргђ була. Аларга, мђсђлђн,
шундый мљлкђтлђр керђ: ќир, йорт, кибет, кое џ.
б. Џђм дђ бу мљлкђтне, бу милек файда, табыш
китерђ торган вакытка кадђр вакыфка бирергђ
була. Књчемсез милекнећ канунилыгы Коръђндђ
џђм Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булса иде!) Сљннђтендђ дђ ђйтелгђн.
Бу турыда сђхабђлђр (Аллаџ алардан разый булса
иде!) тормышы да дђлилли. Алда без Пђйгамбђ-
ребезнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
са иде!) сђхабђсе Ќђбирнећ (Аллаџ аћардан ра-
зый булса иде!) сњзлђрен китергђн идек инде: "Ва-
кыф эшлђргђ чак кына булса да мљмкинлеге бул-
ган очракта, аны эшлђми калган бер генђ сђхабђ
дђ юк иде". Ђ алар, билгеле булган, йортлар,
ќирлђр, коелар белђн вакыф эшлђгђннђр.

Књчемле милек вакыфы
Књчемсез милек вакыфы булган кебек њк,

књчемле милек вакыфы да бар. Алар арасыннан
шундыйларын санап китђргђ мљмкин: машина-
лар, мал-туарлар, корал, урын-ќир кирђк-яракла-
ры, савыт-саба, файдалы ђдђбият џ. б. књчемле
милек белђн эшлђнгђн вакыфлар.

Андый вакыфлар булуыныћ канунилыгы фай-
дасына Пђйгамбђребезнећ  (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде!) хђдислђре дђлил
џђм аргумент булып тора. Аларныћ берсендђ
шулай дип ђйтелђ: "Кем дђ булса Аллаџы
Тђгалђгђ џђм Аныћ вђгъдђсенђ (ихлас кылынган
џђрбер игелекле гамђл љчен аныћ рђхмђтлђренђ,
савапларга ирешњгђ) ышанып џђм њзенећ атын
вакыф итсђ, аныћ (бу атныћ) ашатылган-эчер-
телгђн булуы џђм тирес-сидеге дђ бу кеше фай-
дасына Хисап кљнендђ Њлчђњгђ куелыр" (ђл-Бо-
хари, 2698).

"Сахих ђл-Бохари"дагы икенче бер хђдистђ
Аллаџ Рђсњленећ (сгв) шулай дип ђйтње ките-
релђ: "Сез Халидны (ул зђкят тњлђми дип) кыер-
сытасыз, ул њзенећ кљбђсе, хђрби кием џђм ко-
ралларын вакыф итте бит" (ђл-Бохари, 1399).

Вакыфныћ
формулировкасы

1) Нђрсђне дђ булса вакыф итђргђ телђгђн
кеше, ул бу вакыфны нђкъ менђ њзе эшлђгђне ту-
рында тљп-тљгђл итеп ђйтергђ тиеш. Ђ телсез ке-
шенећ вакыф эшлђњ телђген язма рђвештђ белде-

рње лазем.
2) Аныћ сњзлђре вакыт буенча чиклђњ

мђгънђсендђ ниндидер вакыт аралыгы књрсђтелњдђ
булмаска тиеш. Мђсђлђн, вакыфны оештыручы:
"Мин њземнећ йортымны дини гыйлемнђр
љйрђнњчелђр (мљтђгаллимнђр) љчен бер елга вакыф
итеп бирђм", - дип ђйтђ икђн, андый вакыф чын ва-
кыф булып санала алмый. Чљнки вакыф ниндидер
бер вакыт аралыгы белђн чиклђнђ алмый, ул даими
булырга тиеш. Лђкин бу очракта да искђрмђлђр бар.
Мђсђлђн, андыйлар исђбенђ мђчетлђрне, гыйбадђт
кылу бњлмђлђрен, зират љчен ќирлђрне џ. б. кер-
тергђ була. Ђгђр кем дђ булса, њз ќирен бер елга
мђчет тљзњ љчен вакыф итеп бирђм дип ђйткђн икђн,
бу вакыфка исђплђнђ, ђ вакыт белђн чиклђнњ юкка
чыгарыла.

3) Вакыф турындагы билгелђмђдђ, мђќбњри
рђвештђ, аныћ нинди максатларда тапшырылуы
књрсђтелергђ тиеш. Ђгђр нђрсђне дђ булса вакыф
итђм дип ђйтелеп, аныћ нинди максатларда вакыф
ителње ђйтелми икђн, бу вакыфныћ максатлары,
ягъни бу мљлкђтне ничек итеп џђм нђрсђлђр љчен
файдаланырга тиешлеге ачык булмау сђбђпле, ан-
дый вакыф чын булып саналмый.

4) Вакыф нинди дђ булса бер шарт, вакыйга џ.
б. белђн бђйле рђвештђ бирелмђскђ тиеш. Мђсђлђн,
ђгђр кем дђ булса берђњ: "Ђгђр дђ мића Ђхмђд килсђ,
мин њз йортымны мохтаќлар љчен вакыф итђм", -
дип ђйтђ икђн, мондый вакыф та чын булып санал-
мый.

5) Кире кайтару мљмкинлегенећ юклыгы. Ва-
кыфныћ билгелђмђсе буенча, анда, сату-алулар ва-
кытында куелгандагы кебек, килешњдђн баш тарту
шартлары куела алмый. Мђсђлђн, сату-алу вакы-
тында, анда катнашучылар, љч  кљн эчендђ, алар
килешњ буенча килгђн бу карарларыннан баш тар-
ту турында шарт куя алалар, ђ вакыф очрагында
мондый шарт куела алмый. Ягъни, ђгђр дђ сатып
алучы, сатып алу килешњендђ љч кљн эчендђ сатып
алынган товардан баш тарту турында ђйткђн бул-
са, бу товар аны кай ягы белђн булса да канђгатьл-
ђндермђсђ, ул шул вакыт эчендђ бу товарны илтеп
биреп, акчасын кире кайтаруны талђп итђ ала. Џђм
шул ук вакытта, сатып ќибђрњче дђ андый хокук-
тан, ђлбђттђ, баш тартмаячак. Ђ вакыфта исђ ан-
дый шарт мљмкин тњгел! Андый шартларныћ бу-
луы вакыф талђплђренђ каршы килђ џђм ул вакыф
булып санала алмый.

Аллаџы Тђгалђ барчабызга да Њз юлында ва-
кыф эшлђр љчен мљмкинлеклђр, ђ ић мљџиме -
нинди дђ булса бер мљлкђтебезне вакыф итђр љчен
телђк-ниятлђр бњлђк итсђ иде!

Гамир ГЫЙБАДУЛЛИН,
Татарстан Республикасы Вакыф фонды

генераль директоры;
Фђџим хђзрђт ЂХМЂТЌАНОВ,

Татарстанныћ кљньяк-кљнбатыш тљбђге казые,
Чњпрђле районы имам-мљхтђсибе

Вакыф тљшенчђсеВакыф тљшенчђсеВакыф тљшенчђсеВакыф тљшенчђсеВакыф тљшенчђсе
џђм аныћ асылыџђм аныћ асылыџђм аныћ асылыџђм аныћ асылыџђм аныћ асылы

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

Нђфис чђчђк сулмасын иде
АЗАЛИЯ - Илфат џђм Алсу га-

илђсендђ кљтеп алынган икенче
бала. Абыйсы Инсафка (аћа хђзер
дњрт яшь) сећел кирђк бит инде!
Тик язмыш бђлђкђчкђ нинди сына-
улар ђзерлђгђнен ђти-ђни белми ђле:
кызчык (ул чынлап та бик кечкенђ
була) ќитлекмичђ туа...

Якыннары нарасыйга бер яшь
тулганчы аныћ нђкъ башка балалар
кебек њсђсенђ љметлђнђ, тик љметлђр
генђ акланмый шул! Киресенчђ, та-
библар куйган берсеннђн-берсе ќитди диагнозлар гаилђне борчуга
сала. Менђ алар:

Последствие органической патологии головного мозга с синдро-
мом спастического тетрапареза, задержки развития высших функ-
ций, эпилепсия, инфантильные спазмы ЧАЗН. Гиперкинетическая
форма ДЦП. Врождённый гипотиреоз лёгкой степени. Недоношен-
ность IV степени (28 недель).

Хђзерге вакытта башын тотмый, ђйлђнеп ятмый, утырмый,
књзлђре књрми, кљненђ утызлап тапкыр љянђк (эпилепсия, падучая
болезнь) була.

Азалиягђ 1 яшь тђ 4 ай, лђкин аныћ њсеше тоткарлана.
Ничек дђваларга, кемгђ мљрђќђгать итђргђ, каян акча табарга?

Дљньяга аваз салган нарасыйны џич кенђ дђ салкын ќир куенына
тапшырасы килми.

Кызчыкныћ Наилђ ђбисе књптђн намазда. Ул Коръђн сњрђлђрен
гарђпчђ укый. Намаз саен Аллаџтан оныгына саулык-сђламђтлек со-
рый. Бабасы Илфир инде гњр иясе. Ђти-ђнисе Азалиянећ књзлђрен
тутырып якты дљньяга багуын, башын югары тотып очуын-сикерњ-
ен књрергђ, чишмђ челтерђгђндђй нђфис тавыш белђн кљлњен ише-
тергђ тели.

Табиблар, кљчле белгечлђр дђвалаганда, ућай њзгђрешлђр була-
чагына љметлђндерђ. Тик моныћ љчен књп акчалар кирђк. Авылда
яшђњче гаилђнећ финанс мљмкинлеклђре гаять тђ чикле. Ђнисе кыз-
чыгын карый, ђбисе љлкђн яшьтђ, группада. Гаилђнећ тљп туйдыру-
чысы - ђтилђре Илфат.

Алсуныћ ђти-ђнисе дђ гап-гади авыл кешелђре. Ярдђм итђрдђй
бай туганнар да, спонсорлар да юк. Бљтен љметлђре - мђрхђмђтле
халыкныћ ярдђме. Љянђк (эпилепсия) еш кабатлану сђбђпле, Украи-
нага алмыйлар. Франциядђге махсус белгечлђргђ књрсђтњ талђп ителђ.
Аћарчы тњлђњле томография њтђсе бар. (Бер кљне дђ кадерле, тњлђњсе-
зе чират буенча апрельдђ генђ).

Баланы утыртып кую љчен махсус кресло кирђк, анысы да
кыйммђт (35 мећ сум тора).

Дин кардђшлђр, миллђттђшлђр, књћелендђ мђрхђмђт хисе булган
џђркем - зинџар ярдђм итегез, сулмасын иде нђфис чђчђк!

Акчаны тњбђндђ китерелђчђк махсус счётка књчерергђ мљмкин.
Алдан ук Хђйретдиновлар гаилђсе џђммђ ярдђм иткђн кешегђ

рђхмђтлђрен ќиткерђ, кызларыныћ сезнећ ярдђм белђн терелњенђ
љметлђнђ. Счёт номерлары:

СБЕР. КНИЖКА СБЕРБАНКА
Получатель Хайрутдинова Алсу Фоатовна.
Волго-Вятский банк Сбербанка HA г. Нижний Новгород.
БИК 049205603
ИНН 7707083893
КПП 163502001
Корреспондентский счёт 30101810600000000603
Расчётный счёт 47422810362109999001
Номер счёта: 42307810662102906196/48

Котлыйбыз!Котлыйбыз!Котлыйбыз!Котлыйбыз!Котлыйбыз!
Шушы кљннђрдђ Мамадыш районы Акман авылы

хђзрђте МИСБАХ ГАТА улы џђм абыстае БИБИЂМИНЂ
ТАЛИП кызы ГАТИННАРНЫЋ туган кљннђре, Рђхмђт мђче-
те имамы ИСМЂГЫЙЛЬ МИННЕЯЗ улы ГАЯНОВНЫЋ
50 яшьлек юбилейлары.

Хљрмђтлелђребез! Сезне гомер бђйрђмегез белђн ихлас
књћелебездђн тђбрик итђбез. Без Сезне кић књћелле, миџер-
банлы, нык иманлы кешелђр булуыгыз љчен яратабыз. Сезгђ
књћел яктылыгы, ќан ќылысы тоеп, хикмђтлђр белђн эш итеп,
муллыкта, тынычлыкта, саулыкта яшђргђ, ике дљнья бђхетенђ
ирешергђ насыйп булсын.

Гомерне бит еллар билгелђми,
Яшђњ дђрте булсын књћелећдђ.
Сђламђтлек, бђхет-куанычлар
Юлдаш булсын Сезгђ.

Барлык имамнар, абыстайлар, дин ђџеллђре
исеменнђн Мамадыш районы имам-мљхтђсибе

Илџам хђзрђт Миннегалиев.

укучыда соклану уята. Ђлеге
књренеш исламда бала тђрбия-
сенећ матур бер њрнђген тас-
вирлый.

"Таян Аллага" шигырендђ
Тукай, гљнаџсыз яшь балага
мљрђќђгать итеп, аны
мђрхђмђтле Аллага таянырга ча-
кыра:

Йа Ходай, књрсђт, диген,
ошбу ќиџанда якты юл;

Ул - рђхимле; ђткђћ-
ђнкђћнђн дђ књп шђфкатьле ул!

Шигырьдђге дога мотивы да
игътибарга лаек:

Г.ИСХАКЫЙ Г.ИСХАКЫЙ Г.ИСХАКЫЙ Г.ИСХАКЫЙ Г.ИСХАКЫЙ џђмџђмџђмџђмџђм Г.ТУКАЙ Г.ТУКАЙ Г.ТУКАЙ Г.ТУКАЙ Г.ТУКАЙ
ђсђрлђрендђ гаилђ тђрбиясе проблемалары

Кыйл дога, ихлас белђн
тезлђн дђ кыйбла каршына;

Бел аны: керсез књћелдђн
тугъры юл бар гаршенђ!

Гыйбадђтнећ бер тљре була-
рак дога мљселманнар тормы-
шында аерым бер урын били.
Шатлык килгђндђ дђ, кайгы
килгђндђ дђ мљселманнар
џђрчак Аллага дога кылалар, ан-
нан ярдђм сорыйлар.

"Ана догасы" шигырендђ дђ
намаздан соћ дога кылучы ана
образы сурђтлђнђ:

Књтђргђн кул догага, яд итђ
ул шунда њз угълын:

Ходаем, ди, бђхетле булсай-

де сљйгђн, газиз угълым!
Тамадыр мискинђмнећ

тамчы-тамчы књзлђреннђн
яшь;

Карагыз: шул догамы инде
Тђћре каршына бармас?

Ана, баласы љчен борчы-
лып, бары Алла гына ярдђм итђ
алуын таный џђм Аћа ялвара.
Укучы књћелендђ ана догасы-
ныћ кабул булачагына ышаныч
туа, чљнки ул - ихлас књћелдђн
кылынган дога. Ислам дине
тђгълиматыннан билгеле бул-
ганча, ананыћ баласына булган
догасы, џичшиксез, кабул ителђ.

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

(Дђвамы бар.)


