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ТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ БАСМАСЫ

6+

КОРБАН БЂЙРЂМЕ
МЉБАРЂК БУЛСЫН!

Корбан бђйрђме - Аллаџы Тђгалђ ярдђме белђн шђфкать-
мђрхђмђт, изгелек кылу аша туганнарыбыз, дусларыбыз,
књршелђребез џђм башка бик књп кардђшлђребез белђн якы-
наю кљне ул.

Корбан чалу - кешелђр љчен Аллаџ тарафыннан бил-
гелђнгђн, пђйгамбђрлђр кылган џђм безгђ ваќиб булган изге
гыйбадђтлђрнећ берсе. Мљмкинлеге булган мљселманнар Раб-
быбыз биргђн нигъмђтлђргђ шљкер итњ, мохтаќларга ярдђм
кулы сузу љчен корбан чала.

Корбан бђйрђме - исламныћ бишенче баганасы булган
фарыз гамђл - хаќ кылу тђмамлану кљне дђ. Миллионлаган
хаќилар џђм алар арасында безнећ дђ ватандашларыбыз,
мљселманнарныћ изге йорты - Кђгъбђдђ очраша. Кардђшлђ-
ребез бљтен тормыш мђшђкатьлђрен читкђ куеп, туган ќирлђ-
реннђн мећлђгђн чакрым читтђ Аллаџы Тђгалђнећ ђмерен њтђп
хаќ кыла, Аллаџы Тђгалђ ризалыгына љмет баглап корбан чалу
йоласын башкара.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи вђссђлам
бер хђдисендђ ђйтђ: "Аллаџ каршында кљннђрнећ ић бљеге -
Корбан бђйрђменећ беренче кљне". Аллаџныћ ић бљек кљнендђ
бђйрђм намазларын укырга, корбаннар чалырга, књћеллђре-
бездђге мђрхђмђт, куаныч-шатлыкны љлђшергђ язсын! Аллаџы

Тђгалђнећ иксез-чиксез рђхмђтлђренђ барчабызга да ирешергђ,
гомерлђребезне хђерле итеп њткђрергђ насыйп итсен! Ил-
кљннђребезгђ тынычлык-иминлек, бђрђкђт бирсен!

Мљфти Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН,
Њзђклђшкђн дини оешма -

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте рђисе

Хљрмђтле дин кардђшлђрем, ватандашларым!
Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рахмђтњллаџи њђ бђра-
кђђтњџ!
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте џђм
шђхсђн њз исемемнђн барлык дин кардђшлђребез-
не Корбан гаете белђн котлыйм! Књркђм бђйрђме-
без - Корбан гаете барчаларыбызга мљбарђк џђм
хђерле булсын!

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР

Быел мљселманнар љчен изге
бђйрђмнђрнећ берсе булган
Корбан гаете 15 нче октябрьгђ
туры килђ. Бу кљнне мљселман-
нар ял итђ.

"Татар-информ" мђгълњмат агентлыгын-
да Корбан гаетенђ џђм корбан чалу тђртибенђ
багышлап уздырылган видеоконференциядђ
Татарстан мљфтие урынбасары, Казанныћ
Гаилђ мђчете имам-хатыйбы Рљстђм хђзрђт
Хђйруллин хђбђр иткђнчђ, корбан бђйрђм на-
мазыннан соћ чалына. Рљстђм хђзрђт Хђйрул-
лин ђлеге вакытныћ иртђнге сђгать 8 тулып
10 минутта булуын хђбђр итте. Корбанны 15,
16 џђм 17 нче октябрьдђ кояш баеганчы (ах-
шам намазы вакыты кергђнче) чалырга була.
Быел корбан чалу љчен кирђк булган нисаб
(запаста булган акча) књлђме 12 мећ сум итеп
куелды.

Бурычлы кешегђ корбан чалырга ярый-
мы-юкмы дигђндђ, монда мђсьђлђ бђхђслерђк.
Бай кешелђрнећ бурычлары булган очракта
да, аларныћ корбан чалырлык кына акчасы
бар. Шућа књрђ аларга корбан чалдыру ла-
зем. Ђ инде гади кешенећ бурычлары булып,
ипотекасын тњлђмичђ, корбан чалдыра икђн,
гаилђсенђ зыян салырга мљмкин. Шућа књрђ
џђркем њзе хђл итђргђ тиеш.

Корбанлыкка сарыклар, кђќђлђр, сыер
џђм њгез суярга ярый. Кђќђгђ бер яшь тул-
ган булырга тиеш. Сарыклар зур гђњдђле
булып књренђ икђн, ярты еллык булса да ча-
лырга рљхсђт ителђ. Сыерлар џђм њгезлђргђ
ике яшь тулган булырга тиеш. Дљялђр чалу
да рљхсђт ителђ. Рљстђм хђзрђт Хђйруллин
њзебездђ таралган малларны чалу хђерлерђк-
тер, дип белдерде. Мљгезле эре терлекне ќиде
кеше ќыелып, корбанга чала ала. Эре тер-
лекне чалганда барлык кешелђрнећ дђ кор-
банлыкка дип ниятлђве кирђк. Ђгђр берђрсе
булса да иткђ дип кушыла икђн, бу корбан-
лыктан китми.

"ИЋ  ЯХШЫСЫН  САЙЛАГЫЗ"

Корбанлыкныћ тышкы кыяфђтенђ кара-
та да шартлар куела. Пђйгамбђребез (с. г. в.):
"Сез сарыкны сайлаганда ић яхшысын сайла-
гыз", - ди. Аныћ мљгезлђре сынмаган, койры-
гы љзелмђгђн булырга, књзе књрергђ тиеш.
"Корбан" сњзе Аллаџка якынаю дигђнне аћла-

та, без Аллаџ ризалыгы љчен ић яхшы булган
ђйберне Аћарга корбан итђбез. Шућа књрђ
ђгђр дђ сарыгы, сыеры кимчелекле икђн, ул
корбанга туры килми, аны чалудан файда
булмый", - диде хђзрђт.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин нђзарђтнећ Голђмђлђр
советы тђкъдиме буенча бђйрђм вђгазен џђм намазын уку вакытын раслады.
Казанныћ барлык мђчетлђрендђ бђйрђм вђгазе - иртђнге сђгать 7 тулып 20
минутта (7.20), намаз сђгать 8 туларга 10 минутта (7.50) башлана.

Колшђриф мђчетендђ гает намазы башка мђчетлђрдђ укылган вакытта
укылачак. Узган елларда мљселманнар њз ќирлеклђрендђге мђчетлђргђ Кол-
шђриф вакыты белђн килгђн џђм бђйрђм намазын укый алмаган. Шућа књрђ
быел, Татарстан мљфтие карары белђн, барлык мђчетлђрдђ дђ вакытны бер
тљрле билгелђгђннђр. Шулай да Колшђриф мђчетеннђн бђйрђм намазы теле-
видениедђн књрсђтелђчђк дип кљтелђ.

Бђйрђм намазыннан соћ иртђнге сђгать 8 тулып 10 минутта (8.10) кор-
бан чалына. Быел корбанны 15, 16 џђм 17 нче октябрьдђ кояш баеганчы (ах-
шам намазы вакыты кергђнче) чалырга була.

Рђсми кунаклар
Болгарны карады
9нчы октябрь кљнне Татарстан
Президенты Рљстђм Мићнеха-
нов, Дђњлђт кићђшчесе Минти-
мер Шђймиев Россия хљкњмђте
рђисенећ беренче урынбаса-
ры Игорь Шувалов џђм Евра-
зия икътисад комиссиясе
ђгъзалары белђн берлектђ
Болгарны карады.
Рђсми кунакларны Болгарныћ дини

кыйммђтлђре белђн Татарстан мљфтие Ка-
мил хђзрђт Сђмигуллин таныштырды.

Нђзарђткђ
мљхтђсиблђр ќыелды

Кичђ Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтендђ Корбан
бђйрђме ућаеннан мљхтђсиблђр
ќыелышы уздырылды. Ќые-
лыш Коръђн аятьлђре укудан,
дога кылудан башланды. Чара
мљхтђсиблђргђ, олуг бђйрђмгђ
кадђр очрашып, Корбанга џђм
мђчетлђргђ, кљнкњреш мђсьђлђ-
лђренђ кагылышлы мђгълњмат-
ларны ќиткерњ максатыннан
оештырылды.
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђми-

гуллин мљхтђсиблђрне якынлашып килњче
Корбан бђйрђме белђн котлады џђм кайбер
чаралар белђн таныштырып њтте.

“Шура” ђлманахыныћ икенче саны
дљнья књрде. Анда 13 вђгазь, хђнђфи
мђзџђбенђ кагылышлы язмалар, сорау-
ќаваплар, динебез тарихына кагылышлы
мђкалђлђр урын алган. Журнал Татарстан-
дагы џђр имамга да бирелђчђк”, – диде Ка-
мил хђзрђт. Ђлеге басма, авыл имамнарына
таратыр љчен, џђр район мљхтђсибенђ тап-
шырылды.

Мљфти шулай ук тагын бер китап чы-
гуы хакында хђбђр бирде: “Нђзарђт тара-
фыннан уздырыла торган Мђрќани елы
ућаеннан, Шиџабетдин Мђрќанинећ ќђйге
вакытта ястњ намазын укуга багышланган
китабын иске басмадан ќыеп бастырдык.
Килђсе атнага ул тулысынча нђшер ителеп
бетђчђк”.

Камил хђзрђт Сђмигуллин ќыелышта
“Хђлђл” стандарты комитеты ќитђкчесе
Марат Низамовны дини эшчђнлек алып
баруда, хђлђл брендын кић ќђмђгатьчелеккђ
танытуда зур тырышлык куйганы љчен
нђзарђтнећ “Халкыбызга хезмђте љчен” ме-
дале белђн бњлђклђде.

Саматов укулары
њткђрелђ

12 нче октябрь кљнне Россия
ислам институтында (Казан
шђџђре, Газовая ур., 19нчы
йорт) Татарстан мљфтияте,
Россия ислам яћарышына зур
љлеш керткђн татар дин ђџелл-
ђре эшчђнлеген љйрђнњ макса-
тыннан, Саматов укулары
фђнни-гамђли конференция-
сен уздыра. Дњртенче тапкыр
њткђрелђ торган Саматов уку-
лары “Идел-Урал тљбђге
мљселманнары рухый мира-
сын аћлау” дигђн темага
њткђрелђ.
Татарстанныћ беренче казые Габдел-

хак хђзрђт Саматов – XX гасыр ахыры –
XXI гасыр башыныћ књренекле дин ђџеле.
Хђзрђт татарларныћ революциягђ кадђрге
дини-рухый мирасын дђвам итеп, бњгенге
заманга кайтаручы џђм бик књплђрнећ ру-
хый остазы булган шђхес.

Конференция кысаларында Г.Саматов
исемендђге “Рухый мирас” премиясе дђ тап-
шырылачак.

Мђгълњматлар Татарстан мљселманна-
ры Диния нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды.
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Казанда корбан чалу урыннарына килгђндђ, эшлђр болайрак тора. "Корбан чалуны
оештыру мђсьђлђсе безне - дин ђџеллђрен борчый. Еш кына корбан чалганда - кешелђр кан
књргђндђ этик, санитар нормалар бозыла. Корбан чалуны карап тору кайберђњлђргђ психо-
логик яктан авыр тђэсир итђ. Шућа књрђ без дђњлђт структуралары белђн берлектђ бу эшне
ќайга салырга тырышабыз. Корбан чалу аерым ќиџазландырылган урыннарда башкары-
лырга тиеш дип уйлыйбыз. Мондый урыннар Мђрќани, Котдус, Ярдђм, Гаилђ џ. б. мђчетлђр
территориясендђ бар. Ђлеге ябык урыннарга балалар гына тњгел, корбан чалдыра торган
олылар да керђ алмаячак", - дип аћлатты Рљстђм Хђйруллин.

Бертуган Петряевлар урамындагы махсус комплекска килгђндђ, ђлеге ќир юридик як-
тан Татарстан мљфтиятенђ карамый. Шулай да анда корбан чалынмый дигђн сњз тњгел.

Корбан чалдырырга телђњчелђр корбанлык терлек сорап мђчетлђргђ мљрђќђгать итђ
ала. Казан мљхтђсибђтендђ белдерњлђренђ караганда, быел Мђрќани, Кабан арты, Ризван,
Ђќем, Нурислам, Ярдђм, Сљлђйман, Хљзђйфђ, Ислам џђм башка зур мђчетлђрдђ корбанлык-
лар ђзерлилђр. Ярдђм мђчете корбан итеп мљгезле эре терлек чалырга телђњчелђрдђн генђ
гаризалар кабул итђ. Гаризалар 15 нче октябрьнећ иртђсенђ кадђр кабул ителђ.

Гомумђн алганда, Казан мђчетлђрендђ бњгенге кљнгђ мећнђн артык корбан чалыначагы
турында мђгълњмат бар. Корбанлыкныћ бђясе якынча 5-6 мећ сум. Корбанлыклар Татарстан
районнарыннан китертелђ, Ђстерхан, Волгоград, Оренбург љлкђлђреннђн кайтартыла. Бу

"ИЋ  ЯХШЫСЫН  САЙЛАГЫЗ"

Корбан бђйрђме – ислам дљнья-
сында ић олы, мљбарђк бђйрђм-
нђрнећ берсе. Якынлашып кил-
њче Корбан бђйрђме џђрбере-
безнећ књћеленђ иман нуры
љстђсђ иде. Бу кљн безнећ љчен
кылган гљнаџларыбызныћ яр-
лыкануы, Аллаџ кушмаган
гамђллђрдђн тыелу, њзећђ џђм
ђ й л ђ н ђ - т и р ђ д ђ г е л ђ р е ћ ђ ,
фђкыйрьлђргђ, ятимнђргђ шат-
лык бњлђк итњ кљне буларак ка-
дерле.
Кабат Ибраџим гђлђйџиссђламнећ: “Ђгђр

дђ мића угыл бала бирсђћ, мин шул баламны
корбан итеп чалырга ђзер”, – дигђн сњзлђрен
искђ тљшерђсе килђ. Лђкин Аллаџы Тђгалђ
бђндђлђрнећ каннарын тњгњче тњгел, ул бары
шул рђвешле пђйгамбђребезнећ иманы нык-
лыгын књрсђткђн. “Йђ Ибраџим, Раббыћа
ђйткђн нђзерећдђ тугрылыклы булуыћны
исбатладыћ. Аллаџ синнђн разый булды. Инде
корбан итеп улыћны тњгел, куй чал”, – дип
аћа бер сарык ќибђргђн. Шул кљннђн баш-
лап дљньядагы барча мљселман халкы Кор-
бан чала. Ђлеге бђйрђм кљннђрендђ Аллаџы
Тђгалђнећ бљеклегенђ, исламныћ хак дин бу-
луына тагын бер кат инанып мохтаќларга,
ятимнђргђ, тљрле бђла-казаларга юлыккан
мљселман кардђшлђребезгђ хђлдђн килгђнчђ
ярдђм кулы сузыйк, туганнарыбыз, књрше-
књлђннђребезнећ хђллђрен белешик!

Корбан чалуга карата халыкта еш кына
сораулар туып тора. Шул сорауларныћ кай-
берлђренђ Татарстанныћ Кама буе тљбђге
казые Рљстђм хђзрђт ШЂЙХЕВЂЛИЕВ
ќавап бирђ.

– Корбан чалу ислам динендђ нинди
урын тота? Ул џђркем љчен дђ мђќбњри-
ме? Ничек башкарыла?

–Тљп ихтыяќларын исђпкђ алмаганда
(мђсђлђн, торак, кием, машина, љй ќиџазла-
ры), малы 12000 сумга ќиткђн, мосафир бул-
маган мљселман кешегђ корбан чалу ваќиб-
тыр, ягъни мђќбњридер. Корбан чалу
мђќбњри булган очракта корбан бер кеше
исеменнђн генђ чалына џђм ул њз гомеренђ
бер тапкыр тњгел, бђлки мђќбњрилеге бул-
ган џђр елны чалынырга тиеш. Оешмада эш-
лђњче  кешелђр исеменнђн, мђхђллђ халкы
исеменнђн, гаилђ исеменнђн нђфел корбаны
чалынырга мљмкин. Бу очракта оешмада
эшлђњче  кешелђр, мђхђллђ џђм гаилђ ђгъза-
лары љстеннђн корбан чалу ваќиблыгы
тљшми. Бу ђйтеп кителгђн кешелђр арасын-
нан корбан чалу мђќбњрилеге булган џђркем
њзе корбан чалырга тиеш.  Аллаџныћ илчесе
галђйџиссђлам: “Кемнећ корбан чалырга
мљмкинлеге булып та, моны эшлђмђсђ, мђче-
тебезгђ якынлашмасын”, – дип кисђткђн. Кор-
бан чалуны исђ џђр кеше њзе њтђсђ
ђйбђтрђк. Ић башта терлекне кыйблага ка-
ратып яткырырга кирђк. Ул аягында чакта
корбан догасы укыла. Аннары: “Ђй Раббым!
Ошбу хайванны Синећ ђмерећ буенча чала-
мын. Ђй Раббым! Кабул кыл. Бисмиллђџи,
Аллаџу ђкбђр!” – дип ниятлђп, корбанлык
бугазы киселђ.

Ђгђр тљрле сђбђплђр аркасында кеше бу
эшне њзе башкара алмый икђн, башка кешегђ

КОРБАН ЧАЛУ – ГЫЙБАДЂТ УЛКОРБАН ЧАЛУ – ГЫЙБАДЂТ УЛКОРБАН ЧАЛУ – ГЫЙБАДЂТ УЛКОРБАН ЧАЛУ – ГЫЙБАДЂТ УЛКОРБАН ЧАЛУ – ГЫЙБАДЂТ УЛ

тапшырып, карап тора ала. Тик љч шартны
њтђргђ кирђк. Беренчедђн, бу кеше мљселман
булырга тиеш. Икенчедђн, корбан чалуны
њтђњченећ: “Ђй Аллаџ, бу корбанны фђлђн
улы фђлђннђн, яисђ фђлђн кызы фђлђннђн
кабул ит”, – дип ђйтње кирђк. Љченчедђн, ул
кешегђ чалына торган корбанныћ ите белђн
тњлђргђ ярамый.

– Кайбер гаилђлђр корбанны гает на-
мазына кадђр чалып куя. Болай эшлђњ
дљресме?

– Гает укылганчыга кадђр чалынган кор-
бан дљрес булмый. Моныћ турында Пђйгам-
бђребез (с. г. в.) дђ ђйтеп калдырган: “Кем га-
еткђ кадђр корбан чала, бу аныћ гаилђсе љчен
ит кенђ булыр, ђ корбан чалу йљклђмђсе аныћ
љстеннђн тљшмђс”. Шулай ук бу эшне караћ-
гы тљшкђч тђ башкару кићђш ителми, чљнки
шартлары њтђлеп бетмђскђ мљмкин, мђкруџ.

– Корбанлык љчен нинди хайван сай-
лау кирђк?

– Корбанлык љчен пар тояклы – кђќђ,
сарык, дљя, сыер кебек хайваннарны алу
кирђк. Каз, њрдђк, књркђ кебек кошларны,
атларны чалырга ярамый. Шулай бер књзе
сукыр, йљри алмаслык аксак, бер колагыныћ,
я бер мљгезенећ, я койрыгыныћ љчтђн бер
љлеше киселгђн; колаксыз, койрыксыз џђм бик
ябык хайваннарны корбанга чалу дљрес тњгел.
Яшенђ килсђк: дљягђ – биш яшь; њгез яки сы-
ерга – ике яшь; кђќђ, сарык малына бер яшь
булу шарт. Куй сарыгы (бу бары куй сары-
гына карый) бик зур џђм симез булып, бер
яшьлеклђреннђн аерылмаса, алты айлыкла-
рын да чалу ярый. Ђ эре маллар бу кагыйдђгђ
карамый. Тик шунысын истђн чыгармаска
кирђк. Сарык џђм кђќђ бер кеше љчен генђ
корбан кылына, ђ сыер яки дљя – ќидешђр
кеше љчен (књп дигђндђ). Шулай ук бер њзећђ
яисђ ќидедђн ким кеше саны булган  бер
тљркемгђ дђ бер сыер, бер дљя корбан чалу
да дљрес. Ђгђр араларыннан берсе ит љчен
катышса, џичберсенећ љлеше корбаннан хи-
сапланмас.

– Нђзер итеп чалына торган корбан-
нар бар. Монда берђр нинди чиклђњлђр,
халык белеп бетермђгђн гамђллђр юкмы?

– Нђзер корбанын чалу гает кљне белђн
бђйле тњгел. Бу эшне нђзере њтђлгђннђн соћ
башкару лазем. Корбан фђлђн нђзер њтђлгђне
љчен дип чалына  Мондый итне њзећђ ашарга
ярамый, гаилђнећ башка ђџеллђре ашый ала,
яисђ аны тулысынча таратып бетерергђ кирђк,
мохтаќларга таратсаћ хђерлерђк була.

– Корбанлыкны ничек дљрес итеп
бњлергђ?

– Ќиде кеше бер хайванны корбан кыл-
ганда, ит њлчђњ белђн килограммлап бњле-
нергђ тиеш, кисђклђп чама белђн бњлњ дљрес
тњгел. Аллаџныћ илчесе галђйџиссђлам шу-
лай аћлаткан: “Ашагыз, ашатыгыз џђм сакла-
гыз”. Бай кеше корбанны? итен љч кисђккђ
бњлеп, бер љлешен фђкыйрьлђргђ љлђшњ,  икен-
че љлеше белђн кунакларны хљрмђт кылу џђм
љченче љлеше белђн љй ќђмђгатьлђрен хљрмђт
кылу мљстђхђб (саваплы) санала. Бай булма-
ган кешегђ љй ќђмђгатьлђрен генђ хљрмђт
кылу да дљрес. Ђ тиресен исђ сатып, акчасын
сђдака итеп бирњ мљстђхђб була. Аны сатып,
акчасын њз кирђгећђ тоту дљрес тњгел. Ђмма

сатмыйча књн итеп яисђ тун тегеп куллану
дљрестер.

– Сыерны корбанга чалганда ќиде
кеше арасына мђрхњмнђрне кертергђ ярый-
мы?

–Мђрхњмнећ љлешен сђламђт кешелђрнећ
корбанына катыштыру мђкруџ.

– Корбан чалмыйча, чалдырмыйча
акчасын гына мђчеткђ яки мескеннђргђ
бирергђ ярыймы?

– Корбан чалу – кешелђр љчен Аллаџ та-
рафыннан билгелђнгђн, пђйгамбђрлђр кылган
вђ безгђ кушып калдырылган изге гыйбадђт-
лђрнећ берсе. Корбан чалуны акча биреп кы-
лына торган гыйбадђткђ ђйлђндерњ дљрес
тњгел.

эш белђн республика фермерлары шљгыльлђнђ. Корбанлыкны сайлап алганда сатулашу рљхсђт
ителми. Бу - пђйгамбђребездђн калган тђртип.

Корбан итенећ - бер љлешен гаилђћђ калдырырга, икенче љлеше белђн корбан ашы
њткђрергђ, љченче љлешен фђкыйрьлђргђ џђм ятимнђргђ кертергђ кирђк. Шулай ук бљтен
итне мохтаќларга таратып бетерсђћ дђ була. Мљселман булмаган књршелђрне џђм туганнар-
ны корбан ите белђн сыйлау саваплы гамђл санала. Корбанныћ маен этлђргђ, мђчелђргђ би-
рергђ рљхсђт ителђ. Ђ сљяклђрен шђџђрдђ - гомуми урыннарда, авылларда аулак урыннарда
књмђргђ кирђк.

Корбан чалуны оештырганда, санитар нормалар сакланырга тиеш, дип саный хђзрђт.
Корбан чалына торган мђчетлђрнећ имамнары корбанлыкларныћ санитар нормаларга туры
килњ-килмђве турында белешмђлђре бармы-юкмы икђнлеген контрольдђ тотарга тиеш. Ђгђр
белешмђлђре булмаса, тикшерњче органнар мондый сарыкларны чалырга рљхсђт бирми.

Районнарда корбан чалу, нигездђ, Њзђк мђчетлђрдђ алып барыла. Анда Россия Куллану-
чылар хокукларын яклау џђм кеше иминлеге љлкђсендђ књзђтчелек буенча идарђ вђкиллђре
булачак. Казанда ђлеге оешма вђкиллђре бљтен мђчетлђрне дђ карап бетерђ алмаячак. Димђк,
бљтен ќаваплылык имамнар џђм корбанлыклар белђн тђэмин итњчелђр намусында кала.

Римма ГАТИНА,
"Татар-информ"

Коръђни-Кђримдђ корбан чалу ту-
рында болай диелгђн: “Аллаџы Тђгалђ
мђсќид Хђрђмдђге Кђгъбђне мљсел-
маннарга кыйбла кылды, аныћ белђн
ислам дине џђм мљселманнар каим
булып яшђр, сугышу хђрђм булган ай-
ларны, корбан чалуны џђм мђсќид
Хђрђмдђге яки хаќдагы ачык галђмђтл-
ђрне мљселманнар файдасына кылды.
Коръђндђге бљтен хђбђрлђр сезгђ
сљйлђнђ – дљреслектђ Аллаџы Тђгалђ-
нећ ќирдђ вђ књклђрдђ булган
нђрсђлђрне белгђнлеген белњегез љчен,
ђлбђттђ, Аллаџ џђрнђрсђне белњче”
(5:97).

“Корбан дљялђрен Аллаџ диненећ
галђмђтлђреннђн кылдык, аларда сезнећ
љчен дљньяда файда, ахирђткђ савап бар,
аякларында торган хђллђрендђ бугазла-
ган вакытыгызда Аллаџ исемен зикер

итегез, ђгђр бугазлагач яннары илђ
ќиргђ тљшсђлђр, аларны ашагыз вђ
канђгатьле фђкыйрьгђ вђ оялып со-
раучы фђкыйрьгђ ашатыгыз! Ул дљя-
лђрне аяк љстендђ бугазлауны бђян
иткђнебез кеби аларны сезгђ файда-
ландырдык, шаять, шљкер итђрсез”
(22:36).

“Раббыћ ризалыгы љчен намаз
укыгыл џђм ятимнђрне вђ фђкыйрь-
лђрне ашатыр љчен корбан чал!”
(108:2).

Корбан чалу турында пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђд (с. г. в.) ђйткђн:
“Дљреслектђ, бу кљнебезне намаз уку
белђн башларбыз, аннан кайтып кор-
баннарыбызны чалырбыз. Шулай
эшлђгђн бђндђ сљннђтебезне њтђгђн
булыр”.

– Кояш баткач, караћгы вакытта
корбан чалынамы?

– Корбан чалу – бђйрђм кљнен дђ санап,
љч кљн дђвам итђ. Љченче кљннећ кояшы ба-
еганчы корбан суюлар тамамланырга тиеш.
Корбанны кич џђм тљнлђ бугазлау мђкруџ.

– Ђгђр кеше кушылган кљннђрдђ
корбан чалып љлгермђсђ, нишлђргђ?

– Гозерсез сђбђплђр белђн гает
кљннђрендђ корбан чала алмаган кешегђ кор-
банлыгын яки аныћ бђясен фђкыйрьлђргђ
сђдака итеп бирњ тиешле.

Ђћгђмђдђш –
Нияз САБИРЌАНОВ

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
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БИК ХИКМЂБИК ХИКМЂБИК ХИКМЂБИК ХИКМЂБИК ХИКМЂТТТТТЛЕ БЂЙРЂМЛЕ БЂЙРЂМЛЕ БЂЙРЂМЛЕ БЂЙРЂМЛЕ БЂЙРЂМ

ГАСЫР  МУЛЛАСЫГАСЫР  МУЛЛАСЫГАСЫР  МУЛЛАСЫГАСЫР  МУЛЛАСЫГАСЫР  МУЛЛАСЫ
Динебезгђ, татар миллђтенђ зур
афђтлђр, џђлакђтлђр китергђн
алласызлык дђвере, ниџаять,
тљгђллђнеп килђ.
Авыр вакытларда да халкыбызда динне

сакларга омтылучы ихлас диндарлар табыл-
ды. Тљрле кысуларга, янауларга да карамас-
тан, алар халыкны ислам дине белђн таныш-
тырды, иман нурын таратты. Шул фида-
карьлђр арасында Габделхак хђзрђт Саматов
та бар. Исеме дђ, фамилиясе дђ ќисеменђ туры
килгђн лђбаса. "Габдел" сњзе гарђпчђдђн
Аллаџ колы, Аллаџ бђндђсе, "Хак" - чын, хак,
дљреслек мђгьнђлђрен аћлата. "Самат" - мђћге
яшђњче зат. Башлык дигђн мђгънђгђ туры
килђ. Кыйбланы алыштырмыйча, шушы
исемнђргђ лаек булып яшђњ Саматовлар гаи-
лђсендђ исламныћ ђџђмиятле урында булу-
ына ачык дђлил.

Габделхак хђзрђт Саматовка дин ђџеле
буларак Татарстанда џђм тљрле тљбђклђрдђ
диннећ књтђрелеп китње љчен шактый
гамђллђр кылырга язган. Ул авыр елларда
да књпме кешене иманлы, кыйблалы итеп, хал-
кыбызныћ рухый мирасын сакларга тырыш-
ты. Югарыдан кисђтњлђргђ карамастан, књп
мђшђкатьлђр белђн Њзбђкстанныћ Бохара
шђџђрендђге "Мир-Араб" мђдрђсђсендђ дини
гыйлем ала алды. 1980 нче елда аны Казан-
ныћ Мђрќани мђчетенђ имам итеп куйды-
лар.

Ул галим, имам-хатыйб, казый, Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исемендђге Казан
югары мљселман мђдрђсђсен оештыручы џђм
аныћ беренче директоры, мљгаллиме џђм
тђрбиячесе дђ ђле. Ислам диненђ, милли та-
рихка кагылышлы, шђригать хљкемнђре бу-
енча књп тљрле сорауларга ќитди ќаваплар
тупланган китапларныћ авторы да ул иде.
Дин, миллђт, халык љчен кљрђшкђ џђрчак ђзер
иде. Ђмма хђзрђтебез Татарстанда баш
мљхтђсибђтнећ идарђ башлыгы вазыйфала-
рын њтђгђн чакта халыкларны сабырлыкка,
тынычлыкка чакырды, беркайчан да сђяси
сугыш-талашларда катнашмады, џђрвакыт
тљрле каршылык џљќњмнђренђ сабырлык
белђн ќавап бирде. Татарстанда аерым яшђп
килгђн диния нђзарђтлђре берлђшкђч, халык
имамнары Габделхак хђзрђтне берлђшкђн Ди-
ния нђзарђтенђ Баш казый итеп сайлап куй-
ды.

Татарстанныћ Баш казые вазыйфасын
њтђгђндђ, Габделхак хђзрђт "Баш казый
хљкемнђре" дигђн дини аћлатмалар ђзерлђде.
Ул текстлар югары сыйфатлы илаџият каза-
нышлары булып тора. Остазыбыз гаќђеп ки-
таплар язып калдырды. "Сорау-ќавап" ки-
табын карагыз сез, гади халык, дин белђн кы-
зыксыну џђркем аћларлык итеп бирелгђн ан-
дагы ќаваплар. Ђ "Шђригать" дигђн љч том-
лык китабы халкыбызга нинди зур белем хђзи-
нђсе булып иреште. "Миллђтебездђ ислам
дине" китабы миллђтебезнећ ислам динен ка-
бул иткђннђн башлап бњгенге кљнгђ кадђр
булган дин ђџеллђрен барлап язган искиткеч
бай мђгълњматлы тарихый яктан бђџасез
хезмђт. Хђзрђтнећ  ислам  динебез кушканча
яшђргђ телђњчелђргђ кушыла торган исемнђр
хакындагы китабы џђм башка китаплары да
килђчђк буыннарга љстђл китабы булырлык
хђзинђ. "Дљреслектђ галимнђр пђйгамбђрлђ-

Корбан бђйрђме кљнендђ барча
мљселманнарныћ калебе-књће-
ле дуслык, туганлык, сљю,
хљрмђт, кызгану, бер-берећђ
миџербанлык џђм шђфкать
хислђре белђн тула.
Ул кљнне нђфрђт џђм ачулар юкка чыга,

дошманлык џђм њпкђ хислђре бетђ. Ата-ана
џђм балалар, туганнар џђм дус-ишлђр,
књршелђр џђм хезмђттђшлђр - џђммђсе дђ
бер-берсен изге бђйрђм белђн тђбрик итђ.

Корбан гаете Зљлхиќќђ аеныћ 10 нчы
кљненђ туры килђ. Бу мљбарђк кљндђ мљсел-
маннар таћнан торып, госел коенып, авызла-
рын пакьлђп, яхшы киемнђр киеп, хушбуй
сљртеп, ќђмђгать булып мђчеткђ  гает нама-
зын укырга бара. Гаеткђ барганда юлда тук-
тап, тђкбир тђшрик ("Аллаџу ђкбђр, Аллаџу
ђкбђр, лђђђ илђђџђ иллђллаџу уђллаџу ђкбђр,
Аллаџу ђкбђр њђ лиллђђџил хђмде"), ягъни
Аллаџ бљек, Аллаџ бљек, бљек Аллаџтан гай-
ре Илаџ юктыр, Аллаџ бљек џђм Аллаџка
мактау булсын дип ђйтњ - сљннђт, ягъни сљек-
ле пђйгамбђребез Мљхђммђд галђйџиссђлам-
нећ гадђте. Гает намазыннан соћ, џђрбер
хђлле мљселманга корбан чалып, ќђмђгатьл-
ђрен џђм килгђн кунакларын џђм књршелђ-
рендђ булган фђкыйрьлђрне хљрмђт кылу
ваќиб, ягъни тиешле.

Безнећ буынга да ил тарихында-
гы, ил язмышындагы тљрле боры-
лышларны књрергђ туры килде.
Узган гасырныћ 20 нче елларыннан баш-

ланып ќиде дистђ ел буена, ђ инде сугышка
кадђрге чорда аерым бер катылык, дђџшђт
џђм миџербансызлык белђн алып барылган
диннђн ваз кичтерњ, динсезлекне сећдерњ иде-
ологиясе њз эшен эшлђгђн булып чыкты: књћел
књзе сукырайган халык маћгай књзе књргђнгђ
генђ ышанып, дђџрилек чоћгылына чума бар-
ды, инде шул чоћгылдан чыгасы да килмичђ,
ялган идеаллар белђн исереп, шул исерек-
лектђн (џђм туры мђгънђсендђге исерек-
лектђн) рђхђт табып яшђњгђ књнде. Дини кый-
ммђтлђрнећ аяк астына салып тапталуына
ђрнеп, сугышта чагында да Коръђн аятьлђ-
реннђн аерылмаган, шул мђхшђрдђн исђн ка-
луын нђкъ менђ ялваруларыныћ Аллаџка ба-
рып ирешњеннђн књрњче ђтием: “Ай-џай, бу
халыкны иманга китерергђ пђйгамбђр
кирђк...” – дип куя иде.

Аллаџныћ рђхмђте белђн, њз љслђренђ
авыр миссия – миллђттђшлђренђ хак юл
књрсђтњ вазыйфасын алган кешелђр табыл-
ды. Алар затлы нђселлђрдђн булып, гаилђдђ
алган дини-рухый тђрбия ќебен гомерлђре
дђвамында љзми саклап килгђн асыл затлар
иде. Вђгазьлђрен тыћлаган, гамђллђрен
књргђн шундый шђхеслђр – Габделхђбир
хђзрђт Яруллин, Вафа хђзрђт Гыйлаќиев,
Харис хђзрђт Салихќан џђм, ђлбђттђ инде,
Габделхак хђзрђт Саматовлар белђн арала-
шып яшђргђ насыйп булды.

Габделхак хђзрђт гаќђеп дђрђќђдђ эру-
дицияле, кић карашлы, тирђн белемле, юга-
рыдан карап фикер йљртњче, шул ук вакытта
њтђ гади кеше иде. Ул кайда гына чыгыш яса-
масын – мђчет мљнбђреннђнме, телевидение,
радиоданмы, авыл яки шђџђр ќыен-мђйдан-
нарындамы – ќђмђгатьне њтемле сњзе белђн
бик тиз яулап ала белде. Хатын-кызга хљрмђт
белђн каравы турында аерым ђйтђсем килђ.
Бу инде аныћ югары культурага ия булуын
књрсђтђ иде. Кайбер тђкђббер динчелђр ке-
бек хатын-кызга шайтанга яки гљнаџ шомлы-
гына караган кебек карау аныћ љчен ят, чит,
мљмкин булмастай гамђл иде. Габделхак хђзрђт
чын халык педагогы, психолог иде. Шућа да
књћелендђ иман бљртеклђре йљрткђннђр аћа
ышанды, иярде.

Габдулла Тукай музеендагы бер очра-
шуны искђ алып њтим ђле. Гомумђн, бу му-
зейда танылган дин ђџеллђрен чакырып оч-
рашулар уздыру музейныћ ул чактагы ди-
ректоры Фђрит Яхинныћ књркђм эше булды.
Шундый мђќлеслђрнећ берсен онытасым юк.
Анда Габделхак, Харис, Габделхђбир

ХЉРМЂТЛЕ ГАБДЕЛХАКХЉРМЂТЛЕ ГАБДЕЛХАКХЉРМЂТЛЕ ГАБДЕЛХАКХЉРМЂТЛЕ ГАБДЕЛХАКХЉРМЂТЛЕ ГАБДЕЛХАК
ХЂЗРЂТ ЯДКЂРЕХЂЗРЂТ ЯДКЂРЕХЂЗРЂТ ЯДКЂРЕХЂЗРЂТ ЯДКЂРЕХЂЗРЂТ ЯДКЂРЕ

рнећ варислары џђм галимнђр мирас итеп
дирџђм дђ, динар да калдырмыйлар, ђ гый-
лемне мирас итеп калдыралар", - диелђ бит
хђдистђ дђ.

Габделхак хђзрђтнећ ић соклангыч сый-
фатлары - аныћ тњбђнчелекле, лђкин батыр
булуы. Аллаџ диненђ мђхђббђте шулкадђр
кљчле, Коръђни-Кђримне бик олылый иде.
Мђќлеслђрдђ сђгатьлђр буе вђгазь сљйли, ха-
лык аны тыћлап туймый иде. Ул гомере буе
халыкта Аллаџка, Аллаџныћ хак илчесенђ,
динебезгђ мђхђббђт тђрбиялђде.

Мђшџњр шђхес Габделхак хђзрђт Сама-
тов безгђ њзеннђн соћ зур мирас калдырды.
Сњзем Ислам динен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге мђдрђсђ турында.

Габделхак хђзрђт Саматов 1990 нчы елда
Чистай шђџђрендђ мђдрђсђ ачуга ирешђ. Чи-
стайда бер ел укыткач, мђдрђсђнећ башкала-
бызда булуын телђп, њзенећ шђкертлђре белђн
Казанга књчђ. Мђдрђсђ "Кабан арты" мђче-
тендђ урнаша џђм шулай итеп, 1991-1992 нче
уку елы Казанда башланып китђ... Ђ инде 1998
нче елда мђдрђсђ Яћа татар бистђсендђге Ал
мђчет бинасына књчђ џђм 1998-1999 нчы уку
елын ошбу мђчеттђ башлап ќибђрђ џђм бњген
дђ шул урында эшлђвен дђвам итђ. Моны
хљрмђтле Габделхак хђзрђтебезнећ батырлы-
гы дими ни дисећ?!

Књренекле дин галиме, энциклопедист,
мђгърифђтче Шиџабеддин Мђрќани њзенећ
"Мљстафадел-ђхбар фи ђхвали Казан вђ Бол-
гар" дигђн китабында ислам тђгълиматыныћ
ђџђмияте турында болай ди:

"Гыйлем џђм мђгърифђт белђн
шљгыльлђнњ, акыл белемен џђм камиллекне
љйрђнњ џђр сђламђт акыл, аек аћ каршында,
џичшиксез, кирђкле сыйфат, ђ бу љлкђдђ ты-
рышлык џђм бер-беренђ кић ярдђм књрсђтњ,
берсњзсез, књркђм эш. Зирђк шђхеслђр џђм
акыл иялђре карашынча, хаклыгы ачык гый-
лем - ул ић кадерле сыйфатларныћ берсе, ка-
миллекнећ ић мактаулысы, ђ гыйлем љйрђнњ -
рђхђтлекнећ џђм бђхетнећ ић югары дђрђќђсе
икђнлеге ачык".

...Бу сњзлђр, ђйтерсећ лђ, остазыбыз,
мђгърифђтче, галим, сђясђтче Габделхак
хђзрђт Саматовны књздђ тотып язылган.

Ибраџим хђзрђт ШАМИЛОВ,
Ислам динен кабул итњгђ 1000 ел
исемендђге мђдрђсђ мљгаллиме,

кичке уку бњлеге ќитђкчесе

хђзрђтлђр катнашты. Безне бит бала чактан:
“Тукай хђзрђтлђрне тђнкыйтьлђгђн, дин дош-
маны булган, шућа књрђ дин ђџеллђре ша-
гыйрьлђрне сљймђгђн”, – дип љйрђттелђр. Ђ
монда хђзрђтлђр, берсен-берсе алыштырып,
Тукай шигырьлђрен яттан сљйлђп китте!
Шунда халык шагыйрьнећ ђлегђчђ укыганым
булмаган дини-тђрбияви шигырьлђрен ишет-
тем: “Тђђссер”, “Ана илђ бала”, “Ђни”, “Ана
догасы”, “Таян Аллага” џ. б. “Туган авыл”
шигырен Габделхак хђзрђт тулысынча, ки-
тапларга кертелми калдырылган љлешен дђ
љстђп укыды. Хђзрђтлђр шигырьлђргђ аћлат-
ма да бирде. Ќыелган халык Тукайныћ кай-
сы динчелђрне тђнкыйтьлђгђнен, кайсыларын
зурлаганын аћлат китте. Мин дђ шул кљнге
тђэсирлђремне књћелемдђ йљртеп, Г.Тукайныћ
хђзрђтлђр тарафыннан укылган берничђ ши-
гырен кљйгђ салдым.

Габделхак хђзрђт классик џђм милли
мђдђнияттђн яхшы хђбђрдар кеше иде, ђдђби-
ятны, сђнгатьне яратты, ђдђбият-сђнгать ђџел-
лђре белђн аралашып яшђде. Безнећ гаилђ
белђн дђ дустанђ мљнђсђбђттђ торды. Ирем
Хђйдђр дђ, мин дђ аны бик хљрмђт иттек, кић-
ђшлђрен тоттык. Кайбер дини-рухый борын-
гы ђсђрлђрне љйрђнеп халык алдына –
сђхнђлђргђ алып чыгып башкарыр алдыннан
сњзлђренећ дљреслеген тикшертер љчен Габ-
делхак хђзрђткђ телефоннан шалтыраткан чак-
ларым еш булды. Хђлђл ќефете Кђњсђрия
ханым да џђрвакыт йомшак итеп, яратып
хљрмђт белђн сљйлђште. “Ућайсызлыйм инде,
мђшђкатьлим...” – дип читенсенеп кенђ сњз
башласам, алар тарафыннан: “Гел шалтыра-
тыгыз, мђшђкатьлим дип уйламагыз”, – дигђн
сњзлђр генђ ишеттек.

Яћа фатирга књчкђннђн соћ Коръђн укыр-
га да Габделхак хђзрђтне чакырдык. Ул безгђ
квартирыбыз белђн котлап ић зур бњлђк –
Коръђн китабы алып килгђн иде. Мђќлестђ
катнашкан туганнарга, якыннарга абруй иясе-
нећ догасын ишеттерњ, бергђлђп вђгазен тыћ-
лау куанычлы бер вакыйга булып истђ кал-
ды. Тирђн гыйлеме џђм тел байлыгы, сљйлђњ
осталыгы, ипле гђњдђ-кул хђрђкђтлђре, фђџем-
ле карашы аша “вђгазь” сњзен фђкать тискђ-
ре мђгънђдђ генђ кабул итђргђ љйрђнгђн ничђ
буын инсанга Габделхак хђзрђт бу сњзнећ чын
эчтђлеген тљшендерде. Бу вђгазьлђр тормыш
дђреслђре, дљрес тормыш рђвеше аша
ахирђткђ ђзерлђнњ дђреслђре иде. Џђр
ќљмлђсе алтынга тић иде аныћ.

Зљџрђ СЂХЂБИЕВА-БИГИЧЕВА,
фольклорчы-ќырчы,

Татарстанныћ халык артисты

Бу изге кљндђ књк капуслары ачык була,
барлык фђрештђлђр Аллаџтан адђм балала-
рыныћ гљнаџларын кичерњне сорап, изге
тђсбихтђ булалар. Бу изге таћда мђчет мана-
раларыннан ђйтелгђн азан, кылынган изге
гамђллђр хљрмђтенђ Аллаџ рђхмђте белђн
галђм изге нур белђн тула.

Корбан бђйрђменнђн алдагы кљн, ягъни
Зљлхиќќђ аеныћ 9 нчы кљне -  Гарђфђ кљне
дип атала. Бу кљндђ хаќ гамђллђре кылына
џђм бљтен дљньядан ќыелган берничђ милли-
он хаќилар Гарђфђ кљнендђ дога џђм гый-
бадђттђ була. Корбан бђйрђменећ тарихына
књз салыйк ђле. Ибраџим галђйџиссђлам
њзенећ нђзерен њтђргђ, ягъни Аллаџы Тђгалђ
ризалыгы љчен улын бугазлыйм дип торган-
да, Аллаџы Тђгалђнећ ђмере белђн, Ќђбраил
фђрештђ бер куй китереп, шуны корбан итеп
чалырга куша џђм "Аллаџу ђкбђр, Аллаџу
ђкбђр" дип ђйтђ. Ибраџим галђйџиссђлам
тђкбирне ишеткђч: "Лђђ илђџђ иллђллааџу
њђллаџу ђкбђр", - ди џђм аннан соћ Исмђгыйль
галђйџиссђлам болай дип љсти: "Аллаџу ђкбђр
њђ лиллђђџил хђмде". Хђзер мљселманнар бу
сњзлђрне Гарђфђ кљнендђ џђм Корбан гаете
кљннђрендђ џђрбер фарыз намаздан соћ ка-
батлый. Ибраџим галђйџиссђлам улын азат
кыла џђм Ќђбраил фђрештђ алып килгђн куй-
ны  чала.  Шул вакыттан бу йола безгђ бђйрђм
булып керђ.
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УЋ КУЛ БИРГЂННЕ СУЛ КУЛ БЕЛМЂСКЂ ТИЕШ

4 ДИНЕБЕЗ

Татарстан мљселманна-
рыныћ Диния нђзарђ-
тенећ хђйрия џђм соци-
аль булышлык књрсђтњ
бњлеге џђрдаим мох-
таќларга, њксез-лђргђ
ярдђм итеп тора. Аныћ
ќитђкчесе Лђйсђн
Дђњлђт-шина белђн оч-
рашып, бњлек эшчђнле-
ге белђн якыннанрак
таныштык.

- Сез ќитђклђгђн бњлек
эшенећ тљп юнђлешлђре нин-
ди?

- Без њзебезнећ бурычыбыз-
ны мохтаќларга булышуда
књрђбез, бу џђр мљселманныћ бу-
рычы. Тљрле акциялђр уздыра-
быз, ярдђмгђ мохтаќ кешелђрне
џђм аларга рухый, финанс яки
башка яктан булышырга телђњче-
лђрне эзлибез.

- Ярдђмгђ мохтаќ кешелђр-
не ђле эзлђргђ дђ туры килђме-
ни?

- Белђсезме, мохтаќ кешелђр-
нећ књбесе тыйнак тормыш алып
барырга тырышалар, њзлђренђ
игътибар ќђлеп итмилђр. Нђкъ
менђ шундый гаилђлђрне табарга
кирђк, џђм без табабыз да. Тор-
мыш хђзер авыр, еш кына карт-
лар џђм књп балалы гаилђлђр авыр
хђлдђ кала. Яћа уку елы алдыннан
без "Баланы мђктђпкђ ђзерлђ"
дигђн чара њткђрдек, балаларга
мђктђп кирђк-яраклары, букча-
лар бњлђк иттек. Без 60 гаилђ ба-
лаларын уку елына ђзерли алдык.

- Без сез њткђргђн чаралар-
да волонтёрларныћ да актив
катнашуын белђбез, ђлбђттђ,

Илебездђ 650 мећнђн артык ятим бала бар.
“Дима Яковлев законы” кабул ителгђннђн соћ,
ятимнђр белђн эшлђњ алгы планга чыкты.

Билгеле булганча, Дима Яковлевны 2008 нче елда Аме-
рика гражданнары уллыкка ала. Беренче карашка, ућышлы
гаилђ, ђти кеше – консалтинг фирмасыныћ башкарма дирек-
торы. Лђкин, аларда ярты ел яшђгђннђн соћ, бервакыт бала-
ны машинада онытып калдыралар, 9 сђгатьне 32 градус эс-
седђ њткђргђннђн соћ, ул њлђ. Америка законнары буенча,
ђтисенђ моныћ љчен 10 ел тљрмђ янаса да, суд аны аклый.

Россия Федерациясенећ Мђгариф џђм фђн министрлыгы

ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...

Диния нђзарђте хезмђткђрлђре
генђ бу кадђр эшне башкарып
чыга алмас иде.

- Эш шунда ки, без Диния Нђза-
рђтенећ волонтёрлар белђн нык
элемтђдђ торучы яшьлђр бњлеге
белђн берлектђ эшлибез. Балалар
йортындагы инвалид балалар белђн
њткђргђн чараларда волонтёрлар-
ныћ роле бик зур. Алар булышлы-
гы белђн без инвалид балаларны
курчак театрына, дельфинарийга,

зоопаркка алып бара алдык. Яћа килгђн волон-
тёрларга без андый балалар белђн ничек арала-
шырга, њз-њзећне ничек тотарга кирђклеген џђм
ничек итеп књћел тљшенкелегенђ бирелмђњ турын-
да аћлатабыз.

- Чыннан да, ятим џђм мљмкинчелеклђ-
ре чиклђнгђн балалар белђн эшлђњ зур рухый
кљч талђп итђ. Сез стресс белђн ничек
кљрђшђсез џђм ничек тыныч булып кала ала-
сыз?

- Башта психологик яктан бик авырга туры
килде. Љйгђ кайткач та сабыйлар йортында
књргђннђр искђ тљшђ иде. Бу хђлдђн чыгарга
кирђк, шул очракта гына приюттагы балалар
белђн элемтђ урнаштырып, нђтиќђле эшлђп була.
Бу балаларныћ мића барлык хатын-кызларга да
эндђшкђн кебек "ђни" дип тњгел, ђ "Лђйсђн" дип
эндђшњлђреннђн дђ аћлашыла. Балалар белђн без
бер-беребезгђ шатлык, књтђренке књћел бњлђк
итђргђ љйрђндек, дуслаштык, телефон номерла-
рыбызны алмаштык. Алар безгђ шалтыратып,
хђллђребезне сорашалар, њтенечлђрен ђйтђлђр.

- Сез књп кенђ чаралар њткђрдегез, шу-
лар арасыннан књћелегездђ калганы бармы?

- "Апрель" рабилитация њзђгендђге балалар
џђм аларныћ ата-аналары љчен табигать кочагын-
да уздырган Сабантуй исемдђ. Сабантуйга шу-
лай ук Дђрвишлђр бистђсендђ урнашкан бала-
лар йортында тђрбиялђнњче балалар џђм алар-
ныћ тђрбиячелђре чакырылган иде. Балалар бер-
гђлђшеп уйнады, књћел ачты, ата-аналар белђн
тђрбиячелђр учак ягып, пылау пешерде, концерт
карады - џђркем проблемаларын онытып, чын
књћелдђн ял итте. Бу Сабантуйдан соћ без бик
књп ќылы сњзлђр ишеттек, бигрђк тђ ата-аналар
рђхмђт укыды.

- Мондый чаралар њткђрњ финанслар
талђп итђ. Сезгђ кем булыша?

Ятимнђр белђн эшлђњ – мљселман оешмаларыныћ тљп бурычы

(Ахыры 6 нче биттђ.)

бу эшнећ кире каралуын талђп итте. 2008 нче елныћ декаб-
рендђ РФ Тикшерњ комитеты, баланыћ њлњ сђбђплђрен џђм
уллыкка алынуыныћ законга туры кил-килмђвен ачыклау
љчен, ќинаять эше кузгатты.

“Дима Яковлев эше” буенча тавыш чыкканнан соћ,
ќђмђгатьчелеккђ мондый очракныћ беренче генђ булмавы
ачыклана. Америка гражданнарыныћ Россиядђн  уллыкка
алган књп кенђ ятим балалары яћа гаилђлђрендђ
ќђберлђњлђргђ дучар була, кайбер очракларда алар њлђ дђ
икђн. Бу гауга нђтиќђсендђ, 2012 нче елныћ ахырында, РФ
Дђњлђт Думасы тарафыннан Америка гражданнарына Росси-
ядђн балаларны уллыкка бирњне тыючы “Дима Яковлев за-

коны” кабул ителде. 2012 нче елныћ 28 нче декабрендђ РФ
Президенты В.Путин аны имзалый џђм ул 2013 нче елныћ
1 нче гыйнварыннан гамђлгђ дђ керде.

Бњгенге кљндђ Россиядђ 650 мећнђн артык ятим бала бар,
бу – бик тђ зур сан, ХХ гасырныћ авыр 30 нчы елларына
караганда да књбрђк. Шул ук вакытта, Россиядђ бары тик 13
мећ гаилђ генђ ятим балаларны њзлђренђ алырга тели (алар
рђсми рђвештђ уллыкка алу чиратында тора). Бары тик
13 кенђ мећ... Кайбер гаилђлђр берничђ бала алырга ђзер бул-
ган очракта да, йљзђр мећ бала ђти-ђни назын књрмичђ бала-
лар йортларында калачак. Бу – ќђмгыятебез љчен хурлык.

- Без даими рђвештђ химаячелђр (спонсорлар) эзлибез,
хатлар язабыз џђм аларны тљрле оешмаларга ќибђрђбез. Кай-
чак спонсорлар безне њзлђре таба. Еш кына бу кешелђрнећ
њзлђрен белгертђсе килми, ућ куллары биргђнне сул кулла-
ры белмђскђ тиеш дигђн принцип буенча эш итђлђр. Бу бик
књркђм гамђл.

- Эшегездђ нинди кыенлыклар белђн очрашасыз?
- Ђлбђттђ, барлык киртђлђрне дђ њтеп була, Аллаџы

Тђгалђ булышлыгы белђн ќићђ алмаслык кыенлыклар юк.
Мђсђлђн, кайвакыт балалар белђн эш итњче оешма ќитђкчел-
ђре безне хиќапларда књреп, балалар арасында дини пропа-
ганда алып барырбыз дип куркуга калалар. Лђкин бергђлђп
эшли башлагач, киеренкелек юкка чыга. Дљрестђн дђ, без хђле-
бездђн килгђнчђ булышабыз, ђ дђгъвђт љчен Диния нђзарђ-
тендђ махсус бњлек бар. Ђ мљселман булуыбызны яшермђве-
безнећ сере шунда: моны белеп алар ислам диненђ џђм мљсел-
маннарга карашларын ућай якка њзгђртерлђр дип љметлђнђ-
без.

Без Казандагы Балалар хосписы белђн берлектђ эшлђргђ
ќыенабыз, анда шулай ук намаз уку љчен бњлмђ дђ ачылачак.
Моннан тыш, "Ярдђм" реабилитация њзђгендђ хатын-кызлар
љчен фитнес-клуб ачмакчы булабыз. Шулай ук картлар йор-
тлары белђн эшлђргђ дигђн ниятебез дђ бар. Ђ Корбан
бђйрђменђ исђ балаларныћ кул эшлђре сатыла торган ярминкђ
оештырырга ќыенабыз, ќыелган акчаларны Балалар хоспи-
сына, "Апрель" реабилитация њзђгенђ џђм балалар йортла-
рына тапшырачакбыз. ДРКБныћ онкогематология бњлегендђ
дђваланучы балаларга бђйрђм акциясе дђ уздырачакбыз. Ата-
аналар џђм балалар љчен корбан итеннђн ашлар, пылау куел-
ган бђйрђм табыны ђзерлђнђчђк, балаларга тђмле бњлђклђр
таратылачак.

- Волонтёр булырга џђм сезгђ булышырга телђгђн
кешегђ кая мљрђќђгать итђргђ?

- Ярдђмчелђр безгђ џђрвакыт кирђк. Алар +7 (834) 258
57 21 телефоны буенча шалтыратсыннар яки Казан шђџђре,
Габдулла Тукай урамы, 3 нче йортка, безнећ бњлеккђ кил-
сеннђр иде.

Ђћгђмђдђш -
Нурия ГЫЙБАДУЛЛИНА
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"Бљтен дљнья малын... бер шђкертнећ
авызына каптырыр идем"
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Адђм баласы њзенећ ќанын-рухын иман белђн ныгытса,
тђнен ураза белђн чистарткан булса, аћа шулай ук њзенећ хђлђл
кљчлђре белђн тапкан малын да пакьлђњ фарыз ителде. Ал-
лаџы Тђгалђ "Бђкара (Сыер)" сњрђсенећ 277 нче аятендђ безгђ
шундый бер нђсыйхђтен ќиткерђ:

"Иман китереп изге гамђллђр кылучы, намазларын
укып зђкятлђрен бирњче мљэминнђрнећ ђќере Раббылары
хозурында. Аларга ахирђттђ курку џђм кљенњ булмас" (Ног-
мани тђфсиреннђн).

Зђкят бирњ љчен кулыбыздагы мал, байлык нисаб
књлђменђ ќиткђн булырга тиеш. Нисаб ул - байлыкныћ бил-
геле бер књлђмгђ ќитње. Малы нисаб књлђменђ ќитмичђ зђкят
фарыз булмый. Зђкят кыйммђтле ђйберлђрдђн, ќанлы мал-
дан џђм иген ућышыннан бирелђ.

Кыйммђтле ђйберлђргђ - кассадагы яки башка ќирдђ
саклана торган акча, кыйммђтле кђгазьлђр (вексель), алтын-
кљмеш ђйберлђр, бђллњр савыт-сабалар, стенадагы келђм,
картиналар, сђњдђ малы керђ. Шуларныћ суммасы 84 грамм
алтын бђясенђ ќитеп, бер ел дђвамында тотылмыйча саклан-
са, шул суммадан 2,5 % књлђмендђ зђкят тњлђнергђ тиеш. 84
грамм алтын бђясе бњгенге акча белђн якынча 120 мећ сум
тирђсе була. Зђкятнећ икенче тљре ќанлы маллардан бирелђ.
Зђкят чыгарырлык нисаб: сарыклар - 40 баш, сыерлар - 30
баш, дљя - 5 баш. Терлек саны шућа ќитсђ, зђкят чыгару
тиешле була.

Зђкят кырда, бакчада њсђ торган игеннђрдђн,
ќимешлђрдђн дђ чыгарылырга тиеш. Элек-электђн ђти-ђни-
лђребез, ђби-бабаларыбыз кљз айлары ќиткђч, ќыеп алын-
ган ућыштан гошер сђдакасы бирђ иде. Ђлхђмдњлиллђџ, бак-
чаларыбыздагы ућышларны тњкми-чђчми ќыеп алдык.
Књплђребез инде авылларга кайтып бђрђћгелђрен дђ алып
килде. Без џђрвакытта да Аллаџы Сњбхђђнђџњ вђ Тђгалђнећ
биргђн нигъмђтлђренђ шљкрана кылырга тиеш, чљнки бер
Ул гына бирњче, безне нигъмђтлђндерњче.

Нђрсђ соћ ул гошер? Бу гарђп сњзе "уннан бер љлеш"
дип тђрќемђ ителђ.

Димђк, без ќирдђ яћгыр суы белђн њскђн ућышныћ ун-
нан берен (њзећ су сибеп њстергђннећ - егермедђн берен)
фђкыйрьлђргђ бирергђ тиеш. Ђгђр дђ кеше гошер бирмђсђ,
њзе њстереп ашаган ризыгыныћ џђр унынчы кисђге (чљнки
ул мохтаќлар љлеше) хђрђм була.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд галђйџиссђлам бер хђдисендђ:

"Ђгђр дђ кешелђр њлчђњдђ хыянђт итсђ - тормышларында
авырлык књрер, азанга игътибар итмђсђ - тынычлык тап-
мас, тиешенчђ (Аллаџ кушканча) киенмђсђ (гаурђтлђрен
капламаса яисђ зинаны ачыктан-ачык кылса) - Аллаџы
Тђгалђ аларга књз књрмђгђн, колак ишетмђгђн авырулар
ќибђрер, тиешле зђкят-гошерлђрен бирмђсђ - яћгырны
вакытында яудырмас (яћгыр яуса да, њсемлек-хайваннар
хакына булыр)", - дигђн.

Икенче хђдис-шђрифтђ: "Ђгђр дђ љммђтем гадел бул-
са, зђкят џђм гошер сђдакасын тњлђњдђн туктамаса, аћа
хђвеф-хђтђрлђр тљшмђс. Шулай эшлђмђгђн очракта, ко-
рылык џђм ачлык белђн сыналачаклар", - диелђ.

Бу дљньяда адђм баласы мал-мљлкђте турында
сљйлђгђндђ: "Њзем таптым, њзем тырышлык куйдым, эшлђ-
дем", - ди, мђгђр, эшлђсђ дђ, бирњчесе Аллаџ Раббыбыз икђ-
нлеген онытып ќибђрђ. Аллаџы Тђгалђ њз дљньясы белђн
генђ яшђгђн, Раббыбыз биргђннђрдђн љлеш чыгармаган
бђндђлђр хакында "Ђли Гыймран (Гыймран гаилђсе)" сњрђсе-
нећ 180 нче аятендђ болай ди:

"Рђхмђт итеп Аллаџ биргђн малда саранлык кылучы ке-
шелђр уйламасыннар саранлыклары њзлђренђ файда дип.
Бђлки саранлыклары њзлђренђ начарлыктыр, саранлык белђн
ќыйган маллары тиздђн Кыямђт кљнендђ муеннарына чор-
налыр. Ќирдђге вђ књклђрдђге байлык Аллаџныкы бит џђм
Аллаџ сезнећ кылган эшлђрегездђн хђбђрдар" (Ногмани тђфси-
реннђн). Менђ бу аять саран кеше хакында инде.

Зђкят чыгарырга малыбыз ќитмђсђ дђ, гошер сђдакасын
бирњ књплђребезнећ хђленнђн килђ. Аны кемгђ тапшыру да
ђџђмияткђ ия. Аллаџы Тђгалђ "Тђњбђ" сњрђсенећ 60 нчы
аятендђ болай ди:

"Сђдакалар - фђкыйрьлђргђ, мескеннђргђ, ђмир тара-
фыннан куелган зђкят ќыючыларга вђ зђкят љчен исламга
књћеллђре љлфђт хасыйл иткђн кешелђргђ: тоткында бул-
ган кешелђргђ, бурычын тњлђргђ кљче ќитмђгђн бурычлы
кешелђргђ, ислам дине љчен Аллаџ юлында џђм малсыз кал-
ган мосафирларгадыр, шул књрсђтелгђн урыннарга бирмђк
Аллаџтан фарыз ителде. Аллаџ белњче вђ хљкем итњче" (Ног-
мани тђфсиреннђн). Югарыда санап кителгђн ќирлђргђ
биргђндђ генђ аныћ ђќере була. Ќыеп алынган ућышны бер
генђ кешегђ бирсђћ, аныћ череп-бозылып исраф булуы бар.
Шућа књрђ, књп кенђ дин галимнђре раславынча, аны
мђдрђсђгђ бирсђћ яхшырактыр. Рђсњлебез галђйџиссђламнећ
сђхабђсе Гомђр (Аллаџ аннан разый булса иде) бер вђгазендђ
сђхабђлђргђ шундый сњз ќиткерђ: "Бљтен дљнья малын бер
кашыкка тутырып кулыма бирсђлђр, мин аны динне љйрђнњче
бер шђкертнећ авызына каптырыр идем". Шулай итеп, хђтта
Гомђр (Аллаџ аннан разый булса иде) дђ гошер малын мес-
кен-мохтаќларга бирњ хакында тњгел, бђлки шђкертлђргђ тап-
шыру турында аћлатып китђ. Бу, ђлбђттђ, безгђ зур њрнђк.

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтендђ
"Зђкят" хђйрия фонды эшлђп килђ. Аныћ адресы:
Казан шђџђре, Габдулла Тукай урамы, 3 нче йорт.
Зђкяткђ кагылышлы барлык љстђмђ мђгълњматларны
шуннан алырга мљмкин.

Хаќ кылу
Хаќныћ иќтимагый тормышта ђџђмияте ђйтеп бетерге-

сез. Ул изге  Мђккђ-и Мљкђррђмђ вђ Мђдинђ-и Мљнђњвђрђ
шђџђрлђрендђ кылына. Ђлеге калаларныћ бђрђкђтле туфра-
гында сљекле пђйгамбђребез Мљхђммђд (с. г. в.) эзлђре дђ сак-
лана, аныћ тавышы да ишетелђ сыман. Биредђ аћа вђхи (хђбђр)
килгђн, монда аныћ сђхабђлђре яшђгђн. Рауза-и Мљтаџџђра,
Бђдер, Њџњд, Хандакъ, Сђњр, Хира, Нур, Куба, Ќђннђтњл-
Бђкыгъ кебек изге урыннар белђн танышу хаќиларга "гасры
сђгадђт"тђ ("бђхетле чор"да) яшђгђндђге кичерешлђрне
хђтерлђтђ кебек.

Без яшђгђн шушы фаный дљньяда џђркем њз алдында тор-
ган максатка таба хђрђкђттђ. Џђр адђм баласы, њзенећ хакый-
кый асылын эзлђп, аћа кайту юлларын эзли. Алар барысы да
галђмнећ табигый юнђлешендђ хђрђкђт итеп, џђрдаим Аллаџы
Тђгалђгђ якынаерга тели. Шушы эзлђнњлђр аћа изге сђфђр -
хаќ кылуны йљкли. Бу џђр мљселман љчен фарыз булган биш
гамђлнећ ић мђртђбђлесе дип санала. Аныћ тљп максаты - Аллаџ
ризалыгы белђн ќђннђткђ керњ вђ Аныћ дидарын књрњ бђхе-
тенђ ирешњ. Хаќ ул - Аллаџка карата њзећнећ хђлђл малыћ џђм
ќисемећ белђн гыйбадђт кылу. Сђфђр вакытында хаќилар ис-
лам диненећ газиз њзђге, ќир йљзенећ йљрђге булып саналган
изге Кђгъбђтулланы књрђ. Шушы "кара ташныћ" тарту кљченђ
буйсынып, миллионлаган мљселман аны тђваф кыла. Ђлеге

манзара ќиде кат књклђрдђге "Бђйт-и Мђгъмњр" тирђли
фђрештђлђрнећ бљтерелњнђ тић. Кара ташка, ягъни
"Хђќђрњл-ђсњђд"кђ сђлам бирњ ул - гыйбадђттђ кыйблага
юнђлњ генђ тњгел, бђлки шушы урыннарныћ илаџи галђмђт-
лђренећ асылына тљшенњ дигђн сњз.

Хаќ кылганда бљтенесе дђ ап-ак кђфенлектђй ихрамга
тљренеп, ахирђткђ књченгђнче њк њлем хђлен кичергђндђй
бакый дљньяныћ ишеген шакыйлар сыман. Бу мизгелдђ кыл-
ган гљнаџлар љчен њкенњ вђ изге гамђллђр љчен Хак Тђгалђ-
нећ рђхмђтенђ ирешњ шатлыгы ић югары ноктага ќитђ. Бу
чакта џђр кеше хаќдан соћ гљнаџлы гамђллђргђ якын
килмђскђ дип њзенђ сњз бирђ. Ђгђр дђ хаќи ихлас йљрђктђн
тђњбђ кылып ихрамнан чыкса, сабый бала кебек гљнаџсыз
була.

Гарђфђ тавында тору
(вакфа)

Бер урынга ап-ак књбђлђктђй бихисап кешелђрнећ Гарђфђ
тавында ќыелып басып торуы, мђхшђр кљнне адђм балалары-
ныћ гомер буе ниятлђре џђм кылган гамђллђре љчен Аллаџ
каршында ќавап тотарга ќыелуын хђтерлђтђ. Гарђфђдђ ќыел-
ган кешелђр њзлђренећ гљнаџлары љчен шушы рђхимсез ќиргђ
ќђннђттђн куылган Адђм (г. с.) вђ Хђњђ (р. г.) халђтен ки-
черђчђк. Гарђфђ тавында кыйблага юнђлеп, "Ќђбђлњр рахмђџ"
(Рђхмђт тавы) дигђн урында Аллаџы Тђгалђгђ ялварып кы-
лынган дога, адђми зат љчен хђерле булып, Ќђнабел Хак тара-
фыннан кабул ителђчђк. Чљнки  ђлеге дога ић мљбарђк сђгатьтђ
илаџи бњлђк булачак.

Шайтанга таш ату
Аллаџ юлында њз-њзећне корбан итњ џђм Аныћ

рђхмђтенђ ирешергђ ниятлђгђн кешегђ каршы шайтанныћ
тырышлыгы њзенећ эзлеклелеге џђм даимилеге белђн аеры-
лып тора. Шућа да шайтанга таш ату - нђфескђ џђм шайтан-
га каршы аяусыз кљрђшне чагылдыручы Олы ќиџадныћ
тышкы билгесе. Шайтанга томырылган џђр таш Аллаџ зи-
кере булып нђфес џђм шайтан уенына кылыч белђн кадаган
кебек була.

Кђгъбђне тђваф кылу
Кђгъбђ тирђли ђйлђнеп йљрњ - Аллаџка таба хђрђкђт итњ-

нећ чагылышы булып тора. Тђваф тђњхиднећ асыл мђгънђсен
аћларга ярдђм итђ. Ђлеге ђйлђнеп йљрњ галђмдђге књк ќисем-
нђренећ - планеталар, йолдызлар, галактикаларныћ хђрђкђтен
кабатлый сыман. Бу хђрђкђт "Без барыбыз да Аныкы џђм Аћа
кайтачакбыз" дигђн хакыйкатьне чагылдыра. Тђваф вакытын-
да Аллаџка таба юнђлњ йљрђгећ, зиџенећ, телећ џђм бљтен
ђгъзаларыћ белђн дђ хђрђкђтлђнњгђ кайтып кала. Аллаџны
зикер кылу џђм Аћа якынаюныћ тагы бер билгесе Кђгъбђтулла
булып санала. Тђваф - ќир йљзендђге бљтен нђрсђне колачлый
торган символик мђгънђгђ ия. Ул Аллаџка таба хђрђкђт итњ-
нећ билгесе. Йљгереп бару, ягъни сђгый  кылу - кабаланып
њзећнећ Хак Тђгалђћне эзлђњне чагылдыра.

Корбан чалу
Корбан чалу - хаќдагы фарыз гамђллђрнећ берсе. Ул

Аллаџ юлында кирђк чакта њзећ љчен ић газиз нђрсђдђн дђ ваз
кичђргђ, аны корбан итђргђ ђзер булуыћны дђлиллђњче гамђл.
Моныћ ић књркђм мисалы булып Аллаџка якынаю юлында
њзенећ сљекле улын Исмђгыйльне (г.с.) корбан итђргђ ђзер
булган Ибраџим (г.с.) пђйгамбђрнећ  њрнђге санала.

Аллаџны зикер кылу
Аллаџка гыйбадђт кылуныћ  бљтен гамђллђренећ асылы -

зикер булып санала. Хаќ кылганда зикер тулы куђткђ тавыш
белђн дђ, ќђмђгать белђн бергђ дђ ђйтелђ. Кешелђрнећ йљрђклђре
вђ теллђре бер њк халђттђ булып џђм бер њк мђгънђ илђ Аллаџ-
ка "Лђббђйкђ Аллаџњммђ Лђббђйк!" дип тђкрарлый. Хаќ ва-
кытында Кђгъбђ тирђли зикер ђйтеп тђваф кылган мљселман-
нар Аллаџ яныннан бљтерелеп ђйлђнњче џђм аны олылап макта-
учы планеталарны хђтерлђтђ. Гайшђ (р. г.) сњзлђренђ караган-
да, Рђсњлебез (с. г. в.): "Кђгъбђтулланы тђваф кылу, Сафа џђм
Мђрвђ арасында йљгереп њтњ, шайтанга таш ату фђкать Аллаџ-
ны зикер итњ љчен гамђлгђ куелды", - дип ђйткђн. Хаќ гамђлл-
ђре барысы да, нигездђ, Аллаџны зикер итњ булып санала;
Аллаџы Тђгалђне бљтен дљньяда табынырлык бердђнбер илаџи
зат итеп, Аныћ бљеклеген, кљдрђтен вђ куђтен таныту ул.
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Соћгы вакытларда кайбер мљселманнар
авызыннан мљселман йолаларын њткђрњ ту-
рында тискђре фикер ишетергђ туры килђ.
Мљселман яшьлђре њткђргђн мђќлеслђр хђтта
кљлке объектына ђйлђнђ. Эш кайвакыт шућа
кадђр барып ќитђ, њз фикерлђрендђ аеруча
њќђтлек књрсђтњче кайберђњлђр мондый
мђќлеслђр њткђрњне исламга џђм аныћ нор-
маларына туры килми дип тђкрарлый.

Мђќлес борынгы гарђп сњзе, ул дљньяныћ бар мљселман
халыклары телендђ дђ кулланылышка кергђн. Ул њткђрелђ
торган чара буларак тђрќемђ ителђ, бу чара вакытында ке-
шелђр бергђ ќыелып, кемнедер тыћлый. Безнећ якларда тра-
дицион рђвештђ мђќлес дип туганнар, дуслар, њзара якын
кешелђрнећ никах, исем кушу яки мђрхњмне искђ алу љчен
ќыелышын ђйтђлђр. Татарларда мђќлеслђрнећ бу тљрлђре
мећ елдан артык дђвам итђ џђм аныћ нигезлђре бик борынгы

Зирђк булыйк,  кирђк булыйк ђле
Љлкђннђр ункљнлеге башланган
кљнне Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђте-
нећ хђйрия џђм социаль ярдђм
књрсђтњ бњлеге, «Ярдђм»
илкњлђм мљселман хђйрия фон-
ды џђм Ярдђм мђчете бик књркђм
бђйрђм њткђрде.

БЊГЕН  КИЧКЂ МЂЌЛЕСКЂ...БЊГЕН  КИЧКЂ МЂЌЛЕСКЂ...БЊГЕН  КИЧКЂ МЂЌЛЕСКЂ...БЊГЕН  КИЧКЂ МЂЌЛЕСКЂ...БЊГЕН  КИЧКЂ МЂЌЛЕСКЂ...

Халкыбызныћ хљрмђтле, зирђк кешелђ-
ре чакырылган иде анда, Россиянећ тљрле
тљбђклђреннђн килеп укучы књрмђњчелђр дђ,
республика џђм Казаныбыздагылар да кат-
нашты. Кичђ Коръђн уку белђн башланды.
Аннары нђзарђтнећ хђйрия џђм социаль ярдђм
књрсђтњ бњлеге ќитђкчесе Лђйсђн Дђњлђтши-
на ќыелучыларга ќылы тђбриклђњ сњзлђре
юллады.

Кичђдђ Россия ислам институты шђкер-
те Сђет Давытныћ мљнђќђте књћеллђрне рђхи-
ят дулкынына алып кереп китте. Мђчетнећ
књрмђњчелђр арасында њз системасы буенча
бљтен Коръђнне ятлый башлаган, инде бер-
ничђ ќњзне белњчелђр тљркеме булу аеруча
шатландыра. Аллаџныћ рђхмђте бик кић шул!
Кайсыларыныћ моћлы итеп татар халык ќыр-
ларын сузуы џђрберебезне тирђн уйларга сал-

ды, ђ язган шигырьлђрен тыћ-
лагач, кинђт кенђ югалып кал-
гандай буласыћ, бљтен саны
тљгђл булган, ќете књрњче
књзлелђр хакында фикер
йљртеп, тирђн уйларга чума-
сыћ. Ник Аллаџныћ безгђ
биргђн бњлђклђренећ кадерен
белмибез соћ ђ? Ник соћ ђдђп-
ђхлак кануннарыннан читлђ-
шеп, кайберђњлђр наркомания,
фахишлек дигђн коточкыч
афђтлђргђ тарый? Бу бђйрђмдђ
без болар хакында да уйландык.

Ђлеге очрашуны, гадђттђ-
гечђ, сђнгать ђџеллђре дђвам ит-
терде.  Халкыбызныћ «Сљбха-
наллаџ» дип тыћларлык моћ
иялђре – Ринат Вђлиев, Руслан
Баџадур кебек уллары бары-
бызны да ихластан ял иттерде.
«Заречье» балаларга љстђмђ бе-
лем бирњ њзђгеннђн «Бђрђкђт»
ансамбле дђ килгђн иде. Генна-
дий Макаров ќитђкчелегендђ-
ге ђлеге ансамбльнећ ќырчысы

Йљзђр мећ бала џђм гарип-гораба бер-
кемгђ дђ кирђк булмаган ќђмгыять сђламђт
дип исђплђнергђ хаклымы? Бу балалар њз тор-
мышларында ата-ана тђрбиясе, ата њгет-нђсый-
хђте, ана назы џђм ђби-бабай яратуын књрми.

Ђгђр дђ без бљтен ятим џђм инвалид ба-
лаларны гаилђлђребезгђ алып бетерђ алмый-
быз икђн (ђ моћа омтылырга кирђк), гамђлд-
ђге балалар йортларында ућайлы шартлар
тудырырга кирђк. Џђр бала да игътибар
њзђгендђ булсын љчен, балалар йортлары
књбрђк тљзелергђ, аларда эшлђњче хезмђткђ-
рлђрнећ саны артырга тиеш.

Барыбызга да билгеле булганча, књпче-
лек ятим бала, кызганыч, ђти-ђнисе язмышын
кабатлый џђм ќинаятьчелек юлына баса, нар-
комания афђтенђ бирелђ. Мондый хђл – бу
балаларныћ язмышы љчен ќаваплы булган
мђгариф системасыныћ камил булмавы нђти-
ќђсе. Балаларны, књп очракта, ике каршы-
лык боза: аларга карата тђрбиячелђрнећ на-
чар мљгамђлђдђ булуы, интернатларда џђм ба-

лалар йортларында яшђњ шартлары кыен
булу (бу – балаларда асоциаль, ягъни
ќђмђгатьчелеккђ каршы, иќтимагый булма-
ган холык формалаштыра) яки профессио-
наль булмаган, мљстђкыйльлеккђ љйрђтми тор-
ган, кешегђ салынып яшђргђ књндерђ торган
кайгыртучанлык.

Беренче пункт буенча шуны ђйтергђ
кирђк: барлык ятим балалар да кимсетелгђн
хђлдђ яши. Ђлбђттђ, барлык яшњсмерлђр дђ
тљрледђн-тљрле тормыш каршылыклары
белђн очраша, лђкин ата-ана тђрбиясендђ бул-
ган балалар мђктђп яки урам проблемаларын-
нан соћ љйлђренђ кайтып, туганнарыннан
ярдђм сорый, юаныч ала ала. Аларныћ матди
џђм рухый терђклђре бар. Ятим балалар исђ
кљне буе яшьтђшлђре џђм тђрбиячелђре књз
алдында, аларныћ сыеныр урыннары юк.

Икенче пунктка килгђндђ, аныћ да ђџђми-
яте бик зур. Ятим балалар белђн эшлђгђндђ,
њсеп ќиткђч, олылардан ярдђм кљтеп ятмый-
ча, њз кљчлђре белђн яши башласыннар љчен,

аларны мљстђкыйль тормышка љйрђтњ лазем.
Россия ятимнђре белђн килеп туган бу

хђлдђ дини оешмалар да, шул исђптђн мљсел-
ман оешмалары да њз сњзлђрен ђйтергђ тиеш-
леген ассызыклап тору кирђк микђн? Илебез
мљселманнары њз ќаваплылыкларын тоеп
яшђргђ тиеш, чљнки моны динебез талђп итђ.
Андый ќђмгыятьтђ ятимнђр џђм балалар йор-
тлары бљтенлђй булырга тиеш тњгел, алар-
ныћ булуы – џђр мљселманга зур хурлык.
Мљселман ќђмгыятендђ социаль ќаваплылык
хисе бик тђ югары, шућа књрђ ятим калган
балаларны туганнары яисђ књршелђре
њзлђренђ ала. Ђлбђттђ, безнећ ќђмгыятебез
њзенчђлекле џђм моны истђ тотарга кирђк.
Шућа да, хђзер мљселманнарныћ илебездђге
бу зур мђсьђлђне чишњ юнђлешендђ эшлђњл-
ђре бик мљџим.

Мљселман оешмаларына џђм мљселман
иганђчелђренђ (хђйриячелђренђ) рухый тор-
гызылуга нигезлђнгђн балалар йортларын
булдыру љчен зур кљч куярга кирђк. Бала-

ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...ЊКСЕЗ  БАЛА  АСРАСАК...
(Ахыры. Башы 4 нче биттђ.)

лар психологик џђм матди ярдђмгђ генђ тњгел,
тулы рухый реабилитациягђ дђ мохтаќ.

Мондый балалар белђн эшлђњ – илебезд-
ђге мљселман институтлары (биредђ бу сњз
кић мђгънђдђ – социаль структура элемен-
тын тђшкил итњче тљшенчђ буларак кулланы-
ла. – Ред.) љчен стратегик юнђлеш. Шундый
џђрбер бала белђн эшлђп, без аћа ислам дине
кыйммђтлђренђ тљшенергђ ярдђм итђбез,
мљселман ќђмгыяте ќылысын бњлђк итђбез,
аны тљрле явызлыклардан коткарып кала-
быз, љммђтебез њсешен ныгытабыз, алар ара-
сыннан сђламђт, ућышка ирешкђн џђм эш
сљючђн гражданнар гына тњгел, бђлки
килђчђктђ зур мљселман галимнђре,
вђгыйзьлђр (вђгазь сљйлђњ осталары) џђм
имамнар њсеп чыгу љчен дђ зур мљмкинче-
леклђргђ ия булабыз.

Илдар БАЯЗИТОВ,
Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ социаль проектлар

ќитђкчесе,
мљфти урынбасары

Айгљл Ќђлђлиеваныћ чыгышы џђр књћелне
тетрђтте. Очрашу мђќлесен Казан дђњлђт
мђдђният џђм сђнгать университетыныћ бик
љметле, књркђм тавышлы шђкерте, Балтач
районы егете Ирек Фатыйхов алып барды.
«Аћа Аллаџныћ рђхмђте яусын, сђнгать-моћ
дљньясында ућышлар юлдан булсын», – ди-
делђр бђйрђмгђ килњчелђр.

Тагын шуны да искђртим ђле. Ярдђм
мђчетенећ Тернђклђндерњ њзђгендђ кул эшл-
ђре белђн дђ шљгыльлђнђлђр икђн. Вђсим
Шђйхиев, Линда Габдрђшитова, Алия Хђй-
руллина,  Алинђ Галимоваларныћ иќадый
эшлђрен књреп сокланмый мљмкин тњгел иде.

...Ђлеге бђйрђмне Љлкђн-нђр кљне ди-
мичђ, Зирђклђр бђйрђме дип атавым бер дђ
юкка тњгел. Зирђк булыйк, акыллы булыйк,
ќђмгыятебезгђ файдалы кешелђр булыйк!

Ђлмира ЏЂДИЯ,
ќђмђгать эшлеклесе

заманнардан ук килђ. Мђќлеслђр њз нигезлђре белђн ислам
иќтимагый фикеренећ бишеген тђшкил иткђн.

Мондый мђќлеслђрдђ Коръђн укыла, Аллаџка мактау-
лар ђйтелђ џђм, ић мљџиме, вђгазь укыла. Нђкъ менђ шул
вђгазьлђрдђ мђќлеснећ чын асылы яшеренгђн дђ инде. Ђгђр
дђ без, аныћ бљек мђгънђлђрен аћлатмыйча гына, Коръђн укый-
быз икђн, бу мђќлеснећ ућай нђтиќђсе азрак булыр иде. Мин
шуныћ љчен дђ мђќлеслђрне ислам иќтимагый фикеренећ
бишеге дип атыйм, чљнки бу мђќлеслђрдђ ислам шђхесе фор-
малаша. Татарстанда гына да мђќлеслђрдђге вђгазьлђрнећ йо-
гынтысы нђтиќђсендђ мећнђрчђ кешелђр Аллаџ диненђ килђ.

Россиядђ фетнђ џђм дђџрилек чорында мећнђрчђ гыйба-
дђтханђлђр ќимерелде, дин ђџеллђре њтерелде, юк ителде.
Динле кешелђрнећ књбесе эзђрлеклђњлђргђ, репрессиялђргђ
дучар ителде. Бу кадђр басымга тњзеп тора алмыйча, њз иман-
нарын, њз ата-бабалары иманнарын компартия уйлап чыгар-
ган ялган яћа инануларга алмаштыручылар да булды. Књплђр
гыйбадђт кылудан, намаз укудан, ураза тотудан туктады.

Коръђн џђм хђдислђр теле онытылды. Ђмма система халыктан
бер ђйберне – халыкныћ дини традициялђрен тартып ала ал-
мады. Алар мђќлеслђрдђ сакланып калды, ул мђќлеслђрдђ
Коръђн укылды, хђдислђр сљйлђнде, ислам џђм аныћ йолала-
ры нђсыйхђт кылынды. Дђџрилекнећ ић кискен чорларында
да татарларныћ књбесе мђќлеслђрдђн баш тартмады. Тљрле
сылтаулар белђн, њз ниятлђрен яшереп, алар мђќлеслђр
њткђрњлђрен дђвам итте, никахлар укыды, балаларын сљннђткђ
утыртты, яћа туган балаларга исемнђр кушты џђм, никадђр
тњбђн тљшерергђ тырышмасыннар, Аллаџныћ дине, Аллаџ-
ныћ сњзе барыбер љскђ калкып чыгачак, дип халыкка чын
хакыйкатьне ќиткерде.

Љлкђн буын вђкиллђре игелекле шул традициялђр рђве-
шендђ тапшырып калдырган динебезне без дљрес кабул итеп
алырга џђм алга таба њстерергђ тиеш.

Хђбир хђзрђт ХАНОВ,
Чирмешђн мђчете имам-хатыйбы
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Алдагы абзацта ђйтелгђннђрнећ барысы
да ялган. Лђкин бу ялган – њзенђ бертљрле
ялган џђм бу ялганны исламга махсус тага-
лар. Љстђвенђ, мондый ялганны еш кына
њзлђрен мљселман дип атаучы кешелђр тара-
та. Ап-ачык бер мисалда исламныкы итеп
књрсђтелгђннђрнећ чынлыкта берсенећ дђ
исламныкы тњгел икђнлеген књрсђтњ љчен мин
бу ялганнарныћ шаккатыргычларын махсус
сайлап алдым. Њзлђрен мљселман дип атаучы
кайберђњлђрнећ калђмнђреннђн џђм авызла-
рыннан чыкканныћ џђрберсенећ дђ исламга
катнашы юк.

Лђкин кайвакыт ялган алай ук књзгђ
бђрелеп тормый. Аныћ ялган икђнен аћлар
љчен махсус белем талђп ителђ. Бу принцип
бер ислам љчен генђ  тњгел, ђ гыйлемнећ
телђсђ кайсы љлкђсе љчен дђ дљрес. Ђгђр дђ:
«Декогеренция  дулкынлы функциянећ кол-
лапсын фундлаштыра”, – дип ђйтсђлђр, сезгђ
бу абракадабраны аћлау љчен квант физика-
сында бераз гына булса да мђгълњматлы булу
кирђк. Ђ мин физик тњгел. Шућа књрђ дђ бу
љлкђдђ телђсђ нинди юк-бар сњз ђйтњем ихти-
мал. Лђкин бу, предметларына мљнђсђбђтле
булган љчен генђ, профессиональ физиклар
минем дилетант фикерлђремне ќитди кабул
итђргђ тиеш, дигђнне аћалатамы соћ ђле? Юк,
ђлбђттђ. Физиклар љчен бу принцип – ап-ачык.
Ђ менђ махсус ђзерлеге булмаган  кешелђр-
нећ колакларына квант физикасы љлкђсендђ-
ге фђннигђ охшаганрак мондый “токмач”ны
мин чилђклђп коя алам.

Мин бу мисаллар белђн гап-гади ђйбер-
лђрне аћлатырга тырышам. Дљресен генђ
ђйткђндђ, моныћ белђн шљгыльлђнеп утыруы
да ућайсыз. Лђкин, кызганыч ки, безнећ хал-
кыбыз арасында дин мђсьђлђлђрендђ бик тиз
юлдан яздырырга мљмкин булган кешелђр
дђ књп, чљнки књплђребез динне бик аз
дђрђќђдђ дђ белми шул ђле. Сђлђфилђр дип
њз-њзлђрен атаучылар: “Без ата-бабаларыбыз
юлыннан барабыз” яки “Без сђлђфилђр тњгел,
ђ хђнђфилђр”, – дип ђйтњчелђрнећ алдашуын
бик азлар гына аћларга сђлђтле. Кайберђњлђр
љчен аларныћ бу сњзлђре минем декогерен-
ция турындагы “фикерлђрем” кебек њк дљрес
булып књренергђ дђ мљмкин.

Мондый очракта физик яки башка берђр
белгеч нишлђр иде? Ул телђсђ нинди вљќдан-
лы галим ђйтергђ тиеш булган сњзлђрне ђйтер,
ягъни акны – ак, караны – кара, дияр иде.
Хђзерге ислам галимнђре алдында да, го-
мумђн, битараф булмаган барлык мљселман-
нар алдында да шундый ук мђсьђлђ тора.
Алар Пђйгамбђрнећ (с. г. в.) безнећ халыкта
йљзлђрчђ еллар буена сакланып килгђн чын
традициялђренећ бернинди дђ марыкый му-
тациялђргђ дучар ителмђвен  тели.

Ђ традициялђр нђрсђ соћ ул? Кай-
берђњлђр алар тулысы белђн хђнђфи
мђзџђбенђ кайтып кала дип уйлый. Чынлык-
та исђ, хђнђфи мђзџђбе ислам хокукы
мђсьђлђлђренђ генђ ќавап бирђ, ђ аннан тыш
ђле исламныћ тагын да мљџимрђк љлеше –
ислам  илаџияте дђ бар. Бу мђсьђлђ буенча
татарлар сљнни илаџият кысаларында бул-
ган ике агымныћ берсе – мђтњридилык та-
рафдары булган. Ислам ђџле сљннђт вђл-
ќђмђгатьнећ, ягъни Пђйгамбђр исламыныћ
гакыйдђ (илаџият) мђсьђлђлђрен бары тик
кануный ике мђзџђб: ђшгари џђм мђтњриди
мђзџђблђре генђ чагылдыра. Безнећ ата-ба-
баларыбыз борын-борыннан ук икенчесенећ
тарафдарлары булган. Бу турыда мђшџњр
татар  галиме Морад Рђмзи (1854-1934) менђ
нђрсђлђр яза: “Татарларныћ  юлына
(мђзџђбенђ) килгђндђ исђ, алар илаџияттђ
сљнни-мђтњриди, ђ гамђллђрдђ – хђнђфи бул-
ган. Бњгенге кљнгђ кадђр алар арасында ма-

БЕР ЕЛГАНЫЋ ИКЕ ЯРЫ
“Мљселманнарныћ кыргый бер
йолалары бар: кызлар ќенси
љлгергђнлек  чорына ќиткђч,
аларны фаллос формасында
эшлђнгђн махсус сынга утырта-
лар. Аннан соћ, алар айга табы-
налар џђм кара ташны илаџлаш-
тыралар. Ђ аларныћ њзен
Пђйгамбђр дип игълан иткђн
Мљхђммђдлђре 1908нче елда
њлгђн”.

рыкый бидгатьчелђр булмаган”.
Гамђллђрдђ хђнђфи, ђ илаџияттђ мђтњри-

ди булу – болар бер елганыћ ике яры шикел-
ле. Лђкин, соћгы вакытларда татарлар ара-
сында шундый кешелђр дђ килеп чыкты, алар
конъюнктур ниятлђрдђн чыгып, њзлђрен
хђнђфи дип атый, ђмма иман мђсьђлђлђре бу-
енча, безнећ халык љчен (димђк, бар гомум
кабул ителгђн сљнни илаџият љчен дђ) чит
булган сектант карашларда тора. Вђлиулла
хђзрђт Якупов алдауныћ бу юлын “хђнђфи
мђзџђбе артына яшеренњ тактикасы” дип атый
иде.

Бу тактикадан, гадђттђ, псевдосђлђфилђр
файдалана. Алар моны њзлђренећ чит иллђр-
дђге остазлары кушуы буенча эшли. Мђсђлђн,
Ибне Баз: “Намаз укыган вакытта “Ђмин”
дип кычкырып ђйтњне тљшереп калдырырга
џђм кулларны љскђ књтђрми калырга мљмкин-
ме?” – дигђн сорауга: “Ђйе, ђгђр дђ кулларын
љскђ књтђреп, кычкырып “Ђмин” дип ђйтми
торган кешелђр арасында булсагыз, књћел-
лђрне берлђштерњ џђм кеше аларны игелеккђ
љнди, аларны љйрђтђ џђм аларга туры юл
књрсђтђ алсын љчен, шулай ук сезгђ дђ бу
эшлђрне эшлђми генђ намаз уку љстенлек-
лерђк”, – дип  ќавап биргђн (Ђш-Шђех Ибне
Баз фђтвасы. – Т. 29). Бњтђнчђлђп ђйткђндђ,
Ибне Баз фикере буенча, мљселманнарга псев-
досђлђфи гакыйдђне тарату мљмкинлеге алыр
љчен, намаз укыган вакытта хђнђфи булып
кыланырга кирђк.

Шућа књрђ дђ, псевдосђлђфилђрнећ бер-
ђрсе сезгђ: мин безнећ халык традициялђрен
џђм Пђйгамбђребез Сљннђтен саклыйм, чљнки
мин хђнђфи мђзџђбе тарафдары, дип ђйтсђ, бу
ярымхакыйкать кенђ була, аћа ышанмагыз,
чљнки аныћ бу сњзлђре артында зур ялган
ята. Алар књзегезгђ тљтен ќибђреп, алдап,
ялган сђлђфилђр рђтенђ ияртер љчен сезнећ
ышанычыгызны яуларга тырыша.

Аларныћ њзлђрен сђлђфилђр дип атаула-
ры да тактиканыћ бер тљре, ул да  белеме аз
мљселманнарны ялгышуга китерђ. Лђкин, ул
чынлыкка туры килђме соћ? Сђлђфилђр алар,
мљбарђк Мљхђммђд пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ
рђхмђте вђ сђламе булса иде) чорыннан баш-
лап мљселманнарныћ беренче љч буыны:
сђхабђлђр, табигыйннар, тђбгы табигыйннар.
Алар њзлђренђ ђнђ шул атаманы тагарга тели.
Сђлђфи булу дигђн сњз ул мљселманнарныћ
беренче љч буыныныћ ић яхшы кешелђренећ
дђвамчысы булуны аћлата. Алар Пђйгамбђр-
нећ (с. г. в.) чын исламын безнећ љчен саклап
калып, аны тулысынча формалаштырган.
Шундыйларныћ берсе, мђсђлђн, имам Ђбу
Хђнифђ булган, ул Пђйгамбђрнећ (с. г. в.) сђха-

бђлђре исђн вакытта яшђгђн, алар белђн та-
ныш булган, ягъни, ул табигыйннардан бул-
ган; аннан соћ аныћ шђкертлђре: Ђбу Йосыф,
Зљфђр, Мљхђммђд џђм башкалар, алар – тђбгы
табигыйн буыны мљселманнары.

Њзлђрен сђлђфилђр дип атап, шулкадђр
дђ югары статуска дђгъва белдерњчелђр кем
артыннан бара соћ? XX гасырда яшђгђн Ибне
Баз, Ибне Госђмин џђм Албаниларга ияргђн
алар. Ялган сђлђфилђр еш кына њз
мђзџђблђрен Габделваџџаб џђм Ибне Тайми-
ягђ тоташтыра. Габделваџџаб –
XVIII гасырда, ђ Ибне Таймия XIII гасыр
ахыры – XIV гасыр башында яшђгђн.

Кайбер иллђрдђ ялган сђлђфилђр њзлђрен
хђнбђлилекнећ бер тармагы итеп књрсђтергђ
тырыша. Бусы да ќирле традиция артына
яшеренергђ маташу гына. “Аларда њзлђрен
хђнбђли мђзџђбе тарафдары итеп књрсђтњ га-
дђте бар иде”, – дип яза алар турында бљек
шђех Ибне Ђл-Габидин. Гђрчђ, чынлыкта,
шђйх Сђед Габдел-Латыйф Фуда билгелђп
њткђнчђ, псевдосђлђфилђр алар “Ђџле
Сљннђт”тђн читкђ тайпылган кешелђр”. “Бу
кешелђр њзлђрен “ђс-сђлђфия” дип атый, –
дип дђвам итђ Сђед Габдел-Латыйф Фуда, –
лђкин, чын сђлђфилђрнећ алар (“ђс-сђлђфия”)
эшлђгђнгђ бернинди дђ катнашлары юк. Чын-
лыкта исђ, бу тљркемнећ њз мђзџђблђрендђ,

“ђл-хђшђвия”, “ђл-кђррамия” џђм надан
яџњдилђрдђн тыш, бернинди дђ алдан килњче
нигезлђњчелђре (“сђлђф” – алдан килњче, ни-
гезлђњче дигђнне аћлата) юк”.

Шућа књрђ дђ, алда китерелгђннђрне
исђпкђ алып, њзлђрен сђлђфилђр дип атаучы-
ларны, тљгђлрђк итеп ђйткђндђ, њз атамала-
рын урлаучы узурпаторлар яки псевдо-
сђлђфи, я ялган сђлђфилђр дип атау дљрес-
леккђ књбрђк туры килђ.

Безнећ халыкны рухый яктан коткарып
калу, шул исђптђн, бу юньсез ялганны њз ва-
кытында фаш итњгђ бђйле. Безнећ исламны
дљрес тотуыбыз беренчел булып тора бит.
Шућа књрђ ислам хокукы љлкђсендђге
мђзџђбебезгђ караганда, илаџият (гакыйдђ)
мђсьђлђлђрен аћлатуда тарафдарыбыз булган
без ияргђн мђзџђб билгелђњче булырга тиеш.
Псевдосђлђфилђр матур сњзлђрне књп сљйли.
Лђкин, ђгђр дђ алар ялган џђм монафикълык
белђн буталган икђн, ул сњзлђрнећ нинди кый-
ммђте бар? Аллаџка шљкер, безнећ халык ара-
сында туры юлны књрсђтђ алырлык кешелђр
џаман да књбђя бара. Ул – хђнђфи џђм мђтњри-
ди традициялђрендђ сакланып, буыннан-бу-
ынга тапшырылып килгђн мљбарђк Пђйгамб-
ђребез (с. г. в.) юлы.

Рљстђм БАТЫР,
Татарстан мљфтиенећ беренче

урынбасары

БЕР ЕЛГАНЫЋ ИКЕ ЯРЫ
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СОРАУ. Минем ђби тыйнак кына яши, аныћ акчасы књп
тњгел. Ђгђр дђ моныћ љчен њзенећ бар акчасын диярлек то-
тарга тиеш булса, ул корбан чалырга тиешме? Мин аћа ак-
чалата ярдђм итсђм, аныћ чалган корбаны кабул буламы?

ЌАВАП. Ђгђр дђ аз тђэмин ителгђн, корбан чалу аныћ љчен
ваќиб булмаган кеше (нисаб мљлкђте булмаган фђкыйрь кеше) кор-
бан чалу нияте белђн берђр сарык сатып алса, ул моны њзе љчен
ваќиб гамђл дип исђплђгђн итеп бђялђнђ. Ягъни, бу гамђл
гореф-гадђт буенча нђзер ђйтелгђн гамђл булып санала,
чљнки, ярлы булуына карамастан, бу кеше корбан чалу љчен
сарык сатып алса, "Заџиру-Рињђя" буенча, ул бу корбанны
чалырга тиеш, чљнки, ул бу гамђле белђн (ягъни сарыкны
сатып алуы белђн): "Мин бу сарыкны корбан итеп чалырга
сатып алдым", - дип ђйткђн кебек була.

Ђгђр дђ фђкыйрь кеше корбан чалам дип нђзер ђйткђн икђн,
аћа бу корбан итен ашарга ярамый, ул аны бай кешелђргђ дђ таратырга тиеш тњгел,
ягъни, башкача ђйткђндђ, ул бу сарык итен бары тик фђкыйрь кешегђ генђ тара-
тырга тиеш.

Фђтђвђ ђл-Џиндиядђ шулай диелгђн:

Ђгђр дђ корбан чалам дип нђзер ђйткђн кеше, корбан чала торган малныћ
нинди булуы (сарыкмы ул, сыер малымы џ. б.) турында берни дђ ђйтмђгђн икђн,
бу вакытта, корбанга сарык чалу ваќиб була, тик ул кеше бу сарык итен њзе ризык
итеп кулланырга тиеш тњгел. Ђгђр дђ сарык итен њзе ризык итеп кулланган икђн,
ул кулланган кадђр итнећ бђясен фђкыйрьлђргђ бирергђ тиеш.

Нђзер буенча корбан чалган кешегђ, аныћ бай кешеме, ђллђ инде фђкыйрь
кешеме булуына карамастан, џичбер очракта да бу малныћ итен  њзенђ ризык итеп
кулланырга џђм аны байларга таратырга ярамый ("Ђн-Ниџђя" китабыннан).

Чыганак: www.islam-today.ru
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"Мохтаќларны тукландыр"
"ЗЂКЯТ" хђйрия фонды Корбан бђйрђме алдыннан "Мох-

таќларны тукландыр" акциясе башлануын белдерђ. Ђлеге
акция кысаларында фонд мохтаќларга - авыру кешелђргђ,
инвалидларга, ялгыз картларга, толларга, ятимнђргђ, шулай
ук дини уку йортларына љлђшњ максатыннан, корбан тђкђлђре
сатып алу љчен акча ќыя.
Корбанлык тђкђнећ бђясе
(терлекне чалу, эшкђртњ
?ђм таратуны да кертеп)
алты мећ сум.

Казан шђџђре, Габ-
дулла Тукай урамы, 3 нче
йорт, 3 нче кат адресы буенча яки +7 (843) 225-33-22 теле-
фоны аша мљрђќђгать итђ аласыз.

Интернетта сайтыбыз: www.zakyatrt.ru.
Электрон почта: fondzakyat@yandex.ru.

Урта Пошалым мђчетен

бергђлђп тљзик!
Хљрмђтле авылдашлар, якташлар, миллђттђшлђр џђм

дин кардђшлђр! Аллаџы Тђгалђ кушып, Татарстан Респуб-
ликасыныћ Арча районы Урта Пошалым авылында мђчет
тљзелђ. Халыкта, ил тљкерсђ, књл була, дилђр. Ђйдђгез, шушы
саваплы эшне бергђлђп башкарыйк! Књгебездђ тагын бер
изге ай калыксын!

Изге гамђлдђ матди ярдђм кылырга телђњчелђр љчен,
мђхђллђнећ Россия Саклык банкындагы исђп-хисап счёты
номеры: 42307810262165010034/ 48.

Корр. счёты номеры: 20202810167000100679.
Шулай ук, мђчет тљзелешенђ акчалата ярдђмне авылда

(имам-хатыйбка яисђ мђхђллђ казначеена) калдырып
китђргђ дђ була.

Элемтђ љчен телефон: 89178689729 (Рђшит Галлђм).

ФЂКЫЙРЬ КЕШЕЛЂР
КОРБАН ЧАЛА АЛАМЫ?

СОРАУ. Мљселман
њзенећ улы, кызы, хаты-
ны исеменнђн корбан ча-
лырга тиешме?

ЌАВАП. Кешегђ
њзенећ колы, њсеп ќиткђн
улы љчен (ђгђр дђ ул ба-
лигъ булган џђм нисаб
мљлкђткђ ия булса, аныћ
њзенђ корбан чалу лазем)
корбан чалу мђќбњри
тњгел. Ђгђр дђ балигъ
булмаган улыныћ нисаб
књлђмендђ (мљлкђтнећ
зђкят тњли башлар љчен
билгелђнгђн минималь
микъдары) мљлкђте бар
икђн, бу очракка карата
ике тљрле риваять яши.
"Мохтђ с ар -Тахђви "
шђрхендђ: "Заџиру-
Рињђя" буенча, бу ваќиб
гамђл дип исђплђнми.

СОРАУ. Гаилђдђге
берничђ кеше љчен бер
корбан чалырга ярый-
мы?

ЌАВАП. Бер сарык
яки кђќђ бер кеше љчен
генђ исђплђнђ, ђ чалынган
мал сыер яки дљя булса,
бу корбан чалуда катна-
шучыларныћ саны ќиде
кешегђ кадђр ќитђргђ
мљмкин. Кешегђ гаилђ
ђгъзалары љчен корбан
чалу мђќбњри булып тор-
мый.
"Бђдђигњс-санђђигь"

џђм "Китђђбњл-
Њдъхийђџ"

китапларыннан

Ялгышкан вакытта кешегђ
дљрес њгет-нђсыйхђтлђр биреп,
аны туры юлга кертђ торган дус-
лары булу бик мљџим. Имам Газ-
зали (рђхимуллаџ): “Ђгђр син
кешелђргђ чынлап та игелек те-
лисећ икђн, син аны беркем дђ
књрмђгђн вакытта, бергђ-бер ка-
лып, аћа кисђтњ џђм њгет-
нђсыйхђт кыл, ђ кимсетђсећ
килсђ, син аны башка кешелђр
бар чакта эшлђ”, – дигђн. Бер-
кемнећ башка кешелђр булганда
кисђтњ яки шелтђ ишетђсе
килмђс бит!
Ђгђр ниятлђрећ яхшы булып, син бу ке-

шегђ яхшылык телђсђћ џђм ул чынлап

Њз диненећ њгет-нђсыйхђтлђрен
тотучы мљселман кић књћелле
џђм юмарт була.

Ул џђрвакыт юмартлык белђн
эш итђ. Чљнки ул њз малыннан
Аллаџ юлына љлеш чыгарган-
да, аныћ ике дљньяда да зур
файда китерђчђген белђ. Ал-
лаџы Тђгалђ ђйтђ: «Байлыкла-
рын Аллаџ юлында сарыф итњ-
челђр – џђрберсе йљзђр бљртек-
ле ќиде башак бирђ торган
бљртек утыртучыга тић. Ђ Ал-
лаџы Тђгалђ телђгђн кешесенђ
аннан да арттырып бирђ. Ал-
лаџы Тђгалђ – џђрнђрсђне Ко-
лачлаучы, Белњчедер!»

ИГЕЛЕК КЫЛЫРГА АШЫК!
Њксез, ятим, авыру балалар язмышына књбебез битараф тњгел. Ђ бит
игътибар, кайгыртучанлык књрсђтеп, тормыш-кљнкњреш шартларын
яхшыртып, алар љлешенђ тигђн «кљмеш»не ќићелђйтеп тђ була. Нђкъ
менђ шундый ният белђн Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте-
нећ “Зђкят” хђйрия фонды инвалид балаларга ятимнђр приюты ачу
љчен акча ќыю эшенђ кереште. Сез дђ, хљрмђтле дин кардђшлђребез,
миллђттђшлђребез, шушы изге эшкђ кушыла аласыз. Моныћ љчен ЗА-
КЯТ сњзе белђн 7715 номерына SMS-хђбђр ќибђрергђ мљмкин (50 сум
акча тотып калыначак). Биектау бистђсендђге приютка тђгаенлђнгђн
бинаны тљзеклђндерњ љчен алты миллион сум акча кирђк.

Акча књчерњ љчен банк реквизитларын
да тђкъдим итђбез.

    НАИМЕНОВАНИЕ СБОРА “САДАКА”.

Благотворительный Фонд “Закят”.
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Аллаџы Тђгалђ њксезлђргђ књрсђткђн
ярдђмегезне кабул кылсын.

Њгетли белсђћ – њгет...
тљзђлсен дип уйласаћ, аныћ белђн ялгызыћ
гына калып њгет-нђсыйхђтлђрећне бирергђ
кирђк. Хђзер кайбер кешелђр тљрле дини те-
маларга бђхђс куертырга ярата, алар бу ва-
кытта њзлђрен диннећ сафлыгы џђм башка
шундый изге максатлар љчен кљрђшњчелђр
итеп књрсђтергђ тырыша. Хакыйкатьтђ, мон-
дый чакта кемне дђ булса чынлап торып
тљзђтергђ телђгђн кеше алар белђн аерым ка-
лып сљйлђшкђн булыр иде. (Ягъни, чит ке-
шелђрдђн башка гына андый бђхђсле
мђсьђлђлђрне тикшерерлђр иде.) Ђ алар
моныћ нђкъ киресен эшли: кешелђр књп бул-
ганда бер-берлђре белђн низагка керђ, ызгы-
ша башлый; моны бары тик њзлђренђ халык
игътибарын ќђлеп итђргђ тырышу дип кенђ
аћларга була.

Рђшид ИСАЕВ

Юмартлык (сђхавђт)
Юмартлык (гарђпчђ сђхавђт)
мљселманныћ ић яхшы сыйфат-
ларыннан берсе булып санала.
Нђкъ менђ шућа књрђ бер сђхаб-
ђнећ: «Исламда ић яхшы сыйфат
кайсы?» – дигђн соравына
Пђйгамбђребез (с.г.в.): «Кешелђ-
рне сыйла џђм танышларыћа
да, таныш тњгеллђргђ дђ сђлам
бир», – дип ќавап биргђн.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд галђй-
џиссђлам сђхабђлђрен гел юмар-
тлыкка љйрђткђн; алар муллык-
та яшђп, Аллаџы Тђгалђне истђн
чыгармасын љчен, књћеллђренд-
ђге байлык ќыю хисен бетерергђ
тырышкан.
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