№ 13 (208) 13-зљлхиќќђ -1434

6+

№13 (208). 18 октябрь 2013/13-зљлхиќќђ-1434

ТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ БАСМАСЫ

БЕРДЂМ БУЛСАК,
БЂРЂКЂТ ТЂ КИЛЕР
Корбан гаете гыйбадђтенђ ќыелган халык белђн
республика мђчетлђре быел да шыгрым тулы иде.
Колшђриф мђчетендђ барган бђйрђм вђгазен џђм
намазын, гадђттђгечђ, турыдан-туры трансляция
аша барлык миллђттђшлђребез дђ карый алды.
Кеше бик књп иде: намаз уку залларына, балконнарга гына сыймыйча, халык мђчет каршындагы
мђйданны да тутырды.
Корбан гаетен Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин алып барды. Ул ић элек Аллаџы Тђбђракђ вђ Тђгалђгђ чиксез мактауларыбызны џђм шљкраналарыбызны ќиткерде. Безне бу дљньяда џђм ахирђттђ бђхетле булырга љйрђткђн, безнећ
љчен ић књркђм њрнђк булган Пђйгамбђребез Мљхђммђдкђ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте вђ сђламе булса иде), аныћ гаилђ ђџеллђренђ, барлык сђхабђлђренђ сђламнђребезне џђм салаватларыбызны ќиткерде. Корбан гаете белђн котлады.
Мљфти хђзрђтлђре: "Мљкатдђс Корбан бђйрђме кљннђрендђ
ихлас књћелдђн изге гамђл-гыйбадђтлђр кылып, корбаннарыбызны чалып, барчабызга да Аллаџы Тђгалђнећ иксез-чиксез
рђхмђтлђренђ ирешергђ насыйп булсын", - дип, мљселманнарны Россия Президенты Владимир Путин, Татарстан Президенты Рљстђм Мићнехановныћ бђйрђм котлаулары белђн дђ таныштырды.
Корбан гаетенећ килеп чыгу тарихына тукталып, Камил
хђзрђт ђлеге бђйрђмнећ асылында Аллаџы Тђгалђгђ якынаерга телђк ятуын билгелђп њтте. Камил хђзрђт Аллаџы Тђгалђгђ
корбанныћ ите дђ, каны да кирђк тњгеллеген, аћа безнећ тђкъвалыгыбыз гына ирешње турында сљйлђде. Кеше корбанны Аллаџы Тђгалђ ризалыгы љчен генђ чалып, гаилђсен, туганнарын
џђм књршелђрен, фђкыйрьлђрне џђм мескеннђрне сыйлап,
аларныћ књћеллђрен књтђрђ. Шулай итеп, ул Аллаџныћ ризалыгына ирештерђ торган гамђллђр кыла. Мљфти шул ук вакытта Аллаџныћ рђхмђтенђ ирешњ љчен, Корбан гаете кљнне
генђ тњгел, џђрдаим тырышлык књрсђтергђ, начар гамђллђрдђн
тыелып яшђргђ чакырды. "Ибраџим (г. с.) џђм аныћ улы Ис(Ахыры 4 нче биттђ.)

Ђбу Мансур ђл-Мђтуриди –
хак юл имамы
Имам Ђбу Мансур ђл-Мђтуридиныћ гакыйдђ џђм фикыџы Ђбу
Хђнифђ гакыйдђ џђм фикыџына
нигезлђнгђн.
Ђбу Хђнифђ фикыџта мђзџђбкђ нигез салучы, бу мђзџђб аныћ исеме белђн
атала, ђ Ђбу Мансур ђл-Мђтуриди гакыйдђдђ мђзџђбкђ нигез сала, бу мђзџђб
мђтуридия дип атала башлый.
Фикыџта хђнђфи мђзџђбен тоткан кешелђрнећ књпчелегенећ гакыйдђдђ џђм
аныћ ысулында мђтуридия мђзџђбен тотуы билгеле. Безнећ кљннђрдђ ислам
дљньясыныћ яртысы хђнђфи-мђтуриди
мђзџђбен тота.
Имам Мђтуриди дњртенче дђрђќђдђ
(Ђџле-Тђџриќ) џђм хђнђфи мђзџђбенећ
љченче дђрђќђсендђ (табака) тора. Ул белемнђрен Ђбу Бђкер Ђхмђд ибне Исхак
ђл-Ќњрќани, Нњсђйр ибне Яхъя ђл-Бђлхи,
Нишапурда казый булган Ђбу Бђкер
Мљхђммђд ибне Ђхмђд ђл-Ќњрќани кебек, Мљхђммђд ибне Хђсђн Ђш-Шђйбани шђкерте булган Сљлђйман ђл-Ќњрќани шђкертлђреннђн ала. Ђ Мљхђммђд
ибне Хђсђн Ђш-Шђйбани, њз чиратында,
Ђбу Хђнифђнећ танылган шђкертлђренећ берсе. Аныћ шђкертлђре арасында
фикыџ џђм кђлямдђ танылган, Ђбу Ђхмђд
ђл-Ияды, Ђбел-Хђсђн ибне Сђид ђл-Рустуфуни, Ђбу Мљхђммђд Габдел-Кђрим
ибне Муса ђл-Паздави џ. б. кебек галимнђр була.
Имам Мђтуридиныћ барлык фикерлђре дђ Коръђни-Кђримгђ џђм Сљннђткђ

нигезлђнђ. Имам љстђл янында гына утыручы галим булмый. Мећнђрчђ замандашлары аныћ вђгазьлђрен тыћлагач туры
юлга баса. Халык алдында чыгыш ясау
мљмкинлеген ул беркайчан да ычкындырмый. Яхшы хђтер, зур гыйлеме булган тел
остасы џђрвакыт диспутларда ќићеп
чыга. Имам мљгътђзилђлђрнећ ялгыш
фикерлђрен урнаштырырга тырышкан
Мђэмњн хђлифеннђн соћ (197/81 нче еллар) яши џђм хезмђт итђ.
Шул ук вакытта гарђп теленђ тђрќемђ
ителгђн борынгы грек фђлсђфђчелђре
хезмђтлђре тарала. Кайбер галимнђр, аларныћ хезмђтлђре белђн мавыгып китеп,
ялгыш фикерлђрен тарата башлый. Имам Мђтуриди, ђл-Ђшгари џђм аларныћ
шђкертлђренећ гыйльми хезмђтлђре шул
заман мљселманнарына Аллаџы Тђгалђ
илчесе (саллђллаџу галђйџи вђссђлам) књрсђтеп калдырган дљрес юлны сайларга
булыша. Имам Ђгъзам Ђбу Хђнифђнећ
дин нигезлђре буенча фикерлђрен аныћ
хезмђтлђреннђн имам Мђтуриди аерып
чыгара. Ул бу гыйлемне системалаштыра, фактлар белђн тулыландыра. Килђчђк
буын Ђбу Хђнифђ мђзџђбе имамнары
дин гыйлеме буенча имам Мђтуриди
иќтиџады буенча эш йљртђ џђм бу белем безнећ кљннђргђ кадђр њзгђрмичђ
килеп ќитђ.
Шулай итеп, Гыйльмел-Кђлям буенча сљннилђрнећ гыйльми хезмђтлђре
бары тик Коръђни-Кђримгђ џђм Сљннђткђ
нигезлђнђ. Имам Ђбу Мансур ђл-Мђтуриди књп кенђ китаплар авторы, лђкин
безнећ ике китабын билгелђп њтђсе килђ:

1. «Китабњт-Тђњхид».
2. «Тђгъњилђтел-Куръђн» (тафсир, автор аятьлђрне башка аятьлђр белђн аћлата). Без бу ике китапны бљтен яктан да
бик мљџим дип исђплибез: аларда бирелгђн гыйлемнђре буенча да, књлђмнђре
буенча да.
Мђкалђнећ ахырында ислам дљньясында, бигрђк тђ Ђџле Сљннђ вђл
Ќђмђгатьтђ Ђбу Мансур ђл-Мђтуриди
џђм Ђбел-Хђсђн ђл-Ђшгаринећ керткђн
љлешлђре гаять зур булуын ассызыклап
њтђсе килђ, чљнки алар ялгыш фикерлђрне дљреслђреннђн аера белгђн. Алга таба
Урта Азиядђ, Идел буе Болгар дђњлђтендђ,
Пакьстанда, Џиндстанда, Ђфганстанда, Госманлы империясенећ књпчелек љлешендђ яшђњче хђнђфилђр њзлђрен имам Ђбу Мансур ђл-Мђтуридига, ђ шђфигыйлар, мђликилђр, хђнбђлилђр њзлђрен имам
Ђбел-Хђсђн ђл-Ђшгарига охшата. «Мђтуридия-Ђшгария» гакыйдђсе – Ђџле Сљннђ
вђл Ќђмђгатьнећ бердђнбер дљрес гакыйдђсе.
Ысул нигезлђрендђ алар арасында,
кайбер фикерлђр буенча 13 терминнан
кала (ихтилђф лђфзи), бернинди дђ каршылыклар юк.
Алга таба без, иншђ Аллаџ, имам Ђбу
Мансур ђл-Мђтуриди тоткан Ђџле Сљннђ
вђл Ќђмђгать гакыйдђсен карарбыз.

Њзђклђшкђн дини оешма –
Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН

ЯЋАЛЫКЛАР
ЯЋАЛЫКЛАР
ЯЋАЛЫКЛАР
Кылган хаќлары
кабул булсын
Быел Татарстан мљселманнарына 1200 кешелек квота бирелгђн булса, хаќ сђфђренђ ике ай кала инде бер
урын да калмаган иде. Хаќилар билгелђп њткђнчђ, "ДУМ РТ ХАДЖ" программасы ќитђкчесе Хђбибулла
Нђфисуллин Татарстан мљселманнарыныћ хаќ сђфђрен бик югары
дђрђќђдђ оештырган. Тђќрибђле, кайгыртучан тљркем ќитђкчелђре, хаќ
йолаларын њтђњ џђм башка шђригать
кануннары буенча уздырылган
дђреслђр, вђгазьлђр, кљненђ ике тапкыр туклану, хаќиларны ђл-Хђрђм
мђчетенђ транспортта йљртњ, табибларныћ хаќилар сђламђтлеген џђрдаим кайгыртып торуы - быелгы хаќ
сђфђрен алдагы елларда башка операторлар оештырганнарыннан ђнђ
шулар аерып тора да инде.
Быелгы хаќ сђфђрендђ катнашучы Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ баш казые Ќђлил хђзрђт
Фазлыев та Татарстан хаќ операторыныћ эшеннђн канђгать булуын белдерде. Татастан мљфтие Камил Сђмигуллин шђригать мђсьђлђлђрендђ эксперт буларак џђм хаќиларга вђгазьлђр
сљйлђњ љчен Илдус хђзрђт Фђизне махсус ќибђргђн иде. Аныћ Гарђфђ тавы
итђгендђ басып торганда кылган догасыннан хаќиларныћ књзлђре
яшьлђнгђн.
Тиздђн хаќиларныћ беренче
тљркеме Казанда булачак.

"Игелеклђре меће белђн
кайтсын"
Азнакай районы Тњбђн Якый
авылында яћа мђчет ачылды. "Кыска вакыт эчендђ, ел ярым дигђндђ,
ќирле њзидарђ органнары, депутатлар
џђм халыкныћ уртак кљче белђн биредђ мђчет бинасы калкып чыкты.
Эшлђгђн игелеклђре аларга меће
белђн кайтсын", - дип телђде муниципаль район башлыгы Марсель
Шђйдуллин џђм ул имам-хатыйб Сђхипќан Шакировка истђлекле бњлђк - алтын тљсендђге ќеплђр белђн Коръђн
аятьлђре чигелгђн зур шђмаил тапшырды. Авыл халкы озак вакыт мђчетсез яшђгђн булган. Яћа гыйбадђтханђ
исђ авылныћ њзђгендђ зур булмаган
бер калкулыкта урнашкан.
Шушы ук районныћ Актњбђ бистђсендђ мђдрђсђ ачылу тантанасы да
булды. Ђлеге бина, ике ай эчендђ ремонт ясалып, мђдрђсђ булып сафка басты.

Татар яшьлђре бђйрђм
итте
16 нчы октябрь кљнне "Казан"
милли мђдђният њзђгендђ татар яшьлђре Корбан ашы њткђрде. Чараны
Бљтендљнья татар яшьлђре форумы,
"Ихлас" мљселман яшьлђре хђрђкђте,
Татарстан Диния нђзарђтенећ яшьлђр
белђн эшлђњ бњлеге оештырды. Корбан ашында дини џђм дљньяви уку
йортларында укучылар, татар яшьлђре арасында танылган егет-кызлар барлыгы љч йљзлђп кеше катнашты.

2

ДИН ЏЂМ ТОРМЫШ

"Ярдђм кебек мђчетне
књргђн юк иде"
Татарстан Республикасы Президенты Рљстђм Мићнеханов Корбан гаете ућаеннан Казанныћ Ярдђм мђчетендђ
бђйрђм вђгазен тыћлады џђм намаз укыды. Президентны Ярдђм мђчете имам-хатыйбы Илдар хђзрђт Баязитов Сукырларны џђм начар књрњчелђрне тернђклђндерњ
њзђге белђн таныштырды. Президент Илдар Баязитовка: "Дљньяда Ярдђм кебек њзенчђлекле мђчет књргђнем
юк иде ђле", - дип белдерде.
Рљстђм Мићнехановка сукыр џђм начар књрњче кешелђр
љйрђнњ љчен ясалган юл билгелђрен, шулай ук юл џђм идђн япмаларын аерырга ярдђм итђ торган тротуар плитђлђрен књрсђттелђр.
Шуннан Татарстан Президенты књрњ буенча инвалидлар љчен Тернђклђндерњ њзђгенећ кабинетларын џђм уку сыйныфларын карап
чыкты.
Ярдђм мђчетендђге књрњ буенча инвалидлар љчен Укыту-тернђклђндерњ њзђге 2013 нче елныћ июлендђ ачылды. Ђлеге комплекста мђчет, чит шђџђрлђрдђн килњчелђр љчен тулай торак, ашханђ,
уку сыйныфлары, китапханђ, мини-типография бар. Монда сукырлар џђм начар књрњчелђр Луи Брайль системасы буенча язарга, укырга, шулай ук компьютерда эшлђргђ, тљрле џљнђрлђргђ џђм
белгечлеклђргђ љйрђнђ, урында адаптация курсларын уза.
Бђйрђм намазында шулай ук Казан мэры Илсур Метшин,
Мђскђњ районы башлыгы Дамир Фђттахов џђм башка ќитђкчелђр
катнашты.

№ 13 (208) 13-зљлхиќќђ-1434

ГЫЙЛЕМ ЧЫЛБЫРЫ
ЉЗЕЛМЂДЕ

Шушы кљннђрдђ Россия
ислам институтында
дњртенче мђртђбђ Саматов укулары узды. Анда
Идел-Урал тљбђге мљселманнарыныћ рухый мирасы хакында фикер
алышынды, анализланды.
Ђлеге чара Коръђн уку белђн
башланды. Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе, мљфти Камил
хђзрђт Сђмигуллинныћ беренче
урынбасары Рљстђм Батыр котлау
сњзе белђн чыкты џђм Ханты-Манси
- Югра автономияле округы мљфтие
Таџир хђзрђт Саматовка "Рухый мирас" бњлђген тапшырды. Тљбђгебездђ
генђ тњгел, бљтен Россиядђ џђм чит
иллђрдђ дђ мђгълњм галим, казый,
халык мђхђббђтен яулаган хђзрђт,
мђћге исебездђн чыкмас шђхес Габделхак хђзрђт Саматов хакында
књплђр, бик књплђр сљйлђде. Беркайчан да љзелмђс рухый нђсел, илаџият
чылбырыныћ корыч бљгђрќђлђре
барланды. Хакыйкый исламны саклаучы џђм башкаларга тапшыручы
хђзрђт хакында ќылы џђм кадерлђњ
сњзлђре яћгырады. "Ђтибез њрнђк
кеше иде, тђкъвалык дђрђќђсендђ
иде. Мирасны љйрђнњ мљџим", - диде
Сургут каласында 20 ел хезмђт
књрсђтњче Таџир хђзрђт Саматов. ТР
Президенты Аппаратыныћ Дини
берлђшмђлђр белђн хезмђттђшлек итњ
идарђсе башлыгы Илнур Гатауллин
џђм Россия ислам институты ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшинныћ чыгышлары да котлау џђм илаџияттђ
мирасны саклау - яшьлђрне алдагы
мљџим эшлђргђ чакыру булып яћгырады. Россия ислам институты,
"Мљхђммђдия", Ислам динен кабул
итњгђ 1000 ел исемендђге мђдрђсђ,

Казан ислам колледжы шђкертлђре
дђ моны тыћладылар.
"Бњген дђ мирасыбызны дђвам
итњчелђребез булу Габделхак
хђзрђтнећ эшчђнлеге ќимеше ул", диде Ислам динен кабул итњгђ 1000
ел исемендђге мђдрђсђ директоры
Ильяс хђзрђт Ќиџаншин. - Габделхак хђзрђт Саматов хакында шђкертлђребезгђ ел ђйлђнђсе сљйлибез, май
ае башында каберенђ дђ барабыз".
Габделхак хђзрђтнећ икенче улы
Хђлил хђзрђт Саматов Ханты-Мансийск шђџђренећ имам-мљхтђсибе.
Ђтисенећ шђкертлђре књп булуын
искђ тљшерде ул. Гыйлем алу зур
тырышлык соравын да ассызыклады. "Гыйлем ул - тђкъвалык, гыйлем
- Аллаџы Тђгалђдђн курку ќимеше,
гыйлем - иман ќимеше, акыл зиннђте. Кеше исђн вакытта аны мактамагыз, дия иде ђти. Имамнар абруен
тљшермђсђк иде, дип тђ ђйтђ иде", дип, Хђлил хђзрђт хатирђлђре белђн
дђ уртаклашты.
Галим Илдус Заџидуллин мљсел-

маннарныћ њткђндђге хокукый статусы хакында бђян итте, бњген њтђ
кирђкле мђсьђлђ. Журналист
Вђсилђ Рђхимованыћ чыгышында
татар хатын-кызларыныћ дин юлындагы эшчђнлеклђре бђян ителде.
Бусы да миллђтебезне олылаучы
књркђм бер књрсђткеч булды.
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе проректоры Зљлфђт Габдуллинныћ чыгышы "Буыннар бђйлђнеше" дигђн теманы ачуга юнђлтелгђн иде. Остазныћ ђџђмияте хакында ђйтте ул:
"Гыйлем чылбыры љзелмђде", диде.
Ђйе, торгынлык елларында,
дин ђфьюн ул, дигђн вакытларда
сњнми-сњрелми торган, нык иманлы
Габделхак хђзрђт Саматов булу, аны
књрњ татар књћеленђ горурлык џђм
яшђњ мђгънђсе уятты. Зљлфђт хђзрђт
бу хакта да саллы итеп тыћлаучылар књћеленђ ќиткерде.
Ђлмира ЏЂДИЯ,
ќђмђгать эшлеклесе

ЯШЬЛЂР МИРАСНЫ БЕЛЕРГЂ ТИЕШ
"Саматов укуларыныћ
быелгысыныћ њзенчђлеге нидђ булды?" - дигђн
сорауны без аны оештыручыларныћ берсе - Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтенећ фђн
џђм уку-укыту бњлеге баш
белгече Айдар КАРИБУЛЛИНга юлладык:
- Быел без шђкертлђрне књбрђк
ќђлеп итђргђ тырыштык. Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исемендђге џђм "Мљхђммђдия" мђдрђсђлђреннђн, Россия ислам институтыннан байтак шђкертлђр катнашты анда. Ни љчен яшьлђр, дисезме?
Њзем дђ яшь буын вђкиле буларак
ђйтђм, хђзерге яшьлђр совет чорында динебезне саклап калучылар турында, гомумђн, ул чорныћ бљтен

фаќигасен белеп бетерми ђле. Менђ
ђкренлђп шђкертлђр арасыннан
шушы юнђлештђ фђнни-тикшеренњ
эшлђре алып баручылар чыга башлады.
Минем њземђ беренче тапкыр
2011 нче елда Саматов укуларыныћ икенчесен оештыруда катнашу насыйп булды. Ул эшне Вђлиулла хђзрђт Якупов башлап
йљргђн иде. Соћгыларын менђ аннан башка гына њткђрдек. Ни
кызганыч, шђхеслђр китђ, алар
белђн бергђ тулы бер чор китђ.
Габделхак хђзрђтне књреп белгђн,
аралашып яшђгђн кешелђр, дин
ђџеленећ љлгесе иде, дип
сљйлилђр. Безнећ буынга аны
књреп ка лу насыйп булмады.
Лђкин аныћ укучылары, танышбелешлђре белђн еш аралашып
торабыз. Хђзер тљп бурычыбыз шушындый хђзрђтлђребезнећ ми-

расын барлау, элеккерђк чорда
ислам диненећ торышын, миллђтебез тарихын љйрђнњ џђм аны кић
катламга чыгару. Шђхсђн њземнећ
Габделхак Саматов хезмђтлђре
белђн танышуым Россия ислам
институтыныћ магистратурасында укыган чагымда булды. Махсус курсларда без Россиякњлђм
исламны њстерњдђ џђм таратуда
зур љлеш керткђн яћа чор дин
ђџеллђренећ эшчђнлеген љйрђнеп,
алар књтђргђн проблемаларны
анализлый идек. Шул вакытта
укытучым мића ике авторныћ Вђлиулла хђзрђт Ягъкуб џђм Габделхак хђзрђт Саматовларныћ китапларын укып чыгарга кушты.
Баш казый чагында хђзрђт њзе
нинди хљкемнђр биргђн - шулар
хакында тђфсилле, мавыктыргыч,
аћлаешлы итеп язылган "Шђригать" љчтомлыгын мин бик тиз

укып чыктым. Аннары аныћ
"Миллђтебездђ ислам дине" дигђн
китабын да кулдан-кулга йљрттек.
Хђзрђт њзе тарихчы булмаса да,
халкыбызга ислам дине ничек
кергђн, Россия империясендђ, совет чорында ислам нинди халђттђ
булган - тарихый мизгеллђрне
кызыклы итеп тасвирлаган. Тарихта њзлђреннђн соћ ќуелмас эз
калдырган мљфтилђребез турында да кыйммђтле мђгълњмат ќиткергђн.
- Саматов укуларыныћ алдагыларын ничек уздыру турында
да фикерлђр бљрелђнгђндер
инде...
- Алдагы елларда аны чорларга бњлеп, аерым секциялђрдђ уздырырга кирђктер, бђлки. Аннары
инде Россия књлђменђ чыгарга да
вакыт ќиткђндер, дип уйлыйбыз.
Мђрьямбану ХАФИЗ

№ 13 (208) 13-зљлхиќќђ -1434

3

ЯШЂЕШ

МЂРЌАНИЛЕ ХАЛЫКТАН БЕЗ
(Уйланулар)

Олуг галимебез Шиџабетдин
Мђрќани яшђгђн йортлы урамнан атлыйм. Бик књп еллар инде
ул урамнан Мђрќани мђчетенђ
намазга йљрибез. Мђрќани мђчете тљзеклђндерелгђннђн соћ,
икенче катындагы зур мђџабђт
залында без "Мљслимђ" иќтимагый оешмасыныћ Мљхлисђ Буби
исемендђге Зыялылар клубы
ђгъзалары бик књп чаралар, очрашу-књрешњлђр, кичђлђр уздырабыз. Аллага шљкер! Минем бу
урамнан йљрњемђ дђ байтак еллар инде. Буыннар алышынды,
мђчеткђ йљрњче бабайлар,
ђбилђр алышынды, яшђрде.
Љзелмђс бер корыч ќеп булып,
буыннар дђвам итђ.
Мђрќани мђчете, Мђрќани йорты!
Болар хђзер дђ, гасырлар буена да татар
халкыныћ йљзек кашыдай кадерле вђ зиннђтле булыр, иншђ Аллаџ! Боларны
Мђрќани исеменнђн аерып карап булмый.
Ђйе, быел Универсиада алдыннан,
Каюм Насыйри урамы танымаслык булып њзгђртелде. Урам юлларын бњген танырлык та тњгел. И-и-и, уйлый китсђћ,
дыћгыр-дыћгыр трамвай йљрде бит ђле
бу урамнан. Ул узган саен мђчет нигезе
дерелди иде. Шунлыктан безнећ мљселман хатын-кызларыныћ да мђчеткђ ярдђмебез булды. Без дђ, мђхђллђ кешелђре
дђ бу хакта республика ќитђкчелђренђ
мљрђќђгать иттек, Мљселман хатын-кызлары берлеге исеменнђн - махсус њтенечебезне дђ яздык. Нђтиќђдђ, трамвай
юлы алынды, трамвайлар дыћгырдаудан,
мђчет нигезе дђ дђрелдђњдђн туктады.
Аллага шљкер!
Мђрќани яшђгђн йорт тљзеклђндерелде, элеккеге кыяфђте кайтты. Ул йорт
яныннан узган саен йљрђгебез ђрни иде.
Йђ тђрђзђ рамы каерылган, йђ рамдагы
пыялалар коелган. Боларны књргђн саен
ќитђкчелеккђ њтенечлђр белђн чыктык,
ђмма ќаваплары ышанычлы булмады.
Ул йорт Бљтендљнья татар конгрессы,
Татарстан Мђдђният министрлыгы, музей карамагында булуын да хђбђр иттелђр. Язып та чыктык, зђћгђр экраннар
аша да фикеребезне ќиткердек. Берсендђ капка астыннан њрмђлђп кереп,
бњлмђлђрен карап чыгыйм ђле дип, икенче катка менђ торган баскычтан књтђрелмђкче идем, такталары сњсђргђн, сыгыла џђм шытырдый башлады, аска карадым, баз шђйлђнђ. Тљшеп китсђм, кемнећ сљяге череп ятуын да белмђслђр, дип
кире чыктым...
Мђрќани йорты булган урам - хђзер
танымаслык. Татарстан урамыннан
керњгђ, бер могќизаи урынга элђккђндђй
хис итђсећ њзећне. Хыялымда мин галим
белђн бергђ атлыйм кебек. Ђнђ, ућ якта,
яћа сђхифђне ачкандай, ышанычлы куллар Казан сурђтен тотып тора, могќиза
арты могќиза дигђндђй, иске алачык
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урынына яћалары тљзеклђндерелгђн.
Урам диварларында гаќђеп биек баганаларда фонарьлар яна. Арырак китњгђ
сулда тарихый Мђрќани колледжы урнашкан. Арырак колледжныћ яћа бинасы балкый, рђттђн њк остазларныћ џђм
шђкертлђрнећ яшђњ тулай торагы сафка
баскан. Боларны Мђрќани њзе књрсђме,
бљтен мљритлђрен, шђкертлђрен,
хђзрђтлђрне ќыеп, моћарчы яшђп
киткђннђр рухына догасын юллар иде.
Ђ каршыда Мђрќани паркы, гаќђеп, тарихы шулай ук сине ќитђклђп њткђннђргђ
алып китђ. Бик кадерле, кадерле дђ соћ
бу урыннар, ђнђ, Мђрќани мђчете! Ишегалды мђйданына аяк басабыз. Тагын да
мђгърурланган. Арырак, ќђмђгать, Апанай мђчете. Њзе бер хозурлык!
Бу хакта да аерып язарбыз ђле. Ђ
бњгенге сњзебез Мђрќани хакында.
…Шиџабетдин Мђрќани хђзерге
Ђтнђ районына керђ торган Ябынчы авылыныћ указлы мулласы гаилђсендђ туган.
Башлангыч белемне ђтисенећ Ташкичњ
мђдрђсђсендђ ала. Аннары ун ел дђвамында Бохараныћ Књкелташ, Мир-Араб,
Сђмђркандныћ Ширдар мђдрђсђлђрендђ
укый. Ул елларда Мђрќани ислам дљньясы корифейларыныћ хезмђтлђре белђн
таныша. Аныћ фикерлђве планетар югарылыкта, кић масштаблы тирђнлектђ
алып барыла. Гарђп џђм фарсы теллђренећ нечкђлеклђрен љйрђнђ, фђлсђфђ, тарих фђннђре асылын белњне њз итђ. Математика, геометрия, астрономия белђн
шљгыльлђнђ, дљньякњлђм мђшџњр галимнђрнећ мирасын љйрђнђ. Ќиребез куенындагы руда катламнарыннан "энќемђрќђннђр"не эзли џђм таба. Гомере буе
аларны халкына аћлатып, бњлђк итњ белђн
мђшгуль була. Казанга кайткач, беренче
мђчетнећ имамы џђм мђдрђсђнећ
мљдђррисе була.
Мђрќанине дљньяныћ бик књп галимнђре белгђн. Ул алар белђн аралашкан, ђћгђмђлђшкђн. Танылган рус галиме, академик Василий Бартольд аны: "Татарлар арасында прогрессив агымга нигез салучы…" - дип атаган. "Шиџабетдин
Баџаветдин углы Мђрќанинећ китабы
энтография џђм тарих материалларына
байлыгы ягыннан рус теленђ генђ тњгел,
Европадагы башка теллђргђ дђ тђрќемђ
ителергђ лаек", - дип яза Казан университеты профессоры, галим Н.Ф. Катанов.
Галимнећ хезмђтенђ татар ђдибе Галимќан Ибраџимов та зур бђя бирђ: "…Милли тарихыбызныћ нигезе", - ди.
Ђ татар халык шагыйре Габдулла Тукай болай дип яза:
Чыкты ахры бездђн дђ бер бљтен кеше,
Яхшы аћлап, тђкъдир итњ читен кеше,
Татарда да гыйрфан уты кабынганны
Књрсђтергђ књтђрелгђн тљтен кеше.
Кирђк булса, ђйтеп бирим: ул шђп хђзрђт,
Тулган ай књк балкып чыккан
Шиџап хђзрђт,
Мђгарифкђ ђњвђл башлап адым салган,
Миллђт љчен бђџа ќитмђс кыйбат хђзрђт.

Бер ќан белђн тиздђн миллђт итђ бђйрђм,
Шђрафђтлђп, туган кљнне бу мљхтђрђм;
Ќисме њлек, исме терек бу хђзрђтне
Мђхшђргђчђ теллђр сљйлђр, язар калђм.

…Галимнђр язуынча, Мђрќани - тарихчы, дини реформатор, этнограф, археограф, кљнчыгыш белгече, педагог.
Аныћ џђрьяклы мђгърифђтлелеге, энциклопедик белеме галимне дљньякњлђм остазлар дђрђќђсенђ књтђрђ. Аныћ хезмђтлђре - олы мирас. Ул руханый офык даирђсен кићђйтеп, гафлђт-гамьсезлектђн,
ваемсызлыктан котылырга, милли, ђхлакый аћга, дини мђгълњматка ия булып,
бергђлеккђ, бердђмлеккђ чакырды. Галим милли мирасныћ дљньякњлђм мирастан аерылгысызлыгын аћлатты. Менђ
шундый ќђњџђри мирас, хђзинђ калдырган галим Шиџабетдин Мђрќанинећ
олуглыгын, аныћ халкыбыз, динебез џђм
килђчђгебезнећ љметле, акыллы булуы
љчен тырышуын яшьлђргђ тапшырырга
тиешбез.
Безнећ ђле, Мђрќани йорты Казанныћ дини џђм ђхлакый тђрбия, мђгърифђтчелек њзђге булса иде, дигђн телђк-максатыбыз да бар. Мђрќани укулары да
узар, аныћ музее яшь галимнђрне тђрбиялђњ њзђге дђ булыр, анда дини укулар,
ачык дђреслђр, очрашулар да узар, иншђ
Аллаџ. Галимнећ музеенда њзе яшђгђндђгечђ урындыклар, љстђл, этажерка,
тђсбихлђр, энциклопедиялђр, китаплары
булыр дип уйлыйбыз.
Аныћ акыл хђзинђсенећ кадерен
белсђк иде. Быелны гына тњгел, бу елларыбызны мин Мђрќани унъеллыгы дип
атар идем. Ђйе, Мђрќани елы кысаларында галимнећ бљеклеге байтак ачылды. Ђмма, ђле ќитђрлек тњгел. Минем
аны љйрђнњ ќђџђтеннђн Мђрќани оныкларыныћ ић нђнилђре љчен дђ бђйгеярыш, конкурс оештырасым килђ. Яшьлђребезнећ бђхетен Мђрќани хђзрђтлђре
калдырган мирасны ныклап љйрђнњдђ
књрђм мин.
P.S. Ш.Мђрќанинећ њзе тарафыннан безгђ бњгенге кљндђ њтђ дђ мљџим

мђсьђлђ књтђрелгђн булган. "Мђржани
џђрнђрсђдђ мљселманлык вђ татарлыкны књрергђ сљйдегеннђн (сљйгђнлегеннђн), џђрнђрсђнећ милли булуына
ђџђмият бирђ икђн. Мђсђлђн, берђр эшне
башкалардан эшлђтергђ ту(г)ры килсђ
яки берђр нђрсђ мљселман кибетлђрендђ
табылмаса: "Моны мљселман эшлђргђ
ярамыймы икђн? Ул нђрсђне мљселман
сатарга ярамыймы икђн?" - диеп, књп
вакыт ђйтђ; бигрђк тђ ашамлык, кондитер нђрсђлђрен мљселманнар пешермђвенђ бик тђэссеф итђ (кљенђ) икђн.
Кибетлђргђ љелеп куелган лђњхђлђр (вывескаларга) мљселманча язылмаса яки
мљселманча тњбђн генђ язылса, эче
поша: "Ник мљселманча язмыйсыз?
Хљкњмђт тарафыннан манигъ (тыючы)
булмадыктан (булмастан) соћра
мљселманча язарга џђм мљселманчаны
тњбђн-кечкенђ генђ тњгел, ачык итеп
љскђ язып куерга кирђк", - дип ђйтђ икђн.
Ислам тарихына ђџђмият бирдекеннђн
(бирње сђбђпле), исемнђр ахырына "-ов/
-ев, -ин" тоташтыруны мђкрњџ (килешсез, сљйкемсез) књрдегеннђн (књрње
сђбђпле), "Гомеремдђ Бђџаветинов
диеп кул куйганым юк. Тарих миляди истигъмаль иткђнем (христиан ел исђбен
кулланганым) вђ язганым юк" дип ђйтђ
икђн. Китапларында да џичкемнећ фамилиясен "-ов/-ев, -ин" кушымчасы илђ
язмый вђ џђр вакыйганы џиќри тарих
илђ язадыр" (Мђрќани. - II том. - Б.
168-169).
Мин бу юлларны сезнећ игътибарга
тђкъдим итмичђ, соћгы ноктаны куярга ќљрьђт итмђдем.
Халкыбызныћ њзенећ тирђн катламнарыннан књтђрелгђн шђхес - Мђрќаниле халыктан вђ токымнан без.
Ђлмира ЏЂДИЯ,
"Мљслимђ" газетыныћ баш
мљхђррире, "Халкыбызга хезмђте
љчен" медале иясе,
ќђмђгать эшлеклесе,
Татарстанныћ атказанган
мђдђният хезмђткђре

БЂЙРЂМ БУЛСА – ШУНДЫЙ БУЛСЫН...
Безнећ књплђребез Корбан бђйрђмен сарык суеп,
аш њткђрњ дип кенђ белђ. Ђ менђ гарђп иллђрендђ,
Тљркиядђ Ураза џђм Корбан бђйрђмнђре зурлап
њткђрелђ. Соћгы елларда Казаныбызда да бу
бђйрђмнђргђ караш њзгђрђ башлады. Чыннан да,
аларны гаилђ бђйрђме дђрђќђсенђ књтђрњ Аллаџ
каршысында књркђм гамђл булыр иде. Алай гына
да тњгел, балаларда кечкенђдђн ђлеге бђйрђмнђргђ
мђхђббђт уяныр иде.
Уку йортыбызда - РИИда
егетлђр тљркеменећ бђйрђм каникуллары сорап гариза язуларын белгђч, без дђ алардан ка-

лышмаска булдык. Чаллыда укучы дус кызым инде књптђннђн
кунакка дђшђ иде, тђвђккђллђдем
дђ кузгалдым. Чаллыга мин кич-

кырын гына килеп тљштем.
Бђйрђмгђ ђзерлек шарларны кабартып, бњлмђне бизђњдђн башланды.
Иртђгесен иртђнге намазны
укыгач, кљнебезне татарларныћ
књркђм гореф-гадђтеннђн башладык - дустым белђн коймак пешердек. Шундый тђмле килеп
чыкты! Кызлар белђн бер-беребезгђ бњлђклђр бирештек. Озакламый кунаклар да килђ башлады. Кунаклар дигђнебез ђнилђренђ ияреп килгђн кечкенђ балалар инде. Резедђ исемле

мљселман кардђшебез алар љчен
тљрле уеннар оештырды, Ђминђбез Ибраџим пђйгамбђр турында, Корбан бђйрђменећ килеп
чыгу тарихын сљйлђде. Балаларныћ њзлђренђ дђ сораулар биреп,
аларныћ бу бђйрђм турындагы
белемнђрен тикшердек. Ярышларда дљрес ќавап биргђннђренђ
бњлђклђр дђ биреп бардык.
Рђсем ясау бђйгесендђ, пђйгамбђрлђрне санаганда балаларга
ђнилђре дђ ярдђмгђ килде. Вакыт
сизелми дђ њтеп китте. Ахырдан
бергђлђшеп алып килгђн

књчтђнђчлђр белђн сыйландык.
Ђнилђр дђ балаларына бњлђклђр
ђзерлђгђннђр икђн, аларны да
тапшырдык. Балаларга бу
бђйрђм бик ошады, йљзлђрендђ
шатлык нурлары биеште! Ђле
мондый бђйрђмдђ њземнећ дђ
беренче тапкыр гына булуым.
Сабыйларга карап, њзем дђ балачакка кайткан кебек булдым.
Телђгђндђ, ђнђ ничек итеп тђ уздырып була икђн бит ул дини
бђйрђмнђребезне!
Сљмбел ШЂРИФУЛЛИНА
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ТЉРЛЕСЕННЂН

БЕРДЂМ БУЛСАК,
БЂРЂКЂТ ТЂ КИЛЕР
(Ахыры.
Башы 1 нче биттђ.)

мђгыйль (г. с.) кыйссасы безгђ
тђкъва булырга, ягъни гљнаџлардан, файдасыз гамђллђрдђн ерак
булып, Раббыбыз Аллаџы
Тђгалђгђ карата итагатьле булырга љйрђтђ", - дип, ул хак мљселманнарга хас булган сыйфатлар
турында да сљйлђп њтте.
"Мљхтђрђм мљселманнар, берберебезне хљрмђт итсђк, кадерлђсђк, бердђм булсак, Аллаџы Тђгалђ безгђ дђ бђрђкђт,
муллык бирер. Дђњлђтебез - матур, килђчђгебез књркђм булыр,
яћгырлар да вакытында явар,
Аллаџ безгђ Њзенећ чиксез
рђхмђтен ирештерер, тљрле
афђтлђрдђн саклар", - дип белдерде мљфти хђзрђтлђре.
"Аллаџы Тђгалђ барчабызга да ихлас књћелдђн бары тик
файдалы, изге гамђллђр кылырга, књћеллђребездђ булган барлык изге ниятлђребезгђ, максатларыбызга ирешергђ, чалыначак корбаннарыбызныћ бђрђкђтен књрергђ, бу дљньяда џђм
ахирђт тормышында да бђхетле
булырга насыйп итсђ иде", - дип,
Камил хђзрђт њзенећ телђклђрен
дђ ќиткерде.
Аннан соћ мљселманнар,
тђкъбир ђйтеп, гает намазы укыды, Аллаџы Тђгалђнећ рђхмђтен
сорап, дога кылды.

Бђйрђм кљнне Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте
"Яћа гасыр" телеканалы белђн
берлектђ "Сљючелђр фида
кыла" шигаре астында телемарафон да уздырды. Диния нђзарђтенђ гарип ятимнђргђ приют
ачу љчен Биектау районы Бљреле ќирлегендђ бина бирелде.
Ђлеге бинаны тљзеклђндерњ
љчен 6 млн сум акча кирђк. Изге
ниятне тормышка ашыру максатыннан Татарстан мљселманнары телемарафонга чыкты. Ул
иртђнге сђгать биштђ "Манзара" тапшыруындагы махсус
сђхифђлђр белђн башланып китте. Телемарафон кысаларында
хђзрђтлђребез, татар халкыныћ
танылган ќђмђгать эшлеклелђре, сђнгатькарлђре, зыялылар
бу изге эшкђ њз фикерлђрен

белдерде; хђйриячелек, дини
белем бирњ џђм иќтимагый ислам турында фикер алышты;
игелек кылу, республикадагы
уку йортларында дин ђџеллђрен ђзерлђњ, халыкны изгелеккђ
љндђњ, яшьтђн балаларны дин
юлына бастыру, иќтимагый исламны пропагандалау
џ.б.
мђсьђлђлђр књтђрелде.
Татарстан Диния нђзарђтенећ "Зђкят" хђйрия фондыннан
хђбђр итњлђренчђ, кичке сђгать
алтыга (18.00) 600 мећ сумнан
артык акча ќыелган. Акча
књчерњлђр бђйрђмнећ соћгы
ике кљнендђ дђ дђвам итте. Белми калдым, љлгермђдем, диючелђр булса, аларга да хафаланмагыз, фида кылырга беркайчан
да соћ тњгел, диясе килђ. Приют
љчен акча ќыю дђвам итђ.

"ЗЂКЯТ" ХЂЙРИЯ ФОНДЫ РЕКВИЗИТЛАРЫ:
Наименование сбора "САДАКА".
Благотворительный Фонд "Закят".
ИНН/КПП 1655068682/165501001
ОГРН 1091600003153 ОКПО 63107012
р/с № 40703810362190000764
(Советское отделение № 6669/015 СБ РФ г. Казани)
ОСБ БАНК ТАТАРСТАН № 8610 г. Казани
к/с: 30101810600000000603 БИК: 049205603
Юридический адрес:
420111, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6.
Телефон: +7 (843) 225-33-22.
Аллаџы Тђгалђ њксезлђргђ књрсђткђн
ярдђмегезне кабул кылсын.

Урта Пошалым мђчетен
бергђлђп тљзик!
Хљрмђтле авылдашлар, якташлар, миллђттђшлђр џђм
дин кардђшлђр! Аллаџы Тђгалђ кушып, Татарстан Республикасыныћ 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).

Ярдђм мђчете ярдђм
итђргђ ђзер
Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рахмђтњллаџи њђ бђракђђтњџ!
Хљрмђтле шђџђрдђшлђребез! Ислам нигезлђре курсларында укырга телђгегез булса, сезне Казан шђџђре, Серов
урамы, 4а адресы буенча урнашкан Ярдђм мђчетенђ бушлай курсларга чакырабыз. Ђлеге курслар намаз уку тђртибен, ислам хокукы нигезлђрен, ђхлак дђреслђрен, гарђп алфавитын љйрђнњне џђм тђќвид кагыйдђлђрен њзлђштерњне
њз эченђ ала. Хђзерге вакытта "Яшь мљселман" тљркемененђ 8-15 яшьлек малайларны ќыябыз, дђреслђр џђр якшђмбедђ кљндезге икенче яртыдан (13.30) дњртенче яртыга
(15.30) кадђр дђвам итђчђк. Башка яшь тљркемнђрендђ
дђреслђр инде башланды. Тулырак мђгълњматны +7 (843)
223-03-86 телефонына шалтыратып белђ аласыз.

ТЕЛ ЭТЛЕГЕН ИТЂ...
Бђлђкђй чакта безне начар сњзлђрдђн ђнкђйлђр
тыя, соћра психолог та
аны начар ди, мулласы
да гљнаџ икђнен аћлата,
лђкин шућа да карамастан, књбебез бу тел афђтенђ чумган џђм аныћ
чокырыннан чыгарга ђле
бер дђ телђми.
Хђзер бар ќирдђ дђ
сњгенђлђр: балалар бакчасына,
мђктђпкђ карасаћ, балалар берберсенђ башка сыймаслык
сњзлђр ђйткђлђшђ, аларныћ укытучылары џђм тђрбиячелђре дђ
бик еш кына начар вђ нахак
сњзлђр куллана. Шифаханђ яки
идарђ йорты булсынмы - берсендђ дђ йомшак иттереп
сљйлђшмилђр. Кайвакытта минем белђн сљйлђшеп торганда
да, яшь хђзрђт дипме шунда, тугыз катлы итеп сњгенеп куялар.
Шиксез, сњгенњ ул - ќан чире
џђм бу чирне зур тырышлык
белђн дђваларга кирђк. Беребез
дђ њпкђлђребезгђ салкын тисђ:
"Ярар, њзе тљзђлеп, рђтлђнеп
китђр ђле", - дип кул селкемибез
бит. Киресенчђ, даруханђдђн ић
кыйммђтле даруларны алып, телефоннарны сњндереп, тиз генђ
караватка чумабыз. Ђ менђ кай-

сыбыз бу тел чиреннђн њзен
дђваларга ашыга?
Халкыбыз арасында таралган
сњгенњ яки ђдђпсез сњзлђр белђн
сљйлђшњ хакында тљрле фикерлђр
ишетергђ туры килђ. Кайсыберлђре: "Бу кабахђт гадђткђ каршы чыгып булмый, чљнки бу безнећ канда", - дип аклана. Икенчелђре:
"Мондый
кешелђр
белђн
сљйлђшмђскђ вђ сђламлђшмђскђ",
- дип катгый фикер белдерђ. Љченчелђре сњгенњне закон нигезендђ

тыярга чакыра. Сњгенњчелђрнећ
башларына таяк тљшсђ, бђлки,
туктарлар, янђсе.
Бу турыда барыбызга да уйлап карау лазем, чљнки џђрбер
кешенећ баласы бар, ул бала
шушы сњгенњчелђр арасында
яшђячђк, шућа да џђркем њз
нђселенећ чиста телле џђм саф
књћелле булуын кайгыртып торырга тиеш. Динебез тарафыннан сњгенњнећ гљнаџ икђне билгеле, лђкин халкыбыз њзен ничек
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кенђ мљселман итеп књрсђтергђ
телђмђсен, бу тел этлегеннђн ђле
чистарынырга ашыкмый.
Ислами тормышта сњгенњ булырга тиеш тњгел, чљнки џђрбер
сњгенњ - ул кемнедер кимсетњ яки
кемнећдер хакын алу булып тора.
Ђ инде кеше хакына керњ, аныћ
дђрђќђсен тљшерњ вђ мыскыллау
безнећ диндђ тыелган. Рђсњлебез
(аћа Аллаџыныћ сђламе вђ салаватлары булсын) ђйткђн: "Кешелђрне
сњгњ вђ дђрђќђлђрен тљшерњ - яманлык џђм кљферлек гамђле"
(Мљслим риваяте).
Инде сњгенњ сњзлђре турында
сљйлђшеп китик, халкыбыз нђрсђ
џђм нинди сњзлђр белђн сњгенђ? Ул
сњзлђр књбрђк кешенећ ќенси
ђгъзасын џђм ир белђн хатын-кыз
арасында була торган ќенси
мљнђсђбђтне искђ алу, џђм шуларга
кагылышлы гамђл вђ процесслар
хакында. Уйлап кына карагыз, акылы булган кеше сљйлђмендђ гаурђт
урынны џђм кайбер ќенси
мљнђсђбђтлђрне
белдергђн
сњзлђрне кулланырмы? Юк, чљнки
андый сњзлђр џђрбер юньле кешенећ дђрђќђсен тљшерђ џђм бер њк
вакытта аны бик каты мыскыллый.
Шул сђбђпле мљселман кешесенећ
янында торган башка берђњне
сњгђргђ џђм аныћ каршында сњгенеп холыксызланып торырга бернинди дђ хакы юк.
Татар халкында ић кић тарал-

ган џђм ић кабахђт сњгенњ - ул њзећнећ яки башка кешенећ анасын
сњгњ. Чљнки шушы шакшы сњзлђр
артында ниндидер кешенећ аналарын зина кылуда гаеплђњ ята. Бу
бит синећ каршында басып торган
кешенећ анасы! Ђ безнећ колакларыбыз гљнаџ сњздђн томаланып
беткђн, шућа без кайвакытта бу
сњзлђр њз аналарабыз турында
ђйтелсђ дђ, кљлеп кенђ куябыз!
Ђ бит Коръђндђ болай ђйтелђ:
"Зинадан пакь булган хатыннарны
зиначы дип сњгњчелђр, соћра
сњзлђрен дљреслђр љчен дњрт шаџитны китерђ алмасалар - аларга
сиксђн мђртђбђ сугыгыз..." ("Нур"
сњрђсе, 4 нче аять).
Кайбер хатыннар џђм ирлђр
кљн дђвамында њзлђре дђ
дистђлђгђн џђм йљзлђгђн мђртђбђ
шушы сњзлђрне ђйтергђ џђм шул
рђвешле ќђџђннђмдђ њзлђренђ шђп
кенђ чокыр казырга мљмкин. Ђ бит
моныћ хакында Аллаџныћ Рђсњле
безне кисђткђн: "Ќђџђннђмгђ ић књп
керњчелђр авызларындагы теллђрен џђм ботлары арасында булган
ђгъзаларын сакламаучылар" (Бохари риваяте).
Теллђребезгђ ирек биреп кемнедер сљйлђвебез, кемнедер сњгњебез - бу тормышта безнећ тарафтан кылынган зур хата.
Хђбир хђзрђт ХАНОВ,
Чирмешђн мђчете имамхатыйбы
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