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Бљтен галђмнђрнећ Раб-
бысы булган Аллаџы
Сљбханђџњ вђ Тђгалђгђ
иксез-чиксез хђмде-сђна-
лђребез (мактаулары-
быз), шљкраналарыбыз
булса иде. Аныћ сљекле
илчесе газиз Пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђд Моста-
фа саллђллаџу галђйџи
вђссђламгђ, аныћ гаилђ-
сенђ, барлык сђхабђлђ-
ренђ сђламнђребез џђм
салаватларыбыз булса
иде.

Без 4 нче ноябрьдђ яћа айга,
ягъни мљхђррђм аена гына тњгел,
яћа 1435 нче џиќри елга да аяк
басабыз.

Аллаџы Тђгалђ Коръђни-
Кђримдђ болай дип ђйтђ:

Мђгънђсе: "Шљбџђ юктыр,
Аллаџы Тђгалђнећ шигарьлђрен
(хљкемнђрен) хљрмђт иткђн ке-
шенећ књћеле тђкъвалыкта-
дыр".

Чыннан да, џиќри ел башы
Раббыбызныћ ић олы булган
шигарьлђренећ берсе. Ђгђр без

тђкъвалардан булырга телђсђк,
аны олыларга тиешбез. Ђмма
аныћ серлђрен, хикмђтлђрен, ха-
сиятлђрен белмичђ, тиешенчђ
олылап булмый.

"Џиќра" сњзе гарђп телен-
нђн "бер урыннан икенче урын-
га књчеп китњ" дигђн мђгънђне
аћлата. Билгеле булганча, Мђккђ
шђџђрендђ динне тоту џђм
дђгъвђт эшен алып бару бик кы-
енлашканнан соћ, Аллаџы Тђга-
лђнећ боерыгы буенча, сљекле
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи вђссђлам џђм сђхабђлђр
Мђдинђ шђџђренђ књчеп китђ.
Менђ шул кљннђрдђн башлап,
нурлы Мђдинђдђ ић беренче ха-
кыйкый мљселман ќђмгыяте
тљзелђ. Мђдинђдђн ислам, иман
џђм Коръђн нуры, ђдђп-ђхлак,
тђн џђм ќан пакьлеге бљтен
дљньяга тарала. Димђк, џиќра,
без мљселманнарга гына тњгел,
бљтен дљнья тарихына вђ мђгый-
шђтенђ зур њзгђрешлђр кертђ.
Џиќра - Раббыбызныћ олуг
нигъмђте. Џиќри ел исђбе, ми-
лади кебек њк, 12 айдан тора,
ђмма ай фазалары буенча хисап
алып барылуы сђбђпле, 11 кљнгђ
кыскарак була.

Каян килде соћ ул џиќри ел
хисабы? Кайбер риваятьлђрдђ
ђйтелгђнчђ, Пђйгамбђребез сал-

лђллаџу галђйџи вђссђлам исђн
чагында ук аны њзе кулланган,
ђмма аныћ вафатыннан соћ
сђхабђлђр џиќри ел исђбе ту-
рында онытып ќибђргђн. Гомђр
(Аллаџ аннан разый булса иде)
заманы ќитђ. Менђ шул вакытта
Гомђргђ дђњлђтнећ тљрле
тљбђклђреннђн хатлар килђ, ул
хатларда кљне џђм ае язылган,
елы билгелђнмђгђн була. Шул
сђбђпле, Гомђр (Аллаџ аннан
разый булса иде), олы
сђхабђлђрдђн торган шура ќыеп,
бу мђсьђлђне књтђрђ. Берђњлђр
беренче ел итеп Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи вђссђлам
туган елны сайларга тђкъдим итђ.
Ђмма ул вакытта ђле ислам ди-
нен искђ дђ алучы булмый, шул
сђбђпле бу фикер кире кагыла.
Башкалар беренче ел итеп
пђйгамбђрлек башланган елны
сайларга тђкъдим итђ. Бу фикер
дђ кире кагыла, чљнки ул елны
сљекле Пђйгамбђребездђн баш-
ка ђле ќир йљзендђ мљселман-
нар булмый. Љченчелђре исђ
беренче ел итеп Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи вђссђламнећ
вафат булган елын сайларга
тђкъдим итђ. Лђкин башкалар-
ныћ ислам тђкъвимен (календа-
рен) кайгылы елдан башлыйсы-
лары килми. Шул вакытта Гали

ибне Ђбу Талиб (Аллаџ аннан
разый булса иде) тђкъдиме кабул
ителђ - елларны Мљхђммђд
пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте вђ сђламе булса иде)
Мђккђдђн Мђдинђгђ књчкђн
елыннан саный башларга була-
лар.

Бу атнада (4 нче ноябрьдђ)
яћа ел гына тњгел, изге
Мљхђррђм ае да башланды. Бу
айда бер бик олы кљн бар -
Гашњрђ кљне. Ул мљхђррђм
аеныћ 10 нчы кљненђ туры килђ
(милади календарь буенча быел
13 нче ноябрьдђ булачак). Гарђп
теленнђн "гашњрђ" дигђн сњз
"унынчы" дип тђрќемђ ителђ.
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи вђссђлам, Мђккђи Мљкђр-
рђмђ шђџђреннђн Мђдинђи
Мљнђњвђрђ шђџђренђ џиќрђт
кылганнан соћ, шушы шђџђрдђ
яшђгђн яџњдлђрнећ бу кљндђ
ураза тотканнарын књргђн џђм
алардан моныћ сђбђбен сора-
ган. Яџњдлђр: "Бу кљнне Аллаџы
Тђгалђ пђйгамбђребез Муса га-
лђйџиссђламне Фиргавеннђн
џђм аныћ гаскђреннђн коткар-
ган. Шућа књрђ без бу кљнне
олылап ураза тотабыз", - дип
ђйткђн. Пђйгамбђребез саллђл-

МЉФТИЯТТЂ
ЧИТ ИЛ
КУНАКЛАРЫ

Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт Сђмигул-
лин Ђл-Ђзџђр универси-
тетыныћ Фђлистыйн
бњлеге ректоры Ис-
мђгыйль Бњлбњл џђм Ђл-
Фђтх институты ректоры,
Димђшкъ мљфтие Габ-
делфђттах ђл-Бизмђ
белђн очрашты. Ђлеге
мљхтђрђм кунаклар Казан-
га Россия ислам институ-
ты ачылуга 15 ел тулу
ућаеннан њткђрелњче ча-
раларда катнашу ния-
теннђн килде.

Мљфтияттђ узган оч-
рашу вакытында сњз фђн
џђм мђгариф љлкђсендђ
хезмђттђшлек итњ хакында
барды. Камил хђзрђт ку-
накларга "Хузур" нђшри-
ятыныћ гарђп телендђ чы-
гарган басмалары, шулай
ук нђзарђтнећ башка про-
ектлары хакында сљйлђде.
Кунаклар љйлђ намазын
нђзарђттђ укыды. Ђл-Фђтх
ректоры Габделфђттах ђл-
Бизмђ биредђ эшлђњ-
челђргђ мљрђќђгать итеп,
њзенећ нђсыйхђтлђрен, их-
лас телђклђрен ќиткерде
џђм Татарстан мљселман-
нарына иминлек-бђрђкђт
сорап дога кылды.

Мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллин Россия ислам
институты чараларына
килгђн Бљтендљнья мљсел-
ман яшьлђре ассамблеясы
(Согуд Гарђбстаны) ќитђ-
кчесенећ кићђшчесе
Фђйсал Сђат ибне Ќибер
белђн дђ очрашты.

КАМИЛ
ХЂЗРЂТ ЯЋА

ЧИШМЂ
РАЙОНЫНДА

Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт Сђмигул-
лин халык белђн очрашу,
андагы дини эшчђнлек
белђн танышу максатын-
нан республикабызныћ
Яћа чишмђ районына
сђфђр кылды.

Мљфти килњ ућаеннан
Яћа чишмђ районы мђ-
дђният йортына љлкђннђр,
мђктђп укучылары, район
имамнары ќыелган иде.
Камил хђзрђт ислам кый-
ммђтлђрен аћлатып, алар-
ны дин кушканча яшђргђ
чакырды. Њзенећ књркђм
нђсыйхђтлђрен ќиткерде,
мђдрђсђлђрдђ гыйлем туп-
ларга љндђде. Шулай ук ул
яшьлђргђ мљрђќђгать
итеп, бу тормышта матди
байлык, акча џђм хаким
булу ић мљџим нђрсђ тњгел
икђнлекне аћлатты. "Тор-
мышыбызда ић мљџиме -
иман!", - диде ул.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Бисмиллђџир-рахмђ-
нир-рахим!
Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ
рахмђтњллаџи вђ
бђракђђтњџ!

Мљхтђрђм ќђмђгать! 4 нче
ноябрьдђ џиќри буенча яћа ел
башлана. Аллага шљкер, књћел-
лђребез белђн Раббыбызга сые-
нып, догалар кылып 1435 нче
џиќри елга аяк басабыз. Ел ић
књркђм айлардан саналган
мљхђррђм ае белђн башланып
китђ.

Мђгълњм булганча, Мђккђ
шђџђрендђ динне тоту кыенлаш-
каннан соћ сљекле Пђйгамбђре-
без саллђллаџу галђйџи вђссђ-
лам џђм аныћ сђхабђлђре Мђ-
динђ шђџђренђ књченђ. Бу
књчеш, ягъни гарђпчђ ђйткђндђ
џиќра, бљтен дљнья тарихына
зур њзгђрешлђр керткђн вакый-
га. Менђ шул књчештђн башлап,
Мђдинђдђ беренче хакыйкый
ислам ќђмгыяте тљзелђ. Мђди-
нђдђн ислам, иман џђм Коръђн
нуры, ђдђп-ђхлак, тђн џђм ќан
пакьлеге бљтен дљньяга тарала.

Мљселманнар еллар хиса-
бын да Мљхђммђд Пђйгамбђр-
нећ  (с. г. в.)  Мђккђдђн Мђдинђгђ
књчкђн вакыттан саный башлар-
га килешђ. Џиќри ел исђбе ай
торышына карап алып барыла.

4 нче ноябрь мљхђррђмнећ
тђњге кљне. Мљхђррђм ае ызгыш-
талашлар, низаглар тыелган дњрт
айныћ (рђќђп, зљлкагдђ, зљл-
хиќќђ, мљхђррђм) берсе. Бу

айда кылынган гамђл-гыйбадђт-
лђребезнећ, игелекле эшлђре-
безнећ ђќер-савабын Аллаџы
Тђгалђ бик књп мђртђбђлђргђ
арттыра, иншђ Аллаџ. Пђйгамб-
ђребез Мљхђммђд (с. г. в.) њзенећ
бер хђдисендђ: "Рамазан ураза-
сыннан соћ ић фазыйлђтле ура-
за - мљхђррђм аенда тотылган

уразадыр", - ди. Икенче бер хђди-
сендђ исђ болай диелђ: "Мљхђр-
рђм аенда бер кљн ураза тоткан
кешегђ 30 кљн ураза тоткан кадђр
савап язылыр".

Раббыбыз илебезгђ имин-
лек-тынычлык биреп, тормыш-
ларыбызны бђрђкђтле итсђ иде.
Џђркайсыбызга елларыбызны

нык иманлы булып њткђрергђ,
гаилђлђребез, якыннарыбыз
бђхетен књреп яшђргђ язсын.

Мљфти Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН,

Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары

Диния нђзарђте рђисе
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ГЫЙБАДЂТ КЫЛУ ЉЧЕН ДЂ

ГЫЙЛЕМ КИРЂК
Бу атнада Россия ислам
институты ачылуга - 15
ел, Коръђнхафизлар
ђзерлђњ њзђгенђ 10 ел
тулу ућаеннан тантана-
лы чаралар булып узды.
Бђйрђм ућаеннан Казан-
да "Изге коръђнхафиз-
лар тормышында урта-
чалык" дигђн мђгариф
форумы, ислам дисцип-
линалары џђм гарђп
теле буенча VI Бљтенрос-
сия олимпиадасы, сту-
дентларныћ VII Мљсел-
ман халыклары њзешчђн
кинофестивале оешты-
рылды.

Россия ислам институты
1998 нче елда ачыла. Вуз ислам
теологиясе, тарих, хокук, тел, ис-
лам икътисады юнђлешендђ Рос-
сия мљселман љммђтенђ хезмђт
итђ торган белгечлђр ђзерли.

РИИныћ тљп бинасындагы
чаралар изге Коръђн сњрђлђрен
укудан џђм дога кылудан башла-
нып китте. Тантананы ректор
Рђфыйк Мљхђммђтшин ачып
ќибђреп, 15 еллык юбилейларын
билгелђп њтњгђ чиксез шатлану-
ын белдерде. "Уку йорты љчен 15
ел вакыт - бик аз, ђмма мљселман
вузы љчен, бигрђк тђ Россиядђ -
бу бик саллы дата", - диде ул.

Республика Хљкњмђте исе-
меннђн Татарстан Республика-
сы Премьер-министры урынба-
сары - мђгариф џђм фђн мини-
стры Энгель Фђттахов сђламлђ-
де. Ул њз чыгышында илебездђ
югары мљселман мђгарифенећ
чишмђ башында торган РИИ
љчен 15 елныћ мљџимлеген бил-
гелђп њтте. "Россиядђ берен-
челђрдђн булып нђкъ менђ Ка-
занда шушы уку йорты оеша, ул
бњген дђ илебезнећ ђйдђп бару-
чы ислам уку йортларыннан са-
нала. Узган гасырныћ туксанын-
чы еллары ахырында институт
дђњлђт белђн мљселман
ќђмђгатьчелеге арасындагы
мљнђсђбђтлђрне коруда яћа этап
булды. Бу чорда књп гасырлар
дђвамында илебез мљселманна-
рына хас булган традициялђрне
Россиянећ иќтимагый-сђяси

џђм рухый тормышына кайтару
љчен шартлар тудыру зарурлы-
гын ныклап аћлау барлыкка
килђ", - диде министр. Э.Фђтта-
хов сњзлђренђ караганда, бњген-
ге кљндђ мљселман дин ђџеллђ-
рен џђм дин белгечлђрен
ђзерлђп чыгарырга кирђк. Алар
књпконфессияле ќђмгыятьтђ
яшђњ њзенчђлеклђрен белергђ
џђм аћларга тиеш. "Татарстан
хакимияте органнары, мљсел-
ман уку йортларына, ић берен-
че чиратта, Россия ислам инсти-
тутына ярдђм књрсђтеп, шушы
мљџим максатларны тормышка
ашыруны књз алдында тота.
Мљселман уку йортлары, бигрђк
тђ вузлар тљп бурычны њтђргђ -
белемле, югары ђзерлекле дин
ђџеллђрен хђзерлђп чыгарырга
тиеш. Шунысы кљн кебек ачык:
бњгенге шартларда югары уку
йортлары моныћ белђн генђ
чиклђнђ алмый. Шућа књрђ алар
алдында мљселман зыялыларын
џђм дин белгечлђрен ђзерлђп
чыгару бурычы тора. Ќђмгы-
ятьтђ исламга каршы карашлар-
ныћ таралуын чикли алырлык,
ислам турында мђгълњматы бул-
ган џђм толерант мљнђсђ-

бђтлђрне дђвам итђ алырлык зы-
ялылар катлавы булырга тиеш",
- диде Энгель Фђттахов, алга таба
да РИИныћ яшь коллективыныћ
бу бурычларны њтђњгђ њзеннђн
зур љлеш кертђчђгенђ ышаныч
белдереп.

КФУныћ Халыкара мљнђ-
сђбђтлђр институты директоры
Рамил Хђйретдинов та: "Бу ел-
лар эчендђ РИИ зур џђм
књплђргђ њрнђк булырлык юл
њтте", - дип белдерде. Ул Дђњлђт
Эрмитажы директоры Михаил
Пиотровскийныћ: "Академик
ислам белеме белђн ислам дини
тђгълиматы арасында бђйлђнеш
булырга тиеш. Гуманитар
фђннђр дин џђм гыйлем, дин џђм
фђн арасында књпер булып
тора", - дигђн сњзлђрен китереп,
гуманитар фђннђрнећ, бигрђк тђ
исламны љйрђнњ фђненећ
мљселман мђгариф системасын
оештыруныћ нигезендђ торуы-
на басым ясады. Рамил Хђйрет-
динов сњзлђренђ караганда,
бњген Россия ислам институты
мљселман белеме бирњдђ ђйдђп
баручылардан санала. КФУныћ
џђм РИИныћ тарих џђм ислам
мђдђнияте љлкђсендђ белгечлђр

ђзерлђњ буенча федераль про-
граммасын тормышка ашыруы
дљньяви фђннђр џђм ислам гый-
леменећ тыгыз бђйлђнешлђренђ
ачык мисал булып тора.

Татарстан мљфтие урынба-
сары, њзе дђ шушы уку йортын
тђмамлаган Рљстђм хђзрђт
Хђйруллин институтныћ дин
ђџеллђрен ђзерлђвен, имамнар-
ныћ квалификациясен књтђрњгђ
зур љлеш кертњен билгелђп њтте.

Чит илдђн килгђн кунаклар
да Россия ислам институты эш-
чђнлеген ућай яктан гына бђялђп
њтте. Димђшкъ шђџђре мљфтие,
"Ђл-Фђтх" институты ректоры
Ђбдњлфђттах ђл-Бизмђ биредђ
элек тђ булган. Шућа књрђ ул вуз-
ныћ потенциалын югары бђяли.
Аныћ сњзлђренчђ, Аллаџы
Тђгалђгђ гыйбадђт кылу љчен дђ
гыйлем кирђк. Ђ Россия ислам
институтында шућа љйрђтђлђр
дђ. Согуд Гарђбстаны Корольле-
генећ Россиядђге Тулы вђкалђт-
ле вђкиле Хђсђн Гали Ќђгъфђр
дђ Казандагы вузныћ тљрле
љлкђлђрдђ белем бирњдђ ђйдђп
баруын ассызыклап њтте.

Римма ГАТИНА,
"Татар-информ"

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР

МЉФТИ
УРЫНБАСАРЫ -
ЭШЧЕ ТЉРКЕМДЂ

Казан мэриясенећ мил-
лђтара џђм динара мљнђ-
сђбђтлђрне саклау, ныгыту
буенча  эшче тљркемнећ бе-
ренче утырышы њткђрелде.
Ђлеге эшче тљркемгђ Татар-
стан мљфтие урынбасары
Илдар хђзрђт Баязитов та
керде.

ЯТИМ БАЛАЛАРГА
ЭКСКУРСИЯЛЂР
ОЕШТЫРЫЛА

Татарстан мљселманна-
ры Диния нђзарђте балалар
йортларында тђрбиялђнњ-
челђр љчен "Књћелле кани-
куллар" дип аталган акция
уздыра. Балалар љчен мах-
сус программа эшлђнгђн.
Программада Казан циркы-
на, аквапаркка, кинотеатрга,
театрга бару, атта йљрњ џђм
тљрле экскурсиялђр оешты-
ру каралган.

Нђзарђтнећ хђйрия бњле-
ге хезмђткђрлђре Казан деви-
ант тђртипле балалар йор-
тында тђрбиялђнњчелђрне
Казан циркына алып барды.
Ял кљне исђ Чистай балалар
йортындагы балалар Ярдђм
мђчетендђ булып, Књзлђре
књрмђњчелђрне тернђклђн-
дерњ њзђге белђн танышты,
аннары циркка юл тотты.

5 нче ноябрьдђ Чистай
балалар йортында тђрбиял-
ђнњчелђрне аквапаркка, ка-
фега алып бару кљтелђ. 7 нче
ноябрьгђ исђ Норлат бала-
лар йортында тђрбиялђнњ-
челђр љчен Казанга сђфђр
оештыру ниятлђнелгђн.

МЉСЛИМ
ИМАМНАРЫ ДИНИ

ГЫЙЛЕМНЂРЕН
НЫГЫТА

Бу кљннђрдђ Дин ђџел-
лђренећ квалификациясен
њстерњ њзђгендђ Мљслим
районы дин ђџеллђре
њзлђренећ гыйлемнђрен
ныгыта. 28 нче октябрь
кљнне Татарстан мљфтиенећ
мљхтђсиблђр белђн эшлђњ
буенча урынбасары Рљстђм
хђзрђт Хђйруллин ђлеге
њзђктђ булып, авылларда эш-
лђњче имамнар белђн
ђћгђмђ корды, авыл мђчетл-
ђрендђге хђллђрне белеште.
Дини эшчђнлек алып бару-
га бђйле мђсьђлђлђргђ кагы-
лышлы сљйлђшњдђ имамнар
њзлђренећ телђк-тђкъдимнђ-
рен ќиткерде. Аерым алган-
да, алар мђчетлђрне ќылы-
туга, авылдагы яшь имам-
нарныћ хезмђт стажын бул-
дыруга кагылышлы сораула-
рын ќиткерде.

Рљстђм хђзрђт алга таба
да ђлеге њзђккђ белемнђрен
књтђрергђ килгђн џђр район
имамы белђн шушындый
очрашулар њткђрергђ џђм
аларныћ телђклђрен мљф-
тигђ ќиткерергђ ниятли.

Мљслим районында
барлыгы 24 имам дини эшч-
ђнлек алып бара. Укырга шу-
ларныћ унбише килгђн.

МЉХЂРРЂМ АЕ ЏЂМ ЏИЌРИ ЯЋА ЕЛ ЌИТЂ
лаџу галђйџи вђссђлам аларга
болай дип ќавап биргђн: "Сезгђ
караганда Муса пђйгамбђр
безгђ якынрак". Рђсњлебез
Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи
вђссђлам шушы кљнне уразада
булган. Ул њзенећ љммђтен, мљэ-
мин-мљселманнарны да бу
кљндђ ураза тотарга љндђгђн.
Гашњрђ кљнендђ башка књп кенђ
бљек вакыйгалар да булган. Бу
кљнне Бљек Раббыбыз дљньяны,
Адђм галђйџиссђламне яралт-
кан, Нух галђйџиссђламнећ
кљймђсе тауга килеп ќиткђн,
Ибраџим галђйџиссђлам туган
џђм мђќњсилђрнећ учагыннан
коткарылган, Ђюб галђйџиссђ-
лам авыруыннан терелгђн, Йо-
сыф галђйџиссђлам олы
дђрђќђлђргђ ия булган џ. б.

Мљхђррђм ае да, рђќђп, ра-
мазан џ. б. айлар кебек њк, изге-

шђрђф ай булып санала. Ђгђр дђ
ай буе ураза тоту хђлебездђн
килмђсђ, мљхђррђм аеныћ унын-
чы џђм унберенче кљннђрендђ
генђ булса да ураза тотарга ты-
рышырга тиешбез. Ђ ић хђерле-
се - рђттђн љч кљн тоту: мљхђррђм
аеныћ 9 нчы, 10 нчы џђм 11 нче
кљннђрен ураза белђн уздырсак,
Аллаџныћ чиксез рђхмђтлђренђ
ирешербез.

Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи вђссђламнђн: "Мљхђр-
рђм аеныћ Гашњрђ кљнендђ ура-
за тотсаћ нинди савапларга ире-
шергђ була соћ?" - дип сорагач,
ул: "Узган елыгызныћ гљнаџла-
рын, хата-кимчелеклђрен Ал-
лаџы Тђгалђ гафу итђр, истигъ-
фар кылыр", - дигђн.

Мљхђррђм ае - изге ай. Бу
айда кылынган гамђл-гыйбад-
ђтлђребезнећ, игелекле эшлђ-
ребезнећ ђќер-савабын Ал-
лаџы Тђгалђ бик књп мђр-

тђбђлђргђ арттыра џђм аныћ
хакыйкый ђќерен без Аллаџ
Раббыбыз хозурындагы Кы-
ямђт кљнендђ генђ аћлаячакбыз.
Лђкин, шул ук вакытта, адђм
баласы гљнаџ кылса, аныћ
гљнаџлары љчен дђ ќђза була-
чак. Шуны истђ тотсак иде. Ха-
кыйкый инану белђн инанып,
мљхђррђм айларыныћ џђр
кљнен гамђл-гыйбадђт кылып
уздырырга тырышсак иде.
Нђфел уразалары, нђфел на-
мазлары, игелекле эшлђр бул-
сынмы, ић мљџиме - шуларны
кылырга ашыгып-ашкынып
торсак иде. Бер-беребезгђ мђр-
хђмђтле булып, иминлек тарат-
сак иде. Кайберђњлђр: "Гый-
бадђт фђкать уразадан, намаз-
дан гына гыйбарђт", - дип уй-
лый. Болай дип уйлаучылар зур
хата кыла. Гыйбадђтебез - бер-
беребезгђ игелек кылу, мђр-
хђмђтле булу, шђфкатьлелек

књрсђтњ, ярдђм кулы сузарга
тырышу; ярдђмнећ ниндие дђ -
матдимы яисђ рухыймы - без-
нећ љчен гыйбадђт икђнлеген
онытмыйча, Аллаџка ялварып,
игелекле эшлђр кылырга ашык-
сак иде. Пђйгамбђребез саллђ-
ллаџу галђйџи вђссђлам дђ:
"Килђсе елныћ мљхђррђм аен
књрђ алсам, џичшиксез, ураза
тотар идем", - дип ђйткђн.

Менђ безгђ Аллаџ Раббыбыз
быелгы мљхђррђм аен књрергђ
насыйп иткђн икђн, ураза тотып,
гамђл-гыйбадђттђ булып, Раб-
быбызныћ чиксез рђхмђтенђ -
шушы дљньяныћ да, ахирђт тор-
мышыныћ да бђхет-сђгадђтенђ
ирешергђ Аллаџ Раббыбыз
џђрбарчаларыбызга да насыйп
итсђ иде.

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтенећ

дђгъвђт бњлеге
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СОРАУ. Коръђн укыган ва-
кытта мин Пђйгамбђрне (аћа
Аллаџныћ рђхмђте вђ сђламе
булса иде) искђ алуларын
ишетсђм, мића бу вакытта кый-
рађтне калдырып торып, сала-
ват ђйтергђ кирђкме?

ЌАВАП. Мондый очраклар-
да кыйрађтне калдырып торып,
салават ђйтергђ кирђкми, салават
ђйтњне Коръђн укуыћны тђмам-
лагач башкарырга мљмкин.

"Ђл-Фђтава Ђл-Џиндия" кита-
бында болай дип ђйтелђ:

Ђгђр дђ Коръђн укыган кеше,
Пђйгамбђр (с. г. в.) исемен
ишетсђ, аћа салават ђйтњ ваќиб
тњгел; Коръђн укуын тђмам
иткђч, салават ђйтње яхшы  булыр.
Бу турыда "Ђл-Йђнђбиг" кита-
бында ђйтелгђн.

СОРАУ. Ђгђр дђ мин
Пђйгамбђр (с. г. в.) исемен
Коръђндђ укысам, мића бу ва-
кытта салават ђйтергђ кирђ-
кме?

ЌАВАП. Сезнећ салават
ђйтми генђ Коръђн укуыгызны
дђвам итњегез яхшырак булыр.

"Ђл-Фђтава Ђл-Џиндия" кита-
бында бу турыда болай диелђ:

Ђгђр дђ кеше Коръђн укый
џђм [Коръђндђ] Пђйгамбђр (с. г.
в.) исемен укый икђн, бу вакытта
салават ђйтњгђ караганда, аны
"назм" џђм "таглиф" белђн  (ягъ-
ни, Коръђндђ ићдерелгђнчђ) уку
яхшырак булыр. Ђгђр дђ ул
Коръђн укуын тђмам иткђч, са-
лават ђйтсђ - яхшы; ђгђр дђ ул уку-

3

Намаздан соћ кул

бирешњнећ хикмђтлђре

"Дин вђ мђгыйшђт" газетасы редакциясенђ ис-
лам диненђ, дини йолаларны њтђњгђ кагылыш-
лы бик књп сораулар килђ. Бњгенге сђхифђбездђ
шуларныћ кайберлђренђ Њзђклђшкђн дини оеш-
ма - Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте
рђисе, мљфти Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН
ќавап бирђ.

ын тђмам иткђч, салават ђйтмђсђ
- бу ваќиб тњгел; бу турыда "Ђл-
Мљлтђкат" китабында ђйтелгђн.

СОРАУ. Мљгаен, Коръђн уку
яхшыракмы, ђллђ инде Пђйгам-
бђргђ (с. г. в.) салават ђйтњме,
дип књп кешелђр њзлђренђ сорау
куядыр. Чынлап та, кайсы яхшы-
рак?

ЌАВАП. Намаз укырга
рљхсђт ителмђгђн вакытларда
(кояш чыкканда, кояш зђвђлдђ
торганда, кояш баеганда), Пђ-
йгамбђргђ (с. г. в.) салават ђйтњ
яхшы, ђ калган вакытларда Коръђн
уку љстенлерђк исђплђнђ.

 "Ђл-Фђтава Ђл-Џиндия" ки-
табында болай дип ђйтелђ:

Имам Ђл-Баккалидан:
"Коръђн уку яхшыракмы, ђллђ
инде салават ђйтњме?" - дип со-
раганнар. Ул болай дип  ќавап
биргђн: "Кояш чыкканда џђм на-
маз уку мђкруџ булган вакытлар-
да (кояш чыгу, кояш зђвђлдђ тору,
кояш баю) Коръђн укуга караган-
да, Пђйгамбђргђ (с. г. в.) салават
ђйтњ, дога уку, тђсбих ђйтњ яхшы-
рак, чљнки "сђлђфњ-салих" (ягъ-
ни cђхабђлђр џђм табигыйннар)
бу вакытларда Коръђн укымаган,
ђ тђсбих ђйткђн. Бу турыда "Ђл-
Гараиб" китабында ђйтелгђн.

СОРАУ. Ђгђр дђ без Пђйгам-
бђрнећ (саллђллаџу галђйџи
вђссђлам) исемен ишетђбез икђн,
аны ишеткђн саен салават
ђйтергђ тиешбезме?

ЌАВАП.
Ђгђр дђ кеше Пђйгамбђр (с.

г. в.) исемен ишетђ икђн, ул аћа
салават ђйтергђ тиеш, ђгђр дђ ул
аны мђќлестђ берничђ тапкыр
ишетсђ, бу вакытта салават ђйтњ
буенча галимнђрнећ фикерлђ-
ре тљрлечђ. Мђсђлђн, аларныћ
кайберлђре бер тапкыр гына са-
лават ђйтергђ кирђк ди, бу ту-
рыда  "Фђтава Кадыхан" кита-
бында да ђйтелђ. Бу мђсьђлђ
буенча "Ђл-Кунья" китабында
тњбђндђгечђ аћлатылган. Имам
Тђхави, Пђйгамбђр (с. г. в.) исе-
мен ишеткђн саен салават ђйтњ
- ваќиб гамђл (мђќбњри кылы-
нырга тиешле гамђл) булып
тора дип аћлата, аныћ фике-
ренчђ, мондый фђтва иќмаг (га-
лимнђрнећ гомуми бер фи-
кергђ килње) буенча чыгарыл-
ган фђтва; бу турыда Ђл-
Вђлвђлиќи" китабында да
ђйтелђ (бу "Тђкъва"лыкка якын
булып тора).

Ђгђр дђ кеше Пђйгамбђр (с.
г. в.) исемен ишетњ белђн салават
ђйтми калса, бу аныћ њтђлмђгђн
бурычы булып кала, лђкин, Ал-
лаџы Тђгалђгђ зикер ђйтњдђн аер-
маты бар, аны ђйтми калу љчен
башка урын булмаячак. Чљнки
кешенећ бар вакыты да Аллаџка
зикер, тђкбир ђйтњ љчен бил-
гелђнгђн. "Сђлам" гыйбарђсен
(мђсђлђн, "галђйџиссђлам") сала-
ват ђйтњ (мђсђлђн "галђйџис-
сђлят") алмаштыра ала. "Ђл-Га-
раиб" китабында да шулай аћла-
тыла.

СОРАУ. Исламда намаздан
соћ кул кысышуныћ хикмђте ту-
рында тђфсиллђбрђк аћлатса-
гыз иде.

ЌАВАП.
Соћгы вакытларда мљсел-

маннар арасында намаз укыган-
нан соћ кул кысышу мђсьђлђсе
буенча аерым бер тенденция
башланып китње књзђтелђ.

Бер яктан, бу гамђлне хупла-
маучыларныћ аны катгый кире
кагуларын, ђ икенче яктан, аны
хуплаучыларныћ мондый прак-
тиканы кулланмаучыларны
сњгњен ишетергђ туры килђ. Ал-
лаџы Тђгалђнећ ярдђме белђн без
бу мђсьђлђгђ ачыклык кертергђ
тырыштык.

"Ђд-Дњррел Мохтар" кита-
быныћ "Ђл Хђдр вђл Ибаџа"
бњлегендђ имам Хаскафи болай
дигђн:

Мљсђфђхђ (кул кысышу) -
рљхсђт ителгђн гамђл, чљнки ул
бик борынгыдан килгђн мљтђвир
сљннђт (бик борынгыдан љзлек-
сез гамђл кылынып килгђн
сљннђт). Пђйгамбђр (с. г. в.) бо-
лай дип ђйткђн: "Мљселман туга-
ныныћ кулын кысып, аны селкеп
алган кеше, ул кешенећ гљнаџла-
рын селкеп тљшерер".

Бу авторныћ "Ђд-дурар",
"Ђл-Кђнз", "Ђл-Викая", "Ђн-Ну-
кая", "Ђл-Маќма", "Ђл-Мљлтђкђ"
џђм башка китапларында ките-
релгђннђрнећ эзеннђн барып,
гомуми нђтиќђлђр чыгаруы -
мљсђфђхђтнећ (кул кысышуныћ)
икенде намазыннан соћ да рљхсђт
ителгђн гамђл булуын ачыклый.

Ђ бу гамђлне бидгать дип ата-
учылар аныћ мљбах хђсђн бидгать
(мљбах яхшы бидгать) булуы ту-
рында яза.

Бу мђсьђлђ имам Нђвавиныћ
"Ђл-Ђзкђр" китабында џђм баш-
ка галимнђр китапларында да
шулай итеп аћлатыла.

Имам Нђвавиныћ "Ђл-Маќ-
ма" китабы шђрехчесе аныћ "ир-
тђнге џђм икенде намазлардан
соћ мљфђсђхђ эшлђњнећ бер-
нинди дђ начарлыгы юк џђм
аныћ бу гамђлне "мљбах хђсђн
бидгать" гамђл" дип билгелђве
бу билгелђмђлђрне њзара яраш-
тыру (љчен эшлђнгђн) дип аћла-
та.

Ибне Габидин "Раддел Мох-
тар" китабында "Ђл-Ђзкђр"дђге
имам Нђвавиныћ сњзлђрен аћла-
тып болай дип ђйтђ:

Имам Нђвави бу китабында:
"Белегез, мљселманнарныћ оч-
рашкан саен мљсђфђхђ кылулары
(кул кысып књрешњлђре) - ул
мљстђхђб гамђл, ђ иртђнге џђм
икенде намазыннан соћ бу гамђ-
лне кылуга шђригатьтђ бернин-
ди нигез дђ юк, тик бу очракта да,
бернинди начарлык та юк, чљнки,
"мђсђфђхђ"нећ нигезе - сљннђт.
Мљселманнарныћ кайбер халђт-
лђрдђ (хђллђрдђ) бу љлкђдђ артык
тырышлык књрсђтњлђре, ђ (кай-
бер) књп халђтлђрдђ ("мљсђ-
фђхђ"не) кылмый калулары (хђтта
аларныћ књп љлешендђ дђ), алар-
ныћ артык тырышлык књрсђткђн
"кайбер бу халђтлђрен" -
сљннђтлђр исемлегеннђн чыгар-
мый", - дигђн.

Ибне Габидин болай дип
дђвам итђ:

"Шђех Ђбел Хђсђн ђл-Бикри:
"(Имам Нђвави) билгелђп

киткђн иртђнге џђм икенде нама-
зыннан соћ "мљсђфђхђ кылу" - ул
вакытларныћ  гадђте булган", -
дигђн. Шул рђвешле гамђл кылу
џђр намаздан соћ (безнећ вакыт-
ларда да була). Шулай ук, имам
Ђш-Шурунбулђли дђ имам Ђш-

Шђмси ђл-Ханутиныћ "мљсђфђхђ
кылу" турында ђйткђн сњзлђре
буенча ошаш мђгълњмат китерђ.

Имам Ђт-Тахтави њзенећ
"Хашия" џђм "Маракил-Фђлях"
дигђн хезмђтлђрендђ болай дип
ђйтђ:

"Бу да (мљсђфђхђ кылу да),
очрашкан џђм џђр намаздан соћ
- сљннђт".

Ђ шђех Габдел-Гани ђн-
Нђблњси намаздан соћ
"мљсђфђхђ кылу" мљнђсђбђтле
болай дип ђйткђн:

"Бу (мљсђфђхђ кылу) - кул
кысып књрешњнећ гомуми ка-
гыйдђлђре сљннђтенђ керђ".

Алга таба без намаз укыган-
нан мљсђфђхђ кылуныћ дљрес
икђнлеге турында бер хђдис ки-
терђбез:

"Аби Ќухайфадан тњбђн-
дђгелђрне китерђлђр:

"Аллаџныћ Рђсњле (с. г. в.)
тљш вакытында "Батха" дигђн
ќиргђ килеп тђџарђт алды џђм
аннан соћ, ике рђкђгать љйлђ, ике
рђкђгать икенде намазларын
укыды, аныћ алдында сљћге тора
иде. Аныћ каршыннан бер хатын-
кыз њтеп китте џђм (намаздан
соћ) кешелђр, Пђйгамбђрнећ (с.
г. в.) каршына килеп басып, аныћ
ике кулын кулларына алып
њзлђренећ битлђренђ куя, алар
белђн битлђрен ышкый башла-
ды". Аби Ќухайфа алга таба бо-
лай дип дђвам итђ: "Мин дђ ки-
леп аныћ ике кулын кулларыма
алдым да њз битемђ куйдым.
Аныћ куллары мића боз кебек
салкын, миск кебек хуш исле то-
елдылар" (имам Бохари. "Фђтхел-
Бари" 6/565).

Явиз ибне Ђсвадтан шуны
тапшыралар: ул Пђйгамбђр (с. г.
в.) белђн намаз укыган џђм шул
сњзлђрне ђйткђн:

"Намаздан соћ кешелђр то-
рып басып аныћ янына килде дђ,
кулларын кулларына алып, њз
битлђрен сыйпый башлады. Мин
дђ аныћ кулларын кулларыма ал-
дым, алар белђн битемне сыйпа-
дым, алар мића боздан да салкын-
рак, мисктан да хуш ислерђк то-
елды".

Мљсђфђхђне ничек кылуга
(кул кысышуга) мљнђсђбђтле "Ђд-
Дњррел Мохтар"да шундый
сњзлђр бар:

"Ђл-Кунья" китабында болай
диелгђн: "Мљсђфђхђ"не ике кул-
лап кылу - сљннђт".

Ђ "Раддел-Мохтар"да бу
мђсьђлђ буенча шундый юллар
бар:

"Мљсђфђхђ - бер кешенећ
учларын икенче кешенећ учла-
рына тидереп књрешње, бу вакыт-
та бер-берлђренђ караулары. Ђ
бармаклар белђн генђ орыну
мљсђфђхђ тњгел; ђ "сђлам" дип
ђйткђч, кулларда књрешкђн ва-
кытта ниндидер чњпрђк яки баш-
ка материалдан љстђмђ катлам-
сыз (биялђйсез),  баш бармакны
(икенче кешенећ) баш бармагы-
на орындырып, ике куллап
мљсђфђхђ (кылу) - сљннђт. Чљнки,
баш бармакта сљюне арттыра
(њстерђ) торган кан тамыры (бар).
Шулай ук, бу Кухистани џђм баш-
калар китергђн хђдистђ књр-
сђтелгђн".
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Адђм баласын тђрби-
ялђњгђ килсђк, ић элек
тђрбия нигезенђ - Аллаџ-
ныћ Коръђни-Кђрименђ
џђм Пђйгамбђребезнећ
(с. г. в.) сљннђтенђ
ђйлђнеп кайтабыз. Раб-
быбыз безгђ яшђњ тђрти-
бе итеп Коръђни-Кђрим-
не ќибђрде. Раббыбыз-
ныћ вђгъдђсе, Коръђни-
Кђримнећ хљкемнђре Кы-
ямђткђ чаклы њзгђр-
мђячђк. Без шул юлдан
барсак, бер дђ адашма-
быз, иншђ Аллаџ.

"Џђрбер Адђм баласы фит-
рый иман белђн туа, аннан соћ
ђти-ђнилђре аны яки яџњди, яки
нђсари, яки мђќњси итђ", - дип
ђйтелђ Пђйгамбђребезнећ (с. г. в.)
хђдисендђ. Ђлбђттђ, баланы ђни
карынында булганда ук тђрбия-
ли башларга кирђк, чљнки Адђм
баласыныћ бљтен тереклеге шун-
нан башлана. Ђйе, ђгђр дђ безнећ
агачыбыз яхшы ќимеш бирсен
дисђк, агачны утыртканчы баш-
та урынын сайларга, ќирен
ђзерлђргђ, аннан соћ эшкђртергђ,
суын вакытында сибђргђ кирђк.
Шул чакта гына ќимешебез
тђмле булачак. Балага 6-7 яшь тул-
ганчы њзен акыл белђн идарђ ит-
њне сећдерергђ кирђк. Бу нђрсђ
дигђн сњз соћ? Беренчедђн, яхшы-
дан яманны аера белергђ љйрђтњ.
Икенчедђн, хак белђн нахакны
(алдашмаска, урлашмаска) дљрес
итеп аћлату. Џђрбер бала ислам
динендђ булган хђлдђ дљньяга
килсђ дђ, ђти-ђнисенећ яки ялган
тђрбиячелђр џђм укытучылар
тђрбиясе нђтиќђсендђ аныћ
тљрле юлга кереп китње ихтимал,
шућа књрђ бу нђрсђгђ бик нык
игътибар бирергђ кирђк.

"Кечкенђлђргђ хљрмђт
књрсђтмђњче џђм љлкђннђрнећ
хакларын њтђмђњче кеше - бездђн
тњгел", - ди Аллаџныћ рђсњле (с.
г. в.). Ќђмгыятьнећ тљзеклеге дђ,
нигездђ, љлкђннђрне кадерлђњ
џђм кечкенђлђргђ карата
мђрхђмђтле булуга бђйле. Кеч-
кенђлђргђ мђрхђмђтле булу, алар-
ны џђрвакыт иркђлђп тору дигђн
сњз тњгел, бђлки аларга шђфкать
юлы белђн дљньяви џђм дини
тђрбия бирњ. Ата-ана њзенећ ба-
ласына яхшы тђрбия џђм ђдђп-
ђхлактан да артыграк бњлђк бирђ
алмас. Дини гамђллђрдђ тђрби-

ялђнгђн балалар џђрвакытта
аерылып торалар, чљнки бала
аякка басып, ђз-мђз сљйлђшђ
башлагач, шул дини гаилђдђ бул-
ган хђяттђ тђрбия ала башлый.
Ягъни ђти-ђнисе намаз укуын
књрсђ, ул алар артыннан кабат-
лый. Бала 3-4 яшендђге чорда
тирђ-юньне игътибар белђн
књзђтњчђн, ђ аннан соћ ишеткђн-
књргђннђрен гамђлдђ дђ кулла-
нырга тырыша. Бигрђк тђ сљйлђм
тђртибен, њз-њзен тоту кагыйдђл-
ђрен љйрђтњ кирђк бу яшьтђ. Бала
кечкенђдђн њк њзенећ динен, те-
лен, гореф-гадђтлђрен белергђ
тиеш. Бу - безнећ бурыч. Миллђт
џђм дин-ислам тарихын белмђгђн
баланы камил тђрбия алган дип
ђйтеп булмый. Бљек рус галиме,
педагог џђм психолог Константин
Ушинский: "Милли тђрбия генђ
кљткђн нђтиќђне бирђ, тулы кан-
лы шђхеслђр формалаштыра", -
дигђн.

Безне совет чорында миллђ-
тсез, динсез кавем итеп тђрби-
ялђргђ тырышып карадылар, тик
нђтиќђсе булмады, чљнки татар-
мљселман гаилђ тђрбиясе бетмђ-
де - ђлхђмдњллиллђџи шљкер, ђти-
ђнилђребез, ђби-бабайларыбыз
безне тђрбиядђн ташламады.
Кызганыч, бњген дђ миллђткђ,
исламга каршы булган кайбер тар
фикерле адђмнђр: "Исламда
миллђт юк, милли њзенчђ-
леклђргђ, гореф-гадђтлђргђ урын
юк", - дип акыл сатарга ярата. Ђ
бит миллђтлђр кирђк булмаса,
Аллаџ аларны яралтмас, аћлатып
аятьлђр ићдермђс иде. Милли
њзенчђлеклђрне санга сукмау,
гореф-гадђтлђрне инкарь итњ
Аллаџка каршы килњ була. Аллаџ
Раббыбыз Коръђни-Кђримдђ
("Хљќњрђт (Бњлмђлђр)" сњрђсе,
13 нче аять): "Йђђђђ
ђййњџђннђђсњ иннђђ халђ-
конђђкњм мић зђкђрињ њђ њћсђђ
њђ ќђгђлнђђкњм шњгњњбђњ њђ
кабђђђђ илђ литђгђђрафњ, иннђ
ђкрамђкњм гићдђллааџи ђтка-
акњм", ягъни: "Ђй, адђм балала-
ры! Хактыр ки, Без сезне бер ир,
бер хатын итеп яралттык. Бер-бе-
регез белђн аралашыгыз дип, сез-
не кавемнђр вђ кабилђлђргђ аер-
дык. Хактыр ки, гљнаџ кылудан
курыккан кеше Аллаџ каршы-
сында ић олы абруй казаныр.
Шљбџђсездер ки, Аллаџ барысын
да белеп, барысыннан да
хђбђрдар булып тора", - диде.
Тљрле дин, миллђт халыкларныћ
Ќир йљзендђ књплеге, тљрлелеге,

бер-берсен хљрмђт итеп яшђњлђ-
ре генђ гармония тудыра. Милли
тђрбия, милли аћ, милли горур-
лык башка халыкларны кимсетњ
хисабына булырга тиеш тњгел.
Аллаџ Раббыбыз Коръђндђ:
"Йђђђђ ђйњџђллђзиинђ ђђмђнњњ
лђђ йђсхар кањмњм мић кањмин
гђсђђђ ђй йђкњњнњњ хайрам
минџњм" ("Хљќњрђт" сњрђсе, 11
нче аять), ягъни: "Ђй, мљэминнђр.
Бер тљркемегез икенчесен мыс-
кыллап кљлмђсен (кимсетмђсен).
Бђлки алар (мыскыллаучыдан)
књпкђ яхшыдыр", - диде. Гарђп,
тљрек, европалы, йђ руска охшар-
га тырышып, њз миллђтебезгђ
тњбђнсетеп карасак, телебезне,
динебезне хљрмђтлђми инкарь
итсђк, ђлеге илаџи аятькђ каршы
килњчелђр булмабызмы? Шул ук
вакытта башка бер миллђтне ким-
сетеп карау да дљрес тњгел. Аллаџ
Раббыбыз безгђ бу аятьтђ: "Мљэ-
миннђр", дип эндђште, димђк,
иманлы тђрбиялђнгђн кеше њз
миллђтенђ дђ тњбђнсетеп кара-
мас, башка миллђтне дђ ким-
сетмђс. Менђ боларны ул-кызла-
рыбызга ныклап ќиткерергђ
кирђк, ќђмђгать.

Ќир йљзендђ бик књп булсак
та, башка књпсанлы, мђсђлђн, рус
халкына караганда  Россиядђ без
бик аз. Безнећ кебек милли џђм
дини азчылыкны тђшкил итњче
халыкка њзебезнећ милли њзенч-
ђлеклђрне, динебезне џђм
мђдђниятебезне саклау аеруча
мљџим. Бу мђсьлђгђ ќитђрлек
игътибар бирелмђсђ, халык юга-
лыр. Шундый аяныч хђлгђ калмас
љчен џђрберебез хђлебездђн
килгђн кадђр динебез вђ миллђ-
тебез љчен тырышып файдалы
эшлђр эшлђргђ тиешбез. Алар-
ныћ ић мљџиме - бала тђрбиялђњ.
Бу - миллђтебезнећ ић олуг ва-
зыйфаларыныћ берсе.

"Сљй халыкныћ дљньясын!" -
ди шагыйрь, ягъни аныћ яшђњ
рђвешен, гореф-гадђтлђрен, те-
лен, мђдђниятен, ђдђбиятын,
сђнгатен кабул итђргђ, буыннан-
буынга књчеп килгђн традициял-
ђрне саклап яшђргђ љнди сљекле
шагыйребез. Њз халкыћнын
дљньясын яратыр љчен ић элек
аны белергђ, шул мохиттђ њсђргђ,
тђрбиялђнергђ кирђк. Халыкныћ
язылган џђм язылмаган канунна-
ры, гореф-гадђтлђре кечкенђдђн
баланыћ канына, аћына сећдере-
лергђ тиеш, шул рђвешчђ џђр
миллђтнећ, халыкныћ њз мђдђни-
яте, милли йљзе барлыкка килђ.

Хђзерге заман яћа шаукым
алып килде. Соћгы елларда яшь-
лђрнећ књплђп шђџђрлђрдђ
тљплђнеп калуы, шђџђрлђрдђ генђ
тњгел, авыл мђктђплђрендђ дђ ана
теле дђреслђренећ кыскартылуы,
укытылмавы, балалар саны аз
булган мђктђплђрнећ ябылуы,
озак еллар ил књлђмендђ алып
барылган атеистик тђрбия, имам-
нарныћ тђрбиялђнмђве, мђчет-
мђдрђсђлђрнећ эшлђмђве бер-
ничђ яшь буынны ислам ди-
неннђн, татар теленнђн, ђдђбия-
тыннан, милли мђдђнияттђн чит-
лђштереп љлгерде. Ђ соћгы еллар-
да, кызганыч ки, татар балалары
бер-берсе белђн рус телендђ ара-
лаша башлады, ђби-бабайлары-
быздан килгђн гореф-гадђтлђргђ
игътибар кимеде. Элек гљрлђп
торган авыллар бетњгђ таба бара,
авылларда инде элек уздырыла
торган халык бђйрђмнђре,
љмђлђре њткђрелми, яшьлђр
мђчеткђ йљрми. Ђле књптђн тњгел
бер имам књз яшьлђре белђн ачы-
нып та, оялып та: "Быел, хђзрђт,
зират љстен чабып булмады", - ди.
Ђ бит бу, безнећ якта, элек-
электђн килгђн гореф-гадђт. Иншђ
Аллаџ, яћадан торгызылган го-
реф-гадђтлђребез дђ ќитђрлек.
Монда шул ук гошер сђдакасын
ќыеп, аннан љлеш чыгару, зират-
ларга барып љлкђннђрнећ кабер-
лђрен барлау кебек дини дђ, мил-
ли дђ булган матур йолаларыбыз-
ны мисал итеп китерергђ була.

Телебезне, гореф-гадђтлђре-
безне оныту безне руслаштыру-
га, поляклаштыруга, литвалашты-
руга, шуныћ белђн бергђ дине-
бездђн ваз кичњгђ дђ китерђ. Њз
заманында Шиџабетдин Мђрќа-
ни хђзрђтлђре дђ: "Љч тљрле ђйбер
диндђ булмаса да, динне саклый,
алар: милли тел, милли кием,
милли гореф-гадђт", - дип язды.
Ђби-бабайларыбыз руслардан
аерылып тору љчен яулыкны да
њзлђренчђ бђйлђгђннђр,
тњбђтђйлђрен дђ салмаганнар,
сакалны да матур итеп кыркып,
њзлђренчђ йљрткђннђр. Ул вакыт-
та: "Татарныћ башта башы тљшђ,
аннан соћ гына тњбђтђе", - дигђн
ђйтем йљргђн. Никадђр горурлык
џђм њз-њзећне хљрмђт итњ бу
гадђттђ. Татар кешесе элек
тњбђтђен бер дђ салмаган. Ђле дђ
бу гадђт бетмђгђн, аны тагын да
яћартырга кирђк. Берђр бђйрђм,
туй булса, безнећ халык башына
тњбђтђйне киеп куя. Бњген
тњбђтђй кияргђ оялучы яшьлђре-

безгђ мисалны њзебез књрсђтик,
мљхтђрђм имамнар, алар бу ту-
рыда белми йљрмђсеннђр,
тњбђтђйне искелек калдыгы дип
кенђ санамасыннар. Ђгђр бала-
ны кечкенђдђн тњбђтђй киертеп
њстерсђк, ул олыгайгач та аны
салмаячак. "Искелек калдыгы"
дип онытылган, ташланган тради-
циялђребезне яћадан кљндђлек
тормышка кайтарсак, балаларга
шуны љйрђтсђк, ничек яхшы бу-
лыр иде, чљнки њз халкыныћ ру-
хый џђм матди мирасын сакла-
маган миллђт беркайчан да ал-
дынгы була алмый, њткђнен, ата-
бабай мирасын калдырмаган ха-
лык алга бармый.

Бала бит ул ак кђгазь кебек,
аћа тђрбия ярдђмендђ тљрле
нђрсђ язарга була. Шућа књрђ ул
яхшы тђрбияне дђ, яман юлга
алып бара торган бозык тђрбия-
не дђ кабул итђргђ мљмкин. Ва-
кытында чарасын књреп, балага
яхшы тђрбия бирњ, аны яман юл-
лардан саклау - ђти-ђнинећ бала-
сына бирђ ала торган
бњлђклђрнећ ић кыйммђтлесе.

Аллаџыныћ рђхмђте белђн
динебезнећ ишеклђре ачылып
киткђнгђ ике дистђдђн артык ел
булса да, кызганыч, балаларга
караганда ђти-ђнилђрнећ дингђ
якынаюы бик акрын бара ђле.
Туксанынчы еллардан соћ књп
кенђ ђти-ђнилђр балаларын
мђчетлђр каршында оешкан дини
укуларга йљртђ, мђдрђсђлђргђ
бирђ башладылар. Балаларын
намазга, ураза тотарга ђти-ђнил-
ђре тњгел, киресенчђ, књпчелек
очракта балалар њзлђре аларны
Аллаџыныћ юлына љндђделђр.
Бњген мђдрђсђлђргђ килгђн
шђкертлђрнећ ђти-ђнилђренећ 90
проценты намаз, сђќдђ ђџеллђре
тњгел. Ђ мђдрђсђлђргђ телђп ки-
терњлђренећ максаты - балала-
рын урам йогынтысыннан сак-
лап калу.

Ђгђр ђдђп-ђхлак, милли аћ,
ислам диненђ хљрмђт, ихтирам
орлыкларын ихлас мђхђббђт
белђн чђчсђк, килђчђктђ файда-
лы ќимешлђрен њзебез њк мул
итеп ќыеп алырбыз. Халкыбыз:
"Ни чђчсђћ, шуны урырсыћ", -
дип бик акыллы ђйткђн. Халык
ђйтсђ, хак ђйтђ ул.

Ильяс хђзрђт ЌИЏАНШИН,
Ислам динен кабул итњгђ 1000

ел исемендђге мђдрђсђ
директоры

Баланыћ дљньяга килње
бу дљньядагы барлык
нђрсђлђр кебек њк Ал-
лаџы Тђгалђ ихтыярын-
да. Сезнећ њзегездђн
бђйле булганнары
тњбђндђгелђр: аныћ
дљньяга килњен моћа
ђзер булып каршы алу;
балигъ булганга кадђр
аны саклап њстерњ,
тђрбиялђњ, аныћ турын-
да кайгырту; яхшы
тђрбия бирњ (њзенећ кыл-
ган гамђллђре љчен
ќавап бирђ ала торган
мљстђкыйль шђхес
тђрбиялђњ).

Џђр бала бу дљньяга њз мисси-
ясе белђн килђ. Шуныћ љчен џич-
бер очракта да аныћ язмышын
њзгђртергђ тырышмагыз, аћа њз
сђлђтлђрен, укуга, уеннар уйнар-
га, аралашырга, башка тљрле эшч-
ђнлеккђ булган табигый омтылыш-
ларын  њстерергђ мљмкинлек бире-
гез.

Баланы ничек бар - шулай ка-

бул итегез. Књплђр баланыћ "шђхес
механизмы" њсњен туктата, яхшы
ата-ана була белњ - нђкъ менђ бала-
сыныћ њсешен џђм камиллеккђ ом-
тылуын тђэмин итђ белњ дигђн сњз
бит инде. Њз балаларыгызны яра-
тыгыз, аларны бђяли, эш џђм ом-
тылышларында дђртлђндерђ беле-
гез.

Аллаџныћ Рђсњленећ (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте вђ сђламе булса иде)
њз оныклары Хђсђн белђн Хљсђен-
не иркђлђп њпкђнен књреп, сђхабђ-
лђрнећ берсе: "Ун балам бар, ми-
нем аларны бервакытта да њпкђнем
юк", - дигђн. Аллаџныћ Рђсњле аћа:
"Аллаџ синећ књћелећнђн
мђрхђмђтлелекне алып ташлагач,
мин нишли алам соћ?" - дип ќавап
биргђн.

Џђр бала да - шђхес! Балагыз
белђн аралашкан вакытта, аныћ фи-
кер, хис џђм эмоциялђрен илтифат-
сыз калдырмагыз. Кайвакыт бала-
лар бездђн дђ акыллырак була.

Чљнки алар књћеленнђн хакыйкать
ташкыны, ќђмђгатьчелек фикере
кебек њк, бернинди дђ киртђсез
агыла. Бу очракта "алай дип ђйтњ
кабул ителмђгђн" кебек бернинди
дђ искђрмђлђр юк. "Џђрбер яћа
туган бала дљньяга фитрђт халђ-
тендђ килђ", - диелђ хђдистђ. Ягъ-
ни, џђр бала, туган вакытта тљрле
бозыклыклардан џђм явызлыклар-
дан азат, бары тик тђрбия џђм тир-
ђлек кенђ  аны начар кешегђ
ђйлђндерђ. Шуныћ љчен балагыз-
ныћ табигыйлегеннђн курыкмагыз,
аћа игътибарлы булыгыз, аныћ
сљйлђгђннђрен тыћларга  љйрђне-
гез, ђ кайвакыт хђтта бу "яшь про-
фессорыгыз" белђн кићђшлђшегез
дђ.

Балагызга бервакытта да ялган
сљйлђмђгез! Бервакытта да! Ул
"белмђскђ тиеш" булган бернинди
хакыйкать тђ юк. Шаярып  та ял-
ган сљйлђргђ  ярамый. Ђгђр дђ ба-
лага турыдан-туры дљресен

сљйлђргђ нигезле берђр сђбђп
мљмкинлек бирми икђн, сез аћа ба-
рысын да ачык кына ђйтергђ нђрсђ
комачаулаганын аћлатыгыз. Эндђ-
шми, аћлатмый калу да ярдђм итм-
ђячђк, чљнки балалар бик тђэ-
сирлђнњчђн була. Балалар белђн
њзара ышанычлы мљнђсђбђтлђрне
аларныћ балачагыннан ук урнаш-
тырырга тырышыгыз.

Балагызныћ тђн, гђњдђ тљзеле-
шенђ бђйлђнмђгез. Баланыћ
гђњдђсен тотышы - аныћ њз-њзенђ
ышанучанлыгы џђм куркынычсыз-
лыгыныћ чагылышы. Ђгђр дђ ба-
лагыз бљкрђебрђк йљрмђсен дисђ-
гез, анда куркынычсызлык тойгы-
сы  тудырырга тырышыгыз: аны
артык ачуланмагыз, кимсетмђгез,
тњбђнсетмђгез,   ућайсыз киемнђр
киеп йљрергђ мђќбњр итмђгез. Ба-
ланыћ сђламђтлеге џђм њзен ућай-
лы хис итње аныћ тышкы кыяфђ-
теннђн ђџђмиятлерђк.

Балагыз мљмкин кадђр мљс-

тђкыйль булсын. Аћа ул њзе эшли
алмаган эшлђрендђ генђ ярдђм ите-
гез. Вакыт њткђн саен аныћ мљс-
тђкыйльлеген арттыра барыгыз.

Њз балагызны башка балалар
белђн чагыштырмагыз. Ул, бу
дљньяныћ калган 7 миллиард кеше-
се кебек њк, њзенђ бертљрле. Њз ва-
кытында моны аћлый алу - аны
тђкђббер булудан џђм њз-њзен та-
ныту телђге белђн яшђњдђн арала-
ячак.

Њз балагызга, аныћ яхшы сый-
фатлары потенциалына ышаныгыз.
Бу ышаныч сезгђ килђчђктђ бала-
гызныћ шђхси џђм профессиональ
ућышлары белђн горурлану булып
кире кайтачак.

Бусы - ата-аналар љчен ка-
гыйдђ. Балаларга тђрбия бирњнећ
зарурлыгына да карамастан, сез-
нећ шђхси тормышка, шђхси эшчђ-
нлеккђ дђ хокукыгыз бар. Балала-
рыгыз њзегез љчен књпмедер вакы-
тыгызны сарыф итњегезне
(шљгыль, ял итњ, књћелле башка
вак-тљяклђр) хљрмђт итђргђ
љйрђнеп њссен. Њзегезне кайгыр-
тырга онытмагыз, шул вакытта
башкаларны кайгырту сезгђ зур
шатлык џђм лђззђт китерер.

Ася ГАГИЕВА

БАЛА ТЂРБИЯЛЂЊНЕЋ УН
КАГЫЙДЂСЕ
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Тантаналы мђќлесне Яћа
Кырлай мђчете имамы Вазыйх
хђзрђт Гарипов алып барды. Бе-
ренче чиратта ул мђчет тарихы
белђн таныштырды.

Тарихтан билгеле булганча,
Яћа Кырлай мђчетен авыл кия-
ве Хђкимќан Ишморатов тљзетђ.
1911 нче елда ук мђчет салдыру
артыннан йљри башлый џђм,
ниџаять, иман йорты 1913 нче
елда сафка баса. Шунда ук кыз-
лар џђм малайлар љчен
мђдрђсђсе дђ эшли. Мђчетлђрне
кырган заманда ул да зыян књрђ,
Х.Ишморатов Себергђ сљргенгђ
куыла, кђгазь ясау фабрикасы
ача. Тик анда да тынычлыкта кал-
мый, озакламый њзен аталар.

- 1936 нчы елда мђчетне яба-
лар, манарасын кисђлђр. Тик ул
кайбер урыннардагы кебек клуб,
склад итеп файдаланылмый, ба-
лаларга белем бирњ йорты була,
- дип сљйлђп китте Вазыйх хђзрђт.
- Каюм Гыйлаќетдинов, Гомђр
Яруллин мђчетне янадан торгы-
зу мђсьђлђсен књтђреп чыкты.
Фарух Мортазин, Даян Шакиров
Мђдђният министрлыгына кадђр
барып, финанс ягын кайгыртты.
Мђчетне сафка бастыруга бљтен

"МОНДЫЙ ЮБИЛЕЙГА БАРМАУ
ГЉНАЏ БУЛЫР"

Арча районы Яћа Кырлай мђчетендђ олы тантана бул-
ды - мђчет њзенећ 100 еллык юбилеен билгелђп њтте. Бу
ућайдан биредђ зур мђќлес оештырылды. Анда Татар-
стан мљселманнары Диния нђзарђтенећ дђгъвђт бњлеге
белгече Тимергали хђзрђт Юлдашев та катнашты.

авыл халкыныћ љлеше керде.
Манарасы да, ае да булды. 2011
нче елда ул яћадан тљзеклђнде-
релде. Бу юлы район башлыгы
финанс ярдђме књрсђтте. Хђзер
књћеллђребезгђ иман нуры
љстђп, кљн дђ иртђн авылда азан
тавышы яћгырый.

Мђчет иркен, зур, якты,
ќылы. Тђњлек буе утырып гый-
бадђт кылсаћ да була. Мђдрђсђ
дђ эшлђп килђ. Љлкђннђргђ
Рђшидђ абыстай, балаларга
Кђримђ џђм Зђйтњнђ абыстай
дин дђреслђре бирђ. "Тик бала-
ларны тарту гына кыенрак", - ди
Вазыйх хђзрђт.

- Ќибђрегез балаларыгызны
мђчеткђ, килсеннђр, дини белем
алсыннар. Дингђ килгђн кешене
авырлыклар да читлђтеп уза,
бђхетне дђ Коръђннђн табарга
була, - дип, Татарстан мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ дђгъвђт
бњлеге белгече Тимергали хђзрђт
Юлдашев вђгазь дђ сљйлђде.

Арча районыныћ Мљгал-
лимђлђр шурасы ќитђкчесе Рая
Фђтхуллина Арча хакимияте,
мљхтђсибђте исеменнђн олы
юбилей белђн котлап, телђклђрен
шигырь юллары аша ќиткерде.

Арча мђчетеннђн килгђн Нурлы-
џодђ Хђнђфиева књћеллђргђ њтеп
керердђй матур џђм моћлы итеп
мљнђќђт укыды. Алексеевск
районы Югары Татар Майнасы
авылыннан бђйрђмгђ дип мах-
сус килгђн Ђмин хђзрђт белђн
очрашу аеруча кызыклы булды.

- Моннан 52 ел элек Яћа
Кырлайга ут кертњдђ катнашкан
идем мин, - диде ул. - Шул вакыт-
тан књћелгђ якын булып кереп
калган бу мђчет. Мондый олы
юбилейга бармау гљнаџ булыр
дип уйладым. Мђчетнећ гомере
озын булсын, иманлы кешелђр

тђрбиялђсен иде.
Ђмин хђзрђт мђчеткђ бњлђк,

муллага чапан, умартачы була-
рак књчтђнђчкђ бал џђм... бер
бидон таћ суы алып килгђн.

- Бу кљннђрдђ авылда
џђркемнећ телендђ мђчет, дин.
Књпме ризык алып килделђр,
ђзерлђшергђ булыштылар! Шу-
лай ук иганђчелђргђ дђ барлык
авыл халкы исеменнђн рђхмђт.
"Кырлай" агрофирмасы ширк-
ђте (ул мђчетнећ коммуналь хез-
мђтлђре љчен дђ тњлђп бара),
"Касыйм" ширкђте, "Сафиуллин-
нар" фермер хуќалыгы зур

ярдђм књрсђтте, - диде Вазыйх
хђзрђт.

Мђќлескђ "Кырлай" агро-
фирмасы ќитђкчесе Габделхђй
Кђримов, Яћа Кырлай авыл ќир-
леге башлыгы Газинур Сђфђров
килгђн иде. "Авылыбыз љлкђн-
нђре џђр изге гамђлебез љчен дога
кылып тора. Шућа эшлђребез дђ
ућ безнећ, - диде Г.Кђримов. -
Аллаџы Тђгалђ љлкђннђребезгђ
озын гомер бирсен, бер гасырлык
мђчетебездђ азан тавышы тынма-
сын".

Гљлсинђ ЗЂКИЕВА,
"Арча хђбђрлђре"

- Књћелле яћалыгыбыз бар:
яћа уку елы Актњбђ бистђсендђ
яћартылып тљзеклђндерелгђн
бинада башланып китте. Моћа
барыбыз да сљенде. Район баш-
лыгыбыз Марсель Зљфђр улы
намазга басты. Ул Корбан
бђйрђменђ килеп безне тђбрик-
лђде. Актњбђ эшчелђр бистђсе
бар яктан њскђннђн њсђ. Бњген-
ге кљндђ биредђ мђдрђсђдђ егер-
мелђп бала белем ала. Моћар-
чы алар мђчеттђ укыды. Алар-
га "Мљхђммђдия" мђдрђсђсен
тђмамлаган мљгаллимђлђр
дђрес бирђ. Мђдрђсђдђ ашханђ
дђ бар. Анда дини бђйрђмнђрне
дђ уздырабыз. Моннан тыш,
районыбыздагы џђр мђчеттђ дђ
укулар алып барыла. Азнакай
шђџђрендђге Ак мђчет
мђдрђсђсендђ реконструкция
эшлђре алып барабыз. Бинаны
зурайтабыз. Безнећ мљхтђсибђт
шунда урнашкан.

Быел районыбызда Корбан
бђйрђме бик тђ кић књлђмдђ
билгелђп њтелде. Барлыгы 220
баш корбан чалынды. Район
башлыгы Марсель Шђйдуллин
(ул тумышы белђн Ђлмђт рай-
оны Нђдер авылыннан) дњрт

КЊЋЕЛЛЕ ЯШИБЕЗ

сыер бирде. Алар корбанга ча-
лынып, социаль яклау бњле-
геннђн алынган исемлек буен-
ча таратылды. Район хакимия-
тендђ эшлђњчелђр аны њзлђре
кешелђргђ кертеп йљрде. Рес-
публика књлђмендђ дђ эшлђре-
без  гљрлђп  бара ,  бљртекле
культуралар  ућышы  буенча
быел алдынгылыкны бирмђ-
дек.

Љлкђннђр ункљнлеге бары-
шында да бик зур чаралар
њткђрелде. Пенсионерларны
ашханђлђргђ чакырып хљр-
мђтлђделђр, бњлђклђр љлђш-
телђр...

Диния нђзарђте Корбан
бђйрђме алдыннан њзебезгђ дђ
тђм-томнар тулы пакетлар тарат-
ты, яћа гына табадан тљшкђн
"Шура" ђлманахын тапшырды.
Имамнарга бушлай таратылган
ђлеге журнал дини эшлђрне
алып баруда бик зур ярдђмлек
вазыйфасын њти. Ђйтик, њткђн
ќомгаларда гына хђнђфи
мђзџђбенећ ђџђмияте турында
халыкка янђ бер кат аћлатып,
очрашулар њткђрдек.

Нияз САБИРЌАНОВ

"Ашаганнан соћ бер тапкыр дога кылган идем,
"Улым, син ќитешкђнсећ икђн инде", - диде ђти.
Бу узган гасырныћ 80 нче елларыныћ октябрь ае
иде. "Тђџарђт ал, намазга бас, минем укыганым-
ны тыћла. Кириллица белђн тњгел, гарђп хђрефл-
ђре белђн укырга љйрђн", - дип, ђти белђн ђни
мине туры юлга бастырды". Азнакай районы
имам-мљхтђсибе Ђмирќан хђзрђт Якуповныћ шу-
лай дип сљйлђгђне хђтергђ кереп калган. Без аныћ
белђн элемтђгђ кереп, хђл-ђхвђл сорашырга бул-
дык. Хђзер районда нинди эшлђр алып барыла
икђн?

Соћгы елларда тарихыбызны,
дин љлкђсендђге књренекле галимн-
ђребезнећ тормышын љйрђнњгђ,
тљбђктђн чыккан шђхеслђребезне,
алар яшђгђн урыннарны барлауга
зур игътибар бирелђ. Истђлекле
кичђлђр, фђнни-гамђли конференци-
ялђр, укулар оештырыла. Шул
исђптђн без Мунчђли авылында
инде икенче тапкыр "Мунчђли уку-
лары" дигђн фђнни-гамђли-дини
конференция оештырдык. Њткђн ел
аныћ беренчесе мђшџњр татар дра-
матургы Туфан ага Мићнуллиныћ
вафатыннан соћ, аныћ туган кљнендђ
мемориаль такта ачканда
њткђрелгђн иде. Анда катнашкан
галимнђр, дин ђџеллђре бу чараны
югары бђялђде џђм џђр елны
њткђрергђ кирђк дигђн карарга ки-
ленде. Динебезне, миллђтебезне џђм
мђдђниятебезне њстерњ њрнђклђрен
књрсђтњ буларак, Мунчђли укула-
рыныћ дђрђќђсе елдан-ел књтђрелђ,
масштабы кићђя бара.

Быел ул "Авыл халкыныћ ђхла-
гын џђм дљньяга карашын тђрби-
ялђњдђ дини кыйммђтлђрнећ мљџим-
леге" дигђн темага багышланды.
Чарага бик књп кунаклар мђртђбђле
шђхеслђр, галимнђр, дин ђџеллђре
ќыелган иде.

ВАТАННЫ ЯРАТУ – ИМАНДЫР
Чњпрђле районы Мунчђли авылында Авыл бђйрђме булып узды.

Авыл мђчетенећ 15 еллыгына багышлап, "Дини ќыен", II "Мунчђли
укулары" фђнни-гамђли-дини конференция оештырылды. Капиталь
тљзеклђндерњдђн соћ мђдђният йорты да њз ишеклђрен ачты.

Дљньяда биш Мунчђли авылы бар икђн. Шуларныћ берсе Пенза
љлкђсе Каменка районында урнашкан. Бђйрђмгђ Пенза кунаклары
да чакырулы иде. Мунчђли укуларында шулай ук танылган галимнђр
- филология фђннђре докторы Марсель Ђхмђтќанов, тарих фђннђре
кандидаты Рафикъ хђзрђт Насыйров, Рљстђм хђзрђт Ясђвиев џђм
башкалар катнашты. Татарстан мљфтие урынбасары Нияз хђзрђт
Сабиров авыл халкына џђм килгђн кунакларга хаќ сђфђрендђ алган
тђэсирлђре турында сљйлђде.

Мунчђли укуларыныћ ђџђмияте нидђ? Оештыручылар ни љчен
аныћ нђкъ менђ дини юнђлешле булуына басым ясарга тырыша? Ђнђ
шул сорауларга ќавап итеп, тњбђндђге язманы урнаштырабыз.

                                     Редакциядђн

Бњгенге кљндђ халкыбызныћ
ђхлагын тђрбиялђњдђ дини
кыйммђтлђргђ зур игътибар би-
релђ. Мђчетлђребездђ динне љйрђнњ
дђреслђре алып барыла. Ният-мак-
сатыбыз халкыбызныћ њткђн тари-
хын белњче, аныћ асыл сыйфатла-
рын дђвам итњче џђм саклаучы
иманлы, ќђмгыятебезгђ файдалы,
зыялы, мђгърифђтле, югары ђхлак-
лы халкыбыз варисларын тђрби-
ялђњ.

Безнећ Мунчђли авылы элек-
электђн укымышлы, дини авыл бул-
ган. Республикабызга бик књп та-
нылган шђхеслђр биргђн ул. Совет-
лар Союзы Герое Нурулла Фазла-
ев, Социалистик Хезмђт Герое Аб-
дулла Сабирќанов, Татарстаннын
атказанган укытучысы Маџруй
Якупова, галим, Татарстаннын ат-
казанган фђн эшлеклесе
Нурмљхђммђт Хисамов, Россия Фе-
дерациясенећ атказанган юристы,
Татарстан Республикасыныћ элек-
кеге прокуроры, Конституция суды
рђисе Сђйфихан Нђфиев, артистлар-
дан Венера Шђрипова, Алсу Гай-
нуллина, Алсу Ђбелханова, ша-
гыйрь Рђмис Ђймђт... Барлый баш-
ласак, алар бик књп. Мунчђлидђ
њсеп чыккан йљздђн артык авылда-

шыбыз бњгенге кљндђ республика-
бызда џђм Россиядђ тљрле оешма
џђм предприятиелђрне ќитђкли.

Халкыбыз: "Њгет-нђсыйхђт -
бездђн, ђдђп белњ - њзећнђн", - дип
бик дљрес ђйткђн. Ић асыл рухый-
ђхлакый кыйммђтлђр, дљрес яшђњ
кануннары ислам динендђ џђм та-
тар авылыныћ тђрбия тђќрибђсендђ
тупланган. Шул изге мирасны - бђџа-
сез кыйммђтлђрне њзлђштереп,
њзенећ рухый тормышын, ђдђп-ђхла-
гын, чынбарлыкка карашын џђм
гамђллђрен ућай якка њзгђртсђ,
њзенећ яшђњ рђвеше, тормыш итњ
кагыйдђлђре итеп кабул итђ алса, ул
яшь кеше килђчђктђ њзенђ дђ гаилђ-
сенђ дђ, ђйлђнђ-тирђдђгелђргђ дђ
иманлы, бђрђкђтле яшђњ њрнђклђре
књрсђтђчђк.

Соћгы елларда татар авылла-
рында бигрђк тђ яшьлђр арасында
эчњчелек, ќенси азгынлык, ќина-
ятьчелек чђчђк аткан чорда дљрес
тђрбия бирњ дђрђќђсе тњбђнђя бара.
Вакытында дљрес тђрбия  бирмђсђк,
бала тормышта њз юлын тапмаячак,
аек акыл белђн акны карадан аерып,
дљрес итеп тормыш алып бара ал-
маячак. Моныћ љчен, ђлбђттђ, дини
кыйммђтлђргђ таянган тђрбия
кирђк.

Тормышыбыздагы сабырлык,
ярдђмлђшњ, књркђм мљгамђлђ, олы-
ларны, ђти-ђнилђрне хљрмђтлђњ,
туган ќирећне, Ватаныћны сљю ке-
бек сыйфатлар - болар барысы да
динебезнећ нигезен тђшкил итђ.
Пђйгђмбђребез (с. г. в.) бер хђди-
сендђ: "Ватанны ярату ул - иман-
дыр", - дигђн. Чын мђгънђсендђ има-
ны булган кеше генђ Ватанын, ту-
ган ќирен, туган нигезен яратуныћ
асылын аћлый ала. Дини кыйммђтл-
ђрнећ ић кыйммђтлесе ул - ђхлак-
тыр. Яшьлђребезнећ ђхлагын џђм
дљньяга карашын тђрбиялђњ белђн
генђ без авылларыбызныћ килђчђ-

(Ахыры 8 нче биттђ.)
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САБАНЫЋ ЌАМИГЪ МЂЧЕТЕН КЕМ ТЉЗЕТКЂН?

Ђйе, књптђн ачыклык кертелергђ тиешле сорау иде бу,
чљнки борынгы мђгълњматлар тљрлечђ теркђлгђн булып
чыкты. Мђсђлђн, авторлары Радик Салихов џђм Рамил
Хђйретдинов булган "Татар халкыныћ тарихи џђм
мђдђни џђйкђллђре" дигђн китапта мондый юллар бар:
"Байлар Сабасында рђсми теркђлгђн мђхђллђ 1797 нче
елда барлыкка килгђн. Шул ук вакытта Монасыйб бине
Габделхалик акчасына мђчет тљзелгђн (сњз хђзерге
мђчеткђ кадђр салынганы турында бара - Т.Н.). 1841 нче
елда Казанныћ беренче гильдия сђњдђгђре Габделкђ-
рим Габдерђшит улы Юнысов (1859 нчы елда вафат)
беренче мђхђллђнећ хђзер дђ сакланган ике катлы таш
мђчетен салдырды..." (Байлар Сабасыныћ аксакалла-
ры, њзлђренђ буыннан-буынга ирешкђн хђбђрлђргђ та-
янып, бу мђчетне 1835-1840 нчы еллар тирђсендђ Орен-
бург сђњдђгђре Габдерђшит салдырган, дип тђ
сљйлђгђннђр).

...Књпме куерса да вакыйгалар,
Ќирдђ ђле - Иман,
Књктђ Ай бар!

Мљдђррис Ђгълђм

1841 нче елгы мђчет тљзеле-
шенећ кырык биш мећгђ тљшкђне
дђ ђйтелђ. Гыйбадђтханђ йортын
салдыручы, Байлар Сабасы
килђчђктђ кала булырга тиеш, ди
џђм мђчетнећ проектын  Петер-
бург архитекторыннан сыздыра.
Монысы дљрес тђ булырга
мљмкин, чљнки хђзерге ќђяњлелђр
урамыныћ теге башыннан -
мђктђп яныннан карасаћ, мђчет
бинасыныћ нђкъ шул урамга ту-
рылап урнаштырылуына игъти-
бар итђсећ. Санк-Петербург урам-
нары да шул рђвешле бит...

Саба мђчетен Габделкђрим
Габдерђшит улы салдырган дигђн
мђгълњматларга таянып, без љлкђн
яшьтђге ђдип Мђгъсум ага Хуќин
белђн "Яшђ, Саба-Йорт!" кита-
бындагы "Манарада ай балкый"
дигђн бњлектђ берничђ мђртђбђ,
мђчетне Габделкђрим Габдерђ-
шит улы тљзеткђн, дип биргђнбез.
Без генђ тњгел, Саба ќамигъ мђче-
те хђзрђтлђре дђ моћарчы шушы
исемне кулланып килде. Ђ менђ
мђшџњр галим, књренекле тарих-
чы-мђгърифђтче џђм фђлсђфђче
Шиџабетдин Мђрќани "Мљс-
тђфадел-ђхбар фи ђхвали Казан вђ
Болгар" ("Казан џђм Болгар
хђллђре турында файдаланылган
хђбђрлђр", бу хезмђтнећ беренче
кисђге матбугатта ике тапкыр -
1885 нче џђм 1897 нче елларда, ђ
икенче кисђге 1900 нчы елда ба-
сылып чыга) дигђн китабында бо-
лай дип язган булган: "...Элек Саба
авылында фђкать ике мђчет бул-
ган. Хђзерге кљндђ дњрт мђчет бар.
Шул авылда булган янгыннан соћ
1257 нче (1841) елныћ азагында
Казан сђњдђгђре Габдерђшит бине
Габделкђрим бине
Мљхђммђтрђхим бине Юныс мел-
ла Габделгаллђм имамлыгы вакы-
тында яћа таш мђчетне тљзетте...
(Игътибар итсђгез, бу ќљмлђдђ љч
"бине" булганлыктан, аларныћ
кайсы њз исеме, кайсы атасыны-
кы икђнен беренче карашка белеп
тђ булмый). Ул (мђчет тљзеткђн
Габдерђшит була инде - Т.Н.) 1276
нчы (1859) елда вафат булды.
Ќеназасын мелла Шиџабетдин
бине Фђхретдин укып, Казандагы
яћа каберлектђ ќирлђнде. Ђхмђт,
Мљхђммђтрђхим џђм Гали исем-
ле угыллары калды". Бу
исемнђргђ язма ахырында тагын
бер ђйлђнеп кайтырбыз ђле.

...2012 нче елныћ декабрендђ
булып узган Бљтендљнья татар кон-
грессыныћ V корылтае делегатла-
ры арасында Татарстаныбызныћ
Казахстан Республикасындагы
тулы вђкалђтле вђкиле урынбаса-
ры, Сабада тукыма фабрикасы
тоткан Аблаковлар нђселен дђвам
итњче Рафаил Гђрђй улы Аблаков

хђммђтрђхим бине (бабасыныћ
исеме) Юныс (нђселлђренећ фа-
милиялђре) мелла Габделгаллђм
(Саба мулласы) имамлыгы вакы-
тында яћа таш мђчетне тљзетте...
Ул 1276 нчы (1859) елда вафат бул-
ды. Ђхмђд, Мљхђммђтрђхим џђм
Гали исемле угыллары калды
(монда Ђхмђд белђн Галинећ
исемнђре кыскартылган, журнал-
да Ђхмђтгђрђй, Мљхђммђтгали дип
мулла кушканча бирелгђн).
Димђк, шуныћ белђн Байлар Са-
басына бњген дђ иман нуры чђчеп
торучы мђчетнећ кем салдырга-
ны ачыкланды, дип нокта куярга
мљмкиндер. Бу язманыћ авторы
ђлеге мђгълњматлар белђн
Љлкђннђр клубы ђгъзаларын, шу-
лай ук Саба ќамигъ мђчетенђ
ќомга намазына йљрњчелђрне
дђ таныштырды џђм Юнысов-
ларныћ шђќђрђлђре (югарыда
китерелгђн аћлатмалар белђн)
мђчетнећ беренче катына
ясатып кую љчен хђзерге
имам-хатыйбыбыз Илдар
хаќи Яхъяга тапшырылды.

...Менђ шун-
дый бай тарих-
лы мђчетебез
байтак еллар
елап-сыкрап,
рђнќеп утыр-
ган иде. 1930
нчы елда авыл-
ныћ "башы",
ягъни мђчет
манарасы ки-
селгђннђн соћ,

аныћ беренче каты клуб, икенче-
се КПСС райкомыныћ партия ка-
бинеты, китапханђ итеп файдала-
нылганын књплђр хђтерлилђрдер.
Мђчетебезнећ кирпеч гљмбђзе дђ
булган. Аны илленче елларда, ќы-
лыту љчен утын књп кирђк дигђн
сылтау белђн сњттергђннђр. Бай-
лар Сабасы љстенђ урман аварга
торган хђлдђ мондый нђрсђ эшлђњ
љчен њз халкыћныћ тарихын-бай-
лыгын хљрмђт итмђњ кирђктер!..

Узган гасырныћ туксанынчы
еллары уртасында район белђн
Фђрит Гыйльметдин улы Гыйль-
миев ќитђкчелек иткђн чорда, га-
сыр ярымлык тарихы булган иман
йортыбыз љр-яћадан реставраци-
ялђнде џђм 1995 нче елныћ 6 нчы
октябрендђ ќомга кљнне, манара-
сы књтђрелеп, мђчет дин тотучы-
ларга кайтарылды. Соћгы ун ел
эчендђ хђзерге хакимият башлы-
гыбыз Рђис Нургали улы Мићне-
ханов ике тапкыр капиталь ре-
монт ясатты. Бинаныћ ишегалды-
на брусчаткалар ќђйдерде, мана-
рага џђм диварларга зђвыклы
электр лампалары куйдырды. Ђнђ
шул яктылык нурында хђзер кич-

тљзилђр. Шулай ук њзлђренећ ти-
пографиялђрендђ дини китаплар
бастырып, халыкка бушлай тара-
талар. Менђ шундый юмартлык-
лары љчен Габделкђрим Юнысов
ике алтын медальгђ лаек була. Го-
мумђн, бик књп игелекле гамђллђр
кылалар алар. Менђ бит нинди
игелекле ќаннар булганнар.

Саба кияве Габделкђрим 1821
нче елда бакыйлыкка књчђ (шулай
булгач, ул 1841 нче елгы мђчете-
безне берничек тђ тљзетђ алмый.
Љч яшьлек улы Габдерђшит
(мђчет салдырасы кешебез - Т.Н.)
атасыз кала. Аны ђтисенећ берту-
ган энесе Габидулла абыйсы
тђрбиялђп њстерђ џђм балигъ бул-
гач, ђтисе Габделкђримнећ улына
тиешле байлыгын бњлеп бирђ.
Габдерђшит књренекле Казан
сђњдђгђрлђре џђм эшмђкђр-
лђре, дин џђм ќђмђгать эш-
леклелђре Апанаевлар нђсе-
леннђн Хђсђн Апанаевныћ
Маџитап исемле кызына
љйлђнђ. Аларныћ
Ђхмђтгђрђй, Мљхђм-
мђтрђхим, Мљхђммђтгали
исемле уллары џђм Камђ-
рбану, Фђхрибану,
Зљџрђбану исемле кызла-
ры була. Маџитап яшьли
бакыйлыкка књчђ. Габде-
рђшит икенче ќђмђгате
итеп Байлар Сабасы мул-
ласы Габделгаллђм

хђзрђтнећ Ганифђ

исемле кызын ала.
Аларныћ уртак балалары туа.
Аћа Маџруй дип исем кушалар.

Менђ шулай итеп, Габдерђ-
шит Габделкђрим улы Юнысов
1841 нче елда ђнисе Ќђмилђнећ
туган авылына бњлђк итеп таш
мђчет салдырган булып чыга. Бу
вакытта Шиџабетдин Мђрќани
китабында язылганча, ђлеге
мђхђллђгђ чыгышы белђн Олы
Шыћар авылыннан булган Габ-
делгаллђм хђзрђт имамлык итђ,
алар тыгыз мљгамђлђдђ булып,
тора-бара туганлашалар, хђзрђт
газиз кызын тол калган Габдерђ-
шиткђ кияњгђ бирђ. Язмыш кушуы
буенча, Габдерђшитнећ ђтисе
Габделкђрим генђ тњгел, ул њзе дђ
Байлар Сабасы киявенђ ђйлђнђ.
Безгђ тарихый џђйкђл - гыйбадђт
кыла торган Аллаџ йорты салып
калдырган Габдерђшит нибары 42
яшендђ, 1859 нчы елда вафат була.

Ђ хђзер инде язмабыз башын-
дарак бирелгђн Шиџабетдин
Мђрќани китабындагы мђгълњ-
матларны "Казань" журналында-
гысы белђн тђћгђллђштерик. "Ка-
зан сђњдђгђре Габдерђшит бине
(њз исеме - Т.Н.) Габделкђрим
бине (ђтисенећ исеме) Мљ-

та (аларныћ бабалары 1890 нчы
елда Казахстанга килеп урнаша, бу
вакытта аныћ ђтисе Гђрђйгђ 9 яшь
кенђ була) бар иде. Ул алга таба
њзлђренећ фамилиясен дљреслђп
язарга кушты. "Аблаков тњгел", -
диде. Рафаил ага бу юлларныћ
авторына нђселе белђн бђйле ис-
тђлеклђр дђ калдырды. Аларныћ
берсендђ: "Из воспоминаний о
Казанском купце (меценате) 1-й
гильдии Юнусова: его сын взял в
жены дочь Бикчантая Аблакова из
Богатых Сабов, который постро-
ил таш мечеть", - дигђн юллар бар.

Књргђнегезчђ, бу зманыћ ба-
шында ук љч-дњрт тљрле тарихый
чыганак китерелде. Шуларны
књптђн гомумилђштерергђ кирђк
иде безгђ. Ђлеге мљмкинлек уйла-
маганда-кљтмђгђндђ килеп туды.

...Сатыш мђдрђсђсе бинасы
яћартылу ућаеннан кайбер
мђгълњматларны ачыклау нияте
белђн Туган якны љйрђнњ музее-
на кергђч, аныћ ќитђкчесе Резеда
Сљнгатова мића "Казань" журна-
лында (2004 нче ел, №8, 9) басыл-
ган бер тарихый очеркныћ књчер-
мђсен бирде. "Из жизни купцов
меценатов Юнусовых" дип
исемлђнгђн иде ул. Ђлеге язма
Сабаныћ Бикчђнтђй Аблаков кызы
Ќђмилђгђ љйлђнгђн Габделкђрим
Юнысов турында икђн. Аны онык-
лары Р.Юнысов џђм Д.Зљбђиров
ђзерлђгђн булган. Татарчадан рус-
чага књренекле ђдђбият галиме
Энгель Нигъмђтуллин тђрќемђ
иткђн.

...Мљхђммђтрђхим Юнысов
Казанга Балтач районыныћ Кари-
ле авылыннан килеп урнаша.
Аларныћ эшмђкђрлеклђренећ
биш сумга саткан шалканнан
башланып китње дђ искђртелђ.
Тора-бара Мљхђммђтрђхим тире
эшкђртњ, књн эшлђнмђлђр завод-
лары тота торган зур сђњдђгђргђ
џђм меценатка ђйлђнђ. 1785 нче
елда ук ул ић беренчелђрдђн "Ка-
занныћ мактаулы гражданины"
исеменђ лаек була. Ќђмђгать эш-
лђрендђ катнаша. Татар ратуша-
сын ќитђкли. Мљхђммђтрђхим-
нећ ике улы - Габделкђрим белђн
Габидулла џђм кызлары була.
Егетлђр дђ ђтилђренећ эшен дђвам
итђлђр. Мђскђњ џђм Архангельск
кебек шђџђрлђрнећ байлары
белђн сђњдђ алып баралар. "Мак-
таулы гражданин" исемен алып,
хђрби хезмђттђн котылып калалар.
Саба кияве Габделкђрим дђ тора-
бара ќирле татар ќђмђгать-
челегенећ башлыгына ђйлђнђ.
Меценатлык белђн дђ шљгыльлђ-
нњлђрен дђвам итђлђр Юнысов-
лар. 1830 нчы елда ваба (холера)
эпидемиясе чыккач, ике катлы ха-
стаханђ дђ салалар, мђчетлђр

лђрен џђм тљннђрен дђ биек ма-
нарада горур ай балкый. Яћа ма-
нараны "Сельхозтехника" акцио-
нерлык ќђмгыяте ућганнары яса-
ды. Мђчетне Сабадагы 159 нчы
ПМК тљзњчелђре яћартты. Го-
мумђн, бу изге эшкђ райондагы
бик књп хезмђт коллективлары-
ныћ, аерым кешелђрнећ љлеше
керде.

Мђчетне реставрацияли
башлагач:"Искегђ тисђћ - исећ
китђ, књрше районнар њзђклђ-
рендђге кебек яћаны саласы иде",
- дип сљйлђнеп йљрњчелђр дђ бул-
ды, билгеле. Юк. Алай тњгел шул!
2016 нчы елда њзенећ 175 еллы-
гын каршылаячак ќамигъ мђче-
без безгђ борынгылыгы, бабала-
рыбызныћ тарихый байлыгы -
ядкђре буларак кадерле бит!
Хђзер инде ул, егерме елга якын
еламый-сыкрамый, гел елмаеп
кына тора кебек...

Бу язма ахырында мђдрђ-
сђлђребез турында бик кыскача
гына тукталып китмђсђк, дљрес
булып бетмђс. Џђр мђхђллђ кар-
шында дин сабагы бирђ торган
укыту йортлары булган. Без сњз
алып бара торган беренче мђ-
хђллђнећ мђдрђсђсе 2013 елныћ 13
июнендђ сњтелгђн советлар йор-
ты (соћыннан редакция џђм ти-
пография урнашкан иде бирегђ)
урынында булган. Мђдрђсђ ябыл-
гач, ул бинаны балалар бакчасы
итеп файдаланганнар. Байлар Са-
басы авылында туып њскђн
Гљлбикђ апа Ногманова њзенећ
шушы бакчада тђрбиялђнњен
ђйткђн иде.

Узган гасыр башында,
тљгђлрђге 1902 нче елда бу
мђхђллђдђ 238 ир-ат, шулардан 61
йорт хуќасы исђптђ торган. Юга-
рыда телгђ алынган мђдрђсђдђ 48
малай, 37 кыз укыган.

Иске зират урамыныћ (хђзер-
ге Гали Закиров урамы) теге ба-
шындарак - "Сельхозхимия" бер-
лђшмђсе салдырган ике катлы 44
нче йорт урынындагы икенче
мђхђллђ мђчете мђдрђсђсендђ 18
малай џђм 32 кыз укыган. XX йљз
башында мђхђллђдђ 257 ир-ат
мљселман (86 йорт хуќасы)
исђптђ торган. Сабаныћ њзендђ-
ге џђм авыллардагы
мђдрђсђлђрдђ укымышлы
хђзрђтлђр, дин белгечлђре сабак
биргђн. Шиџабетдин Мђрќани-
нећ без телгђ алган хезмђтлђренђ
књз салсак, анда мелла Мортаза
бине Котлыгыш ђс-Симети, мел-
ла Ќарулла бине ђс-Сатыши, мел-
ла Сибгатулла бине Мљхђммђт
бине Тимер ђс-Сатыши, мелла
Сђлим бине Габдерђхим ђс-Саба-
вый, мелла Мљхђммђд Хуќашђ-
ех бине Юллыйк шђйх ђс-Саба-
вый, мелла Сђйфетдин бине
Ђбњбђкер бине Сђлим ђс-Шыћа-
рый кебек дин ђџеллђре телгђ
алына.

Гомумђн, Саба ягы элек-
электђн дин, мђгърифђт, шигъри-
ят њзђге булган. Бу фикерне рас-
лау љчен Байлар Сабасыныћ
њзендђ туган, Курса, Мђчкђрђ,
Бохара мђдрђсђлђрендђ укып,
ќырларда ќырлана торган Нала-
са авылында муллалык иткђннђн
соћ, Мисырга китеп, Ђл-Ђзџђр
университетында фарсы теле
укыткан Кавалетдин Болгари
(Мљхђммђдђмин бине Сђйфулла
ђс-Сабавый) исемен ђйтњ дђ ќит-
ђдер. Ул шагыйрь дђ була, 1833
елда бакыйлыкка књчђ џђм Каџирђ
зиратында ќирлђнђ. Мондый ми-
салларны тагын да дђвам итеп бу-
лыр иде...

Тђлгат НЂЌМИЕВ,
Татарстанныћ атказанган

мђдђният хезмђткђре

Габдерђшит мђчетенђ яћадан
ясалган манараныћ айлы
љлеше. Н.Дђњлђтов фотосы.
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гаурђтлђре књренеп торган киемнђр киеп йљрергђ рљхсђт
итђлђр, Аллаџ сакласын!

Данлыклы галимнђребез хђлифђлек мђсьђлђсе ту-
рында: "Ислам дђњлђтен ић ђњвђл књћелдђ, калебтђ тор-
гызырга кирђк, калебтђ торгызылган ислам дђњлђте ќирдђ
дђ торгызылачак", - дип ђйткђн. Нинди тирђн мђгънђле
сњзлђр! Чыннан да, хизбилђргђ карасак, аларныћ ислам
дђњлђте телдђ генђ, калеблђрендђ исђ ислам дђњлђте юк.

Шулай ук, хизбилђр иман шартларыныћ кайбер љлеш-
лђренђ дђ каршы килђ. Алар кабер газабын инкяр итђ,
аћа ышанмый. Кабер газабы хакында хђдислђрне бер
сђхабђ генђ риваять иткђн дип ђйтђлђр, шућа књрђ андый
хђдислђрдђ ялган сњз, уйдырмалар, љстђмђ сњзлђр булырга
мљмкин, дилђр. Имам Бохари ќыентыгындагы шактый
хђдислђрне кабул итмилђр, аны кабул итмђњлђре бер хђл,
хђтта Коръђн аятьлђренђ дђ шиклђнеп карыйлар. Мисал
љчен, Аллаџы Тђгалђ Коръђндђ "Мљэмин" сњрђсенећ 46
нчы аятендђ болай ди:

"Алар (кяферлђр, монафикълар) (каберлђрендђ)
Кыямђткђ хђтле иртђ-кич ут газабына дучар булыр.
"Фиргавенгђ џђм аныћ токымына ќђзаныћ ић хђтђрен
бирегез" дип, Аллаџ фђрештђлђргђ ђмер бирер".

Ибне Кђсир, ибне Ќђрир, Муќђџид, Зђйд ибне
Ђслђм (Аллаџ аларны њз рђхмђтеннђн аермаса иде) ке-
бек мђшџњр мљфђссирлђр бу аять кабер газабы хакын-
да дип ђйткђн. Хизбилђр исђ бу аятьнећ тљп асыл
мђгънђсен бозып, икенче мђгънђгђ ђйлђндерђ.

Кабер газабы турында сахих (дљрес) хђдислђр дђ
бик  књп. Мђсђлђн, имам Бохари ќыентыгында
Гайшђдђн (Аллаџ аннан разый булса иде) риваять
ителђ: "Бервакыт Гайшђ янына бер яџњди хатын килеп,
аћа болай дип ђйткђн: "Аллаџ сине кабер газабыннан
сакласын". Шуннан соћ Гайшђ бу хакта, ягъни кабер
газабы турында, Рђсњлуллаџтан сораган. Пђйгамб-
ђребез саллђллаџу галђйџи вђссђлам яџњди хатынныћ
сњзен раслап, хђтта њзе дђ кабер газабыннан Аллаџ-
ка сыенган" (Бохари).

Икенче бер хђдислђрдђ ђйтелгђнчђ, њлгђн кешелђ-
рнећ тђннђре каберлђргђ ќирлђнгђч, ќаннар њзлђре-
нећ тђннђре янына - кабат ќиргђ ђйлђнеп кайта. Шун-
нан соћ ќан янына Мљнкир белђн Нђкир исемле ике
фђрештђ килђ. Алар мђеткђ торып утырырга куша џђм:
"Раббыћ кем? Динећ нинди дин? Пђйгамбђрећ кем?" -
дигђн љч сорау бирђ. Иманлы кеше шушы сорауларга
дљрес ќавап бирђ, ђ имансызлар бљтенлђй ќавап бирђ
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БЊГЕНГЕ КЉННЂРНЕЋ ТЉП ЯЛГЫШЫ

Раббыбыз безне ни љчендер
яраткан икђн, Ул ниндидер бер
максатны књздђ тоткан џђм
бездђн ни дђ булса талђп итђргђ
хокуклы. Ул бездђн ниндидер га-
мђллђрне  башкаруны, ђ  икен-
че бер гамђллђр башкарудан
тыелубызны џђм шуныћ љчен
тиешле ђќерен алуыбызны
тели. Ђ алда китерелгђн позиция
- дљньявилыкка баткан, Раббы-
быз алдындагы њз бурычларын
башкару турында ислђренђ
тљшерергђ телђмђгђн кешелђр-
неке. Урта гасырларда џђм бо-
рынгы заманда кешелђрнећ тор-
мышы бик авыр булган џђм
алар Аллаџка ихтыяќларын гел
тоеп яшђгђн. Алар љчен Аллаџы
Тђгалђнећ бездђн ни талђп итњ-

Бњгенге кљн кешелђренећ тљп ялгыш фикере дђџрилек
(атеизм) тњгел, чљнки чын дђџрилђр калмады да дияр-
лек инде. Хђзер књп кешелђр, дљньяга карашныћ агнос-
тицизм дип аталган бер агымы тарафдарлары. Алар
Аллаџка књћеллђре белђн ышаналар, лђкин, алар фи-
кере буенча, "Аллаџ кем Ул?" џђм "Ул безнећ ни эшлђ-
вебезне тели?" дигђн сорауларга ќавап билгеле тњгел.
Кешелђр мондый инануларны Аллаџы Тђгалђнећ
књрсђтмђлђре, талђп џђм тыюлары белђн њз тормыш-
ларын авырайтмас љчен њзлђре сайлап ала. Књћелдђн
Аллаџка ышанып, дин кагыйдђлђре буенча берни дђ
њтђмичђ яшђргђ була, дип уйлау - бњгенге кљн кешелђре-
нећ тљп ялгышы.

ен сорау - нормаль књренеш бул-
ган. Ђ хђзер кешелђр дљньяви-
лык мђнфђгатьлђрен кайгырту-
га шулкадђр чумганнар џђм
алар шуны аћлый алмыйлар: ни
љчен ниндидер бер гамђлне
эшлђргђ ярый, ђ икенче берсен
эшлђргђ ярамый џђм ни љчен
билгеле бер дин тарафдары бу-
лырга џђм аныћ кагыйдђлђрен
њтђп барырга кирђк.

Ђгђр дђ кеше: "Мин њземђ
ислам динен сайлап алдым, ђ
башка бер кеше њзенђ башка
бер дин, башка бер иман сай-
лап алырга мљмкин, аныћ љчен
ниндидер башка иман - хак
иман, башка дин - хак дин була-
чак џђм бу кеше дђ њзенчђ хак-
лы булачак", - дип уйлый икђн,

бу - кљферлек, ягъни имансыз-
лык  була. Андый фикер
йљртњлђр бик кић таралган.
Хђзер хакыйкатьнећ књп тљрле
булуы турында, кешенећ, янђ-
се, ул ни тели, шуны эшлђргђ
хокукы барлыгы турында бик
књп сљйлилђр. Тик бу вакытта
яхшы кеше булып калырга, Ал-
лаџка њзенчђ ышанырга, башка
беркемне дђ ќђберлђмђскђ генђ
кирђк икђн. Шул чагында
ахирђттђ аныћ љчен барысы да
яхшы буласы икђн.

Экуменизм дип аталган
хђрђкђт тђ бар, бу хђрђкђт бар
диннђрне дђ берлђштерњ ягын-
да, алар, бар диннђр дђ бер њк
ђйбергђ - яхшылыкка љндилђр,
шућа књрђ дђ, аларны берлђш-
терергђ кирђк, диннђр арасын-
дагы аермалар зарарлы, ул аер-
малар тљрле ызгышлар китереп
чыгара, дип раслыйлар. Тыштан
караган вакытта мљселман бу-
лып књренгђн (традицион
мљселман киеме, чалма киеп
йљрњче) кайбер кешелђр алар-
ныћ конференциялђренђ дђ
йљри.

Њзлђрен мљфти дип атап
йљреп тђ, яџњдилђр дђ, христи-
аннар да ќђннђткђ элђгер, алар
безнећ туганнарыбыз, алар бер
Илаџка табынучылар, дип уйла-

учылар да бар. Безнећ Пђйгам-
бђребезне (аћа Аллаџныћ
рђхмђте вђ сђламе булса иде)
эпилептик, я акылдан язган, я
ялган пђйгамбђр дип атаган ке-
шелђр ничек итеп тђњхид тараф-
дарлары була алсыннар ди? Ђ
Мљхђммђд пђйгамбђрне  (аћа
Аллаџныћ рђхмђте вђ сђламе
булса иде) христиан џђм
яџњдилђр нђкъ менђ шулай итеп
тасвир итђлђр дђ бит инде. Без-
нећ Пђйгамбђребезне (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте вђ сђламе бул-
са иде) авыру яки ялган
пђйгамбђр дип атаучылар ни-
чек ќђннђттђ булырга мљмкин?
Аны ялган пђйгамбђр дип атау-
чылар Мљхђммђд (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте вђ сђламе булса
иде) белђн бергђ бер урында
берничек тђ була алмый.

Андый кешелђр бер
нђрсђне аћлап бетерми: Аллаџ
бездђн талђп иткђн тљп ђйбер -
безнећ Аныћ  турында хак фи-
кердђ булуыбыз, Аныћ балала-
ры, илаџлыкта иптђшлђре, ким-
челеклђре булмавына инануы-
быз, Ул Њзе Њзен сыйфатлаган-
ча Аћа иман китерњебез, Аныћ
пђйгамбђрлђренђ, шул исђптђн
Аныћ соћгы пђйгамбђренђ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте вђ сђламе
булса иде) иман китерњебез. Ал-

лаџы Тђгалђнећ ихтыяры - менђ
шул була да. Ђ калганнары,
ђхлак нормалары, хђлђл џђм
хђрђм тљшенчђлђре, болар ба-
рысы да - фуруг, диннећ эчке
тармаклары. Барысыныћ да ни-
гезе - иман, хак дингђ ышану. Бу
хђрђкђтлђрдђ катнашучы ке-
шелђр киресенчђ исђпли: ђхлак
- барысыныћ да нигезе, ђ иман-
ны џђркем њзенђ њзе уйлап таба.

Алар, Аллаџ кешелђргђ вђхи
ићдерми, ђ кешелђр њзлђренђ
њзлђре диннђр уйлап таба, дип
ышаналар. Шућа књрђ дђ, алар
фикеренчђ, булган диннђрне
бер-берсенђ кушып, аларныћ
ниндидер бер арифметик урта-
сын исђплђп чыгаруда бернин-
ди дђ начарлык юк. Безнећ аћла-
выбызча џђм бердђнбер дљрес
фикер буенча, дин ул - Раббы-
бызныћ соћгы Пђйгамбђре (аћа
Аллаџныћ рђхмђте вђ сђламе
булса иде) аша безгђ ќитке-
релгђн Аныћ хак сњзенђ ышану
вђ буйсыну. Исламнан башка
бер генђ дин дђ безнећ тараф-
тан кабул ителми. Бершиксез
инану - ул безнећ иманыбыз,
кем исламны кабул итми - кя-
ферлђр, имансызлар, мђћге-
леккђ Ќђџђннђм утына бару-
чылар.

Ђбу Али ђл-ЂШГАРИ

Соћгы елларда Россиядђ "Хизбњт-тђхрир ђл-
ислами" дип аталган яћа дини хђрђкђт тарала
башлады. Бу дини тљркемнећ юлы гасырлар
дђвамында илебез ќирендђ яшђгђн мљсел-
маннарныћ дини карашларына, гамђл тђќри-
бђлђренђ туры килђме? Аларныћ фикерлђ-
рен кабул итђ алабызмы? Ђлеге язмада
шушы сорауларга ќавап бирергђ тырышыр-
быз, иншђ Аллаџ.

"Хизбњт-тђхрир" ул - адашкан фирка, аларныћ ка-
рашлары џђм гамђллђре турыдан-туры Коръђнгђ,
Сљннђткђ џђм мђзџђбкђ каршы килђ. "Хизбњт-тђхрир"
агымына нигез салучыларныћ башлыгы - Тђкыййуддин
ђн-Нђбџђни. Ул 1909 нчы елда Фђлђстыйн ќирендђге
Иќзим авылында туа. Тђкыййуддин ђн-Нђбџђни яшьтђн
њк Коръђнне књћелдђн љйрђнђ, дини гыйлемне шушы
љлкђдђге шђйх-остазлардан ала, аннан соћ, белемен ар-
ттыру нияте белђн, мђшџњр ислам уку йортында - ђл-
Ђзџђр университетында укый.

1953 нче елда ул Иордания (Њрдњн) ќирендђ њзенећ
яћа ќђмђгатен оештыра, ќђмђгатьнећ тљп юнђлеше ис-
лам хђлифђлеген тљзњгђ, аны булдыруга юнђлгђн була,
лђкин хљкњмђт тарафыннан аныћ карашлары хуплан-
мый: Тђкыййудин ђн-Нђбџђнине Иордания дђњлђтеннђн
куып ќибђрђлђр. 1977 нче елда ул вафат була.

Џђрбер дини юнђлешнећ нигезе булырга тиеш. Без-
нећ нигезебез (хак ислам дине) љч ђйбердђн гыйбарђт:
Коръђн, Сљннђт џђм мђзџђб. Хизбилђр исђ -  Коръђнгђ,
Сљннђткђ џђм мђзџђбкђ каршы килњчелђр, башкача
ђйткђндђ, алар њз нђфеслђренђ ияреп, наданлык чокы-
рына баткан кешелђр. Аллаџы Тђгалђ "Ниса (Хатын-
нар)" сњрђсенећ 115 нче аятендђ болай ди:

"Ђгђр кем дђ кем тугры юлны (исламны) табып
та, Рђсњлгђ (фикере, сњзе яки гамђле белђн) каршы
килеп, хак мљселманнар юлына (сђхабђлђр, табигыйн-
нар юлына) иярмђсђ, Без аны њзе телђгђн юлдан ќибђ-
рербез, ќђџђннђмгђ кертербез. Аџ, бик тђ хђтђр ул
ќђџђннђм".

Бу аять ислам гакыйдђсендђ ић ђџђмиятле
хљкемнђрдђн санала. Аятьнећ мђгънђсенђ игътибар итик
ђле: Аллаџ Раббыбыз аятьтђ иярњ асылын тљгђл аћлата.

"ХИЗБЊТ-ТЂХРИР" –
АДАШКАН ФИРКА

Беренчедђн, иярњ - Аллаџ Китабына булырга тиешле;
икенчедђн, иярњ - Аллаџныћ рђсњле Мљхђммђд саллђл-
лаџу галђйџи вђссђламгђ тиешле џђм ић ђџђмиятлесе -
дини гакыйдђбез (карашларыбыз) ђџле сљннђт вђл
ќђмђгать мљселманнарына, ягъни ић ђњвђл сђхабђлђргђ,
аннан соћ табигыйннарга, аннары имам Ђбњ Хђнифђ,
имам Ђбњ Мансур Мђтуриди, имам Мљхђммђд (Аллаџ
аларны њз рђхмђтеннђн аермаса иде) кебек танылган га-
лимнђребезгђ туры килергђ тиеш.

Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи вђссђламнећ
сђхабђсе Ирбад ибнее Сария (Аллаџ аннан разый булса
иде) риваять иткђн: "Бер кљнне Аллаџ илчесе саллђл-
лаџу галђйџи вђссђлам безне бик нык вђгазьлђде, аны
тыћлаганда књћеллђребез тетрђнде џђм књзлђребездђн
яшьлђр акты. Без: "Син безнећ белђн саубуллашасыћ
кебек, ий Аллаџ илчесе, безгђ васыять-кићђшлђрећне
бирсђћ иде", - дидек. Рђсњл Ђкрам саллђллаџу галђйџи
вђссђлам болай диде: "Аллаџтан чын курку белђн кур-
кыгыз, сезнећ љчен куелган (мљселман патшаларына,
ђмирлђргђ, голђмаларга, мљфтигђ, казыйларга) ита-
гатьле булыгыз дип васыять итђм. Хђтта, сезнећ љчен
патша буларак, бер мескен хђбђшђ колы (Эфиопиянећ
кара тђнле колы) куелса, аћа да итагатьле булыгыз.
Дљреслектђ, кем миннђн соћ яши, ул књп низаглар, их-
тиляфлар књрер џђм шул вакытка туры килгђн кешегђ
минем сљннђтемђ џђм тугры хђлифђлђрнећ (сђхабђлђ-
ремнећ) сљннђтенђ ябышу тиеш булыр. Шушы
сљннђткђ тешлђрегез белђн ябышыгыз џђм бидгать
гамђллђрдђн ерак булыгыз, чљнки бидгатьлђр -  адашу
ул" (Ђбњ Дауд, Тирмизи).

Ђгђр хизбилђрнећ юлына карасак, алар югарыда
ђйтелгђн аятькђ, хђдискђ тулысынча хилафлык китерђ,
чљнки иярњ мђсьђлђсендђ мђзџђбкђ карамыйлар џђм
динне ђџле сљннђт вђл ќђмђгать аћлаганча аћламыйлар,
хљрмђтле сђлђфлђребез (беренче гасыр галимнђре, та-
нылган  мљхђддислђр) ђсђрлђренђ игътибар итмичђ, дин-
не њз белдеклелеклђре белђн аћлыйлар.

Алар, сахих (дљрес) хђдислђрне шикле дип, шђргый
чыганакларны кабул итми. Хизбилђр хђлифђлек тљзергђ
омтыла, бу ашкыну наданлыктан килеп чыга. Алар фи-
керенчђ, хђлифђлек булмаганда шђригатьнећ шактый
љлеше тормышта њтђлмђсђ дђ ярый. Моћа рљхсђт барлы-
гын искђртђлђр, шућа књрђ аларныћ ирлђре ќђмђгать
белђн намаз укымый, алар тђмђке тартырга, ќенси
мљнђсђбђт, якынлык турында фильмнар карарга (ул хђрђм
гамђллђрдђн санала) рљхсђт итђ. Хатыннарына кысан, тар, (Ахыры 8 нче биттђ.)
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Белеп тор: хатыннар 10
тљрле була, аларныћ
џђркайсыныћ холкы
билгеле бер ќанварныћ
холкына охшаган. Берл-
ђре дућгыз кебек, икенче-
лђре маймылга охшаган,
љченчелђре - эттђй,
дњртенчелђре елан
тљсле, бишенчелђре
ишђк кебек, алтынчыла-
ры чаянны хђтерлђтђ,
ќиденчелђре тычканга
охшаган, сигезенчелђре -
кошка, тугызынчылары -
тљлкегђ, унынчылары -
сарыкка.

Холкы дућгызныкы кебек
булган хатын-кыз каян да булса
азык табып алып корсагын туты-
ру џђм савыт-саба кырудан баш-
ка бер нђрсђне дђ яхшы итеп эшли
белми. Ул иманга, намаз укуга,
ураза тотуга игътибар бирми,
њлем кљне ќитђчђге, Аллаџныћ
вђгъдђлђре џђм кисђтњлђре, савап
џђм гљнаџ, ќђза алу,  Аллаџ
књрсђтмђлђре џђм тыюлары ту-
рында уйланмый; ул Аллаџ ри-
залыгын алу џђм аныћ дђџшђте
турында да оныта; балаларын
кайгыртмый, тђрбиялђми, алар-
га фђннђрне џђм Коръђнне
љйрђтми, шапшак кием киеп
йљри џђм аннан  яман ис килђ.

ИЋ ЯХШЫСЫ – САРЫК КЕБЕК ХАТЫНИЋ ЯХШЫСЫ – САРЫК КЕБЕК ХАТЫНИЋ ЯХШЫСЫ – САРЫК КЕБЕК ХАТЫНИЋ ЯХШЫСЫ – САРЫК КЕБЕК ХАТЫНИЋ ЯХШЫСЫ – САРЫК КЕБЕК ХАТЫН

Холкы маймыл кебек булга-
ны шул: анысын, бары тик њз
ахирђтлђре каршында кукыра-
еп, купшыланып, њзен алардан
љстен куярга тырышып, сары,
кызыл, яшел тљслђрдђге матур
књлмђклђр киеп, асылташлар,
бизђнњ ђйберлђре тагып йљрњ,
њзен алтын-кљмеш белђн бизђњ
генђ кызыксындыра. Ул шуныћ
белђн  ире каршында њзенећ
тоткан урынын књтђрергђ тыры-
ша, гђрчђ, бђлки,  аныћ тоткан
урыны моннан соћ шуныћ ки-
ресенђ ђйлђнсђ дђ.

Ђ холкы этнекедђй хатын-
кыз шундый була: ул њз иренђ
эт кебек ташлана,  аћа кычкы-
ра, бђхђслђшђ башлый. Иренећ
акча янчыгы алтын-кљмеш
белђн тулы, љендђ ќитешлек,
барысы да - икмђге дђ, ќилђк-
ќимеше дђ булса, ул аны яхшы
каршы ала, аћа тартыла џђм:
"Мин синећ љчен ќанымны
бирергђ ђзер, Аллаџ синнђн ра-
зый булсын! Мин синећ љчен
њлђргђ ђзер!" - ди. Ђгђр дђ инде
эшлђр киресенчђ торса, алда
ђйтелгђнчђ булмаса, эт кебек

ташлана, аны тљрлечђ кимсетђ,
ќђберли башлый, љйдђн куа,
фђкыйрьлеге љчен битђрли.

Холкы еланныкына охша-
ган хатын-кыз њз иренђ ягымлы
сњзлђр сљйли, тик шул вакытта,
књп начар ђйберне ђйтми ка-
лып, аннан яшерђ џђм чынлык-
та, њз ирендђ бернинди яхшы як
та књрми. Тешлђве татлы, тыш-
тан караганда  сљйкемле булган-
га, џђм шул ук вакытта ирен га-
запларга салганга, ул хатын
еланга охшаган да инде.

Ишђк кебек хатын - шул ишђк
кебек њзсњзле, кире хатын. Књпер
уртасында туктаган ишђкне
књпме генђ кыйнасаћ да, уры-
ныннан кузгалмый бит. Ул да
џђрвакыт њз сњзендђ кала, њз
сњзенећ љскђ чыгуы белђн го-
рурлана.

Ђ чаянга охшаганы љй бо-
рынча башкалар турында
гайбђт сатып, аларга яла ягып
йљргђн хатын була. Ул башка-
ларны тыћлый да, шул ишеткђ-
нен яман итеп сљйлђп, кешелђр
арасында дошманлык џђм  ыз-
гыш-талаш тарата. Андый хатын
Аллаџтан курыкмый, ул кайда
гына булса да чагарга торган
чаян кебек. Алар турында Ал-
лаџныћ рђсњле (с. г. в.): "Гайбђт
сљйлђгђн кеше ќђннђткђ кер-
мђс", - дигђн.

Ђ тычкан кебек холыклы

хатын - бур хатын, ул иренећ
акча янчыгыннан  акча урлый
да, аны књршелђргђ кертеп
яшереп куя.

Ђ кош кебек дигђн хатын -
кљне буе ђйлђнђ-тулгана, ял
итђргђ вакыт тапмый. Њзе иренђ:
"Син кая барасыћ? Мин сића
кирђкмиммени? Башка берђр-
сен яратасыћдыр ђле, хђзер
шунда барасыћдыр. Син минем
белђн њзећне гадел тотмыйсыћ,
кызганмыйсыћ", - дип бђйлђнђ.

Тљлке кебек холыклы хатын
ире љйдђ вакытта аны терелђй
тотып ашый, битђрли, ирен
љйдђн куа, ире кайтып кергђндђ
йоклап ята яки авырган булып
кылана, аныћ белђн талаша, син
мине - авыру хатыныћны берњ-
зен калдырып чыгып киттећ, ди.

Холкы сарыкныкы кебек
булган хатын - ић  мљбарђк,
яхшы хатын. Ул сарык кебек
юаш, аннан барысына да фай-
да џђм бђрђкђт кенђ. Ул диндар,
ире, балалары, љйдђге башка
кешелђр, књршелђре белђн
яхшы мљнђсђбђттђ, аларга
ярдђм итђргђ џђрвакыт ђзер. Ул
бђрђкђте чынлап та књп булган,
Аллаџы Тђгалђгђ итагатьле ха-
тын.

Имам Ђбу Хђмид ђл-
Газзалиныћ "Хакимнђргђ

њгетлђр" китабыннан

(Ахыры. Башы 7 нче биттђ.)

"ХИЗБЊТ-ТЂХРИР" –
АДАШКАН ФИРКА

ген књз алдына китерђ алабыз. Ђ бњгенге татар авылы
чынлап та  ярдђмгђ мохтаќ. Дђњлђт ярдђм кулын суза,
ђлбђттђ, ђмма авылларны саклап калу љчен ул гына
ќитми. Монда халыкныћ да активлыгы сорала. Авыл-
ныћ берђр љстенлекле ягын алып, аны тљрле яклап
њстерергђ, аныћ ђхлакый климатын, халыкныћ дљнья-
га карашын њзгђртергђ кирђк. Беренче чиратта, авыл
халкы њзе активлык књрсђтеп, мљмкинлеге булган
хђлле якташларыбыз да аларга килеп кушылса, без-
нећ авылларыбыз килђчђктђ тагын да њсеп, чђчђк
атачагына ышанам. Гомумђн, бар яклап алып ба-
рырга: дини укуларны да оештырырга, авыл тари-
хын да язарга, авыл бђйрђмнђрен дђ уздырырга
кирђк. Халыкны бергђ туплап, кайтмый йљргђн як-
ташларны кайтарып, авылга булган карашларын
њзгђртђ алсак, бергђлђп авылны саклап кала алачак-
быз.

Бездђ бу эш инде башланып китте. Быел гына да
якташыбыз мђрхђмђтле, изге ќанлы мђртђбђле
шђхес, олы йљрђкле ханым Дания Ђсхђт кызы Туло-
ваныћ матди ярдђме белђн 1973 нче елда тљзелгђн
мђдђният йорты бинасы, тарихый мирас буларак

алмый, моннан соћ мђр-
хњмнђр, нинди ќавап бирњл-
ђренђ џђм гомерлђре буена
нинди гамђллђр кылуларына
карап, савапларга ирешђ
башлый яисђ ќђзаларга ду-
чар була. Кабер газабы ту-
рында башка бер хђдистђ бо-
лай дип ђйтелгђн: "Кабер ул
- буш дљнья тњгел. Иманлы
бђндђ љчен ул - ќђннђт бак-
чаларыннан бер бакча, иман-
сыз кеше љчен - ќђџђннђм чо-
кырларыннан бер чокыр бу-
лачак" (Тирмизи).

Шулай ук, хизбилђр
Мђсих Дђќќалныћ килњен
инкяр итђ. Мђсих Дђќќал
хакындагы риваятьлђрне ка-
бул итмилђр. Дђќќалныћ
барлыкка килње Кыямђт
кљненећ ић зур ун билгелђ-
ренећ берсе булып санала.
Аныћ барлыкка килње кеше-
лек љчен бљек сынау булачак,
коткы џђм фетнђ чыгарачак.
Дђќќал гадђттђн тыш кљчкђ
ия кеше булачак џђм њзен
илаџ дип белдерђчђк. Хђдис-
лђрнећ берсендђ бу хакта бо-
лай дип ђйтелгђн: "...Адђм
барлыкка китерелгђннђн
бирле ќир йљзендђ Дђќќал

кебек башка коткы булма-
ган..."

Шулай ук, хизбилђр
Гайсђ галђйџиссђламнећ ка-
бат килњенђ ышанмый.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд
саллђллаџу галђйџи вђс-
сђламнећ хђдислђрендђ
ђйтелгђнчђ, Дђќќалныћ
ќирдђ булырга тиешле вакы-
ты тљгђллђнгђннђн соћ,
Аллаџ, аны џђлак итњ љчен,
ќиргђ Гайсђ галђйџиссђлам-
не тљшерђчђк. Гайсђ галђйџ-
иссђлам, ќиргђ ићгђннђн
соћ, Бђйт ђл-Мђкъдискђ
(Иерусалимга) юнђлеп,
Дђќќалны эзђрлекли башла-
ячак. Куып ќиткђч, аны Бђб
Лњдд (Суриядђге тау) тирђ-
сендђ њтерђчђк. Мљселман-
нар, Гайсђ галђйџиссђламгђ
ияреп, Дђќќалныћ гаскђрен
ќићеп юк итђчђк. Хизбилђр
моћа ышанмый.

Аллаџ Раббыбыз џђм-
мђбезне дђ тљрле адашулар-
дан сакласа иде. Хак дине-
безне љйрђнеп, изге гамђл-
гыйбадђтлђр кылып яшђргђ
насыйп итсђ иде!

Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтенећ

дђгъвђт бњлеге

сакланып,  заман талђплђренђ туры китереп яћар-
тылды. Моннан тыш Мунчђли урамнарына 3 кило-
метрдан артык аралыкка юл књтђреп таш салынды,
ике автомобиль књпере, бер ќђяњлелђр басмасы
тљзеклђндерелде, су басудан саклау максатыннан
авыл аша уза торган Буштерлђ елгасы агачлардан
чистартылып, ярлары књтђртелде. Зират капкасы
яћартылды. Ђлбђттђ, бу - зур хезмђт, изге эшлђр џђм
саллы матди ярдђм дигђн сњз. Аллаџы Тђгалђнећ
ярдђме белђн килђчђктђ дђ бу эшлђрне дђвам итђр-
без дип ышанам.

Ђ Мунчђли укуларына ђйлђнеп кайтып, шуны
ђйтђсем килђ: Татарстан мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ еллык эш планына кертеп, республикабыз-
ныћ башка районнарыннан да дин ђџеллђрен чакы-
рып, тагын да зуррак масштабта њткђрђсе иде аны...
Форсаттан файдаланып, ђлеге чараны оештыруда
башлап йљрњчелђрнећ берсе булган Ислам динен
кабул итњгђ 1000 ел исемендђге мђдрђсђ директоры
Ильяс хђзрђт Ќиџаншинга зур рђхмђтебезне ќитке-
рђбез.

Ильмир ИЗМАЙЛОВ,
Чњпрђле муниципаль  районы Башкарма

комитеты ќитђкчесе урынбасары

ВАТАННЫ ЯРАТУ – ИМАНДЫР

Урта Пошалым мђчетен бергђлђп тљзик!

Хљрмђтле авылдашлар, якташлар,

миллђттђшлђр џђм дин кардђшлђр! Аллаџы Тђгалђ

кушып, Татарстан Республикасыныћ Арча райо-

ны Урта Пошалым авылында мђчет тљзелђ. Хал
ык-

та, ил тљкерсђ, књл була, дилђр. Ђйдђгез, шушы са-

ваплы эшне бергђлђп башкарыйк! Књгебездђ та-

гын 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 акчалат
а ярдђм-

не авылда (имам-хатыйбка яисђ мђхђллђ каз
начее-

на) калдырып китђргђ дђ була.

(Ахыры. Башы 5 нче биттђ.)


