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Уртаклашырлык саллы тђќрибђбез бар

ИСЛАМ ДИНЕН РЂСМИ КАБУЛ ИТЊ
КЉНЕ БЕЛЂН!

"НЂРСЂ? КАЙДА? КАЙЧАН?"

21 нче май - республикабызда Идел буе Болгар дђњлђте-
нећ 922 нче елда Ислам динен рђсми кабул иткђн кљне бу-
ларак билгелђп њтелђ. Шунысы да мђгълњм, Аллаџы Тђгалђ
ихтыяры белђн  бабаларыбыз ислам юлын бу вакыттан
књпкђ иртђрђк чорда  сайлаган. Бњгенге кљннђргђ кадђр сак-
ланып килгђн тарихи чыганаклар шул хакта сљйли.  Бњген
без,  Аллага шљкер, менђ шул юлны дђвам итњчелђрдђн.  Ис-
ламныћ књркђмлеген бабаларыбыз кебек њк аћларга, рухи
мирасыбыз хикмђтенђ тљшенергђ џђм аны њзебездђн соћ
килгђн буынга ќиткерергђ тырышабыз.

Ислам динен рђсми кабул иткђн кљн ул - мљселманнарныћ
Россиядђ ќирле халык булуына да бер дђлил. Књп гасырлар дђва-
мында илебездђ  мљселман љммђте  динебезгђ таянып эш
йљрткђн, тормышларын алып барган.

Дин - бар буын кешелђре љчен дђ Аллаџы Тђгалђнећ нђсыйх-
ђте, нигъмђте. Књп гасырлар дђвамында ислам  татар халкыныћ  алга
алып баручы рухи кљче, иманы булган џђм  ќђмгыятьнећ ђдђп-
ђхлак нигезен тоткан. Алга таба да, иншђ Аллаџ, шулай булырга яз-
сын.   Барчабызга да  Раббыбызныћ  иксез-чиксез рђхмђтлђренђ
ирешергђ, гомерлђребезне хђерле итеп њткђрергђ насыйп итсен!
Ил-кљннђребезгђ тынычлык-иминлек, бђрђкђт бирсен иде!

             Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН

Казанныћ Ђл-Мђрќани мђче-
тендђ Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин Идел буе феде-
раль округы тљбђклђрендђ милли
џђм дини мљнђсђбђтлђргђ ќаваплы
вђкиллђрне Татарстан мљселманна-
ры эшчђнлеге, мљмкинлеклђре белђн
таныштырды. Татарстан мљселман-
нары Диния нђзарђте џђм Россия ис-
лам институты эшчђнлегенђ презен-
тация шушы кљннђрдђ Казанда
њткђрелњче этно-конфессияара
мљнђсђбђтлђр буенча семинар-
кићђшмђ кысаларында уздырылды.

Чарада мљфти урынбасары Рљстђм
хђзрђт Хђйруллин, РИИ ректоры
Рђфыйк Мљхђммђтшин,  Татарстан Пре-
зидентыныћ эчке сђясђт мђсьђлђлђре
департаментыныћ дини оешмалар
белђн элемтђ идарђсе ќитђкчесе Илнур
Гатауллин џђм башкалар катнашты.

Камил хђзрђт рђсми кунакларга
нђзарђтнећ дини мђгариф, иќтимагый
эшлђр џђм мђгърифђтчелек юнђле-
шендђ алып барган эшлђре хакында
сљйлђде. "Хузур" нђшрият йортыныћ
ућышлары хакында ќиткерде.

Бњгенге кљндђ республика дини уку
йортларында районнардан џђм
тљбђклђрдђн ќыелган 3 мећгђ якын
шђкерт белем ала. ТР МДНнећ уку-укыту
методик берлеге тљзелде.  Берлек ислам

џљнђри дини мђгарифен њстерњ концеп-
циясен эшлђде. Татарстанда нђшер ите-
лњче  дини китапларны тикшерњ буенча
ТР МДНнећ эксперт советы булдырылды.
Татар дини мирасын торгызу џђм тара-
ту, танылган хђнђфи мђзџђбе галимнђре-
нећ гарђп џђм тљрек теллђрендђге хез-
мђтлђрен тђрќемђ итњ эше алып бары-
ла. Мљселман дини мђгарифенећ сыйфа-
тын књтђрњ максатыннан 2014-2015 нче
уку елларында татар, классик (гарђп те-
лендђге китаплар буенча) укыту система-
сына књчњ каралды, гарђп телендђге ки-
таплар исемлеге билгелђнде. Мђдрђ-
сђлђрне тђмамлаучыларга, яшь имам-
нарга авыл ќирлегендђ эшлђњ љчен
грантлар бирђ башлау исђ яшь белгечл-
ђрне дини эшчђнлеккђ тарту булып тора.

Мљфтият мђхђллђлђрдђ "Исламда
иќтимагый эшчђнлек" идеясен тарату-
га џђм  мљселман оешмаларыныћ
иќтимагый эшчђнлегенђ зур ђџђмият
бирђ. Иќтимагый хезмђт  ТР МДНнећ
љстенлекле юнђлеше булып тора.
Иќтимагый юнђлештђ тормышка ашы-
рырга  ниятлђнелгђн проектлар да зур-
дан: ятим гарип балаларны тернђклђ-
ндерњ њзђген, эчкечелеккђ џђм нарко-
тик матдђлђргђ бђйлелеккђ тљшњчел-
ђрне профилактикалау  њзђген, иреккђ
чыккан тоткыннарны тернђклђндерњ
њзђген ачу џђм башкалар.

Бабаларыбызныћ мђгърифђтчелек
эшен дђвам итеп, дистђлђгђн китаплар,
буклетлар бастырыла. 2013 нче елда
нђзарђтнећ  "Хузур" нђшрият йорты
ачылды. Нђшрият йорты гомуми тиражы
136 мећ данђ белђн 27 китап бастырды.
Моннан тыш Татарстан имамнары љчен
кварталга бер тапкыр татар телендђ
књлђме 300-400 битлек булып, тиражы
2000 данђ белђн "Шура" журналы чыга.
Анда ќомга вђгазьлђре, актуаль сорау-
ларга ќаваплар, мђкалђлђр, ислам
тђгълиматчылары язмалары, тарихи
очерклар, иске татар телендђге текстлар
бастырыла. Шулай ук 13 мећ тираж белђн
ай саен "Дин вђ мђгыйшђт", "Умма" газе-
талары дљнья књрђ.

 ТР МДН традицион ислам кыймм-
ђтлђрен дђгъвђтлђњ џђм имамнар гый-
лемен књтђрњ белђн дђ  актив
шљгыльлђнђ. Бу максаттан Татарстан-
ныћ барлык мђчетлђренђ  бердђм
ќомга вђгазьлђрен сљйлђњ кертелде;
тљзђтњ учреждениелђрендђ даими
рђвештђ  хђнђфи мђзџђбе буенча
вђгазьлђр укыла; дђгъвђт бњлеге бел-
гечлђре республика районнарында
вђгазь кичђлђре уздыра.

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
њзенећ чыгышында мљфтиятнећ эшчђн-
леге татар халкыныћ рухи мирасын тор-
гызуга, республикада  тљрле дин вђкил-

лђренећ њзара тату џђм тыныч яшђвен
саклауга џђм динебез кыйммђтлђрен
халыкка ќиткерњгђ юнђлгђнлеккђ ба-
сым ясады.

Россия ислам институты ректоры
Рђфыйк Мљхђммђтшин Россиядђ ал-
дынгы югары дини гыйлем бирњче уку
йорты хакында сљйлђде. Рђфыйк
ђфђнде биредђ  барлык Идел буе
тљбђклђре имамнары љчен югары
дђрђќђдђге курслар оештырылуга
аерым игътибар юнђлтте. Ул тљрле
тљбђклђрдђ эшлђњче татар имамнары-
ныћ гыйлемен Казанда ныгытырга ча-
кырды.

Презентация кысаларында рђсми
кунаклар нђзарђт вђкиллђренђ њзлђре-
нећ сорауларын бирделђр. Шулай ук Ка-
зан шђџђре имам-мљхтђсибе Мансур
хђзрђт Ќђлђлетдинов кунакларны Ђл-
Мђрќани мђчете белђн таныштырды
џђм иман йорты тарихы хакында
сљйлђде.

Презентация Татарстан мљселман-
нарыныћ дини эшчђнлеген књрсђтњ
белђн бергђ, рухи байлыгыбызны, мира-
сыбызны саклауда яћа юллар табылуын
џђм љммђтебезнећ потенциалы, башка-
лар белђн уртаклашырлык саллы
тђќрибђсе барлыкны да књрсђтте.

Айзирђк ГЂРЂЕВА

 ТАТАРСТАН МЉФТИЕ
РОССИЯ ИЌТИМАГЫЙ

ПАЛАТАСЫ
САЙЛАУЛАРЫНДА

КАТНАША
1 нче майдан Россия Иќти-

магый Палатасыныћ яћа ђгъза-
ларына интернетта тавыш би-
рергђ мљмкин. Шулай итеп, Рос-
сия гражданнары беренче
мђртђбђ њзлђре интернет ярдђ-
мендђ Иќтимагый Палата ђгъ-
заларын сайлый.

Џђр кеше 14 тљрле юнђлештђ-
ге эшчђнлек буенча берђр канди-
датка тавыш бирђ ала. "Миллђтара
џђм динара мљнђсђбђтлђрне сак-
лау, тынычлык џђм њзара килешњгђ
булышлык књрсђтњ" юнђлешендђ
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин катнаша.

Мљфтигђ тавыш бирњ љчен
тњбђндђге сылтамага керергђ
кирђк:

https://oprf.roi.ru/441/

 "НАМАЗ ВАКЫТЛАРЫ"
ANDROID ЏЂМ OIS
ПЛАТФОРМАСЫНДА

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ
"Хузур" нђшрият йорты, Россиядђ беренче булып,
смартфоннар љчен татар телендђге "Намаз вакыт-
лары" программасын гамђлгђ кертте.   Android џђм
OIS платформалары љчен махсус эшлђнгђн "Намаз
вакытлары" татар телендђ Татарстанныћ барлык
районнары љчен кљйлђнгђн. Хђзер телђгђн џђркем
ђлеге кушымтаны њзенећ смартфонына йљклђп, ТР
МДНнећ Голђмалар шурасы КФУныћ астрономия
кафедрасы белђн берлектђ ђзерлђгђн намаз ва-
кытлары белђн оффлайнда таныша ала. Програм-
мада шулай ук намаз хакында язма, кыйбланы
књрсђтњче компас, намаз вакытын искђртњче бу-
дильник урнаштырылган.

БЕРЕНЧЕ "ХЂЛЂЛ"
РЕСПУБЛИКА ЯРМИНКЂСЕНЂ

РЂХИМ ИТЕГЕЗ!
24 нче майда "Казан" авыл хуќалыгы

министрлыгы сђнђгать паркында (Аграр-
ная ур., 2 нче йорт) беренче тапкыр
"Хђлђл" республика ярминкђсе уздырыла.
Ярминкђдђ республика ќитештерњчелђ-
ренећ хђлђл ризыклары: ит џђм сљт, кон-
дитер џђм башка тљр продуктлар сатыла-
чак.

Ђлеге чараны Татарстан Авыл хуќалыгы
џђм азык-тљлек министрлыгы,  ТР МДНнећ
"Хђлђл" комитеты, "Казан" агросђнђгать пар-
кы, "Хђлђл" индустриясе милли ассоциация-
се оештыра.
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ТАТАР ХАЛКЫНЫЋ
КЉЗГЕСЕ

Борынгы болгарларга
ислам динен алып килгђн
Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.) љч
сђхабђсе турындагы борынгы
риваять татар дљньясында
књптђн бђхђслђр тудырып
килђ. Берђњлђр аны - уйдыр-
ма дип, ђ икенчелђре тарихи
факт дип атый. Болгар
шђџђренећ изге урыннарын
торгызу џђм анда борынгы
риваятьлђр мотивлары буен-
ча истђлекле монумент кую
сђбђпле бу бђхђс тагын да
зуррак кљч белђн купты. Мо-
нументта, риваятьтђ ђйтел-
гђнчђ, сђхабђлђр њзлђре
белђн Идел буйларына алып
килгђн юл таягы, кара савыты
џђм чалма сурђтлђнгђн.

Ђлеге тема буенча књбе-
сенчђ тарихчылар баш вата-
лар, чљнки бђхђс, гадђттђ, та-
рихи књзлектђн чы-
гып караганда, бу ва-
кыйганыћ булу-бул-
мавы, чын яки уй-
дырма булуында.
Минемчђ, бу сюжет-
ка башка яктан чы-
гып карарга кирђк,
чљнки ул безнећ
њткђнебез турында
булудан бигрђк, та-
тар халкыныћ бњген-
ге кљне турында.
Анда бњгенге заман
татарларыныћ мен-
тальлеген бил-
гелђгђн безнећ рухи
тарихи мђдђнияте-
безнећ мђгънђви
коды, символы яше-
релгђн. Башкача
ђйткђндђ, бу рива-
ять њзенчђлекле
кљзге сыман, бу
кљзгегђ карап, без њз-
њзебезне яхшырак аћлый ала-
быз. Лђкин бу кљзгедђ њзебез-
нећ чагылышыбызны књрер
џђм анда яшерелгђн символ-
ларны аћлар љчен, Пђйгамбђ-
ребезнећ (с.г.в.) љч сђхабђсе
турындагы риваятькђ тарихи
књзлектђн тњгел, ђ дини
тђгълимат культурологиясе
ягыннан карарга кирђк.

БОЛГАРЛАРНЫЋ
ИСЛАМ ТАРИХЫ
Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.)

љч сђхабђсе турындагы рива-
ять болгарлар ислам динен
кайчан кабул иткђн дигђн со-
рауны тудыра. Рђсми рђвештђ
дђњлђт дђрђќђсендђ бу ва-
кыйга 922 нче елда булган, бу
турыда  Ибн Фадлан ќен-
теклђп тасвирлый. Лђкин чын-
лыкта болгарлар ислам динен
алданрак кабул иткђннђр.
Мђсђлђн, Шиџабетдин
Мђрќани моныћ рђсми
рђвештђ теркђлгђнгђ кадђр
100 ел алдан булганлыгы ту-
рында ђйтђ. Ђгђр дђ Пђйгам-
бђребез (с.г.в.) сђхабђлђре
болгарлар янына килгђн икђн,
димђк, бу тагын да элегрђк, VIII

гасырдан да соћрак булмаган.
Мљмкин хђлме бу?

XIX гасырныћ књренекле сла-
висты Павел Йозеф Шафарик
кљтелмђгђн фактларны ача. Ул хри-
стиан динен кабул иткђнче болгар-
лар (Идел буе болгарлары белђн
кардђш, хђзерге Болгария
дђњлђтендђ яшђњче халык) ислам
динен тотканнар дигђн ачыш ясый.
Моћа дђлил итеп, 865 нче елда
кљчлђп христианлаштырганчы бол-
гарларда булган гореф-гадђтлђрне
китерђ: "аякларны дићгездђ юу",
"тљреклђр кебек кић ыштаннар
киеп йљрњ, фарсылар кебек аяклар-
ны бљклђп њкчђлђрдђ утыру, сул
якка караганда ућ якка љстенлек
бирњ". Бу турыда словак-чех тикше-
ренњчесе њзенећ "Славянские древ-
ности" дип аталган ике томлык фун-
даменталь хезмђтендђ яза.

Бу чорныћ кызыклы бер доку-
менты булып, Рим папасы Николай
I нећ болгарларныћ христианлаш-
тырылгач биргђн сорау хатларына
язган ќавабы тора. Сораулар языл-

ган хат сакланмаган. Лђкин Рим па-
пасыныћ болгарларны борчыган
сорауларга биргђн ќавап хаты сак-
ланган. Бу сорауларда да мљсел-
манча яшђњ рђвеше чагыла. IX га-
сырда яшђгђн болгарлар католик
чиркђњ башлыгыннан сугыш тыел-
ган айлар, никах уку тыелган туган-
лык мљнђсђбђтлђре, кђлђшкђ би-
релергђ тиешле бњлђк, књпхатын-
лылык, пычаксыз њтерелгђн хай-
ванныћ  итен куллану, сђдака бире-
лергђ тиешле кешелђр, башка киеп
йљри торган ќитен бђйлђвеч (чал-
ма), сарациннардан (мљселманнар-
дан) калган китаплар белђн ни
эшлђргђ кирђклеге турында со-
рыйлар. Мљселман фикыџын
љйрђнгђн кеше бу сорауларда
шђригать проблематикасын тиз
књрђ. Лђкин башкасы кызык - бо-
рынгы болгарларныћ мљселманла-
шу каналы. "Дунай болгарларыныћ,
- дип яза Шафарик, - њзлђре Мизи-
ядђ урнашкач та, Идел буенда кал-
ган, аларга VIII гасырда ук ислам
дине нигезлђрен биргђн кардђшл-
ђре белђн дустанђ мљнђсђбђт-
лђрне саклап калулары ихтимал".
Бу нђтиќђ безнећ темага мљнђ-
сђбђттђ Идел буе болгарлары VIII
гасырда ук кардђш халыкны ислам
диненђ керткђннђрен аћлата,

димђк, њзлђре алар ислам динен
Пђйгамбђребез (с.г.в.) сђхабђлђ-
ре чорында ук кабул иткђннђр.

ТЉШ – УЙДЫРМАМЫ
ЂЛЛЂ

ЧЫНБАРЛЫКМЫ?
Идел буе болгарлары яны-

на сђхабђлђрнећ килњ-килмђве
турындагы бђхђсне профессио-
наль тарихчылар карамагына
калдырыйк. Пђйгамбђребезнећ
(с.г.в.) љч сђхабђсе турындагы
риваять, тарихчылар нинди
нђтиќђ чыгарса да, безнећ љчен
гаять зур ђџђмияткђ ия. Ђгђр дђ
бу риваять уйдырма булып чык-
са, ничек итеп ул њз кыйммђтен
саклап кала алачак соћ?

Моны аћлар љчен кеше
тљшлђрен анализлауга фђнни
яктан килеп карау белђн  парал-
лель уздырырга кирђк. Без бу
љлкђдђ дђ "Тљш - уйдырмамы
ђллђ чынбарлыкмы?" дигђн со-
рауга ќавап эзлибез. Бер яктан,
аныћ сюжеты џђм образлары -
уйдырма. Икенче яктан, тљштђ
безнећ психикабызныћ тљбендђ
булган, књзђтњгђ бирелмђгђн
аћсыз процесслар чагылыш
таба. Зигмунд Фрейд дђлиллђ-
венчђ, тљш безгђ психикабыз-
ныћ ић тљбендђ булган катлау-
ларны књрњ мљмкинлеген бирђ.

Мђдђниятнећ коллектив
образлары, аерым бер кеше
тљше кебек њк, њзлђрендђ яшђ-
ешнећ яшерен катламнарын
гђњдђлђндерђ, лђкин аерым ке-
шенекен тњгел, ђ бђлки, гомум
ќђмгыятьнећ. Менђ шућа књрђ
мифлар, легендалар, ђкиятлђр,
хђтта анекдотлар да аларны ту-
дырган мђдђниятне аћлар љчен
зур ђџђмияткђ ия. Бу яктан кара-

ганда,  Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.)
љч сђхабђсе турындагы риваять
татар халкыныћ рухи мђдђнияте,
безнећ ментальлекнећ тарихи
нигезлђре турында књп нђрсђ
сљйли ала. Ић мљџиме - символ-
ларны укый белергђ кирђк.

ФЂН ЏЂМ ДИН
ХАКЫЙКАТЕ

Монда без фђн џђм дин ха-
кыйкатьлђре арасындагы аерма-
лыкларга якын килђбез. Књплђр
чын књћелдђн алар арасында
булган аермалыкларны аћлый
алмыйлар, чљнки алар бу ике
дљньяны капма-каршы куялар.
Чынлыкта исђ, фђн џђм дин ке-
шелђргђ тљрле љлкђлђрдђ булы-
ша, њзара кисешмилђр. Фђннећ
тљп максаты - "Ничек?" соравына
ќавап бирњ. Нђкъ менђ шул со-
рауга ќавапта телђсђ нинди тех-
нологиялђр нигезе ята. Дин исђ
"Нђрсђ љчен?" соравына ќавап
бирђ. Аныћ максаты - кешелђргђ
яшђешнећ аћлы дђрђќђсенђ
чыгарга булышу. Аларныћ аер-
масы њткђнгђ карашта. Тарих
фђне беренче чиратта књренеш-
лђрнећ фактик торышы белђн
кызыксына. Чынлыкта ничек бу-
луын ачыклый. Ђ динне беренче
чиратта кешегђ  рухи яктан
њсђргђ ярдђм иткђн тарихи ри-
ваятьлђрдђн чыккан сабаклар,
ђхлак, њгет-нђсыйхђт кызыксын-
дыра.

Нух пђйгамбђр заманында
булган су басу турындагы сюжет-
ны очраткач, тарихчы аны бђялђр
љчен, тњбђндђге сорауларга
ќавап эзли: бу су басу бљтен
ќирдђ дђ булганмы, ђллђ бер
ќирдђ генђ булганмы; хайваннар
ни рђвешле ќыелганнар џђм ни-

чек исђн калганнар; бу мљмкин
хђлме, ђллђ юкмы џ.б. Динне исђ,
бу сораулар кызыксындырмый.
Дин тђгълиматы љчен су басу ту-
рындагы тарих - кешелекне начар
гамђллђр кылудан кисђтњ, чљнки
без бу мисалда кылган начарлык
њзебезгђ њк ђйлђнеп кайтачагын
књрђбез. Нђкъ шулай ук кеше бар-
лыкка килњне љйрђнгђндђ дин,
фђннђн аермалы буларак, аныћ
"механикасы" белђн кызыксын-
мый. Дин белгечлђренећ балчык-
тан ни рђвешле кеше ясалганлы-
гы турында ќентеклђп язылган
аћлатмалары юк. Ђ балчыктан
ясалган Адђмнећ аћа Аллаџы
Тђгалђ ќан љргђч тере булып ки-
тње турындагы хикђя безгђ кеше-
нећ физик тђн генђ булмавы, ђ
Аллаџы Тђгалђ љргђн ќан да бу-
луы турында гыйбрђт тђ. Димђк,
безгђ яшђешнећ матди ягын гына
тњгел, рухи ягын  да кайгыртырга
кирђк. Дини метафораларга бу
яктан караганда фђн џђм дин ара-
сында бернинди бђхђс туа алмый.

ТРАДИЦИОН
ИСЛАМНЫ НИЧЕК

ТАНЫП БУЛА?
Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.) љч

сђхабђсе турындагы риваятькђ
без шулай ук карый алабыз. Тљп
сорау булып монда вакыйганыћ
булу-булмавы, булса, ничек булуы
тњгел, ђ бу сюжеттан нинди
гыйбрђт, нинди нђсыйхђт чыгуы
тора. Ул безгђ њзебезне, мђдђни-
ятебезне яхшырак аћларга џђм
яхшы якка њзгђрергђ булыша. Ри-
ваятькђ безгђ рухи тормышыбыз-
ны дљрес тљзергђ ярдђм иткђн
нђсыйхђтлђр салынган. Минем
фикеремчђ, бу риваятьнећ кыйм-
мђте нђкъ менђ шунда да инде.

Алга таба китеп, шуны ис-
кђртђсем килђ: риваятьнећ тљп
образлары - чалма, юл таягы џђм
кара савыты - Пђйгамбђрдђн
(с.г.в.) килгђн исламныћ символ-
лары, шућа књрђ  татар халкыныћ
рухи юлында ориентир булып
тора алалар. Ђгђр дђ без
Пђйгамбђрдђн (с.г.в.) килгђн ис-
ламныћ нинди булуын аћларга
телибез икђн, безгђ бу символ-
ларда яшерелгђн мђгънђне
аћларга кирђк. Шул очракта тра-
дицион исламныћ нинди булуын
аћлаячакбыз.

Рљстђм БАТЫР,
Татарстан мљфтиенећ

беренче урынбасары
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4 МЉНБЂР

ДИННЕ АЋЛАУ - гыйбадђт кылу нигезлђрен: ни љчен
без бары тик Аћа гына гыйбадђт кылырга, Аныћ

књрсђтмђлђрен њтђргђ тиеш икђнлегебезне, Аллаџы
Тђгалђнећ бђндђлђрне ни љчен яралтканын, бу дљньяда
безнећ ни љчен яшђвебезне аћлау ул. Нђрсђне дђ булса
аћлау љчен, ђлбђттђ, аныћ турындагы белемнђргђ, гый-
лемгђ ия булырга кирђк. Гыйлемнђн башка без Аллаџы
Тђгалђ хак мљселманнарга вђгъдђ иткђннђрнећ мећнђн
берен дђ аћлый алмыйбыз.

Аллаџы Тђгалђ болай дигђн:

"Аллаџы Тђгалђ затында вђ сыйфатында
мђхлуктан бљек булды, Ул џђрнђрсђгђ хаклык белђн
хуќа булды, Ќђбраил вђхине укып тђмам итмђстђн
элек, онытырмын дип укырга ашыкма. Ягъни,
фђрештђ укыганда аныћ белђн бергђ укыма, бђлки
тыћлап тор. Дђхи Раббым белемемне арттыр диген!"
(Коръђн, 20:114).

Без гыйлемгђ омтылырга тиешбез. Мљхђммђд
пђйгамбђр (саллђллаџу галђйџи вђссђлам) ђйткђн: "Ике
(сыйфатка) (ия булган) кешелђрдђн тыш, башка бер-
кемнђн дђ кљнлђшмђ. Ул кешелђрнећ берсе - Аллаџ аћа
байлык биреп, ул аны берни калдырмыйча тиешенчђ
тотып бетерђ белгђн кеше; икенчесе - Аллаџ аћа зирђк-
лек биреп, ул (шул зирђклек) нигезендђ хљкем кыла
белгђн џђм аны (башкаларга) тапшыра алган кеше".
(Хђдисне Мђсгуд (р.г.), Бохари, Мљслим тапшырган.)

Мљхђммђд пђйгамбђр (саллђллаџу галђйџи
вђссђлам) гыйлем эстђгђн вакытта безгђ тырыш џђм эз-
лекле булырга кушкан. Кешенећ белем туплавы   туган-
нан башлап аныћ вафатына кадђр дђвам итђ. Шул кыска
гына вакытта без  файдалы белемнђрне мљмкин кадђр
књбрђк алып калырга тырышырга тиеш. Ул белемнђрнећ
нђкъ менђ файдалыларын, чљнки бер файдасыз, бер
мђгънђсез, кирђксез, ђ кайвакытта зыянлы да булган
белемнђр бик књп. Бњгенге кљндђ телђсђ нинди
мђгълњматны табып алу бик ќићел. Лђкин бу џич кенђ
дђ аны љйрђнергђ, њзлђштерергђ кирђк дигђнне аћлат-
мый ђле. Бер мђгънђсез ялган фђннђр, наркотиклар,
исерткеч џђм мићгерђтњче матдђлђр, корал ђзерлђњ ту-
рындагы мђгълњмат - файдасыз гына тњгел, ђ зыянлы да,
алар турында белемнђр туплау - гљнаџ. Хђзерге вакытта
ић куркынычы - андый мђгълњматны безнећ балалары-
быз да ала ала. Шућа књрђ дђ џђр ата-ананыћ бурычы -
кечкенђ вакыттан ук балаларына дљрес тђрбия бирњ,
мђќбњр итмичђ, дингђ тискђре караш формалаштыр-
мыйча, аларны кирђкле, файдалы белемнђр генђ биреп
њстерњ. Бу вакытта балалар белђн йомшак мљгамђлђ кы-
лырга, њгет-нђсыйхђтлђр белђн, џђм, ђлбђттђ, њзећнећ
шђхси њрнђгећ белђн эш итђргђ кирђк. Безнећ балала-
рыбызныћ беренче укытучылары - њзебез. Без аларны
намаз укырга, гыйбадђтнећ башка тљрлђренђ љйрђтергђ,
алар белђн бергђ Коръђн укырга  тиешбез. Белем бер
буыннан икенчесенђ тапшырылып барырга тиеш.

Гыйлемнђргђ љйрђткђндђ џђрбер укучыныћ њз ос-
тазы булуы мљџим. Кабатлап ђйтђм: белем тапшырылып
барырга тиеш. Остаздан - укучысына. Џђм  шулай берљз-
лексез, Мљхђммђд пђйгамбђрдђн (саллђллаџу галђйџи
вђссђлам) алып - Кыямђт кљненђ кадђр. Гыйлемгђ ия ке-
шенећ љстенлеклђре турында Коръђндђ дђ књп ђйтелгђн,
бу турыда хђдислђр дђ ќитђрлек. Аллаџы Тђгалђ ђйткђн:

"Ђмма кичлђрдђ озын вакыт кыямда торып,
сђќдђ кылып, Аллаџка гына гыйбадђт кылган мљэ-
мин, ул ахирђт газабыннан куркып, Раббысыныћ
рђхмђтенђ љмет итђдер <...> Кешелђргђ ђйт: "Батыл-
ны белеп батылдан ерак булган, хакны белеп хак та-
рафында сабит булган хак мљэминнђр, батылны да,
хакны да белмичђ адашып йљргђн сукырлар белђн
бертигез булырлармы? Хакны батылдан аеру хакын-
да саф гакыллы кешелђр генђ вђгазьлђнер џђм ба-
тылдан бизеп хакны кабул итђр" (Коръђн, 39:9).

Коръђндђ без тагын шундый юлларны укый алабыз:

"Ий мљэминнђр, ђгђр сезгђ мђќлеслђрдђ кић-
лек кылыгыз диелсђ, кићлек кылыгыз, кергђн ке-
шелђргђ урын бирегез џђм хакны сљйлђргђ вђ тыћ-
ларга да ирек бирегез, Аллаџ сезгђ ќђннђттђ кићлек
кылыр, ђгђр таралыгыз диелсђ, эшлђрегезгђ тара-
лыгыз, сездђн иман китереп итагать иткђн вђ белем
иясе булган мљэминнђрне Аллаџ дђрђќђлђргђ
књтђрер, Аллаџ сезнећ кылган эшлђрегездђн
хђбђрдардыр" (Коръђн, 58:11).

Инде алда ђйтеп кителгђнчђ, џђр гыйлем алучыныћ,
гыйлем алуныћ кайсы гына этабында булмасын, зирђк
остазы булуы мљџим. Ул ислам белђн даими шљгыльлђн-
њче кешеме, ђллђ инде Коръђнне љйрђнђ генђ башла-
ган башка берђњме, њзе љчен яћа чыганаклар табып, юга-
рырак дђрђќђдђге белемнђрне њзлђштерњчеме - аныћ
љйрђтеп, туры юлга кертеп ќибђрерлек остазы булырга
тиеш. Ниндидер яћа бер ђйбер белђн  танышкан вакыт-
та син ђле нђрсђнећ дљрес, ђ нђрсђнећ дљрес тњгел икђ-

нен белмисећ дђ, аћламыйсыћ да. Аћлы рђвештђ яки њзе
ялгышып, башкаларны  ялгыш юлдан алып баручылар-
дан безне Аллаџы Тђгалђ Њзе араласын!

Бњгенге кљндђ белем алам дигђн кешегђ мљмкин-
леклђр бик књп. Республикабызда берничђ мђдрђсђ
эшлђп килђ. Џђм бер Казанда гына да тњгел. Кешелђр
белем алу љчен њз љйлђреннђн мећнђрчђ чакрым ерак-
лыкка китеп, аныћ љчен књп вакытларын сарыф иткђн
заманнар да бар иде. Хђзерге вакытта љећнђн чыкмый
гына лекциялђр, вђгазьлђр тыћларга, љйрђтњче видео-
лар карарга мљмкин. Шунысын кабатлап ђйтђсе килђ,
њзегез тыћлаган, караганыгызныћ чыганагын тикшере-
гез, яхшы материал булса, якыннарыгызга  тђкъдим ите-
гез. Ђгђр дђ њзегез белмђсђгез, белгђн кешелђрдђн со-
рагыз. Барысын да белеп бетерњ мљмкин тњгел. Сораган-
ныћ ояты юк. Белмђњ гаеп тњгел, ђ белергђ телђмђњ гаеп.

Мђчетлђр каршында дин нигезлђре, Коръђнне
љйрђнњ буенча курслар оештырыла. Балалар љчен генђ
тњгел, љлкђн яшьтђгелђр љчен дђ. Белем алырга беркай-
чан да соћ тњгел. Кайбер мђчетлђрдђ тљрле темаларга
лекциялђр укыла. Шуларны барып тыћлагыз, ишеткђнн-
ђрегез турында уйланыгыз. Аллаџныћ гыйлем дигђн
нигъмђтенђ омтылыгыз. Гыйлемле, шуныћ нђтиќђсендђ
нык иманлы булырга тырышыгыз.

 "Шулай ук кешелђрне, хайваннарны вђ кошлар-
ны тљрле тљстђ халык кылдык. Аллаџтан куркырлар
Аныћ хљкемнђрен белгђн галим кешелђр. Аллаџ
ќићњче вђ мљэминнђрне ярлыкаучыдыр" (Коръђн,
35:28).

Лђкин, белемнђрне алу гына ќитми. Аларны тор-
мышта кулланырга, аларга таянып яшђргђ љйрђнњ књпкђ
кыенрак. Мљхђммђд пђйгамбђр (саллђллаџу галђйџи
вђссђлам) болай дигђн: "Кеше њз белемнђре буенча
яшђргђ љйрђнми торып, гыйлемле кеше булып санала
алмый".

Икенче бер хђдисендђ Пђйгамбђребез (саллђллаџу
галђйџи вђссђлам) болай ди: "Белемнђрне мактану, на-
дан кешелђр белђн бђхђстђ куллану яки њзегезгђ кем-
нећдер игътибарын ќђлеп итђр љчен алмагыз. Кем шу-
лай эшли - тђмугта янар".

Белем алу - бары тик мђктђп партасы, кырыс укыту-
чы џђм камчы белђн укыту, дип тђ уйларга кирђкми. Бе-
лемне без уку йортларында гына алмыйбыз. Мђчеттђге
вђгазьлђрдђн, мљселман кардђшлђребез, мљселман ил-
лђреннђн килгђн кунаклар белђн аралашулардан да бе-
лемгђ байыйбыз. Белем алу - авырлык тњгел. Аллаџныћ
безгђ биргђн олуг нигъмђте ул. Исламны танып белњ љчен
биргђн нигъмђте. Њз-њзебезне танып белњ љчен биргђн
нигъмђте.

Татарстан Республикасы мљфтие
Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

КОРЪЂННЕЋ БЕР КИТАП
ИТЕП ЯЗЫЛУ ТАРИХЫ
СОРАУ. Ни љчен Коръђни-Кђрим Мљхђммђд

пђйгамбђр (с.г.в.) вакытында тњгел, ђ тђкъва
хђлифђлђр вакытында бер китап булып язылган?

ЌАВАП. Мљхђммђд пђйгамбђрнећ (с.г.в.) бу дљнья-
дагы тормышы тђмам булу белђн Коръђни-Кђрим ићде-
релњ дђ тђмам була. Аятьлђр аерым сњрђлђргђ ќыелып,
аларныћ чиратлыгы билгелђнђ. Ђ Коръђннећ аерым
бер китап булып дљньяга чыгуы - тђкъва хђлифђлђр
ќилкђсенђ тљшкђн бљек џђм ђџђмиятле зур эш була. Ал-
лаџныћ рђсњле (с.г.в.): "Минем љммђтемнећ галимнђре
исраиллђргђ (борынгы яџњдилђргђ) ќибђрелгђн
пђйгамбђрлђр кебек", - дигђн.

Алардан башка тагын кем шулкадђр дђ ќаваплы
бу књрсђтмђне чынга ашыруны ќитђклђргђ сђлђтле
иде? Пђйгамбђрнећ (с.г.в.) бу сњзлђреннђн илџам алып,
алар бу эшкђ тотына да. Беренче тђкъва хђлифђ Ђбу
Бђкер (р.г.) вакытында ук бу эш тормышка ашырыла:
Коръђн аерым бер китап булып ќыела. Ђбу Бђкер (р.г.)
хакимияте вакытында Ямамда барган сугыш књп кенђ
коръђнхафизларныћ тормышын љзђ џђм Коръђнне
аерым бер китап итеп ќыю турындагы карарга килњне
тизлђтђ.

Госман (р.г.) хђлифђ вакытында Коръђннећ ќиде
нљсхђсе языла џђм тљрле шђџђрлђргђ - Мђккђгђ, Дим-
ђшкъка, Басрага, Бђхрђйнга, Куфђгђ, Йђмђнгђ ќибђ-
релђ. Коръђннећ бер нљсхђсе Мђдинђдђ калдырыла.

Муџавия (радыйаллаџу ганџњ) тапшырган
хђдистђ болай диелђ: Аллаџныћ Рђсњле
(саллђллаџу галђйџи вђссђлам) ђйткђн:
"Аллаџ бђрђкђт бирђм дигђн кешесен дин-
не аћлауга ирештерер" (Бохари, Мљслим).
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СЂХАБЂЛЂРНЕЋ КИЕМДЂ ЏЂМ
РИЗЫК КУЛЛАНУДА ТЫЙНАКЛЫГЫ

АЛЛАЏ  яратканнары арасында ић
яхшысы - Аллаџныћ Рђсњле  (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе

булса иде) бервакытта да туйганчы аша-
маса,  без, эш арасында тамак ялгап алу-
лар џђм чђй эчњлђрне исђплђмђгђндђ,
кљн саен љч тапкыр  тукланабыз. Без
Аллаџ Рђсњленећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булса иде) сљннђтен њтђп
бару  турында књп сљйлибез, тик
Пђйгамбђр   (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булса иде) џђм аныћ сђхабђлђре-
нећ нинди кием киеп йљрњлђрен, алар-
ныћ  бар киемнђре нђрсђлђрдђн торга-
нын еш кына онытып ќибђрђбез. Еш
кына байлыкларын чамасыз тотучы бай
кешелђрнећ  куллану дђрђќђсенђ
ќитђргђ тырышабыз, тђњлегенђ 24
сђгать буе моны телевидение дђ, интер-
нет та рекламалый, без хђзер Аллаџныћ
Рђсњле (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булса иде) џђм аныћ сђхабђлђре ке-
бек љлге булырдай кешелђрнећ  кулла-
ну дђрђќђсе нинди булуын  искђ
тљшермђскђ тырышабыз.

Без нђрсђгђ омтылабыз соћ? Бу дљнья
нигъмђтлђренђ, бу  дљньяныћ тышкы ял-
тыравыкларынамы? Аларныћ бакыйлык
љчен нинди ђџђмиятлђре бар соћ? Безгђ
Аллаџы Тђгалђнећ "Ђхкаф (Комлык)"
сњрђсенећ  12 нче аятендђ  ђйткђн (ул алга
таба китерелђчђк) дђџшђтле кисђтње ќит-
мимени? Ђ бит сђхабђлђр аны  бик еш ђйтђ
торган булганнар. Аллаџы Тђгалђнећ:

"Тиешсез урынга малны исраф итњ-
челђр, ђлбђттђ, шайтан кардђшлђре-
дер!" (17/27), - дигђн аяте безне бераз бул-
са да кыенсындырмыймыни? Ђ безгђ ни-
чек итеп шайтан кардђшлђре тњгел, ђ
Аллаџ Рђсњленећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булса иде) кардђшлђре булыр-
га? Бу юлда беренче адым булып Аллаџ
Рђсњле (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булса иде) џђм аныћ сђхабђлђренећ бу

Аллаџ нигъмђтлђрен исраф итњнећ бњгенге кљндђге кебек кић
масштаблары кешелек тарихында булмагандыр, мљгаен, без ба-
рыбыз да моћа шаџитбыз џђм  бу исраф итњдђ, кызганычка, њзе-
без дђ актив катнашабыз. Кешелђр су, ризык, кием џђм энергия
ресурслары тотылуныћ елдан-ел яћа рекордларын куя. Кешел-
ђрнећ аларга булган ихтыяќлары елдан-ел арта гына бара. Ђгђр
дђ Аллаџныћ Рђсњле (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булса
иде) тђџарђт алган вакытта бер литр суны ќиткергђн булса (Ђнђс
бине Малик тапшыруы буенча,  Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде) ике ратель сыешлы савыт белђн
тђџарђт алган), хђзерге мљселманнар бу гамђлгђ љч, биш, ђ кай-
вакыт ун литр су тоталар.

дљнья  нигъмђтлђренђ мљнђсђбђтлђре
нинди булуы турындагы белемнђргђ ия
булу тора. Аллаџ Рђсњленећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде) бу дљнья
нигъмђтлђренђ мљнђсђбђте белђн танышу
яхшы якка таба њзгђрњгђ башлангыч нокта
булып китсен. Шђхси  куллануны
чиклђњдђн башлап, без њзебезнећ нђфесе-
безне авызлыклый, рухи камиллеккђ
ирешкђн гњзђл кешелђргђ рухи якынлаша
алабыз. Ђ бит без  кљн саен, алар белђн
бергђ кубаруын сорап,  Аллаџка ялвара-
быз! Аллаџы Тђгалђ Изге Коръђндђ болай
ди:

"Ий гакыл иялђре, боларныћ
хђллђреннђн гыйбрђтлђнегез" (59/2).

Ђбу Бђкернећ (р.г.) њлем тњшђгендђ
ятканда Габдерахман бине Ауфка
ђйткђн сњзлђре

Габдерахман бине Ауф (р.г.) сљйли:
"Мин Ђбу Бђкер (р.г.) янына бардым. Ул
њлем хђлендђ иде.  Мин сђлам биргђч, ул
болай диде: "Мин сезне бу дљнья билђп
алган кебек итеп књрдем. Ђ бу дљнья ул -
фани,  ул сезне билђп алгач, Ардабильдђн
китерелгђн йоннан эшлђнгђн  гадђти ятак-
ларыгыз сезгђ инде чђнчђ торган булып
тоела башларлар, сез инде андый ятаклар-
да йокларга телђми башларсыз, сезгђ пар-
ча тњшђклђр, ефђк пђрдђлђр кирђк булыр.
Лђкин, Аллаџ белђн ант итђм, дљньявилык
дђрьясында  йљзгђнгђ караганда, бер гаеп-
сезгђ  сезнећ башыгызны чабып љзњлђре
књпкђ хђерлерђк".

Габдулла бине Гомђрнећ бу дљнья
нигъмђтлђренђ мљнђсђбђте

Гобђйдуллаџ бине Адий бине Гомђр-
нећ иреккђ чыгарылган колы булган. Бер-
вакыт, Гыйрактан кайткач, ул бине Гомђр-
не књрергђ барган. Барып сђлам ќит-
кергђч, аћа Гыйрактан алып килгђн бњлђге
барлыгын ђйткђн.  Бине Гомђр аннан: "Ул

нинди бњлђк?" - дип сораган. Гобђйдуллаџ:
"Ул бњлђк - ќђвђриш", -  дигђн. Бине Гомђр:
"Нинди  ќђвђриш?" - дип сораган. Гобђй-
дуллаџ: "Бу ашказаны эшчђнлеген яхшыр-
та торган дару", - дип аћлаткан.  Ђ бине
Гомђр аћа: "Мин инде менђ  кырык ел туй-
ганчы ашамыйм, ни эшлим мин ул дару
белђн?" - дигђн.

Хљзђйфђ бине Яманныћ бу дљнья
нигъмђтлђренђ мљнђсђбђте

Сђидђ бине Сад бине Хљзђйфђ
Хљзђйфђнећ (р.г.) менђ бу сњзлђрен сљйли:
"Барыннан да бигрђк мића, љйгђ кайткач
гаилђмнећ, ашарга  пешерер љчен љйдђ
бернђрсђ дђ юк, дип каршы алган кљннђре
ошый тљшђ. Чљнки мин бу вакытта Аллаџ
Рђсњленећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булса иде) шундый сњзлђрен искђ
тљшерђм: "Аллаџы Тђгалђ мљэминне бу
дљнья нигъмђтлђре белђн мавыгуларын-
нан љйдђгелђр авыру кешене зарарлы ри-
зыктан саклаганнан да ныграк саклый.
Аллаџ мљэминнђрне проблемалардан ата
кеше њз баласына бђрђкђт телђгђннђн дђ
ныграк саклый".

Могтђбђр Гайшђгђ Аллаџ Рђсњле-
нећ  (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булса иде) кићђше

Бервакыт, могтђбђр Гайшђ елаган ва-
кытта, Аллаџныћ Рђсњле (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде) аныћ янын-
да булган џђм: "Нигђ елыйсыћ?" - дип со-
раган. Елавыныћ сђбђбен ачыклагач, ул
болай дигђн: "Ђгђр дђ син  башка дљньяда
да минем белђн бергђ булырга телисећ
икђн,  сића бер мосафирга ќитђрлек ри-
зык ќитсен.  Байлар белђн  књп аралашма.
Сакчыл бул, иске киемнђрне чыгарып  ыр-
гытма, аларны ямап, тегеп, рђткђ китер".

Аллаџ Рђсњленећ   (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде) Ђбу
Ќљџђйфђгђ биргђн кићђше

Ђбу Ќљџђйфђ (р.г.) сљйли: "Мин симез
ит шулпасын ашагач, Аллаџ Рђсњле (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булса иде)
янына барган идем. Књп ашаганнан мине
кикертђ башлаган иде.  Шунда Аллаџныћ
Рђсњле (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булса иде) мића: "Ђбу Ќљџђйфђ! Бар,
миннђн читкђрђк китеп кикереп утыр! Бу
дљньяда корсакларын ярылганчы тутыр-
ган кешелђр ахирђттђ озак вакытлар  ач
торырлар", - диде". Шул вакыттан башлап
њзенећ вафатына кадђр Ђбу Ќљџђйфђ туй-
ганчы ашамаган. Ђгђр дђ ул иртђн ашаса -
кич, ђ кич ашап ятса  иртђн тукланмаган.

Могтђбђр Гомђр Ќђбир бине Габ-
дулла сатып алганны сђер дип
исђплђгђн

Яхъя бине Сђед сљйли: "Бервакыт
Гомђр Ќђбир бине Габдулла белђн очраш-
кан. Аныћ кулында дирџђм књргђч,  ул ан-
нан: "Син бу дирџђм белђн нишлђргђ
ќыенасыћ?" - дип сораган.  Ул: "Мин моћа
љйдђгелђргђ ит сатып алырга ќыенам", -
дип  ќавап биргђн. Аннан соћ Гомђр: "Алар
синнђн ни сорыйлар, син аларга шуларны
гел сатып алып бирђсећме? Ђ сез  менђ шул
аятьне кая куясыз.

"Кыямђт кљнне кяферлђр утка књче-
релерлђр вђ ђйтелер: "Сез дљнья терек-
легендђ Аллаџныћ књп нигъмђтлђре

белђн файдаланып, ђмма Аћа гыйбадђт
кылмыйча бђгъзе яхшы эшлђрегезнећ са-
вабын бетердегез, ићде бњген хур, рисвай
итњче газап белђн ќђза ителђсез, ќир
љстендђ хаксыз тђкђбберлђнгђнегез џђм
чиктђн чыгып бозыклык кылганыгыз
љчен" ("Ђхкаф (Комлык)", 46/20)".

Могтђбђр Гомђрнећ Ђбу Дардага
язган хаты

Сђлђмђ бине Кљлсем џђм Рђшид
бине Сад  тапшыралар: "Гомђр, Ђбу Дар-
даныћ Хомс шђџђрендђ њзенђ  башкалар-
ныкыннан биегрђк йорт салуын белгђч,
аћа хат юллаган. Хатында ул болай дип
язган:

"Ий Ђбу Дарда! Син њзећђ яћа йорт-
лар тљзисећ, византиялелђр џђм  фарсы-
лар тљзегђн йортлар ќитмђгђнмени?
Лђкин бит сез,  Аллаџ Рђсњленећ (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте џђм сђламе булса иде)
сђхабђлђре буларак,  бар мљселман
љммђтенђ њрнђк булып торырга тиешсез.
Бу хатны алу белђн кичектергесез Хом-
стан кит џђм Шђмгђ бар". Гомђр Ђбу Дар-
даны Шђмгђ ќђза бирњ љчен књчергђн
дип исђплђнелђ.

Гомђрнећ ќирле ђмирлђргђ кић-
ђше

Габдулла ђр-Руми сљйли: "Мин Љммђ
Талькка килгђч, аныћ йортыныћ тњбђсе
бик тђбђнђк булганын књрдем џђм аћа
болай дидем: "Ий Љммђ Тальк! Синећ
љећнећ  тњбђсе нинди тђбђнђк!"  Ул мића:
"Ий улым, Гомђр ђл-Хаттаб (р.г.) ќирле
ђмирлђргђ: "Биек йортлар тљземђгез,
сезнећ љчен ић начар кљн сез биек йорт
тљзи башлаган кљн булыр", - дип  боер-
ды".

Габдулла бине Гомђрнећ  яћа
кием сатып алган  улына кићђшлђре

Мђймун (р.г.) сљйли: Габдулла бине
Гомђрнећ улларыныћ берсе  њз ђти-
сеннђн изар (гарђплђрдђге љс киеме) са-
тып алдырткан. Бераз гына киеп
йљргђннђн соћ,  киеме ертылган да ул бу
хакта ђтисенђ барып ђйткђн. Ђтисе аћа:
"Ертылган чабуын кисеп ташла да киеп
йљр", - дигђн. Њсмергђ бу ошап бетмђгђн.
Књћеле тљшкђн улын књреп, бине Гомђр
аћа ђйткђн: "Хђсрђт сића, Аллаџтан ку-
рык! Корсакларын тутыручы  џђм  Аллаџ
биргђннђрнећ барысын да аркасына
тљяп баручылар исемлегендђ булма!"

Ђбу Бђкернећ яћа кием кигђн кы-
зына ђйткђн сњзлђре

Могтђбђр Гайшђ сљйли: "Бервакыт
мин яћа блузка кигђн идем. Зур шатлык-
тан вакыты-вакыты белђн гел аћа карый
идем. Моны књргђн Ђбу Бђкер мића: "Кая
карыйсыћ?  Мондый халђтећдђ Аллаџ
сића  игътибар итми", - диде. Ђ мин ан-
нан: "Ни љчен?" - дип сорадым. Ул: "Њз-
њзенђ мљкиббђн киткђн џђм дљнья нигъ-
мђтлђре белђн мђшгуль булган ке-
шелђргђ Аллаџы Тђгалђ, алар ул  шљгыль-
лђрен ташлаганчы, нђфрђт белђн карый",
- дип аћлатты. Аныћ бу сњзлђреннђн соћ
мин бу  блузкамны салдым да хђер итеп
бирдем. Шуннан соћ Ђбу Бђкер мића:
"Синећ бу гамђлећ ул гљнаџыћны йолыр
дигђн љметтђмен", - диде.

Ринат ГАББАСОВ
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Мљселманга хас сыйфат -
башка мљселман кешесе белђн
сђламлђшњ, сђлам бирњ турын-
да  Коръђни-Кђримдђ Аллаџы
Тђгалђ ђйтђ: "Ђй, мљэминнђр!
Њзегезнећ љйлђрегездђн башка
љйлђргђ рљхсђт алмыйча керм-
ђгез џђм љйдђ булган ке-
шелђргђ сђлам бирегез..." ("Нур"
сњрђсе, 27 нче аять).

Мљселманнарныћ бер-бер-
се белђн очрашып сђлам бире-
шњлђре сљннђт гамђл  булып са-
нала. Ике як та бергђлђп сђлам
бирсђ, сљннђт гамђл њтђлгђн
була.  Бер тараф (як) соћга кал-
са, аныћ эше сђлам алуга, сђлам
кайтаруга, ќавап бирњгђ кайтып
кала. Ђлеге гамђл фарыз хљке-
менђ керђ.

"Ђл- Ислам" дигђн сњз Ал-
лаџы Сњбхђђнђџњ вђ Тђгалђнећ
књпсанлы исемнђреннђн берсе.
Сђлам бирњ "Аллаџы Тђгалђ исе-
ме сезнећ белђн, сез Аллаџы-
ныћ саклавында" дигђн
сњзлђрне аћлата. Мљхђммђд
Пђйгамбђребез галђйџиссђлам
дђ сђламлђшњ хакында безгђ
књп нђсыйхђтлђр калдырган.
Бер хђдисендђ Рђсњлебез
ђйткђн: "Аллаџ исеме белђн ант
итђм, камил мљэмин булмыйча
ќђннђткђ керђ алмассыз. Ђ мљэ-
мин булмассыз бер-берегезне
яратканчыга кадђр. Ђйтимме,
сезне њзара дуслыкка,
мђхђббђткђ сђбђп булган бер
сыйфатны - арагызда сђлам та-
ратыгыз".

"Сђлам"  сњзе "сђламђт"
дигђн сњздђн алынган џђм
сђлам бирњнећ  мђгънђсе дђ
"сезгђ сђламђтлек телим,   без-
нећ тарафтан сезгђ зарар бул-
мас" дип ђйтњ.  Џђрхђлдђ, сђлам
бирешњ  ул хђвеф вђ хђтђрнећ
юклыгын аћлатудан џђм хђерле-
лекне  белдерњдђн гыйбарђт
булган бер бик гњзђл мђгънђле
гамђлдер.

Дин кардђшлђрем, сђлам
бирешњдђ зур хикмђтлђр бар.
Чыннан да, бер кеше безгђ елма-
еп: "Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рах-
мђтњллаџи њђ бђракђђтњџ", - дип
сђлам бирсђ, безнећ књћеллђре-
бездђ аћа карата ќылылык,
мђхђббђт туа. Без дђ аћа шулай
ук елмаеп: "Њђ галђйкњм ђссђлам
њђ рахмђтњллаџи њђ
бђракђђтњџ", - дип якты чырай
белђн ќавап кайтарсак, аныћ
књћелендђ дђ безгђ карата яра-
ту, ќылылык барлыкка килер.
Ђгђр без шулай эшлђсђк, бу эш-
лђребез йљрђклђребезне начар
сыйфатлардан пакьлђр, ќанна-
рыбызны уятыр, иманнарыбыз-

АРАГЫЗДА СЂЛАМ
ТАРАТЫГЫЗ...

ны куђтлђр. Телебез белђн баш-
каларга хђер-дога кылу, сђлам-
ђтлек, тынычлык телђњ - теле-
безнећ юмартлыгыннан, књћеле-
без сафлыгыннан килгђн матур
сыйфаттыр.

Мљхтђрђм мљселман кар-
дђшлђр, сђламлђшњ мђсьђлђ-
сендђ бездђ зур кимчелеклђр
бар. Безнећ арабызда сђлам-
лђшњгђ бик ќићел, игътибарсыз
караучылар да очрый. Кайсыла-
рыбыз авырсынабыз, онытабыз,
кайберђњлђребез дђрђќђлђре-
без белђн масаеп, тђкђбберлђ-
неп башкаларга сђлам бирми-
без. Ђ бит: "Књћелендђ бер там-
чы тђкђбберлек булган бђндђ
ќђннђткђ кермђс", - ди Аллаџы-
ныћ Рђсњле.

Кардђшлђрем, без бит
мљселманнар,  Пђйгамбђребез
Мљхђммђд Мостафа  саллђл-
лаџу галђйџиссђлам
љммђтеннђн, без аныћ
сљннђтлђрен шатланып њтђргђ
тиешбез. Хђзрђти Рђсњл Ђкрам
њзен ничек тоткан соћ? Очраган
кешегђ њзе беренче сђлам
биргђн, књрешергђ телђп кул
суза торган булган... Ђ без ни-
чек? Телђгђн кешегђ сђлам би-
рђбез, телђмђгђн, яратмаган
кешелђр белђн сђламлђшми-
без, икенче якка борылып уза-
быз, бу мљселманлык тњгел
инде. Пђйгамбђребез галђйџ-
иссђлам безгђ њзебезне ничек

тотарга куша соћ? Бер хђдистђ
ђйтелђ: "Бер ир кеше Рђсњл га-
лђйџиссђламнђн: "Исламда ић
яхшы эшлђрдђн ни санала?" -
дип сораган. "Ић яхшысы - мох-
таќларны сыйлау џђм белгђн
вђ белмђгђн кешелђргђ сђлам
бирњ", - дип ќавап кайтарган
Пђйгамбђребез галђйџиссђ-
лам.

Сђлам хакында шундый
сљенечле хђбђрлђр булганга
књрђ сђламлђшњгђ бик игътибар
итђргђ кирђк. Сђлам бирер љчен
кљч-куђт, байлык-мал, зур бе-
лемле булу кирђкми, књћелебез-
нећ эчкерсезлеге, пакьлеге генђ
кирђк. Аллаџыныћ Рђсњле:
"Сњздђн элек сђлам  булсын", -
дигђн.

Сђлам бирњ - сљннђт гамђл,
ђ аћа ќавап кайтару, сђлам алу
- бу инде ваќиб хљкеменђ керђ,
дидек. Коръђни-Кђримдђ:
"...Сезгђ сђлам бирелсђ - яхшы-
рак яки шулай ук ќавап кайта-
рыгыз", - ди Аллаџ Раббыбыз.
Шуныћ љчен без сђлам бирелг-
ђнне ишетсђк, аћа ќавап кайта-
рырга тиеш булабыз.

Сђламлђшњнећ тђртибенђ
килгђн вакытта, кечелђр - олы-
ларга, њтеп баручылар - туктап
торучыларга, транспортта бару-
чылар - ќђяњлелђргђ, азлар
књплђргђ башлап сђлам би-
рергђ тиешле. Књп халык ара-
сында бер кешенећ сђламе бар
кеше љчен дђ ќитђ, ђмма
џђрберсе белђн сђламлђшсђ
тагын да яхшырак була. Намаз,
Коръђн, вђгазь укылган вакытта
сђлам бирелмђс. Сђламлђш-
кђндђ елмаеп, кул бирешеп
књрешергђ кирђк, баш ияргђ
кирђкми.

Кайчакта шундый очракка
тап булабыз, мђќлестђ Коръђн
укыла, вђгазь сљйлђнђ џђм ри-
зыклана торган  вакытта  соћга
калып килгђн кеше кул биреп
књрешђ башлый.  Мондый гадђт
мђќлесне бизђми.  Соћга калган
кешегђ тыныч кына кереп уты-
ру хђерле яисђ  сђламне артык
тавыш чыгармый гына биргђн
очракта, ќђмђгатьтђн бер кеше-
нећ   ќавап кайтаруы ќитђ.

Ир яисђ  хатын  булсын, аћа
сђламнећ яхшысы: "Ђссђлђђмњ
галђйкњм", - дип ђйтњдер. Ђгђр
дђ  "Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рах-
мђтњллаџи њђ бђракђтњџ", -  дип
сђламлђсђк, бу тагын да  тулы-
рак џђм ђќерлерђк булачак.

Бер кеше аркылы ќибђ-
релгђн сђламгђ дђ: "Њђ галђйкњм
ђссђлђђм", - дип ќавап бирергђ
кирђк.  Кем дђ булса берђр ке-
шегђ сђлам ќибђрсђ,  ул сђлам-
не иясенђ тапшырырга кирђк,
чљнки сђлам - бер ђманђттер.

Ирлђрнећ - ирлђргђ, хатын-
нарныћ - хатын- кызларга, мђх-
рђмнђрнећ мђхрђмнђргђ сђлам
бирњлђре сљннђт булса да, кыз-
ганычка, бњгенге кљндђ ђлеге
гамђлебез артта калган. Аллаџы-
ныћ рђхмђте белђн имамнары-
быз, мљгаллимнђребез њз мђ-
хђллђлђребездђ, мђдрђсђлђре-
бездђ  шушы гамђлне халыкка
ќиткерђ алсак, таратсак, бу Ал-

Мљхтђрђм мљселман кардђшлђрем, ђссђлђђмњ
галђйкњм њђ рахмђтњллаџи њђ бђракђђтњџ!

Сђламне  бирњ  њз эченђ  њзара дуслыкны, тынычлык
таратуны алган. Моннан тыш сђламлђњ белђн
мљрђќђгать итњ исламда аерым кагыйдђлђрне њтђњне
талђп итђ. Динебездђ яшђеш рђвеше ислам дине та-
рафыннан канунлаштырылган џђм ул барлык мљсел-
маннар љчен бер.

лаџыныћ Рђсњленећ бер сљн-
нђтен ныгыту, торгызу булыр
иде, иншђ Аллаџ. Љй ђџеллђре-
безне - ђти-ђнилђрне, ђби-ба-
байларны, ир-хатыннарны,
бала-чагаларны да сђламлђргђ
онытмыйк, чљнки сђлам бирешњ
гаилђдђге мђхђббђтне, тыныч-
лыкны арттыра.

Ђгђр ике мљселман бђн-
дђсе бергђ очрашканда кул би-
решеп књрешсђлђр, бер-бер-
сеннђн аерылганчы ук гљнаџла-
ры  ярлыканыр. Очрашканда
гына тњгел, ђ саубуллашканда да
сђламлђшергђ кирђк, моћа
Пђйгамбђребез галђйџиссђлам
сњзлђре дђлил булып тора:
"Ђгђр бер кеше башкаларга ку-
шылса - сђлам бирсен, ђгђр
аларны ташларга телђсђ - сђлам
бирсен, чљнки икенчесенећ ки-
рђклеге беренчесеннђн ким
тњгел".

Мљселман кардђшлђребез
белђн елмаеп сђламлђшсђк -
моны Коръђни-Кђрим џђм
Пђйгамбђребез (с.г.в.) кушкан
нђсыйхђтлђрне истђ тотып
њтђсђк, Аллаџы Тђгалђ безгђ
ђќер-савапларын бирер, ара-
бызда ќылылык, мђхђббђт хис-
лђре артыр, иншђ Аллаџ. Дине-
безнећ хљрмђтле булуын, яшь-
лђребезнећ дингђ тартылула-
рын телђсђк, сђламлђшњ кагый-
дђлђрен яхшы белеп џђм
кљндђлек тормышыбызда кул-
ланыйк!

Аллаџы Тђгалђ барчабыз-
ныћ књћеллђренђ  динебезне
чын мђхђббђт илђ џђм дђ бул-
ган књркђм гореф-гадђтлђрне
саклап, яратып тотарга,  мљсел-
ман булып яшђргђ насыйп
ђйлђсен!

Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ
рахмђтњллаџи њђ бђракђђтњџ!

Ильяс хђзрђт ЌИЏАНШИН,
Ислам динен кабул итњгђ

1000 ел исемендђге
мђдрђсђ директоры

ХЂДИСЛЂР
"Сђлам" дигђн сњз Аллаџы Тђгалђнећ бер исеме. Бу

сњзне Аллаџы Тђгалђ ќир йљзенђ чыгарган иде, сез аны њз
арагызда таратыгыз. Бер мљселман кешелђр яныннан
узып бара, аларга сђлам бирђ, џђм алар да аћа сђлам кай-
таралар икђн, шул сњз белђн ђлеге кеше олы дђрђќђ бар-
лыгын аларныћ исенђ тљшергђн булыр. Сђламне кайтар-
мый  калдырган булсалар да, алар урынына изге, пакь
затлар сђламгђ каршы ќавап кайтарган булырлар иде.

Пђйгамбђр (с.г.в.) балалар яныннан узып бара торган
булса, аларга сђлам бирђ иде.

Кем сњзен сђлам бирњдђн башлый, шул Аллаџы
Тђгалђгђ џђм Аныћ Рђсњленђ ић якын кеше.

Атта баручы - ќђяњлегђ, ќђяњле - утырып торучы-
га, азчылык књпчелеккђ сђлам бирсен, сђлам кайтарган-
га - савап, кайтармаганга берни юк.

Сђламлђшњ књрешњ белђн тђмам.
Сњзлђрен сђлам бирњдђн башламаганнарга юл куйма-

гыз.
Ике мљселман очрашкач та, Аллаџка хђмедлђр ђйте-

шеп, њзара кул биреп књрешсђлђр џђм бер-берлђренђ яр-
лыкану телђсђлђр, аларныћ џђр икесе ярлыканыр.
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Дљньяны Яралтучы булган-
лыкка ќилђк-ќимеш бакчасын
мисал итеп китерик. Ќилђк-
ќимеш бакчасыныћ хуќасы
кљннђрдђн бер кљнне иртђн тор-
гач, агачларыныћ авып, сынып
беткђнлеген књрсђ, моны давыл
яки башка тљрле афђт нђтиќђсе
дип кабул итђчђк. Лђкин бакчада-
гы џђр љч агачныћ берсе генђ
ауган булса, бакчачы бу золымны
ќилгђ тњгел, акыллы затка, ягъни
ќинаятьчегђ сылтаячак. Биш яки
ун агачныћ сынуы очраклы гына
дип уйлый белмђгђн кеше бу ка-
мил џђм тљзек дљньяныћ очрак-
лы рђвештђ барлыкка килњенђ
ничек ышана икђн? Ничек ул, бу
дљнья њзен-њзе барлыкка ки-
тергђн, дип саный ала икђн?

Аллаџы Тђгалђнећ барлыгына
мантыйкый дђлил

Башлангыч А шарты: без монда
хђзер яшибез.

Башлангыч Б шарты: моннан алда без-
нећ бњгенге яшђешебезне тђэмин иткђн
бер-бер артлы тљрле вакыйгалар булган.

Без монда хђзер яшибез икђн, элек
бер-бер артлы булган тљрле вакыйгалар
башлам булып тора. Бу вакыйгаларны
берђњ чиксез дђвам итђ дип саный икђн,
чиксезлек ахырга якынлашкан дип рас-
лавы була, ђ бу мантыйкка каршы килђ.
Бу: "Машина кљпчђклђре чиксез књп тап-
кыр ђйлђнгђч кенђ тиешле ќиргђ барып
ќитђ", - дигђн џђм килеп ќитњен хђбђр
иткђн кеше сљйлђменђ охшый. Аћлашы-
ла ки, кљпчђклђрнећ чиксез књп тапкыр
ђйлђнње генђ тиешле ќиргђ барып ќитњ
љчен шарт була алмый.

Дљньяныћ башлангычы џђм аны
башланырга этђргђн вакыйгалар булган
икђн, аларны Барлыкка китерњче дђ бу-
лырга тиеш. Башлангычы булу џђм бар-
лыкка китерелњ - бер њк нђрсђ ул. Иќат
итђ - димђк барлыкка китерђ, башлангы-
чы булган џђр нђрсђ барлыкка китере-
лергђ тиеш.

Аллаџы Тђгалђдђн башка џђр нђрсђ
Аныћ тарафыннан яралтылган џђм
"дљнья" дип атала.

 Аллаџы Тђгалђ тарафыннан бар-
лыкка китерелгђн дљнья гарђп телендђ
"ђл-галђм" термины белђн йљртелђ. Бу

термин "ђл-галђмђт" ("нђрсђгђ дђ булса
књрсђтњ") сњзеннђн килеп чыккан.

 Дљнья (ђл-галђм) њзе Барлыкка ки-
терњчесе булуын ап-ачык исбатлый.

 "Ислам турында сљйлђшик" эн-
циклопедиясеннђн

МЉБАРЂК КИЧЂЛЂР
Пђйгамбђребез Мљхђммђд галђйџ-

иссђлам њзенећ бер хђдисендђ болай ди:
"Рђќђп - Аллаџныћ ае, шђгъбан - минем
аем, рамазан - љммђтем ае". Рђќђп џђм
шђгъбан - рамазан ае турында алдан
хђбђр бирђ торган, рамазанга ђзерлђнђ
торган айлар. Бу айларда без игътибар
итђргђ, гамђл-гыйбадђттђ њткђрергђ ти-
ешле кљннђр бар.

Бђрђкђтле никах кичђсе
Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи

вђссђлам рђќђп аеныћ беренче ќомга-
сына каршы кичтђ (ул быел 1 нче майдан
2 сенђ каршы кичкђ туры килде) уяу бу-
лырга кићђш иткђн.  Књп гасырлар дђва-
мында мљселманнар бу кичђгђ зур

ђџђмият бирђлђр. Сљекле Пђйгамбђре-
без (с.г.в.) ђйткђн: "Биш кичђдђ Аллаџы
Тђгалђ њз колларыныћ њтенечлђрен ка-
бул кылыр: Рђгаиб, Бђрађт, Ќомга киче,
Рамазан џђм Корбан гаетенђ каршы
кичђлђр".

Рагаиб кичђсе - Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи вђссђламнећ ђтисе Габ-
дуллаџ белђн ђнисе Ђминђнећ никах-
лашкан кљннђре. Шушы никах нђтиќђ-
сендђ Пђйгамбђребез Мљхђммђд галђй-
џиссђлам дљньяга килгђн. Пђйгамбђре-
безнећ ђтисе - улы туганчы, ђнисе улына
алты яшь вакытта вафат булалар.
Мљхђммђд (с.г.в.) ятим кала. Ђмма шушы

Габдуллаџ белђн Ђминђнећ саф ќаннар,
изге књћелле, хђрамга катышмаган яхшы
кешелђр булганы љчен Аллаџы Тђгалђ,
изге бала биреп, дљньяны сљендерђ.

Могќизалы сђфђр тљне
Рђќђп аеныћ 26 сыннан 27 сенђ кар-

шы киче - Мигъраќ кичђсе. Ул быел 25
нче майдан 26 сына каршы тљнгђ туры
килђ.  Мигъраќ - књккђ ашу дигђнне
аћлата. Бу кичтђ Пђйгамбђребез
Мљхђммђд Мостафа саллђллаџу галђйџи
вђссђламнећ тормышында могќиза була
- ул Аллаџныћ кодрђте белђн гаќђеп бер
сђфђр кыла.

Риваятьлђр буенча, Рђсњлебез
Мђккђи Мљкђррђмђ шђџђрендђге
Хђрам мђчете, ягъни Кђгъбђтулла янын-
да йоклап яткан вакытта аныћ янына Бо-
ракка ( яшен тизлегендђ оча торган хай-
ван дигђн мђгънђдђ) атланып Ќђбраил
фђрештђ килђ. Пђйгамбђребез (с.г.в.).
Борак белђн яшен тизлегендђ Хђрам
мђчетеннђн Кодњс шђџђрендђге (Иеру-
салим) Ђл-Ђкъса мђчетенђ књчђ. Шунда
Аллаџныћ Рђсњле, башка пђйгам-
бђрлђргђ имам булып, алгы сафта намаз
укый. Соћрак аныћ алдына љч савыт ки-
тереп куялар. Аларныћ берсендђ су,
икенчесендђ сљт, љченчесендђ шђраб
була. Аллаџныћ Рђсњле сљт салынган са-
вытны сайлый. Ќђбраил фђрештђ моны
књреп: "Ђй, Мљхђммђд, син џђм синећ
љммђтећ дљрес юлда. Исерткеч эчњ -
хђрам!" - ди. Аллаџныћ ђмере буенча
Пђйгамбђребез  (с.г.в.) Ќђбраил
фђрештђ белђн  књккђ менђ. Ќиде кат
књк аша њткђндђ аларныћ џђр капусын-
да ул њзенђ кадђр Ќир йљзенђ килеп
киткђн пђйгамбђрлђр белђн очраша.
Билгеле бер чиккђ ќиткђч, Рђсњлебез
сђфђрен њзе генђ дђвам итђ. Ул анда
ќђннђт белђн ќђџђннђмне књрђ. Ал-
лаџы Тђгалђ белђн сљйлђшњ бђхетенђ
ирешђ. Аллаџы Сњбхђђнђџњ вђ Тђгалђ
шушы кичђдђ Пђйгамбђребезгђ (с.г.в.)
љч бњлђк тапшыра:

- биш вакыт намаз фарыз кылына;
- "Бђкара" сњрђсенећ ахыргы аять-

лђре (285-286 нчы аятьлђр) тапшырыла;
- Пђйгамбђребезгђ (с.г.в.) Кыямђт

кљнендђ љммђтен яклау хокукы бирелђ.

Бђрађт кичђсе
Шђгъбан аеныћ 15 нче кљне елныћ

ић олуг кљннђреннђн санала. Быел
Бђрађт кичђсе июнь аеныћ 12 сеннђн 13
енђ каршы киченђ туры килђ. Ислам та-
рихындагы ић мљџим вакыйгаларныћ
берсе "Тђџвилњл кыйбла", ягъни кыйбла-
ныћ њзгђртелње нђкъ менђ шушы кљнне
була. Мђдинђи Мљнђввђрђнећ Бђни
Сђлђмђ мђчетендђ Рђсњлњллаџ (с.г.в.)

љйлђ намазы фарызыныћ ике рђкђгатен
укыганда аћа вђхи ићђ, намазда торган
хђлендђ ул Кђгъбђ тарафына борыла.
Моны књргђн сђхабђлђр дђ аћа ияреп,
намазны дђвам итђлђр.

Бу кичђдђ Аллаџы Тђгалђнећ
рђхмђт вђ мђгъфирђте (гафу итњ) Ќир
йљзенђ таралып тора, бер ел эчендђ бу-
лачак эшлђр хакында хљкем кылына,
ђќђл вђ гомерлђр билгелђнђ вђ кылын-
ган гамђллђрнећ сђхифђлђре Аллаџы
Тђгалђнећ хозурына књтђрелеп
књрсђтелђ. Галимнђр, бу кичђне гафлђттђ
(ваемсыз), гыйбадђтсез њткђргђн ке-
шелђр нинди зур љстенлектђн мђхрњм
булганнарын белсђлђр, њкенњ књз яшьл-
ђрен тњгњдђн туктый алмаслар иде, дип
ђйтђлђр. Бђрађт кљнен - уразада, тљнен
гыйбадђттђ њткђрњ, љч тапкыр "Йђсин"
сњрђсен уку кићђш ителђ.

АЛЛАЏНЫЋ ТЂЊБЂ
КАПКАЛАРЫ

ЏЂРВАКЫТ АЧЫК
Пђйгамбђребез (с.г.в.) њзенећ

бер хђдисендђ Бђни Исраил каве-
меннђн булган бер кеше турында
риваять китерђ: "Заманында бер
бђндђ туксан тугыз кешене њтерђ
џђм аныћ књћеленђ шик керђ:
ђгђр тђњбђ итсђм, Аллаџ мине гафу
итђр микђн?

Бу сорауга ќавап табу љчен ул гый-
бадђтханђгђ бара. Анда бер хљрмђтле
кеше янына килђ џђм аћа сорау бирђ:
"Мин туксан тугыз кешене њтердем. Ђгђр
тђњбђ кылсам, Аллаџ мине гафу итђр
микђн?" Теге кеше: "Кит, мљртђт, ничек
инде син, туксан тугыз кешене њтереп,
Аллаџныћ ярлыкавын љмет итђсећ?"- ди.
Бу сњзлђрне ишеткђч, ќинаятьченећ ачуы
чыга џђм: "Ярар, син йљзенчесе булыр-
сыћ", - дип бу кешене дђ њтерђ.          Лђкин
аныћ књћеле тынычланмый, шиге арта
гына бара. Берникадђр вакыттан соћ бу
гыйлемгђ, хикмђткђ ия булган бер кеше
янына килђ џђм аћа да шул ук сорауны
бирђ. Хикмђт иясе: "Ђлбђттђ, Аллаџ сине
гафу итђчђк, чљнки Аллаџы Тђгалђнећ
тђњбђ капкалары џђрвакыт ачык, лђкин
белеп тор, син бу шђџђрдђ ќинаятьче
булып танылдыћ. Шућа књрђ башка
шђџђргђ кит. Шунда тђњбђ кылырсыћ,
сића анда беркем дђ комачауламаячак",-
ди. Бу кеше хикмђт иясенећ сњзлђрен
књћеленђ сала џђм књрше шђџђргђ
юнђлђ, лђкин ярты юлда вафат була.
Ќинаятьче янына ике тљркем фђрештђ
тљшђ. Бер тљркеме: "Бу кеше ќђннђткђ
керђ", - дип ђйтсђ, икенчесе: "Юк, ул
ќђџђннђм ђџеле булачак", - ди. Шулай
итеп, фђрештђлђр бер-берлђре белђн
бђхђслђшђ башлый. Аллаџы Тђгалђ
Ќђбраил фђрештђгђ: "Алар янына бар,
њлчђсеннђр, бу кеше кайсы якка якынрак:
чыгып киткђн шђџђргђме, ђллђ бара тор-
ган шђџђргђме?" - дип ђмер бирђ.
Фђрештђлђр њлчи  џђм ќинаятьченећ
тђњбђ кылырга бара торган шђџђргђ
якынрак булуын ачыклый. Аллаџы Тђгалђ
бу кешене ќђннђт ђџеле итеп язып куяр-
га куша" (Ђбу Лђйс Сђмђрканди. Тђнби-
џњл-гафилин).

БУ ДЉНЬЯНЫ
АЛЛАЏЫ ТЂГАЛЂ

БАРЛЫККА КИТЕРГЂН

Тире авыруларыннан џђм
акылдан язудан саклану љчен

укыла торган дога
Аллаџ Рђсњле (с.г.в.) бу авы-

рулардан шушы доганы укырга
кићђш итђр иде: "Аллаџуммђ
инни ђгузњ бикђ мин-ђль-бђра-
сый њђ-ль-ќљнђни њђ-ль-ќљдђми
њђ сђйиэ иль-ђскам" (Аллаџым!
Тире авыруларыннан џђм акыл-
дан шашудан сића сыенам). (Ри-
язу'с-Салихин, Х.1481).
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Чарада Иран Ислам Рес-
публикасыныћ Казандагы ге-
нераль консулы Рђсњл Шаян,
Татарстан мљфтие урынбасары
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин, ТР
Дђњлђт  Советы  депутаты ,
Бљтендљнья татар конгрессы-
ныћ Казан бњлеге ќитђкчесе
Фђрит Мифтахов, "ТАИФ" ЌЧЌ
генераль директоры Руслан
Гыйззђтуллин,   Россия џђм Та-
тарстан Мљслимђлђре берлеге
рђисе Наилђ Ќиџаншина џ.б.
катнашты. Аны ТР мљселманна-
ры Диния нђзарђте, "ТАИФ"
ЌЧЌ, Россиянећ мљселманнар
дизайнерлары берлеге, Ислам
мђдђниятенђ, њсешенђ, мђга-
рифенђ ярдђм итњ фонды оеш-
тырды.

– Мин  Казанда  беренче
тапкыр мљселман киемнђре

8 ФЕСТИВАЛЬ

Фестивальнећ максаты -
Россия Федерациясендђ џђм
чит иллђрдђ яшђњче яшьлђрне
берлђштерњ, аларны максатчан
итеп тђрбиялђњ, књптљрле за-
манча проектларны чынга ашы-
ру, мљџим мђсьђлђлђрне бергђ
хђл итњ љчен њзара эшлекле
элемтђлђрне ќайга салу.

Фестивальнећ Кол Шђриф
мђчетендђ уздырылган ачылы-
шында Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин да катнашты.
Ул яшьлђр белђн бергђ башта
љйлђ намазын укыды, аннары
Пђйгамбђребез (с.г.в.) хђдислђ-
рен искђ тљшереп, яшьлђрне
сђламлђде.  Шулай ук хђзрђт, бу
чара тарихи бер очрашу да бул-
сын дип, яшьлђрне тљрек каллиг-
рафы Мљхсин Демирђл белђн
таныштырды. "Ул Госман хђлиф-
ђтенећ соћгы каллиграфы Хђ-

"МАКСАТ" ЯШЬЛЂРНЕ БЕРЛЂШТЕРЂ"МАКСАТ" ЯШЬЛЂРНЕ БЕРЛЂШТЕРЂ"МАКСАТ" ЯШЬЛЂРНЕ БЕРЛЂШТЕРЂ"МАКСАТ" ЯШЬЛЂРНЕ БЕРЛЂШТЕРЂ"МАКСАТ" ЯШЬЛЂРНЕ БЕРЛЂШТЕРЂ
14-20 нче май кљннђрендђ Татарстанда яшьлђр љчен
VIII Халыкара "Максат" фестивале њтте. Ђлеге фес-
тиваль  Мљселман яшьлђре фестиваленећ дђвамы
булып тора. Фестивальдђ Россия џђм тљрле чит
иллђрдђн 100 егет џђм кыз катнашты. Аны Татарстан
Республикасыныћ Яшьлђр эшлђре, спорт џђм ту-
ризм министрлыгы, Татар Федераль милли-мђдђни
автономиясе, ТР мљселманнары Диния нђзарђте,
"Идел" яшьлђр њзђге џђм ТР Президентыныћ эчке
сђясђт мђсьђлђлђре департаментыныћ дини оешма-
лар белђн элемтђ идарђсе бергђлђп оештырды.

мид Айтачныћ укучысы. Бњгенге
кљндђ нђзарђт тарафыннан Изге
Коръђнне гарђп шрифтыныћ
"нђсх" стиле белђн џђм каллигра-
фиянећ барлык  кануннарын сак-
лап бастыру ђзерлђнђ. Бу эшне
Мљхсин Демирђл башкарды.
Менђ бњген ул безнећ арада уты-
ра", - диде мљфти.

Яшьлђрне шулай ук Россия
ислам институты ректоры Рђ-
фыйк Мљхђммђтшин сђламлђде.
"Аллаџы Тђгалђ безне тљрле ха-
лыклардан џђм кавемнђрдђн
кылган. Берлђребез татар, икен-
челђребез чечен џђм башкалар.
Без, ђлхђмдњлиллђџ, мин - татар,
дип яши алабыз. Бу фестиваль-
нећ њткђрелње дђ татар халкы-

ныћ югары дђрђќђгђ ия рухи
мирасы, мђдђнияте, тђќрибђсе
белђн танышу", - диде ул.

Чарада дин ђџеллђреннђн
тыш рђсми затлар да катнашты
џђм мљселман яшьлђренђ
њзлђренећ телђк-ниятлђрен
ќиткерде.

Атна буе барган фестиваль
кысаларында Россия яшьлђре
љчен ђџђмиятле мђсьђлђлђрне
тикшерњгђ юнђлтелгђн тњгђрђк
љстђллђр, семинарлар, лекци-
ялђр, конкурс џђм гамђли
дђреслђр, галимнђр,
эшмђкђрлђр, сђясђтчелђр, дин
ђџеллђре белђн очрашу-
ђћгђмђлђр, тљрле экскурсиялђр
њткђрелде.

фестивале оештырылганны да
хђтерлим. Татарстанда хђзер
мљселман  кызлары  матур ,
зђвыклы киенђ башлады. Ми-
нем бик књп иллђрдђ булганым
бар. Ић чибђр, ић модалы џђм
зђвыклы кызлар Татарстанда
яши, - диде Иран консулы.

Фестивальдђ Россиянећ
тљрле шђџђрлђреннђн џђм чит
иллђрдђн килгђн дизайнерлар
њзлђренећ  коллекциялђрен
књрсђтте. Аларныћ эшлђрен
мђртђбђле жюри бђялђде. Со-
ћыннан Наилђ Ќиџаншина фе-
стивальне  оештыручыларга
Рђхмђт  хатлары  тапшырды .
Мљфти  урынбасары  Рљстђм
хђзрђт Хђйруллин Диния нђза-
рђте  исеменнђн  Тљркиядђн
килгђн дизайнерга тегњ маши-
насы бњлђк итте. "Тагын да ях-

шырак тексеннђр, тырышсын-
нар, безнећ хатын-кызларыбыз
ић матурлардан булсыннар,
шул ук вакытта шђригать ка-
нуннарын  бозмасыннар", -
диде ул.

Кием тегњ буенча осталар
"Ић яхшы рђсми костюм", "Ић
яхшы татар костюмы", "Патша-
бикђ књлмђге", "Ић яхшы туй
књлмђге", "Ић яхшы  яшьлђр
коллекциясе", "Стиль ориги-
нальлеге", "Ић  яхшы  иќади
якын килњ" џ.б номинациялђр
буенча иќади осталыкта кљч
сынашты. "Ић яхшы дизайнер-
2014" исеменђ исђ "Зђћгђр то-
ман" коллекциясе љчен Айсылу
Кђлимуллина лаек булды.

Лилия ЛОКМАНОВА,
"Татар-информ"

МАТУР БУЛЫГЫЗ,МАТУР БУЛЫГЫЗ,МАТУР БУЛЫГЫЗ,МАТУР БУЛЫГЫЗ,МАТУР БУЛЫГЫЗ,
ШЂРИГАТЬ КАНУННАРЫН ГЫНА БОЗМАГЫЗШЂРИГАТЬ КАНУННАРЫН ГЫНА БОЗМАГЫЗШЂРИГАТЬ КАНУННАРЫН ГЫНА БОЗМАГЫЗШЂРИГАТЬ КАНУННАРЫН ГЫНА БОЗМАГЫЗШЂРИГАТЬ КАНУННАРЫН ГЫНА БОЗМАГЫЗ

Казанда "Islamic Clothes-Fashion" халыкара мљсел-
ман киеме фестивале узды. Кљндез фестивальдђ
катнашучылар љчен "Заман дљнья индустриясендђ
мљселман џђм милли киемнђр" дип аталган тњгђрђк
љстђл њткђрелде. Фестиваль "Пирамида" мђдђни-
књћел ачу комплексында дизайнерларныћ мљсел-
ман киемнђре коллекциялђрен књрсђтњ белђн тђмам-
ланды. Жюри хљкеменђ Казан, Чаллы, Уфа, Мђскђњ,
Екатеринбург, Первоуральск, Нефтекамск, Курган
љлкђсе, Чечня Республикасы џђм Тљркия дизайнер-
лары њз эшлђрен тђкъдим итте.
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Гаилђдђге гыйлем
бђйрђме

Бу Гыйлем бђйрђме мђхђллђ мљсел-
маннары књћелендђ ић беренчесе булга-
ны љчен генђ тњгел, куанычлы нђтиќђл-
ђре белђн дђ истђ калыр, мљгаен. Быел-
гы уку елында Гаилђ мђчете каршында-
гы курсларда љлкђннђр џђм балалар -
барлыгы 180 гђ якын кеше белем алды.
Аларны 16 мљгаллим - югары белемле
абыстайлар, хђзрђтлђр, "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсе шђкертлђре укытты. Уку елы-
ныћ ућышлы тђмамлануын алар зурдан
кубып њткђрергђ булды - махсус пешек-
челђр яллап ђзерлђнгђн табынга ул
кљнне 250 дђн артык кеше ќыелган иде.

Татарстан мљфтие урынбасары,
Гаилђ мђчетенећ имам-хатыйбы Рљстђм
хђзрђт Хђйруллин, шђкертлђрне џђм
мљгаллимнђрне Гыйлем бђйрђме белђн
котлап, аларга рђхмђт сњзлђрен дђ ќит-
керде. "Сез биргђн белем ул - ђманђт. Ал-
лаџы Раббыбыз сездђн разый булсын, са-
вапларын язсын!- дип ул укытучыларга
мљрђќђгать итте. - Монда бар да сђдака,
укыту љчен кирђк булган ђсбаплар: такта-
дыр, партадыр, башкасыдыр - иганђчелђ-
ребез бњлђге. Аларга да ђќер-саваплары
язылсын". Аннары хђзрђт, Пђйгамбђребез
(с.г.в.) хђдислђренђ нигезлђп, гыйлем алу-
ныћ џђр мљселман љчен мљџимлеге ту-
рында вђгазь сљйлђде.

 Соћыннан мђчет каршындагы кур-
сларга йљргђн барча шђкертлђргђ "Ис-
лам нигезлђре" гыйлеме буенча 260
сђгатьлек курслар њтњлђре турындагы
сертификат тапшырылды.

Бђйрђмгђ бик књп кунаклар да чакы-
рылган иде. Казан шђџђре башкарма ко-
митетыныћ теллђрне њстерњ џђм иќти-
магый оешмалар белђн хезмђттђшлек
бњлеге ќитђкчесе Ирек Арсланов та
мђхђллђ халкын бђйрђм белђн котлады.

– Казанныћ 59 мђчетендђ бњгенге
кљндђ ќомга намазлары укыла џђм дини
эшчђнлек алып барыла икђн бу - безнећ
љчен зур горурлык. Гаилђ мђчете ђле уз-
ган ел гына ачылса да, мђхђллђ булып
оешып, инде шђџђребезнећ ић књренекле
рухи њсеш њзђклђренећ берсенђ ђверел-
де. Сезнећ эшчђнлектђн башка моны књз
алдына да китереп булмый. Намазга кеше
йљрмђсђ,  мђчетнећ ни кадере булыр? -
диде ул, хђзрђтлђрнећ югары дђрђќђдђ
эшчђнлек алып баруларын ассызыклап.

Аннары балалар ел дђвамында би-
редђ алган белемнђрен књрсђттелђр,
Коръђн аятьлђре укыдылар. Мљнђќђт-

МЂХЂЛЛЂДЂ

ШАТЛЫКТА ДА,
КАЙГЫДА ДА БЕРГЂ БУЛЫЙК!

лђр ђйттелђр, кызыклы викторина сора-
уларына ќаваплар бирделђр.

Бђйрђм тђм-томнардан сыгылып
торган мул табын артында ђле озак
дђвам итте. Шђкертлђр тљркем-тљркем
булып истђлеккђ фотога тљште, мљгал-
лимнђр килђсе уку елына уй-ниятлђре
белђн уртаклашты. Без исђ Татарстан
мљфтие урынбасары, Гаилђ мђчете имам-
хатыйбы Рљстђм хђзрђт ХЂЙРУЛЛИН-
нан коллектив алдына куелган максатлар
турында сораштык.

Мђчетебез районныћ
"йљрђге"нђ ђверелсен,

дибез
- Яшь кешеме ул, ђби-бабаймы, ђллђ

бала-чагамы - бирегђ нђрсђ эзлђп килгђн
булса, шуны тапсын иде. Аллага шљкер, ба-
лага исем кушу, никах уку залы эшлђп тора.
Никах мђќлесен ђти-ђнилђре, туганнары
белђн килеп уздырырлык
ућайлыклар тудырырга тыры-
шабыз. Хђзерге яшьлђр бер
ел торалар да, холыкларыбыз
туры килмђде, дип аерылыша-
лар. Сђбђбе ђти-ђнилђренећ
рљхсђтлђрен алмыйча яши
башлау. Шућа књрђ дђрђќђле
урында - тњр башында ђти-
ђнилђре утырсын, дибез.

Без диннђр, гореф-
гадђтлђргђ ућай караш бул-
ган дљньяви дђњлђттђ яшибез.
Шућа књрђ дђгъвђт бњлеге
булдырып, шушы бњлек

дљньяви бђйрђмнђргђ багышлап аерым
чаралар уздырса, ђле намазга  басмаган,
мђчеткђ йљрергђ ояла торган, нђрсђнедер
дљрес эшлђмђм, дљрес ђйтмђм, дигђн ке-
шелђр дђ курыкмыйча, оялмыйча мђчете-
безгђ йљри башларлар, иншђ Алла. Атна
саен кечерђк чаралар булса, айга бер тап-
кыр кунаклар чакырып, вђгазь белђн,
дђгъвђт белђн зуррак бђйрђмнђр
њткђрергђ дигђн телђк бар.

Гаилђ ул балалардан башлана. Ал-
лаџы Тђгалђ разый булсын, без аларны
џђрдаим кайгыртып торабыз. Менђ хђзер
дђ архитекторлар белђн сљйлђшњлђр
бара, мђчет ишегалдында балалар
мђйданчыгы ясарга ниятлђдек.  Турник-
ларын, таучыкларын, урындыкларын
куеп, юлларын ясасак, олылар да, яшьлђр
дђ рђхђтлђнеп мђчет янында ял итђрлђр
иде. Нинди миллђттђн, диннђн булулары-
на карамастан, районыбыз халкы биредђ
рђхђтлђнеп ял итђчђк, Алла телђсђ.

Мђчеткђ шатлык белђн дђ, кайгы
белђн дђ килђлђр. Кайгылы вакытларын-
да да кардђшлђребезгђ ярдђм итђргђ на-
сыйп булсын иде. Њзем дђ ђти-ђниемне
ќирлђдем, белђм, ул чакта бик авыр була,
нишлђргђ дђ белмисећ. Кайгылы вакы-
тында мђчетебезгђ
керђлђр икђн, кђфен-
леклђре дђ, лђхет так-
талары да, юа торган
ђби-бабайлары да,
ќеназа укучы мулласы
да ђзер булып торсын.
Пђйгамбђребезнећ
(с.г.в.) бер хђдисендђ,
кайгылы вакытында
бер кешегђ ярдђм
књрсђтсђк, Аллаџы
Тђгалђ аныћ телђгђ-
нен њтђр, диелђ.

Килђчђккђ план-
нар бар инде ул, мин

аларны куркып кына ђйтђм.
Без мђетлђрне юу љчен тугы-
зынчы катларга менгезђбез.
Хђтта бастырып књтђрђбез,
чљнки лифтлар да, баскыч
мђйданчыклары да бђлђкђй.
Болай да кайгылы вакытта та-
гын шундый ућайсызлыклар
љстђлђ. Европада, гарђп илл-
ђрендђ, Тљркиядђ ђнђ зур
мђчетлђр янында мђетлђрне
юа торган ќеназаханђлђр
бар. Аллаџы Тђгалђ ярдђмен
салып, менђ шуларын да бул-
дырсак иде. Юып, кђфенлђп,
ќеназасын укып, шушыннан,
иншђ Алла, мљселман зираты-

на озата торган булсак иде.
Ђлхђмдњлиллђџ, мђчеткђ йљрњ-

челђр кљннђн-кљн књбђя. Хђзерге вакыт-
та ќомгада ике зал тула, хатын-кызлар да
њз залларын тутыра. Ќђйгелеккђ, рама-
зан аена кадђр залга сыймый калган кар-
дђшлђребез љчен тљзтњбђме, чатырлар-
мы - нђрсђдер уйларга кирђк. Рамазан
аенда мђчетебездђ кљн саен ифтар аш-
лары уздырырга ниятлђп торабыз. Кард-
ђшлђребез инде ифтар ашын њткђрергђ
чиратка да языла башладылар, хђзрђт,
мића бер кљнне калдырыгыз, ике гаилђгђ
бер кљн калдырыгыз, дип мљрђќђгать
итђлђр. Без моны бик хуплап, урын бир-
ђбез, чљнки Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.),
кем ураза тотучыны ашатса, аћа ураза
тоткан савап булыр, дигђн сњзе бар.

Табиблар никадђр генђ саваплы дим-
ђсен, хђзерге заманда халык ќђяњ йљрми.
Ќомга кљнне машиналар куярга урын юк.
Шђџђр башлыклары белђн уйлашып,
мђчеткђ йљрњчелђр љчен парковкалар бул-
дырырга кирђк, дип уйлыйбыз.

Балаларны мђчеткђ ќђлеп итњ мак-
сатыннан без мђктђплђр, балалар бакча-
лары, ишегалды клублары белђн дђ эш-
либез. Хђзерге вакытта  дус, бердђм

мљгаллимнђр коллекти-
вы тупланды. Ђмма бу
эштђ дђ заманадан артта
калырга ярамый. Диния
нђзарђте тарафыннан
расланган дђреслеклђр-
не электрон телгђ књче-
реп, шуларны да кулла-
нырга Аллаџы Тђгалђ
ярдђм итсен иде.
Мђктђпкђчђ яшьтђге ба-
лалар тљркеме ачарга
телђк бар, ђти-ђнилђр дђ
бик сорый. Ђмма сыйныф
бњлмђлђре ќитми, кайсы
почмакта ясарга дип баш

ватабыз.
Мљселман кем ул дигђндђ, озын са-

каллы кыска ыштанлы, кулына автомат тот-
кан кешене књз алдына китерњчелђр бар,
монысы љчен телевизорга "рђхмђт" инде.
Мљселман ул - Раббыбыз Аллага буйсыну-
чы, Аллаџ ђйткђнне њтђњче кеше. Янђшђ-
бездђ яшђњче башка дин, башка миллђт ке-
шелђре мљселманны телевизор књрсђткђн
сюжетлар буенча тњгел, ђ безнећ мђчете-
безгђ йљрњчелђргђ карап танысыннар иде.
Гаилђ мђчете районыбызныћ "йљрђге" бу-
лып, шушында килгђн џђр кеше њзен гаил-
ђсенђ кайткан шикелле  хис итсен иде.

Сђхифђне
Нђњбђџар КЂБИРОВА ђзерлђде
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- Шалтыратулар бик књп, на-
мазга барып килгђн арада да
йљзђр шалтырату кабул ителми
калган була. Кайберлђре озак-
лап сорау бирђлђр дђ башкалар-
га вакыт ќитми. Сезгђ чыгып
булмый, дип зарланучылар да
бар.  Бљтен Татарстанга бер те-
лефон бит ул! Техник яктан
килгђндђ, безнећ књбрђк кешегђ
ќавап бирергђ мљмкинчелек
бар, тик белгечлђр ќитми. Ник
дисђћ, бу бит гади генђ аралашу
тњгел, су астындагы ташларны
кузгатып, бик књп факторларны
исђпкђ ала торгач, дин ягыннан
гади генђ књренгђн вакыйганыћ
да хљкеме њзгђреп китђ. Кайбер
кешелђр бездђ соћгы инстанция
књрђ. Олы яшьтђге кешелђр, ми-
нем яшисем килми, дип шалты-
рата. Аны аћларга, књћелендђ
ућай хис, љмет тудырырга тыры-
шасыћ...

Љлкђн яшьтђге кеше књп оч-
ракта балалары аркасында ты-
нычлыгын югалта. Бервакыт
мђчеткђ килгђн бер апа "балака-
ем" дип љзгђлђнеп елый инде.
Балакаегызга ничђ яшь соћ, дим.
45, ди. Шул яшькђ ќитеп, џаман
ђнисенећ муенында утыра икђн
теге. Ир башыћ белђн ђниећнећ
пенсиясенђ кредит рђсмилђш-
тереп, аннан тњлђттер инде. Кыз-
ганычка, бу бит хђзер гадђти
хђлгђ ђйлђнеп бара. Ђ таби-
гатьтђ ничек? Фђлђн кљнгђ
ќиткђч, кошлар балаларын
оядан бђреп тљшерђ. Очып китђ
алса - маладис, егылып тљшсђ -
њзе гаепле. Ђ безнећ "кошлар"
инде йоннары чаларган, њзлђре
ђнилђрен "оядан" куып чыгара-
лар. Бервакытны картлар йор-
тыннан бер автобус ђбилђрне
мђчеткђ ифтар ашына алып бар-
ган идем. Барысыныћ да балала-
ры њлеп беткђн микђнни, дип
аптырадым башта. "Юк. Њзебез
тинтђк, - ди арадан берсе. - Њз
вакытында артык њчтекилђдек.
Њсеп ќиткђч ђнђ хатыны кирђк
булды, без арттык". Вакытында
ярдђмнђн љзђ белергђ кирђк
баланы. Мин бер вакыйганы
белђм. Хђзер хђтеремдђ тњгел -
ђллђ Чаллыда, ђллђ Тњбђн Кама-
да бер атаныћ љч улы булган. Ата
кђсеп иткђн књрђмсећ, балалар
ќитеш тормышта кљчле булып
њсеп килђлђр икђн. Боларныћ
кљчен дљрес юнђлдермђсђ, ха-

10 ИХЛАСТАН

"ДИН ЂЏЕЛЕ ГОМЕРЕ БУЕ
ГЫЙЛЕМ АЛЫРГА ТИЕШ"

рап булачакларын аћлый ата
кеше. Балаларын ќыеп ала да
болай ди: "18 яшьтђн сезгђ ми-
нем љйдђ йокларга урын џђм
кичкырын кайтуыгызга бер
тђлинкђ аш. Калганын њзегез
уйлагыз".  Тиздђн кесђ акчасы
бетђсен белсђћ, син аны ничек
тотасыћ? Ђлбђттђ, сабырлык
белђн. Олы улы уйлый, кымша-
на башлый, унсигезе тулгач, юга-
лып калмый, ђкренлђп аякка
баса. Икенчесенђ, љченчесенђ
дђ шул ук кагыйдђ. Хђзер ђнђ
ђтилђрен кулларында гына
йљртмилђр! Шулай итмђсђ, без
бозылып киткђн булыр идек,
дилђр.

- Хђзрђт, ђ яшьлђр нинди
сорау белђн шалтырата?

- Књбесенчђ ќавапсыз
мђхђббђттђн бђргђлђнеп, яши-
се килми, дип шалтыраталар.
Кеше ул вакытта артык хисле
була, илџамланган шагыйрь ке-
бек ђллђ нишли. Кеше хђлен
белмђгђн кеше булсам, бу акыл-
дан язгандыр, дип уйлар идем.
Андыйларга болай дип аћлатам:
бердђн, мђхђббђтећ тљшкђн
кеше аћа лаек булырга тиеш.

Икенчедђн, чиксез мђхђббђткђ
- гашыйк булуга Аллаџы Тђгалђ
генђ лаек (гђрчђ бездђ ул сњзне
кешегђ карата кулланалар). Гый-
шык белђн берђр мђхлукны
яратсаћ џђлак буласыћ. Нигђ?
Чљнки аћа кирђк дђрђќђдђн
артык ярату сђбђпле ул сића ла-
еклы ќавап кайтара алмый. Ђ
менђ кеше Аллаџны, дљньяви
мђшђкатьлђрне дђ сизмичђ,
њзенећ, ђйтик, хђрабђ йортта
яшђгђнен дђ књрмичђ, шул-
кадђр нык яратса, Ул бу дљнья-
да булмаса, теге дљньяда хакын

кайтара (ђле бу дљньяда да яхшы
йортка књчерергђ мљмкин).

- Кешегђ карата булган ан-
дый хистђн ничек арынырга?

- Ураза тотарга, энергия
бирђ торган ризыкны азрак
ашарга, књбрђк су эчђргђ кирђк.
Бу тђќрибђдђн чыккан гына
ќавап, хђдискђ таянып ђйтњем
тњгел. Аллаџы Тђгалђ Пђйгамб-
ђребез (с.г.в.) аша тормышта
безгђ бђла китерђ торган
ђйберлђрдђн котылу юлын
књрсђткђн. Ул (с.г.в.) балаларын
да, хатыннарын, дусларын, ту-
ганнарын да яраткан. Ђмма Ал-
лаџы Тђгалђгђ гыйшкын башка
беркемне ярату белђн дђ ча-
гыштырырлык булмаган. Аллаџ
рђсњле: "Котылмас, ућышка
ирешмђс шул, кемнећ књће-
лендђ ђти-ђнисенђ, балаларына
џђм туганнарына Пђйгамбђргђ
(с.г.в.) караганда хисе якынрак
булса; ул югалту кичерђ", - ди. Ул
Рђсњлебезне менђ нђрсђ белђн
сљендерђ! Ђ кеше нигђ югалту
кичерђ соћ? Ничек инде ђти-
ђниећ, балаларыћа караганда
Пђйгамбђрне (с.г.в.) ныграк яра-
тырга мљмкин? Чљнки Пђйгамб-

ђребезнећ (с.г.в.) Аллаџы
Тђгалђгђ гыйшкы кљчле булган
џђм ул (с.г.в.) безне ђти-ђниебез-
не, балаларыбызны яратырга,
хисебезне дљрес љлешлђргђ
бњлђргђ љйрђтте.

-  Моны акыл белђн аћ-
лап була, ђ књћелгђ ничек са-
лырга?

-  Акылыћ књћелећне ќићђ
алмый икђн, янђ ураза тот. Књће-
лећ акыл артыннан барып ќитђ
алмый икђн, намаз укы. Иртђн-
ге, тљшке, кичке ашны ашамаган
кеше белђн нђрсђ була? Гастрит,
ашказаны ќђрђхђте, яман шеш,
њлеп китђргђ дђ мљмкин. Ќан-
ныћ да "ашказаны" бар, аћа да
ризык кирђк.  Књп кешенећ
ќаны ќитлекмичђ, ќиде яшен-
дђ кала. Ќиде яшьлек сабый-
ныћ, физик яктан хђтта ић
зђгыйфенећ дђ, иптђшлђре ара-
сында тигезлекне саклар љчен
рухи кљче ќитђ. Ќиде яшьтђ
кеше физик яктан камиллђшђ
башлый, ђ ќан шул урында кала.
Менђ ни љчен Пђйгамбђребез
(с.г.в.) ќиде яшьтђ намазга ба-
сарга куша. Кайчакта аптырап
китђсећ - ђћгђмђдђшећђ 40-50
яшь, ђ ќаны ќиде яшьтђге ба-
ланыкы. Рухи њсеш љчен Аллаџ
безгђ биш вакыт намаз биргђн.
Бар шундыйлар да: њзе утыз
яшендђ, ќаны алтмышта. Димђк,
сабый чактан ук намаз укый...

-  Књбрђк мђхђббђт ту-
рында шалтыраталар, ди-
мђк...

- Хис турында дияр идем.
Тормышына нђфрђтлђнеп шал-
тыратучылар да байтак. Биредђ
сњз, мин дљрес яшђдем, дип са-
наган, лђкин дљрес яшђмђгђн
кешелђр турында бара. Аныћ
фикеренчђ, гаеп хатында, бала-
ларда, ђти-ђнидђ, ќитђкчедђ,
президентта - барысында да! Ул
гына гаепсез! Монда ќайлап
кына рухи бљлгенлектђн чыгу
юлын књрсђтђсећ  инде.

- "Ышаныч телефоны"на
мљселманнар гына мљрђќђ-
гать итђме?

- Тљрле кеше бар. Беркљн-
не бер христиан шалтыратты,
бездђ кайчан ислам банкы ачы-
ла, дип сорый. Нђрсђгђ кирђк ул
сезгђ, дим. Гайсђ пђйгамбђр без-
нећ тормышыбызда яшђсђ,
мљселманнарныћ икътисад сис-
темасы - бњгенге кљн љчен ић
кулае, дигђн булыр иде, ди. Бик
укымышлы кешегђ охшаган...

- Хђзрђт, бу аралашуга
њзегез ничек ђзерлђнђсез?
Тљрле сорауларга ќавап би-
рергђ туры килђ бит.

- Монда бљтен потенциа-
лыћны кулланасыћ инде. Дин
ђџеллђре гомер буе гыйлем
алырга, шђхси њсештђ булырга
тиеш. Туктаса, ул шђригать ка-
нуннарын бњгенге яшђешебездђ
куллана алмый башлый. Мисал
љчен, ђгђр кеше сиксђненче ел-
дан бњгенге кљнгђ кадђр
бернђрсђ укымаса, безнећ ком-

пьютерда эшлђњне књреп шакка-
тыр иде. Туксанынчы елларда
ислам галимнђре, элек ничек
уктан ату, атта йљри белњ кирђк
булган, бњгенге мљселман маши-
на йљртђ, компьютер куллана
белергђ тиеш, дигђн фђтва чы-
гарды (фђтвага таянып эшлђсђ -
ђќерле була, њз телђге белђн
генђ эшлђсђ - нђрсђгђдер ире-
шер љчен эшлђгђн була). Маши-
на йљртергђ тиеш, дигђне,
ђлбђттђ, ќаны-тђне сау-сђламђт
булган кешегђ кагыла. Мђсђлђн,
књзе књрмђгђн, колагы ишет-
мђгђн кешегђ машина йљртергђ
ярамый. Хђтта кешенећ бер књзе
генђ књрмђсђ дђ, ул ераклык-
якынлыкны аера алмый бит. Бер
генђ колагы ишетсђ, тавышныћ
каян килгђнен белми. Љч колак
булса да - мђшђкать. Компью-
терга бер књз белђн генђ дђ ка-
рап утырырга була анысы. Џђр
ђгъзаны Аллаџ безгђ бер хикмђт
белђн бњлђк иткђн. "Ул - Аллаџ
колак, књзлђр вђ књћел бирде
сезгђ, лђкин сезнећ шљкер итк-
ђнегез бик аздыр", - диелђ "Мљэ-
миннђр" сњрђсендђ (78 нче
аять).

- Ђћгђмђдђшегезне ис-
ламга килергђ љндисезме?

- Ул мђсьђлђдђ бик сак бу-
лырга кирђк. Исламга хђзер
књплђп килђлђр, шљкер. Ђмма
шул яћа гына намазга басканнар
арасында калганнарны тар фи-
керле, аћсыз дип санаучылар
байтак. Бњгенге мљселманнар-
ныћ хђле белђн санлашмыйлар,
дин исеменнђн њз фђлсђфђ-
лђрен тарата башлыйлар. Алар
бик актив, ђмма диндђ озак тор-
мыйлар. Башкалардан талђп ит-
ђсећ икђн, ић ђњвђл њзећ шул
нђтиќђгђ иреш син. Гайбђттђн,
мал-дан яратудан арынмаган
килеш нигђ башкаларны тђн-
кыйтьлисећ? Ић яратмаганым -
этник мљселман дигђн тљшенчђ.
Ул сњзгђ хђдистђ дђ, Коръђндђ
дђ дђлил юк. Бу бит, ул мљселман
гаилђсендђ туган, лђкин мљсел-
ман тњгел, дип ђйтњ. Ђле яћа
гына ислам белђн таныша баш-
лаган кеше, ић аз дигђндђ, алты-
ќиде буын ђби-бабасы мљсел-
ман булган, лђкин намаз укыма-
учыны шулай дип атый. Иман
китерњ љчен Аллаџы Тђгалђгђ
џђм Аныћ Рђсњленђ ышану
ќитђ. Намаз укымаган мљсел-
ман гљнаџкяр була, ђмма ул
синећ кашыћда гљнаџкяр тњгел.
Ул бит сића тњгел, Аллаџ кар-
шында њзенђ зыян салды.
Вђгазьли алсаћ вђгазьлђ, ђмма
иманына тимђ син аныћ!

Лђкин бу - намаз укымаган
кешелђрне яклап ђйтелгђн сњз
тњгел. Мин аларны тђнкыйть-
лим. Юкса, намаз укыр љчен
хђзер бљтен шартлар да бар.
Безнећ мљселманнар намаз укы-
маулары белђн бик књпне югал-
та.

Ђћгђмђдђш –
Нђњбђџар КЂБИРОВА

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте џђм Россия
мљселман яшьлђре берлеге "Мљселман ышаныч теле-
фоны"н эшлђтеп ќибђрде. (843) 202-4-202 номерын
ќыеп, шђригать буенча экспертка, мљселман психоло-
гы џђм юристка њзећне борчыган сорауны бирергђ
мљмкин.  "Мљселман ышаныч телефоны"на халык књбе-
сенчђ нинди сораулар белђн мљрђќђгать итђ? Татар-
станныћ баш казые ярдђмчесе Рљстђм хђзрђт ВЂЛИУЛ-
ЛИН белђн шул сораудан башланган ђћгђмђбез ислам
диненђ мљнђсђбђт, рухи њсеш, гомумђн, яшђешебез ту-
рында килеп чыкты.
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Ибн ђл-Ќђњзи (508-597 х/
1115-1201м) "Сђйд ђл-Хатыр"
китабында болай дигђн: Гади
мљселманнар йљрђге књтђрђ
алмаслык зур куркыныч бар-
лыкка килде. Мђсђлђн, Аллаџы
Тђгалђ Гарешкђ тиеп утыра
яисђ Аллаџы Тђгалђ Асылы Га-
реш зурлыгында яки дњрт бар-
макка зуррак дигђн фикерне
ђйтеп, бер тљркем алар
йљрђгенђ тђшбиџ, ягъни фикер
салды. Џђм гади кешелђр њз
шђехлђреннђн бу сњзлђрне
ишетеп, Аллаџы Тђгалђ урынын
алмаштырганда џђм дљнья
књгенђ тљшкђндђ Гареш буш
кала дип уйлыйлар. Аларны
тђнзиџкђ (Аллаџныћ берни
белђн дђ чагыштыргысыз бу-

луы) љндђгђндђ: "Бу алай тњгел,
сезгђ шулай тоелган гына
хђдиснећ туры мђгънђсен
аћлап ышанырга кирђк, лђкин
књз алдына китермђскђ", -
дилђр. Лђкин гади кешелђргђ бу
кыен, џђм моћа ике сђбђп бар.

Беренчесе: кешелђр бары
тик матди чынбарлыкны аћлый.

Икенчесе: алар бу мђгълњ-
матны њзлђреннђн дђ надан бул-
ган шђехлђрдђн ишетђ.

Моны башкаларга ќит-
кергђн кеше - њзеннђн-њзе кур-
кыныч кеше. Бер кешенећ, нин-
дидер галимнећ тђнзиџ гакый-
дђсен аћлатуын тыћлап: "Ал-
лаџы Тђгалђ белђн ант итђм,
булдыра алсам, мин аны њтерер
идем", - дип ђйтње турында

Исемнђр љч тљркемгђ -
хђлђл, мђкруџ џђм хђрам
исемнђргђ бњленђлђр. Хђлђл
исемнђргђ килгђндђ, галимнђр
аны да љч дђрђќђгђ бњлгђннђр:

1)рђсњллђр, пђйгамбђрлђр,
изгелђр, ђњлиялђр исемнђре;

2)мђгънђсе яхшы булган
исемнђр;

3)мђгънђсез исемнђр.
Аллаџы Тђгалђ Ќир йљзенђ

124000 пђйгамбђр, 313 рђсњлне
ќибђргђн. Безгђ шуларныћ бер-
ничђсенећ генђ исеме билгеле:

Адђм (г.с.), Нух (г.с.), Шис
(г.с.), Идрис (г.с.), Џуд (г.с.), Салих
(г.с.), Ибраџим (г.с.), Лут (г.с.), Ис-
мђгыйль (г.с.). Йосыф (г.с.), Муса
(г.с.), Џарун (г.с.), Давыт (г.с.).
Сљлђйман (г.с.), Ильяс (г.с.), Ђл-
Ясагъ (г.с.), Юныс (г.с.), Зђкђрия
(г.с.), Исхак (г.с.), Якуб (г.с.), Ђюб
(г.с.), Шогаеп (г.с.), Яхъя (г.с.),
Гайсђ (г.с.), Мљхђммђд (с.г.в.).

Ђњлиялђр Аллаџы Тђгалђгђ
якын булган кешелђр. Мисал
љчен. Пђйгамбђребез (с.г.в.) ха-
тыны Гайшђ (р.г.), аныћ кызы
Фатыйма (р.г.). Ђбу Бђкер ђс-
Сыддик (р.г.) Гомђр ибн ђл-Хат-
таб (р.г.), Госман (р.г.), Гали (р.г.)
џђм ќђннђт белђн шатланды-
рылган сђхабђлђр. Болар бары-
сы да изге ђњлиялђрдђн булып
саналалар.

Ир-ат исемнђре
Айтирђк (борынгы тљрки-та-

тар) - ай кебек књркђм, нык тирђк
Айтуган (бор. тљр.-т.) - ай

кебек матур ир бала туган
Айшат (тљр.-т.-фарсы) - ай ке-

Бу сорауны безгђ еш
бирђлђр. Хђнђфи мђзџђбе буен-
ча, хатын-кызныћ бите, кул чугы
џђм аяк табаннарыннан кала
бљтен тђне џђм башындагы чђче
капланган булу - намазныћ бер
шарты. Ђгђр дђ хатын-кыз намаз
вакытында башын капламый
икђн, аныћ намазы кабул булмый.
Ђгђр дђ намаз вакытында гаурђ-
тен капласа, лђкин башка вакыт-
та хиќаптан йљрмђсђ, аныћ нама-
зы кабул булыр, иншђ Аллаџ. На-
маздан тыш вакытта хиќапсыз
йљрње намазныћ дљреслеген бил-
гелђми. Киресенчђ, даими
рђвештђ намаз кылуы аны хиќап
киюгђ этђрер дигђн љмет бар.
Коръђни-Кђримдђ намазныћ ке-
шене начарлыктан саклаучы џђм
яхшылыкка љндђњче гамђл булуы
турында ђйтелђ.

Ђти-ђнисеннђн яшереп, ис-
лам динен кабул иткђн кыз
ђлегђ хиќаптан йљри џђм намаз
укый алмый икђн - бу зур гљнаџ
буламы? Мљселман хатын-кыз-
лары љчен хиќап џђм намаз фа-
рыз, шућа књрђ ул ђлеге гамђл-

 ХИЌАП КИМЂГЂН ХАТЫН-КЫЗНЫЋ
НАМАЗЫ КАБУЛ БУЛАМЫ?

лђрне тизрђк њти башларга
тиеш. Ђгђр дђ туганнары каршы
килђ икђн, ул моны алардан
яшереп њтђсен.

Хиќапка килгђндђ, љйдђ
хиќап кию мђќбњри тњгел, аны
урамга чыкканда гына кияргђ
кирђк. Яћа гына ислам динен
кабул иткђн булуы аныћ бљтен

гамђллђрне дђ  шунда ук њти ал-
мавын гафу итђ, лђкин ул алар-
ны ђкрен-ђкрен њти башларга
тиеш.  Аллаџы Тђгалђ коллары-
на карата беркайчан да гаделсез
булмаячак, Ул аныћ хђленђ ка-
рап хљкем чыгарачак.

Сухайл ТАРМАХОМЕД,
танылган ислам галиме

ИСЕМЕЋ МАТУР,
КЕМНЂР КУЙГАН?

ГАДИ МЉСЕЛМАННЫЋ ЙЉРЂГЕ КЊТЂРЂ
АЛМАСЛЫК  КУРКЫНЫЧ БАРЛЫККА КИЛДЕ

ишеткђнем бар.
Нинди гыйбрђтле хикђя!

Нђфесећне тыя белмђњ џђла-
кђткђ алып бара ала. Без вђгъдђ
иткђнебезне аћлаттык, эшне
озакка сузарга ќыенмыйбыз.
Без биргђн гомуми књрсђтмђлђр
ќитђрлек. Без, диндар кешелђ-
рнећ йљрђклђренђ њтеп керер
љчен, бљек галимнђрнећ сњзлђ-
рен искђ тљшерњ ќитђр дип ис-
ђплибез.  Мин Аллаџы Тђгалђ-
дђн бу хезмђтнећ файда китер-
њен џђм аныћ аша кешелђрне
туры юлга бастыруын њтенђм.

Сђид ФУДА
"Шђригать белеменећ
бњгенге торышыныћ

анализы" дигђн
хезмђттђн

ИР-АТ ЉЧЕН ЉЧ
ХАКЫЙКАТЬ

Укба бине Ђмир
(Аллаџ аћардан разый бул-
са иде) Пђйгамбђребезнећ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булса иде)
мондый сњзлђрен тапшы-
ра: "Бер ук љчен Аллаџ љч
кешене оќмахка кертер,
аларныћ берсе - ул укны
ясаучы, икенчесе - ул укны
атучы џђм љченчесе - ул
укны бирњче. Атта йљрегез
џђм ук ату белђн шљгыльл-
ђнегез! Шулай да уктан ату
мића атта йљрњгђ караган-
да  књћеллерђк кебек тое-
ла. Књћел ачуларныћ бары-
сыннан да бер файда да юк,
лђкин алар арасында шул

љчесеннђн дђ лаеклырак
башкасы юк, алар: ир-атныћ
атны тђрбиялђп њстереп
љйрђтње, њз тормыш иптђ-
шећ белђн шаяру џђм, атып
бетергђч ќыеп алып, ук ату.
Бу - љч хакыйкать".

Кем дђ кем, мин моны
инде љйрђнеп бетердем дип,
ук ату белђн шљгыльлђнњен
ташласа, андый кеше - Аллаџ
нигъмђтлђренећ  берсеннђн
мђхрњм булган кеше. Яки
алар турында: Ул Аллаџ нигъ-
мђтлђре љчен рђхмђтле була
алмаган кеше, дип ђйтергђ
була" (Ђсхђбел Сљннђн).

Islam-Today

бек шатлык китерњче ир бала ту-
ган

Акбатыр (бор. тљр.-т.) - яхшы
књћелле батыр

Акбулат (тљр.-т.-гарђп) - ак
бђхетле џђм ныклы булат корыч

Акбњлђк (тљр.-т; йола исеме)
- ак бњлђк; ђтисе бњлђге (ђтисе
њлгђннђн соћ туган бњлђк бала)

Акчура (бор. тљр.-т.) - ак
књћелле иптђш

Акъегет (тљр.-т.) - намуслы
егет

Акъяр (тљр.-т.-ф.) - саф књћел-
ле дус

Аллабиргђн (г.-тљр.-т.) -
Аллаџ биргђн угыл

Хатын-кыз исемнђре
Айсинђ (т.-ф.) - яхшы књћелле
Айсолтан (тљр.-т.-г.) - ай +

солтан
Айсылу (бол.-т.) - ай кебек

сылу
Айсљяр (т.; топонимик) - як-

тылыкны яратыр
Айшат (т.-ф.) - шатлык ките-

рњче ай
Акбикђ (тљр.-т.) - књркђм

бикђ
Алия (г.) (Галия) - бљек, юга-

ры дђрђќђле
Алкын (т.; неологизм) - тиз,

ќђџђт, кызу
Алмабикђ (тљр.-т.) - алма +

бикђ
Алмагљл (т.-ф.) - алма кебек

алсу гљл
Гомђр Саттарныћ

"Исемећ матур, кемнђр
куйган?" китабыннан
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Њлелђр торыр тереклђр до-
гасы белђн, исђннђр яшђр
ђрвахлар догасы белђн, диелђ
бит хђдислђрдђ. Без бер-бере-
безгђ дђ, њлгђн кешегђ дђ дога
кылырга тиеш. Аллаџы Тђгалђ:
"Ђти-ђнилђрегезгђ дога кылы-
гыз", - дигђн. Ибраџим галђйџис-
сђламнећ: "Њземне, ђти-ђнием-
не, бљтен мљселманнарны ярлы-
ка, Раббым!" - дигђн догасы бар.
Шуларны укыйсыћ да Аллаџы
Тђгалђнећ књркђм исемнђре ха-
кына њз телђгећне ђйтђсећ џђм
њлгђн кешенећ гљнаџларын яр-
лыкавын сорыйсыћ. Димђк,
ђрвахлар - безне, без аларны
кайгыртабыз булып чыга... Газиз
кешећнећ рухына белгђннђрећ-
не укып ихластан дога кылгач,
ќаныћда ниндидер бушану бар-
лыкка килђ, чын-чынлап
мђрхњмгђ "сђлам књчтђнђче"
ќибђргђн кебек, њзећдђ рђхђт
бер тойгы кичерђсећ.

... Зиратка якынлашкач, бу
юлы ић беренче шул књзгђ таш-
ланды - каберстан  яћа коймалар

Мђћгелек йортыбыз ни хђлдђ?Мђћгелек йортыбыз ни хђлдђ?Мђћгелек йортыбыз ни хђлдђ?Мђћгелек йортыбыз ни хђлдђ?Мђћгелек йортыбыз ни хђлдђ?
Тормыш ыгы-зыгы-
сы, мђшђкатьлђр дип
тормыйм, туган авы-
лыма кайткач,  мђћге-
лек йортыбызны ба-
рып карап килђм.
Чљнки анда газиз
ђтием ќирлђнгђн.

белђн ђйлђндереп алынган.
Авылдашларыбыз Наил Нотфул-
ла улы Исмђгыйлев, Илдар
Гыйльмулла улы  Шђйдуллин-
нар њзлђренећ хђлђл акчалары
белђн булышлык иткђн икђн бу
эштђ. Ќирлек башлыгы Рђфкать
Кђрим улы Кђримовка, авыл-
дашларыма  да рђхмђтлебез.

Зиратта берничђ яћа кабер
барлыкка килгђн. Шунысы
аяныч, кайберлђре бу фани
дљнья белђн ќир ќимертеп
эшлђп йљргђн чакларында хуш-
лашканнар. Бергђ бер сыйныф-
та укып, ике ел бер караватта
йоклаган дустым Гљлсирђ кабе-
ре. Безне чын дуслык бђйли иде.
Айга љч-дњрт тапкыр, кайчан
кљненђ берничђ тапкыр да теле-
фоннан сљйлђшеп тордык.  Со-
ћгы мђртђбђ њлђренђ љч ай кала
сљйлђштек.  Књћеле књтђренке
иде, авырганын да, хастаханђдђ
дђваланганын да  белгертмђде.
Аныћ кабере янында тын алыр-
га да куркып басып тордым. Ике
баласы - ятим, ире Миннихак тол
калды.  Белмибез шул њлем сђга-
те кемгђ кайчан сугасын.
Ђќђлне књз белђн каш арасы
кебек якын дилђр бит. Дљнья
куабыз, яшибез, ќиткерђбез,
килђчђккђ ђллђ нинди планнар
корабыз. Кљннђрдђн бер кљнне
дљнья белђн алыш-бирешећ
љзелђ џђм сине дђ ак кђфенгђ
тљреп бирегђ китереп урнашты-
ралар... Кабер љстендђге агач-
ларныћ шаулавы уйларымнан

Шундый бђйгелђрнећ беренчесе Мђњлид
бђйрђмендђ мљгаллимђлђр арасында узды.
Мљгалимђлђрнећ эш-укыту планнары белђн та-
ныштыруы, дини дђреслђр укыту методикасын
аћлатулары, шђкертлђре белђн эшчђнлеклђрен
чагылдырган фотоальбом тљзњлђре, дђреслђрне
мавыктыргыч итеп уздырулары турында
тђќрибђ уртаклашулары безнећ љчен дђ файда-
лы мђгълњмат иде.

Февраль аенда имам-хатыйблар бђйгесе дђ

ќиргђ кайтара. Зират ђџеллђ-
ренђ ђйтелђ торган кђлимђне
искђ тљшерђм. "Ђссђлђђмњ
галђйкњм йђ, ђџлил кубур" (и,
кабер ђџеллђре, сезгђ сђлам
булсын!) Менђ ђти кабере,
књршебез Камилђ апа кабере.
Ђтинећ кабер љстен чия агачы
баскан. Чардуганын киленебез
Рђшидђ Ганиуллина  карап, буяп
тора. Рђхмђт аћа.

Араларында  чњп њлђне бас-
кан, ташландык хђлгђ килгђн
"бик иске булмаган" каберлђр
дђ бар. Онытылдылар микђн?
Якыннарыныћ зиярђт кылырга
вакытлары гына ќитмиме?
Дљнья чабудан тарта шул,
дљнья...

 Чардуган эченнђн сирђк-
мирђк баш калкыткан чњп
њлђннђрен йолкып аткач, газиз-
лђремнећ каберлђре арасына
утырып дога кылам. Укыганна-
рым барып ирешсен дђ, рухла-
ры шат булсын иде. "Тљшкђ дђ
кермисез, тыныч ятасыздыр...
бездђн риза-бђхил булыгыз", -
дип књћелемнђн генђ сљйлђнђ-
сљйлђнђ чыгу ягына юнђлђм.
Зират капкасын ачып чыгу
белђн, белђм, кабат тормыш
ыгы-зыгысы чорнап алачак. Би-
регђ књтђреп алып килгђнче,
ђле њз аякларымда килеш, ђти
каберенђ озак еллар сукмакны
суытмыйсы иде...

Фирая МИНГАЛИЕВА,
Мамадыш районы,
Уразбахты авылы

бик њзенчђлекле њтте. Бђйгенећ шарты гади генђ
књренсђ дђ, имамнардан зур ќаваплылык талђп
итте. Мђчеттђ биш вакыт намазга азан ђйтелђме,
мђчетлђрдђ намаз укыламы, авыл халкы дингђ
тартыламы, ќомга намазларына књпме мљселман
йљри, ќђйге лагерьлар оештырыламы - менђ шул
шартлар буенча урыннар билгелђнде ул бђйгедђ.

Ђ апрель аенда њткђрелгђн балалар арасын-
дагы бђйге мљгаллим-мљгаллимђлђрнећ эш нђти-
ќђсен чагылдырды. Зур ђзерлек белђн катнашкач,
ђлбђттђ инде, балалар да, мљгаллимђлђр дђ при-
злы урыннарга љметлђнђ. Шура ђгъзалары, катна-
шучыларныћ џђрберсенећ књкрђгенђ саннар бер-
кетеп, бђйгедђ шул саннар белђн генђ эш итте.
Раил хђзрђт бњлђк тапшырганда катнашучы бала-
ныћ исемен, кайсы мђчеттђн икђнлеген, мљгалли-
мђсе кем булуын аныћ њзеннђн ђйттерде.

Бђйгедђ ќићелњче юк, бар да ќићњче. Шулай
да ќићњчелђр арасыннан урыннар билгелђнми
калмый бит инде. Беренче урынны Шушмабаш
белђн Наласа мђчете шђкертлђре алды. Икенче
урынны Арча станциясе мђчете белђн  Яћы Кыр-
лай мђчете, ђ љченче урынны Иске Кырлай џђм
Арча станциясе мђчетеннђн килгђн балалар алып
китте.

Бђйгегђ килгђн балаларныћ књћеленђ Аллаџы
Тђгалђ гыйлем орлыклары салган. Ул орлыклар
шытып њсеп килђ инде, ќимешлђре дђ озак
кљттермђс, иншђ Алла.

Тагын шуны да ђйтђсем килђ, Диния нђзарђ-
те белгечлђре безнећ мљхтђсибђт белђн џђрчак
элемтђдђ торалар. Уздырылган бђйгелђрдђ катна-
шып, кићђшлђрен бирђлђр. Џђр айныћ икенче
пђнќешђмбесендђ уздырыла торган имам-хатый-
блар ќыелышына кайтып, тђрбияви вђгазьлђрен
сљйлђп, безнећ књћеллђребезне иман нуры белђн
баеталар.

Разидђ ХЉСНЕТДИНОВА,
Арча районы,

Яћа Кишет авылы

Гыйлем  эстђњнећ чиге юкГыйлем  эстђњнећ чиге юкГыйлем  эстђњнећ чиге юкГыйлем  эстђњнећ чиге юкГыйлем  эстђњнећ чиге юк
Гыйлем эстђњнећ бњгенге кљндђ
тљрле юллары бар. Безнећ Арча
мљхтђсибђте, мђсђлђн, дини
бђйгелђр оештыра. Менђ инде
ничђнче ел мљгаллимђлђр шура-
сы ќитђкчесе Рая Ахун кызы
џђркемне ќђлеп итђрлек итеп ул
бђйгелђрнећ сценарийларын
тљзи. Ђ мљхтђсибебез Раил
хђзрђт Гыйлаќев иганђчелђрен
таба, бњлђклђрен, табынын кай-
гырта.

Чишмђ дђ, безнећЧишмђ дђ, безнећЧишмђ дђ, безнећЧишмђ дђ, безнећЧишмђ дђ, безнећ
књћеллђр дђкњћеллђр дђкњћеллђр дђкњћеллђр дђкњћеллђр дђ
сафландысафландысафландысафландысафланды

Узган ел сентябрь аен-
да газетабызда "Чиш-
мђлђр ќыры тынма-
сын..." дип исемлђнгђн
язмам басылып чык-
ты. Ђлеге язмада Ба-
лык Бистђсе районы-
ныћ  Юлсубино (Бал-
тач) авылындагы ић
тђмле сулы Закир ба-
бай чишмђсенећ таш-
ландык, аяныч  хђлдђ
булуын тасвирлаган
идем.

Шул чишмђгђ ќан љрњ мак-
сатыннан, авылдашлар белђн 1
нче майда чишмђ янында ќый-
налдык. Билгеле, бу эшкђ ђзер-
лек бер ай алдан башланды. Ин-
тернеттагы авылыбыз тљрке-
мендђ игълан-хђбђрне  "элеп"
куюга ук, берђњ шалтыратып:
"Нђзирђ, мин дђ бик телђп кат-
нашам, синећ телефоныћа акча
књчердем инде" дигђн књћелле
хђбђр ќиткерде. Гадђттђ, мин
мондый изге књћелле кешелђр-
не башкаларга њрнђк итеп куеп,
исемнђрен халыкка танытам.
"Исемемне  ђйтђсе дђ, язасы да
тњгел, яшереп биргђн садака-
ныћ ђќер-савабы
књбрђк була", - дип
кырт кисте ул. Ђлеге
шђџђр егетенећ аягы
ќићел булды, књрђм-
сећ, чишмђ янына
килгђн џђр кеше, џђр
кайткан кунак: "Књр-
ше, монысы миннђн",
- дип чишмђ тљзеле-
шенђ њз љлешен кер-
тте. Ул кљнне чишмђ
яны зур бер кырмыс-
ка оясын хђтерлђтђ
иде. Берђњ трактор
белђн агач тљплђрен
тарттырды, берђњ
аны утынга кисеп
торды, калганнары
йљгерђ-йљгерђ агач
ботакларын учакка
таба сљйрђп китте.
Кемдер чишмђ юлын
чистартты, кемдер
кибеткђ материал-
лар алырга юл тот-
ты... Ул арада казанда
тђмле пылау пеште,
самавырда чђй кай-
нады. Ќыйнаулашып тђмле пы-
лау ашадылар, чђй эчтелђр, За-
кир бабай чишмђсе, Шарлы ел-
гасы белђн бђйле балачак хати-
рђлђрен яћарттылар. Чђй эчњ-
челђр янына бала-чага ќыйнал-
ды. Алар  - бер "зур эш"не тђмам-
лап, чишмђ тљзђтергђ килгђн
эшем кешелђре.  "Зур эш" дигђ-
нем - йорттан-йортка кереп йо-
мырка ќыю. Зур булмыйни! Ир-
тђнге алтыдан торып, бљтен
авылны ђйлђнеп чыгып кара
ђле син! Тњбђн очка тљшеп
ќиткђндђ зур, матур пакетыћ
тулып, ќирдђн сљйрђлеп бара
башлый...

Менђ шундый "зур
эш"лђр башкарып кайтканнан
соћ љлкђннђр белђн беррђттђн
чаба-чаба агач ботаклары ташы-
ды, чњп-чар ќыеп мђш килде
бала-чага халкы. Нђкъ менђ кай-
чандыр без мђш килгђн кебек...
Ђйе, нђкъ утыз ел элек, нђкъ
шушы чишмђ янында безнећ
ђти-ђнилђребез чишмђ чистар-
та, ђ без, бала-чагалар, аларга
булышып, аяк арасында чуалып
йљри идек. Ђткђйлђр инде
мђрхњм, аларны без алыштыр-
ганбыз, Закир бабай чишмђсе
генђ "мин барысын да хђтер-
лим" дигђндђй ага да, ага...

Ђйе, еллар уза, буыннар
алышына, чишмђ тљзеклђндерњ,
зират чистарту кебек мљџим,
матур гадђтлђр буыннан-буын-
га књчђ. Бездђн соћ килгђн буын
да, џичшиксез, туган якныћ
ќырчы чишмђлђренђ, урман-
болыннарына игътибарын ки-
метмђс, аларны књз карасыдый
саклап, њзлђреннђн соћгы буын-
га да тапшырыр. Мондый чара-
ларда катнашып, мондый матур
књренешлђрне књреп, књћел
нечкђрђ, сафлана, бетмђс-
тљкђнмђс дљнья мђшђкатьлђре
онытыла. Ђйтерсећ, шау-шулы
шђџђр, ќитди кићђшмђлђр,
љстђл тулы кђгазь-документлар

синећ тормышыћда бљтенлђй
юк, булмаган, син шушы яшел
чирђмле болын, челтереп аккан
чишмђ янында гына гомер итк-
ђнсећ, яшђгђнсећ. Нинди генђ
бљеклеклђргђ књтђрелсђћ дђ,
нинди генђ мљџим эшлђр белђн
шљгыльлђнсђћ дђ, туган нигез,
туган як синећ љчен изге ќир бу-
лып калырга тиеш. Шул изге
ќиргђ ешрак аяк баскан кеше
генђ Кеше булып кала, чистары-
на, сафлана...

                                       Нђзирђ
ГЫЙЗЗЂТУЛЛИНА

(МОСТАФИНА),
                                                                                                    Казан
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"КОРЪЂННЕ ЯТЛАГАНЧЫ БУ ДЉНЬЯНЫ
БАШКАЧА КЊРЂ ИДЕМ"

Ђћгђмђдђшем Махфузулла
Казанга Таќикстаннан килгђн.
Аћа 22 яшь. Љч ел рђттђн коръ-
ђнхафизларныћ республика
бђйгесендђ ќићгђн. Бњгенге
кљндђ "Мљхђммђдия" мђдрђсђ-
сендђ тилђвђт (Коръђнне дљрес
укырга љйрђтњ) фђнен укыта.

- Махфузулла, син Коръђ-
нне кайчан, ничек ятлый баш-
ладыћ?

 - Балачактан ук, икенче
сыйныфта укыганда 3 ќњз белђ
идем инде. Ђмма дђ лђкин коръ-
ђнхафиз булырмын дип уйлама-
ган идем. Ул вакытта мин остаз-
га йљреп, ђхлак, гакыйдђ
фђннђрен љйрђндем. Бервакыт
укытучым авырып китте џђм
мин шул вакытта Коръђн белђн
ќитди шљгыльлђнђ башладым.
Кемнедер мђќбњрилђп Коръђн
ятлаталар икђн, ул хафиз булып
ќитешмђячђк. Мин андый ми-
салларны да белђм. Њзећ ты-

рышканда, кљч куйганда гына
нђтиќђгђ ирешеп була.

Аллаџы Тђгалђ бљтен ке-
шегђ дђ Коръђнне ятлау
сђлђтен бирми. Бар кеше дђ
ќићел генђ хафиз була алса,
аныћ кадере кимер иде. Хафиз
булу љчен бик књп сынауларны
њтђргђ кирђк. Шуларны њтсђћ
генђ Аллаџ сића Коръђнне
бирђ. Гљнаџ гамђллђрне књп
кылсаћ, башыћ дљнья мђшђ-
катьлђре белђн тулган булса,
Коръђн истђ калмый.

- Коръђнне љйрђнњнећ
махсус ысуллары бармы?

- Ђлбђттђ, тљрле ысуллары
бар аныћ. Кемдер бер битне бик

књп тапкыр укый (100-300), ђ мин
берђр аятьлђп љйрђнеп ятла-
дым. Минемчђ, болай ятлау
ќићелрђк. Иртђ белђн ятлап,
кич белђн кабатласаћ, ятлага-
ныћ озаграк истђ тора. Ятладыћ
да, калдырдыћ тњгел, ђ џђрдаим
кабатлап торырга кирђк.

- Хафиз булганнан соћ,
кљнгђ ничђ ќњз кабатлау
кирђк?

- Ић кимендђ бер ќњз.
Моныћ аерым бер вакыты юк
њзе, аны џђрвакыт кабатлау,
ачып тору кирђк. 24 сђгать ке-
шегђ болай гына бирелмђгђн.

- Коръђн ятлаудан тыш
хафизлар нилђр белђн
шљгыльлђнђлђр?

- Ђлбђттђ, алар гадђти ке-
шелђр кебек тљрле эшлђр
белђн шљгыльлђнђлђр. Спорт
белђн дђ дуслар, ял  да итђлђр.
Шунысы мљџим, Пђйгамбђре-
безнећ (с.г.в.) сљннђтен њтђњ
аларныћ тормышында зур
урын алып торырга тиеш. Ирт-
ђнге, кичке догаларны уку,
ђхлак кагыйдђлђрен њтђњ,
мђсђлђн. Сљннђт гамђллђрне
никадђр књбрђк њтисећ, хђтер-
лђњ сђлђте шулкадђр яхшыра. Ђ
кирђкмђгђн сњзлђр сљйлђњ,
гамђллђр кылу хђтерне нача-
райта. Шућа књрђ Коръђнне ят-
лау да авырлаша.

- Коръђн ятлауга музыка
зыян китерђме?

- Музыка тыћлау хђтта кат-
гый тыела. Ђ мљнђќђтлђр,
нђшидлђр тыћлау рљхсђт ителђ.
Аллаџны, Пђйгамбђребезне
(с.г.в.) искђ тљшерергђ сђбђп
булсалар, ђлбђттђ.

- Башка хафизлар белђн
аралашасыћмы соћ?

- Ђйе. Без Таќикстанда укы-

Тњбђн Ушма авылы мђхђл-
лђсе районда ић зурлардан са-
нала. 400 дђн артык хуќалык
кергђн мђхђллђ мђчетенећ 110
еллык тарихы бар. 27х12 метр-
лы таш мђчетне тђртиптђ тоту
зур чыгымнар сорый, аныћ
љстенђ яшь хђзрђткђ хезмђт
хакы тњлђргђ кирђк. Мђчет кар-
тлары, авыл халкы мђсьђлђне

Тулаем Коръђнне ят-
лап, аны йљрђгендђ
саклаган кеше "хафиз"
дип атала. Бу џич тђ
мљмкин эш тњгел, яисђ
бик тђ авыр, дияргђ
ашыкмагыз. Аллаџы
Тђгалђ Коръђни-Кђ-
римдђ ђйтђ: "Дљрес-
лектђ, без сезгђ Коръђ-
нне ићдердек, џђм без
аны њзебез саклаячак-
быз" ("Хиќер"сњрђсе, 9
нчы аять); "Аллаџы
Тђгалђ кешегђ кулын-
нан килмђгђнне йљк-
лђми" ("Бђкара" сњ-
рђсе, 286 нчы аять).

ганда 40 студент идек, Россиядђн,
Њзбђкстан, Ингушетиядђн килгђн
мљселман яшьлђре бар иде.

- Синећ љчен бу фани
дљнья нђрсђ ул?

- Коръђнне ятлаганчы бу
дљньяны мин, гомумђн, башкача
књрђ, аћлый идем. Аннан соћ,
минем љчен ул бљтенлђй бњтђн
тљс алды. Џђрвакыт Аллаџны њз
яныћда тоясыћ, кайда гына бул-
саћ ћа Аныћ рђхмђте сића ире-
шеп тора. Башка иллђргђ китсђћ
дђ књћелећ тыныч.

- Коръђнне ятлап, Аллаџ
кануннары буенча яшђмђњ-
челђр дђ бармы?

- Ђлхђмдњлиллђџ, бњгенге
кљндђ коръђнхафизлар књп. Бу
бит Аллаџныћ зур нигъмђте.
Коръђнне ятлап та, Аллаџ канун-
нары буенча яшђмђњчелђр бу
дљнья љчен, кеше књрсен дип
тырышкан булып чыгалар.
Моныћ љчен алар Аллаџ кар-
шында ќавап бирђчђк.

- Хђдис-шђрифтђ:
"Ќђннђткђ беренче керњче
кеше ул - коръђнхафиз, тђмуг-
ка беренче керњче дђ - коръђ-
нхафиз", - диелђ.

- Бар да нияттђн тора. Ђгђр
дђ дљрес ният куелмаган булса,
кеше Коръђнне Мђккђгђ барып
ятлап кайтса да, Казанга кайткач
онытачак. Шундыйлар да бар,
Коръђнне тегендђ-монда йљреп
укыйлар, бу зур тђртипсезлек
џђм хљрмђтсезлекне књрсђтђ.
Коръђннђн бер генђ хђреф уку
да, изге гамђл булып тора бит.
Ђгђр кеше авырлык белђн укый
икђн, укуын дђвам итсен. Чљнки
аћа хафизлардан да књбрђк савап
язылачак, иншђ Аллаџ. Шундый
хђдис бар: "Коръђннђн бер генђ
хђреф тђ булмаган кеше ќиме-

релгђн љйгђ тић" ( Ђт-Тирмизи).
- Синећ матур итеп

нђшидлђр ќырлавыћны да
белђбез. "Зђйтњнђ" республи-
какњлђм дини мљнђќђтлђр
фистивалендђ тљркемегез
белђн катнашып, ќићњ дђ
яуладыгыз. Ничек уйлыйсыћ,
мондый ярышлар њткђрњ
кирђк микђн?

- Синећ ќырлавыћны ха-
лык кљтсђ, ђгђр дђ ќырларыћ
Аллаџ юлыннан атлар љчен
аларга этђргеч булса, исламга
мђхђббђт уятса, бу - бик яхшы
гамђл. Ђ ќићњ, урыннар алу
љчен ярышу мљселман љчен
мљџим булырга тиеш тњгел.

- Нђшидлђр яздыру ту-
рында уйламыйсызмы?

- Башта Коръђн яздырыр-
быз дигђн ният булды. Продю-
сер риза булыр микђн, дип бе-
раз шиклђнебрђк торган идек,
ђлхђмдњлиллђџ, башкарып чык-
тык бу эшне. Ул диск дини уку
йортларында укучылар љчен
дђреслек ролен њти, сатуда да
табарга була. Кабат кызык љчен
генђ музыкасыз бер нђшид яз-
дырып карадым. Менђ шулай
башланып китте, тиздђн
нђшидлђр белђн диск та ђзер
булачак.

- Концертлар планнашты-
рыламы?

- Ђлбђттђ, ниятлђр бар.
Аллаџ телђсђ, килђсе елда чы-
гышларыбыз башланачак.
Тљркемебездђ дњрт кеше. Про-
дюсерыбыз Марат Мухин белђн
клиплар ђзерлибез. Мљселман
туйларында чыгыш ясарга чакы-
рып торалар...

- Ућышлар телим, Махфу-
зулла, Аллаџ разый булсын!

Сљмбел ШЂРИФУЛЛИНА

ЉМЕТЛЂРНЕ АКЛАУЧЫ ЯШЬ ХЂЗРЂТ

ућай хђл итђлђр, яшь хђзрђткђ
булышалар. Илнар авыл халкы-
ныћ ышанычын акларга тыры-
ша, ќић сызганып эшкђ керешђ.
Гасырдан артык тарихы булган
мђчеткђ ремонт ясала. Ђмма
мђчетне ђйлђндереп алган 170
метр озынлыктагы койма тђмам
череп беткђн, аны тимер койма-
га алыштыру књп чыгымнар со-

рый. Тиз арада халыктан 95 мећ
сум акча ќыела. Бу гына ќитми,
читтђ яшђњче авылдашларга да
мљрђќђгать итђлђр. Район ха-
кимияте башлыгы Анатолий
Иванов булышлыгы белђн 300
мећ сум акча тупланып, агач
койма тимергђ алыштырыла.
Авыл халкы белђн љмђ ясап,
мђчет тирђсен чистарталар.

Мђчетнећ эчке џђм тышкы
кыяфђтенђ карап кына динне
књтђреп булмый бит ђле. Яшь
хђзрђт бу эштђ авылныћ љлкђн
абыстае - 40 ел мђктђптђ бала-
лар укыткан, њзлегеннђн гарђп
графикасын љйрђнеп, Коръђнне
иркен укучы Асия абыстайга
кићђш сорап бара. Яшь хђзрђт
белђн љлкђн абыстай тиз арада
уртак тел табалар џђм мђчеттђ
љлкђн яшьтђге апалар белђн
дин сабаклары оештырыла.
Мђктђп балалары да читтђ кал-
мый. Укучы балалар њзлђренећ
класс ќитђкчелђре белђн џђр

ќомгада мђчеткђ дин сабакла-
ры алырга килђлђр. Дини
бђйрђмнђр вакытында мђчет
гљрлђп тора. Корбан џђм Ураза
гаете кљннђрендђ мђчеттђ энђ
тљртерлек урын калмый, бигрђк
тђ яшьлђр књп йљри. Мђњлид,
рамазан айларында табын
ђзерлђп мђќлеслђр уздырыла.
Љлкђн абыстай џђм хђзрђт
њзлђренећ эчтђлекле вђгазьлђ-
ре белђн халык књћеленђ њтеп
керђлђр. Авылдагы дини йола-
лар берсе дђ алардан башка
њтми. Яшь парларга никах уку,
балага исем кушу, мђетне соћгы
юлга озату йолаларын ќиренђ
ќиткереп башкаралар.

Бњгенге кљндђ мђчетебез
гљрлђп эшлђп тора, дин тотучы-
ларга барлык шартлар да туды-
рылган. Мђчеткђ газ, су, электр
кергђн. Ќомга намазларын ха-
лык ќылыда, чишенеп укый.
Мђчет манарасыннан намазга
чакырып биш вакыт азан

 Њзебезнећ авыл егете Илнар Фђрхетдинов урта мђктђп-
не тђмамлаганнан соћ, Казанга мђдрђсђгђ укырга ба-
рырга телђген белдереп, мђчет картларына мљрђќђгать
итђ џђм юллама бирњлђрен сорый. Егетнећ тљпле фи-
кер йљртњен искђ алып, имам вазыйфаларын башкару-
чы Динмљхђммђт хаќи њзенећ фатихасын бирђ џђм Ил-
нар Казанга мђдрђсђгђ юл тота. Љч ел вакыт њтеп тђ китђ,
мђдрђсђдђ ђйбђт кенђ укып, кулына документ алып, Ил-
нар кайтып та ќитђ. Динмљхђммђт хаќи, сђламђтлеге
какшау сђбђпле, имам-хатыйб вазыйфаларын башка-
руны яшь хђзрђткђ тапшыра.

ђйтелђ. Ќомга намазларына 50-
60 кеше йљри, књп љлешен
яшьлђр тђшкил итђ. Ел саен
мђчеткђ йљрњче картлар, абыс-
тайлар белђн Болгарга сђя-
хђтлђр, балалар љчен Казандагы
тарихи урыннарга экскурси-
ялђр оештырыла. Хђзрђтебез-
нећ мђчет љчен куйган хезмђтл-
ђре бик књп, халык арасында аб-
руе зур, сљйлђгђн вђгазьлђре
халык књћеленђ њтеп керђ.

 Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте авылларны яшь
имамнар белђн тђэмин итњ џђм
аларныћ эшлђве љчен барлык
шартлар тудыруны бурыч итеп
куйды. Яшь имамнарга зур
љметлђр белђн карый. Иншђ
Алла, килђчђктђ Илнар хђзрђт
бу ышанычны аклар, алга таба
эшендђ зур ућышлар телђп ка-
лабыз.

Рифкать ГАЛИЕВ,
Мамадыш районы,

Тњбђн Ушма авылы
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ТАЋ беленђ башлауга ба-
лыкка барырга ниятлђп
куйган идем. Кояш чыгар

алдыннан Нократныћ Бђйќан
тавы артындагы борылышында
берсеннђн-берсе майлы, ярты-
шар кило тарта торган кызыл ка-
натлар бик яхшы чиртђ. Кичтђн
изрђп йокыга киткђнмен, бер за-
ман ќђмђгатем касыгыма
тљрткђнгђ сискђнеп торып утыр-
дым.

- Кич буе ќыенган идећ. Балы-
гыћа бармаска булдыћ мђллђ? -
диде ул.

Таћ сыеклыгы сизелђ башла-
ган иде инде. Тиз генђ сикереп
тордым да, ќићелчђ генђ киенеп,
чыгып йљгердем. Безнећ йорт тау
астында. Љстђ - кечкенђрђк кенђ
парк. Элек  анда борынгы зират
булган, дип ишеткђн бар. Кабат
христиан руханиларын ќирлђњл-
ђрен совет заманнарында халык
дошманнарын књмгђннђрен
књршедђге бабай сљйлђгђн иде.
Ќђй кљнендђ њзебезнећ бакча-
дан гына менђбез дђ, шђџђргђ
шул парк аша йљрибез. Шуныћ
љчен коймада кечкенђ капка да
калдырылган. Бу юлы да анда њзе-
безнећ бакчадан гына књтђрел-
дем. Караћгыда кулларны чия бо-
таклары да сыдыргалады бугай.
Паркка килеп кергђнче  акация
куаклары аша да узасы бар. Алар
да тырнамыйча њткђрмђделђр.

Таћ сызыла башлаган вакыт -
ќир љстенђ бераз гына яктылык
таралып килђ. Ђллђ ничђ ел яшђп,
йљзђрлђгђн тапкыр узган булгач,
књзне бђйлђсђлђр дђ бу тирђ-
лђрдђ адашып йљрмђячђгемђ
шиклђнмим. Џђр карышында
нђрсђлђр ятканын ялгышмыйча
ђйтеп бирђ алам. Тик бу юлы аяк-
ларыма књзгђ књренмђс герлђр ас-
кан кебек иде. Ќанны да нђрсђдер
тырный. Акациялђр рђтен узып
књп тђ китмђдем, књзем Нократ
буена тљшђ торган баскыч янын-
дагы ике шђњлђгђ тљште. Икесе дђ
аксыл саргылт тљстђге озын
књлмђклђрдђн иде алар. Хатын-
кызныћ эчке књлмђклђрен
кигђннђр, дияр идећ, болар нин-
дидер тоныграк тљстђ. Берсе ха-
тын, икенчесе ир кеше, яшьлђр.
Кызыныћ озын кара чђчлђре ићн-
ђренђ таралып, биленђ кадђр
тљшкђн. Егетенећ бил туры
њрелгђн бау белђн буылган. Џђм
анда кынысы белђн хђнќђр асыл-
ган. Шул хђнќђрне књргђч, Кавказ
ягыннан килгђн кешелђр икђн бо-
лар, дигђн уй килде књћелемђ. Ки-
ноларда аларныћ биллђренђ зат-
лы хђнќђр тагып йљргђннђренђ
игътибар иткђнем бар. Ара егер-
ме-егерме биш метр чамасы гына
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"Таян Аллага!" ђдђби конкурсы быел дњртенче тапкыр узды. Ђлеге конкурс талантлы
яшьлђрне берлђштерђ торган чара џђм ул елдан-ел куђтлђнђ бара. Быелгы конкурста 50
дђн артык кеше катнашты, узган ел 26 гына иде."Таян Аллага!" дигђчтен, аны дини тема-
тикага язылган ђсђрлђр конкурсы дип уйлаучылар бар. Бу џич кенђ дђ алай тњгел, безгђ
килгђн эшлђрнећ књбесе ђдђп-ђхлак темасына язылган, Пђйгамбђребез (с.г.в.) тормы-
шы турында ђсђрлђр, мљнђќђтлђр, хђтта бер киносценарий да бар иде.

Конкурс поэзия џђм проза номинациясендђ узды. Љченче номинациядђ балалар иќатын
билгелђдек. Аларныћ гомум ђхлакый кыйммђтлђрне књтђрњлђре безне бик сљендерде.

"Дин вђ мђгыйшђт" газетасы укучылары игътибарына Гран-при иясе Минневарис Мин-
галиевныћ (Вђрис Гали) "Кара сђет риваяте" дип исемлђнгђн хикђясеннђн љзек џђм
«Шигърият» номинациясендђ I урынны алган Нурфия Халикова шигырьлђрен тђкъдим
итђбез.

Айдар КАРИБУЛЛИН

КАРА  СЂЕТ  РИВАЯТЕ
Вђрис  ГАЛИ: (Хикђя)(Хикђя)(Хикђя)(Хикђя)(Хикђя)

булгач, таћ сыеклыгында бу егет-
нећ дђ хђнќђре ќемелдђвек таш-
лар белђн бизђлгђнен шђйлђп ал-
дым. Егет кызын ићнђреннђн коч-
кан, ђ тегесе аћа сыенып ук беткђн.
Иртђнге салкын њзђклђренђ
њткђндер, дигђн уй йљгерде баш-
тан. Елга буенда су салкыны да бар.
Љйлђренђ кайтып ятсалар соћ,
тљне буе йљрмђсђлђр, дип,
эчемнђн генђ ђрлђп тђ алдым.
Ђмма миндђ алар кайгысы тњгел
иде, балык кайгысы књтђрде иртњк
хатын янындагы ќылы урыным-
нан. Тегелђргђ бер авыз сњз
ђйтмичђ њз юлымда булдым.

Бђйќан тавы артында балык
бик шђп чиртђ. Шуны уйлап тиз
генђ барып та ќиттем мин анда.
Яр буена алты-ќиде кеше те-
зелгђннђр, мин хыялланган ба-
лыкларны бер-бер артлы тартып
чыгара башлаганнар иде инде.
Тау буе урамында яшђњче Ягњр
дђдђйдђн:

- Озак йоклый хђзер кеше, -
дигђн шелтђ дђ элђкте.

Дљрес сњзгђ ќавап юк. Элек-
ке райком каршындагы паркка
менгђч очраган кыз белђн егет
искђ тљшеп:

- Мамадышта тљнлђ су коена
башлаганнар икђн. Элеватор
янындагы балыкларны качырып
бетермђсђлђр ярар инде, - дигђн
булдым.

Ягњр дђдђй ялт итеп борылып
карады.

- Нђрсђ, нђрсђ дидећ? Нинди
су коенучылар? Кайда кемнђрне
књрдећ?

Кљн шактый ачылган иде
инде. Дулкынлануы йљзенђ кызыл
бљрчеклђр булып бђреп чыкты.
Дугаланып торучы борынына да
таћ чыгы каплаган кура ќилђге
тљсе йљгерде. Кешенећ кисђк шу-
лай њзгђрњеннђн њземђ дђ сер
булып китте. Ќыелма пластик
кармагымны сњтеп челђњчђн ки-
ерттем дђ суга ыргыттым.

- Кемнђрне очраттыћ? - дип
тљпченђ башлады моћарчы са-
быр гына холыклы књренгђн Ягњр
дђдђй. - Егет белђн кыз, дидећме?

- Ђйе. Њзебезнећ бакча ба-
шында, Нократка тљшђ торган
баскыч янында озын аксыл
књлмђкле хатын белђн ир тора
иде, - дип, телђмичђ генђ сљйлђп
бирдем.

Ягњр дђдђйгђ ђллђ нђрсђ бул-
ды.

- Ни, ни бит... алар бит... те-
гелђр... - дип, мића нђрсђдер
аћлатмакчы була башлады ул.
Теле кљрмђклђнњен шактый ва-
кыт ќићђ алмыйча торды ђле.

Ахырдан:
- Алар Хђсђнќан сђет белђн

Зљлхиќђ љрђклђре, - дигђн
сњзлђрне кысып чыгара алды.

Њзем дђ имђнеп киттем.
Шушы яшемђ ќитеп, љрђклђр
књргђнем юк иде ђле. Аларны
ђкият, уйдырма дип кенђ уйлый
идем. Бу юлы да чираттагы сафса-
та дип кабул иттем. Эчке кљлем-
серђњ белђн:

- Нишлђп йљрилђр соћ алар?
- дип кенђ куйдым.

Минем телдђге ирониягђ
карт балыкчыныћ исе дђ китмђ-
де.

- Бђхетећ бар икђн ђле, - дип
куйды ул, серле генђ елмаеп. -
Исђн калгансыћ. Аларныћ њзлђ-
ренђ очраган кешене ияртеп кит-
кђннђрен дђ ишеткђнем бар. Без
яшь чакларда бер егет югалды
иртђн шул бакча аша балыкка
тљшкђндђ. Љрђклђре соћгы еллар-
да књренми башлаган иде, тагын
чыкканнар икђн. Њзлђренђ яћа
ќаннар сорый торганнардыр.

Бу сњзлђрдђн мин дђ љнсез
калдым. Нинди ќаннар? Ђллђ
Ягњр дђдђй бутала башлаганмы
соћ? Нђрсђлђр сљйли ул? Тузга
язмаган нђрсђлђрне дљрес булса
да сљйлђшмђ, дилђр бит. Картныћ
бу сњзлђре бернинди киртђлђргђ
дђ сыймый иде.

Шул вакыт кармак таягым
кисђк тартылып куйды. Сљйлђ-
шњгђ бирелеп, калкавычымны да
књздђн ычкындырганмын. Карма-
гымны књтђреп алмакчы булган
идем, тљптђ нђрсђгђдер элђккђ-
нме шунда, урыныннан да кым-
шанмый. Ућга да авыштырып, сул-
га да яткырып тартып карыйм,
селкенми генђ бит! Монысы тагын
нђрсђ соћ? Чирткђн кебек булган
иде бит. Кармак ќебем љчле, тиз
генђ љзелђ торган тњгел, љстђвенђ
чит илнеке ђле. Рђхђтлђнеп кае-
рырга була. Сакланып кына
књтђргђли башладым. Агач кисђ-
ге бугай, тырыша торгач, урынын-
нан кузгалгандай булды. Кармак-
ныћ зыћлап тартылган кылына
ияреп, салмак кына ярга якынла-
ша башлады. Бу тирђлђрдђ элек
Мамадышка агач кисђ торган
урын булган дилђр. Дљрестер.
Урыны-урыны белђн, чирђм ара-
ларында таралып ятучы ташкњ-
мер кисђклђре дђ очрый.

Кармакныћ зыћлап тартыл-
ган кылы ярга якынлашкан иде
инде. Берзаман су љстенђ авызы
киереп ачылган олы гына кап-
кара балык башы килеп чыкты.
Бђлђк кадђр бардыр! Ќђен бит
бу! Су бозавы! Тез буыннарым
калтырап куйды. Ђмма кармакны
йомшартмадым. Балыкны књреп,
ярдђмгђ башкалар да килеп
ќитте. Берсе саћакларыннан эл-

ђктерергђ дђ љлгерде. Дђррђњ
ярга сљерђп чыгардык. Менђ бу
балык ичмасам! Моныћ кадђр зур
балыкны беренче тотуым иде ђле.
Буыннарымныћ хђле китеп чи-
рђмгђ утырдым. Ќђенне ярдан
читкђ њк алып киткђннђр иде.

- Егерме килодан артык тар-
та. Ничек чыгара алдыћ соћ син
аны? - дип, шаккаттылар егетлђр.

Тел шартлатырлык та, гаќђп-
лђнерлек тђ иде шул аныћ кадђр
ќђенне гап-гади кармак блђн тар-
тып чыгаруы. Койрыгын бер бол-
гап ќибђрсђ дђ, кылны шартла-
тып љзеп китђ ала иде бит ул. Хо-
дай њзе булышкандыр!

Егерме килолы ќђен сљйрђп
чыгару шатлыгыннан дљньям
тњгђрђклђнгђн иде инде. Башка-
лар да дљньяларын оныттылар.
Китте њзлђре тоткан балыкларны
искђ алу... Кемдер ярты центнер-
лы ќђен каптырган икђн. Ягњр
дђдђйнећ Нократ тљбеннђн биш
килолы кысла сљйрђп чыгарганы
булган... Бљтенесе кармакларын
онытты. Башка балык тотарга тел-
ђклђре дђ сњнгђн иде бугай. Биш-
тђрлђрен књтђреп килеп, ќђен ти-
рђли тњгђрђк ясап утырдылар.

- Бњген, энекђш, синећ бђй-
рђм. Кљн саен мондый малны эл-
ђктереп булмый. Кеше њз гоме-
рендђ сагынып искђ алырлык бер
балык та тота алмаска мљмкин.
Син бу яктан бђхетле.

Ягњрнећ бая ук нђрсђдер
сљйлисе килгђнен, ђмма тыелып
торганын сизгђн идем инде ул.
Башкаларныћ сњзлђре бераз ба-
сыла тљшкђч:

- Ђйт инде сњзећне. Барыбер
эчећне тырный бит, - дип њзем сњз
башладым.

Карт ђйтергђме, юкмы, дип-
ме, ђллђ нђрсђдђн сњз башларга
белмичђме, кабызган тђмђкесен
тартып бетермичђ уйларына чу-
мып утырды.

- Син књргђн егет белђн кыз -
Хђсђнќан сђет белђн Зљлхиќќђ
љрђклђре - књптђн књренгђннђре
юк иде инде. Бу хђл юкка тњгел.
Ќаннары яћадан уянган,  - диде
карт. Бљтенесе шым булды, ка-
рашлар Ягњргђ тљбђлде.

- Кемнђр соћ алар? - дип со-
рамый тњзмђдем.

Њз бакча башыћда љрђклђр
књр дђ, кемнђрнеке икђнен дђ
белмђ!

- Бу вакыйга бик борынгы за-
маннарга барып тоташа. Болгар
бабайларыбыз заманнарына ук.
Бик гыйбрђтле риваяте дђ бар.
Ирекмђсђгез, тыћлагыз, - дип
сљйлђп китте ул.

Барыбыз да шым булып аны
тыћларга ђзерлђндек...

Нурфия ХАЛИКОВА

Бђхет дигђн
тљшенчђ юк

Бђхет дигђн тљшенчђ юк,
Без сљенђ белмибез.
Авыр хђлдђ калучыга
Хђер бирђ белмибез.
Кызгану хисен ќуйганбыз,
Кая ул сабыр булу...
Гарип-горђбђлђр књреп,
Ђз генђ тыйнак булу...
Кешенеке кештђктђ шул,
Њзебезнеке булсын.
Кирђкме-юкмы уйламыйк:
Љсте-љсте мал булсын.
Тирђ-якта кемнђр яши,
Юкмы ятим балалар?
Авыру, хђлсез бђндђлђр-
Бу турыда кем уйлар?
Бђхет дигђн тљшенчђ юк,
Без сљенђ белмибез...
Ић мљџиме: кирђк чакта,
КЕШЕ була белмибез....

Гомер арбасында
уйланулар...

Гомер мизгел, сизмичђ дђ
Калабыз њткђннђрен.
Кочак тулы, кая куйыйм:
Гаебем, њпкђлђрем?
Кемнедер каты рђнќеттем,
Кемнећдер миндђ яше.
Мине дђ њпкђлђттелђр,
Џаман онытмый яшим...
Аллаџтан безгђ бирелгђн-
Гомер ул кыска гына.
Кадерлђрне исђн чакта
Белер мизгелдђ тына...
Соћга калулар язмасын,
Њкенеч кемгђ хаќђт?!
Бер-берећђ кирђклекне
Белеп яшђсђк бик шђп.
Аћлашып яшђсђк иде-
Књз карашыннан гына.
Ыгы-зыгы, борчуларны
Якын ќибђрми янга.
Таш белђн атканнарга да,
Аш атар кљчен табыйк.
Ачуны тышка чыгармый,
Џаман да алга атлыйк.
Аллаџ бездђн риза булсын,
Аллаџ кушканча яшик!

Укы Коръђн

Ата-бабам мирасыныћ зуры -
Коръђн тора љйнећ тњрендђ.
Сабый чактан белгђн
                                        догаларым
Тел очында йљри гомергђ.
Укы, балам, уят йљрђклђрдђ
Иман нурын, Коръђн хаклыгын.
Сине тыћлап искђ алсын
џђркем
Дљньялыкта Аллаџ барлыгын.
Бисмилласыз дљнья
                                    куып булмый,
Гамђл дђфтђребез янђшђ.
Нђсел-ыру дђверлђрне ќићеп,
Динле булыйк диеп кљрђшђ.
Њзебезме, ђллђ Коръђн елый(?)
Ни яшерђ тљннећ карасы?
Без - мљселман љммђтеннђн!
Шуны
Онытма син адђм баласы.
Укы, балам, уят йљрђклђрдђ
Иман нурын, Коръђн хаклыгын.
Сине тыћлап искђ
                                   алсын џђркем
Дљньялыкта Аллаџ барлыгын.
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Хаќга ђзерлђнђбез
Гомрђ белђн хаќ арасын-

да нинди аерма бар?
Гомрђ елныћ телђсђ кайсы

вакытында башкарыла ала, ђ
ХАЌ - бары тик зљлхиќќђ аен-
да гына. Гомерећђ бер тапкыр
булса да хаќ кылу - џђр мљсел-
ман љчен  фарыз булып исђп-
лђнђ, ђ гомрђ - сљннђт гамђл-
лђрдђн санала.

Ихрам нђрсђ була?
Ихрам - хаќ кылучыныћ ру-

хый пакьлегенећ аерым бер ха-
лђте. Ихрамга керер љчен госел
алырга, аныћ махсус киемнђрен
кияргђ џђм ихрам кагыйдђлђ-
рен њтђргђ кирђк.

Ихрам вакытында нђрсђ-
лђр тыела?

Ихрамда булганда тњбђн-

дђге гамђллђрне башкарырга
рљхсђт ителми:. Ђшђке сњзлђр ђйтњ, сњ-
генњ..Тыелган  гамђллђрне
башкару.. Бђхђскђ керњ. Коръђндђ
болай дип ђйтелгђн: "Хаќ кылу
мђгълњм булган айлар. Берђњ
хаќ кылырга ниятлђп ихрам баг-
ласа, хаќ гамђллђре тђмам бул-
ганчы якынлык кылу, шђри-
гатькђ хилаф булган эшлђрне
эшлђњ џђм юлдашлар белђн ни-
заглашу џич дљрес булмый..."
(2:197).. Кыр хайваннарын аулау џђм
њтерњ. Коръђндђ бу ќђџђттђн бо-
лай диелгђн: "Хаќ сђфђрендђ их-
рам баглаган хђлдђ кыр хайванна-
рын ауламагыз!..."  (5:95).. Аучыга ау вакытында ярдђм
итњ.. Тегелгђн кием кию.. Перчаткалар яки аякны тубык-
ка кадђр каплаган аяк киемнђре
кию.. Башны яки йљзне каплап йљрњ.. Хушбуйлар куллану.
Пђйгамбђр (с.г.в.) дљя њтергђн
кеше турында болай дип ђйткђн:
"Аћа хушбуй сљртмђгез". Бу хђдис-
не ђл-Бохари џђм Мљслим китерђ.. Чђч алдыру.. Тырнак кисњ.. Хуш ис сећгђн ниндидер кием
кию. Ибне Гомђр Пђйгамбђребез-
нећ (с.г.в.) шундый сњзлђрен тап-
шыра: "Гљлчђчђк яки шђфран
элђккђн киемне кимђгез, лђкин,
кием аннан соћ юылган булса,
моћа рљхсђт бар". Хђдисне ђт-
Тђхђви китерђ.. Ќенси мљнђсђбђткђ керњ.

Мђккђгђ барганда ихрам-
га кайда керергђ кирђк?

Микат - дљньяныћ тљрле
ќирлђреннђн ќыелып хаќ кы-
лырга баручы мљселманнар, их-
рамга керми торып, шул чикне
њтеп чыгарга тиеш булмаган
билгеле бер урыннардыр ул.
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Ђгђр дђ микат очкыч (самолёт)
яки автобус кебек транспорт ча-
расы белђн њтелсђ, мљселманнар
ихрамга алдан, микатка ќиткђн-
че њк керергђ тиеш. Моны аэро-
портта, вокзалда яки транспорт
чарасыныћ њзендђ башкарырга
була.

Бер мљселман икенче бер
кеше љчен хаќ кыла аламы?

Хаќ кыла ала. Њзећ љчен
башка берђњне хаќ кылырга
ќибђргђндђ, њзенећ фарыз ха-
ќын башкарган кешене ќибђрњ
яхшырак. Ђле њзе љчен дђ хаќ
кылмаган кешене њзећ љчен хаќ
кылырга ќибђрњ мђкруџ гамђл
булып санала, лђкин, шулай бул-
са да, андый хаќ кабул ителђ.
Хаќ кылу љчен матди мљмкин-

леклђре бу-
лып та, ђле
хаќ кылмаган
кеше башка
кешелђр љчен
хаќ кылырга
тиеш тњгел, ул
башта њзе
љчен хаќ кы-
лырга тиеш.

О л ы
яшьтђ бул-
ган, карт ке-
шелђргђ хаќ
кылу љчен
башка кеше-

лђрне ќибђрергђ ярыймы?
Ђгђр мљэмин-мљселман ке-

шенећ хаќ кылу йолаларын баш-
карырга њзенећ хђленнђн килсђ,
аныћ њзенђ хаќ кылу зарур. Ђгђр
дђ инде ул бик нык картайган
булып, хаќ кылу љчен аныћ сђла-
мђтлеге ќитмђсђ џђм аныћ сђла-
мђтлеге яхшыруга љмет тђ булма-
са, андый очракта аныћ љчен
икенче бер кеше хаќ кыла ала.

Хатын-кызларга ирлђре
яки туганнарыннан башка хаќ
кылырга ярыймы?

Ђгђр хатын-кыз хаќ гамђл-
лђрен берњзе башкарса, аныћ бу
хаќы кабул ителђ, лђкин,
иреннђн яки якын туганнарын-
нан башка хатын-кызга сђфђргђ
чыгу - исламда тыелган џђм ул
гљнаџ булып санала. Ђгђр дђ ха-
тын-кыз Мђккђдђ яшђсђ, ул хаќ
кылу йолаларын берњзе генђ
башкара ала, лђкин, аныћ хаќны
ире яки мђхрђме (якын ир-ат ту-
ганы) белђн бергђ башкаруы
књркђмрђк булып исђплђнђ.

Бурычлар булган вакытта

хаќ кылу.
Башта бурычларны тњлђп

бетереп, аннары гына хаќ кылу
яхшырак. Ђгђр сезнећ бурычла-
рыгызны каплар љчен тиешле
мљмкинлеклђрегез булса џђм
хаќ кылу аныћ љчен бернинди
дђ мђшђкать тудырмаса, бу ва-
кытта сез тыныч књћел белђн хаќ
кыла аласыз џђм сезнећ бу хаќы-
гыз кабул ителђчђк.

Хаќ яки гомрђ кылырга
бару љчен ата-аналарныћ
рљхсђтен алырга кирђкме?

Хаќ яки гомрђ кылу љчен
ата-анадан рљхсђт алу талђп
ителми. Ђгђр сез алар белђн ки-
ћђшлђшсђгез џђм аларныћ
рљхсђтен, хђер-фатыйхасын, изге
телђклђрен алып хаќ кылырга
китсђгез - књпкђ яхшырак џђм
хђерлерђк булыр. Бу очракта
сезнећ кайдан юл тотуыгыз
мљџим тњгел, сез юлга Дубайдан
чыгасызмы, ђллђ инде њз илегез-
дђнме. Исламда ђти-ђнилђрнећ
дђрђќђсе бик югары.

Бер барганда берничђ
гомрђ кылырга ярыймы?

Изге Мђккђдђ булганда, сез
књпме телисез, шулкадђр гомрђ
кылырга  мљмкинсез. Ђгђр дђ кеше
Мђккђдђ унбиш кљннђн дђ озаг-
ракка калса, яћа ихрамны микатта
яки Гайшђ мђчете янында киялђр.
Лђкин шунысын ђйтеп китђргђ
кирђк: яћа ихрам сез элекке их-
рамнан тулысынча арынганда
гына (ягъни сез тђваф џђм сай кыл-
ганнан соћ вђ чђчегезне алдыр-
ганнан соћ гына) киелђ.

Гомрђ ничек башкарыла?
Микатта яки аћа килеп ќит-

кђнче ихрамга керђсез. Ягъни,
тђџарђт алып, ике рђкђгать на-
маз укыйсыз џђм тђлбия ђйтегез
("Лђббђйкђ..."). Шуннан соћ
Мђккђгђ юнђлђсез џђм
Кђгъбђне ќиде кат урап чыгасыз.
Шуннары Ибраџим галђйџиссђ-
лам торган урында ике рђкђгать
намаз укыйсыз. Намаз укыгач,
Сафа џђм Мђрвђ таулары ара-
сында сай кыласыз џђм чђчегез-
не алдырасыз. Шуныћ белђн
гомрђ тђмам була, сез ихрамнан
чыккан булып исђплђнђсез.

Ихрам вакытында кешелђр,
тђннећ аскы џђм љске љлешлђ-
рен каплар љчен, гади кием уры-
нына ике кисђк тукымадан фай-
даланырга, ђ ихрам тђмам бул-
гач, чђчлђрен алдырырга тиеш.
Хатын-кызлар исђ, чђчлђрен ике

бармак очы кадђр озынлыкта
кисђ. Аннан тыш, ир-атларныћ,
хатын-кызлардан аермалы була-
рак, ихрам вакытында башлары
капланган булырга тиеш тњгел.

Хаќ вакытында кайда
корбан чалырга була?

Хаќ гамђллђрендђ карал-
ган корбан чалуны (мђсђлђн,
дђмм тђмђттугны, кыйранны, их-
сарны яки ќђнабатны) бары тик
Хђрђм ќирлђрендђ генђ башка-
рырга кирђк. Корбан гаетендђге
(моныћ љчен матди мљмкинлек-
лђре булган кешелђргђ фарыз
булган) корбан чалуларны
Хђрђм ќирлђрендђ дђ, њз
илећдђ дђ башкарырга була.

Олы яшьтђ булган, карт
хатын-кызга башка хатын-кыз
туганнары белђн бергђ,
мђхрђмнђн башка гына, хаќ
кылырга бару ярыймы?

Хђнђфи мђзџђбе буенча, ха-
тын-кызга мђхрђмнђн башка
(якын туганыннан башка) хаќ
кылырга бару ярамый. Лђкин,
Согуд Гарђбстаны Корольлеге
кануннары буенча, 45 яшьтђн
љлкђнрђк хатын-кызлар љчен
чиклђњлђр азрак, андый хатын-
кыз изге ќирлђргђ мђхрђмнђн
башка да бара ала.

Мђккђгђ хаќ кылырга
бару љчен кредит алырга
ярыймы?

Коръђн џђм хђдислђр про-
центлы кредит алуны тыя џђм ан-
дый кредит алучыларны нык
кисђтђ. Сљекле пђйгамбђребез
Мљхђммђд галђйџиссђлам про-
цент алучыларга, процент тњлђњ-
челђргђ, шуны язып баручылар-
га џђм шулар буенча шаџитлек
бирњчелђргђ лђгънђт укыган.
Хаќ џђм гомрђ -  гыйбадђтлђр
џђм алар љчен тыелганнарны кул-
лану - яхшы эш тњгел.

Ђгђр дђ банк кредитларын
тњлђп бетермђгђн булсаћ, хаќга
барырга ярыймы?

Процентлы банк кредитын,
аларга кичектергесез зарурлык
булмаса, алырга ярамый. Ђгђр
сез њзегезнећ мђгълњматсызлы-
гыгыз аркасында кредит алган-
сыз икђн, хаќ сђфђренђ чыккан-
га кадђр сезгђ аны тњлђп бете-
рергђ кирђк.  Ђгђр дђ банк кре-
дитны хђзер њк капларга дип
талђп куймый џђм сезнећ, хаќ
кылып кайтканнан соћ, аны тулы-
сынча каплый алуыгызда ыша-
нычыгыз бар икђн, бу вакытта

хаќ кылу дљрес була.
Намаз укымасаћ, хаќ кы-

лырга ярыймы?
Ярый. Хаќ џђм намаз - ис-

ламныћ тљрле баганалары џђм
Кыямђт кљнне хаќ џђм намаз
љчен аерым-аерым ќавап тотар-
га туры килђчђк. Намаз укымаган
књп кешелђр хаќ кыла џђм
шуныћ нђтиќђсендђ намаз укый,
хђрђмнђн тыела, гомумђн, ислам-
га ќаваплырак карый башлый.

Кемнђр хаќ кыла ала?
Балигълык яшенђ ќиткђн,

њз акылында булган, хаќ кылу
љчен финанс џђм физик мљмкин-
леклђре булган џђр мљэмингђ
гомеренђ бер тапкыр булса да
хаќ кылу фарыз. Хаќ кылу бала-
лар, авырулар џђм аныћ љчен
финанс мљмкинлеклђре булма-
ган кешелђр љчен фарыз тњгел.

Хаќ кылу љчен књпме ва-

кыт китђ?
Гадђттђ 5-6 кљн.
Гомрђ кылу љчен књпме

вакыт ќитђ?
Берничђ сђгать.
Хаќ кылырга бару љчен нин-

ди медицина талђплђре куела?
 Хаќ кылырга  бару љчен

тњбђндђге белешмђлђрне ќыяр-
га кирђк:. бњлек табибыннан сђла-
мђтлек турында белешмђ;.яшђгђн урыныћнан
хђнаккђ (дифтериягђ) каршы
прививка эшлђнње турында бе-
лешмђ;. менингитка каршы при-
вивка (дњрт компонентлы вакци-
на)  эшлђнње турында белешмђ.

Хаќны љч тљргђ аерып ка-
рарга мљмкин:

Ифрад хаќы - гомрђдђн (кече
хаќдан) башка гына хаќ кылу; хаќ
кылучы ихрам (ак тукыма) кия, хаќ
кылу љчен генђ ният кыла џђм хаќ
бурычларын гына њти; ифрад
хаќы кылу љчен корбан чалу ва-
ќиб гамђллђрдђн саналмый.

Тђмђттуг хаќы - џђрбер
кеше аерым ихрамга кереп, бер-
бер артлы гомрђ дђ, хаќ да кыла;
хаќ кылучы гомрђ љчен ихрамга
керђ; кече хаќ кылгач, ихрамнан
чыга џђм, хаќ вакыты ќиткђч,
хаќ кылу љчен яћадан ихрамга
керђ. Тђмђттуг хаќы кылучылар
љчен корбан чалу ваќиб булып
санала.

Кыйран хаќы - гомрђне дђ,
хаќны да бер ихрамда кылу
дигђн сњз: ихрамга кергђн вакыт-
та хаќ кылучы хаќга да, гомрђгђ
дђ ният кыла. Ул башта гомрђ, ђ
аннары ихрамнан чыкмыйча
гына хаќ кыла. Кыйран хаќы кы-
лучы љчен корбан чалу шулай ук
ваќиб булып тора.

Хаќ кылырга ќыенган
кеше, њз телђгенђ карап, бу љч
тљрле хаќныћ телђсђ кайсына
ният кылырга мљмкин - бар шар-
тларын да њтђгђн вакытта, алар-
ныћ  џђрберсе дђ дљрес санала.
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Газетада Аллаџы Тђгалђнећ исемнђре, Коръђннђн аятьлђр бар, тиешсез урынга кулланудан сакланыгыз!

ДОГАЛЫ
КИТАПЛАР

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ
"Хузур" нђшрият йорты књћеллђрне рухи яктан
баету џђм ислам кыйммђтлђрен тарату макса-
тыннан  китаплар  нђшер итњне дђвам итђ.
Књптђн тњгел генђ кић  катлам укучыларга, имам-
нарга, башлангыч дини белем бирњчелђргђ
аталган  яћа басмалар тђкъдим ителде.

Шуларныћ беренчесе - Татарстанныћ баш казые,
Балтач районы имам-мљхтђсибе, танылган вђгазьче
Ќђлил хђзрђт Фазлыев туплаган "Локман Хђким нђсый-
хђтлђре"нећ тулыландырылган икенче басмасы.
Коръђндђ исеме телгђ алынган хикмђт иясе Локман
Хђким  Дауд галђйџиссђлам заманында яшђгђн булса
да, аныћ зирђк нђсыйхђтлђре бњгенге кљн љчен дђ
ђџђмиятле.  "Бу китап барлык кешелђр љчен дђ кљндђлек
кулланма - љстђл китабы булып тора ала. Бу- бер кат укып
чыгар љчен генђ тњгел, њзећ љстендђ эшлђњ, нђсыйхђтл-
ђрне тормышта куллану љчен",- диелгђн басманыћ ке-
реш љлешендђ. Ќђлил хђзрђт китапта џђркемгђ аћла-
ешлы ќићел тел џђм  тормышчан мисаллар белђн Изге
китапта язылганнарны, Локман Хђким нђсыйхђтлђрен
аћлатып бирђ.

Татар телендђ дљнья књргђн икенче басманы дин
белгече Фђрид хђзрђт Сђлмђн ђзерлђгђн. "Аятел-Кљрси
тђфсире" дип аталган китапта Коръђннећ ић бљек аяте
саналучы Аятел-Кљрси тђфсир ителђ, аны дљрес уку
тђртиплђре, мђгънђви њзенчђлеклђре, серлђре, фазый-
лђтлђре ќентеклђп аћлатыла. Аллаџы Тђгалђ кљрсие,
аять эчендђге илаџи мђсьђлђлђр хакында мђгълњмат
бирелђ. "Аятел-Кљрси"не кайсы вакытта, кайсы урында
укыганда нинди саваплар бирње  хакында да ђйтелђ. Бас-
мадагы бњлеклђр њк шућа ишарђ ясый: "Бђрђкђт артты-
ручы аять", "Саклаучы аять", "Аятел-Кљрсинећ серлђре"
џђм башкалар.   Китапны кулына алган џђркемгђ књркђм
аятьне  укырга џђм  аныћ  шифасын, сихђтен тоярга, ру-
хын ныгытырга џђм тормышын бђрђкђтле итђргђ язсын.

Љченче ќыентык - "Авыр вакытларда укыла торган
догалар" китабы.  Басма кечкенђ форматлы булса да зур
бер рухи кыйммђткђ ия, чљнки анда инсанныћ Аллаџы
Тђгалђгђ юнђлњен књрсђтњче догалар тупланган.  Пси-
хологлар тарафыннан ясалган тикшеренњлђр буенча,
дога - илаџи ярдђм алу љчен рухи механизм, аны бљтен
кеше дђ куллана ала. Дђвамлы дога кылган кешелђрдђ
бурыч џђм ќаваплылык тойгысы арта, кљнлђшњ џђм
явызлык кылу телђге кими. Дога џђркайсыбызга начар-
лыкларга џђм газапларга каршы сабырлык, кљч бирњче
шифадыр.  Ислам башка гыйбадђтлђрендђге кебек, до-
гада да билгеле бер шартларныћ њтђлњен талђп итђ. Дога
кылу ђдђплђре турында, билгеле бер вакытларда кай-
сы доганы укырга кирђклеге хакында  китапта ачык
язылган. Китап кечкенђ форматта басылганга књрђ аны
њзећ белђн йљртергђ дђ ућайлы.

Айзирђк ГЂРЂЕВА

BATEEL бутигы - хљрмђнећ 20 сорты; шо-
коладлы, цукат џђм чиклђвекле хљрмђлђр;
табигый шоколад; Италиядђ ќитеште-
релгђн зђйтњн мае; Согуд Гарђбстаныннан
китерелгђн гарђп каџвђсе.

BATEEL, югары сыйфатлы хљрмђ бренды
булудан башлап, затлы азык-тљлеклђр ба-
зарында ић данлыклы маркага ђверелде.
Дљньяныћ уналты илендђ ућыш казанган
зиннђтле BATEEL бутиклары, кафелары Лон-
доннан алып Джакартага кадђрле бик књп
мегаполисларныћ эре сђњдђ њзђклђрен бизи.

BATEEL бутигында продуктларныћ ис-
китмђле тђменнђн башлап  бизђк тљше-
релгђн поднос рђвешендђге оформлениегђ
кадђр бар да купшы џђм кабатланмас - са-
тып алучылар њзлђрен нђкъ кљнчыгыш ђки-
ятендђгедђй хис итђр.

Аллаџ Рђсњле (саллђллаџу галђйџи
вђссђлам) болай дигђн: "Хљрмђ оќмах ќиме-
ше. Ул агуланудан дђвалау њзлегенђ ия" (Тир-
мизи: Тыбб, 22).

BATEEL брендын чын тђмлетамаклар
сайлый.

КАЗАН
ТЂМЛЕТАМАКЛАРЫНА
ГАРЂП  КЊЧТЂНЂЧЕ

г. Москва, ул. Никольская 25, ТЦ “Наутилус”, 2 этаж, Тел.: +7(967) 065 61 21
г.Казань, ул. Право-Булачная, Тел.: +7 (987) 296 09 50

bateel-russia.com
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"ХУЗУР" нђшрият йортыныћ сайты - huzur.ru;
Казандагы кибетлђре адреслары:  Лобачевский урамы, 6 нчы
йорт џђм Газовая урамы, 19 нчы йорт; заказ бирњ љчен телефон-
нар: (8843) 2-02-07-74,  8 (96 5) 596  55  37.

ЙОН ЌЕПТЂН ДИСБЕ

Дисбелђрдђн тљрле диннђрне тотучылар файдалана.
Бњгенге кљндђ аларны нинди генђ чималдан ясамыйлар:
агачтан џђм пластиктан, књннђн, ќимеш тљшлђре, орлык-
лардан, коралл џђм энќелђрдђн, кыйммђтле минерал-
лардан џђм хђтта алтын белђн кљмештђн дђ коялар. Ђ
менђ минем танышым Роман Смольняков аларны ... йон
ќебеннђн њрђ! Бу дисбелђрне беренче тапкыр књргђн ке-
шелђр гаќђплђнњ џђм соклану хислђрен берничек тђ яше-
реп кала алмыйлар.

Хљрмђтле мљселманХљрмђтле мљселманХљрмђтле мљселманХљрмђтле мљселманХљрмђтле мљселман
кардђшлђребез!кардђшлђребез!кардђшлђребез!кардђшлђребез!кардђшлђребез!

Мђчетебезне тљзеп бетерњдђ ярдђм
књрсђтњегезне сорап, сезгђ Ђмђт бистђсе мљсел-
маннары исеменнђн мљрђќђгать итђбез.

БЕЗНЕЋ РЕКВИЗИТЛАР:
Приход п. Ометьево Казанского Мухтаси-

бата
р/с 40703810100000000303
ИНН 1655064078
КПП 165501001
Банк реквизитлары (ОАО АИКБ "Татфонд-

банк", Казан шђџ.)
БИК: 049205815
К/счёт 3010181010000000815 в ГРКЦ НБ РТ

Мђчет имамыныћ телефон номеры:
89297288860

"Мљселман дисбелђрен
бик яратып њрђм. Моныћ љчен
ике-љч кљн вакыт кирђк, - дип
сљйли Роман яраткан шљгыле
турында. - "Кытай тљене" дип
аталучы њрњ ысулын очраклы
рђвештђ генђ эзлђп таптым.
Ђлеге њрњ сђнгате борынгы Кы-
тайда џђм Япониядђ барлыкка
килгђн џђм дљньяныћ башка
иллђренђ дђ таралган.
Књплђргђ ул гаять катлаулы
ысул булып тоела. Моныћ љчен
дљя џђм сарык йоннарын ку-
шып нык итеп эрлђгђн, юып
киптерелгђн 70-100 метр озын-
лыктагы ќеп кирђк. Мондый
ќептђн тљеннђр тљгђлрђк, ђ
дисбелђр рельефлырак џђм
пљхтђрђк килеп чыга", - ди Ро-
ман.

Њтђ зур тырышлык џђм са-
бырлык белђн њргђн бу дис-
белђр дини бђйрђмнђрдђ

њзенчђлекле, џђркемнећ књће-
ленђ хуш килерлек кадерле
бњлђк була ала. Љстђвенђ дис-
бе њрњченећ ућай энергетика-
сы да кушылса... Роман њзе бик
тђртипле, ђдђпле егет. Соћгы
вакытларда ислам дине белђн
кызыксына. Коръђннећ тљрле
тђрќемђлђрен чагыштыра-ча-
гыштыра укый,  гарђпчђ нљсхђ-
сен дђ сатып алган. "Ул - љемнећ
тњрендђ. Кем белђ, бђлки, кай-
чан да булса, гарђпчђ љйрђнеп,
мин аны укып та чыгармын
ђле", - ди Роман.

Зилђ НИГЪМЂТУЛЛИНА
Роза ХУЌИНА фотосы
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