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Ий мљэминнђр! Барчаларыгыз да берлђшкђн хђлегездђ
Аллаџ арканына, ягъни Аныћ диненђ ныклап ябышыгыз!

Џђм џич тђ аерылмагыз џђм бер-берегездђн киселеп,
тљрле юлларга китмђгез! (Коръђн, 3:103)
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Газетада Аллаџы тђгалђнећ исемнђре, Коръђннђн аятьлђр бар, тиешсез урынга кулланудан сакланыгыз!
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«АЛЛАЏЫ ТЂГАЛЂНЕЋ МЂРХЂМЂТЕНЂ
ЉМЕТЛЂНЂБЕЗ ЏЂМ ДОГАЛАРЫБЫЗДА БЉТЕН

ДЉНЬЯДА ТЫНЫЧЛЫК САКЛАНУЫН СОРЫЙБЫЗ»
 Без бик њк гади булмаган заманда яшибез.

Глобальлђшњ процессы бљтен дљнья халыкла-
рын бер-берсенђ бик якынайта. Шул ук вакыт-
та, кызганыч, ђлегђ кадђр кеше хокуклары ни-
гезен тђшкил иткђн яшђњ хокукы џђм сњз иреге
хокуклары бозылу очракларына тарыйбыз.
Шунысы да мљџим икђнне онытмасак иде  - сњз
иреге џђр мђдђнияткђ, миллђткђ, дингђ карата
хљрмђт џђм сабырлык књрсђтњгђ таянырга тиеш.
Башкаларны мыскыл итђргђ, тњбђнсетергђ яра-
мый, югыйсђ бу демократия кыйммђтлђреннђн
џђм гражданлык ќђмгыятеннђн турыдан-туры
читлђшњгђ китерђ.
Ђлегђ кадђр дљньяныћ кайбер нокталарында ике-

ле стандартлар књзђтелђ. Ђйтик, афроамериканнарны
тњбђнсетњ - расизм, яџњдилђрне тњбђнсетњ - антисеми-
тизм; ђ кайберђњлђр, 1,7 миллиард мљселманны
тњбђнсетеп, моны "сњз иреге" дип атый.

 Франциядђ килеп чыккан хђллђр барчабызда
борчу тудырды. Бу хђллђр бљтен кешелеккђ, ић бе-
ренче чиратта, исламга кизђнњ, дип саныйм. Бљтен
дљньяга мљселманнарны террорга џђм кљч куллану-
га булышучылар итеп књрсђтњ сизелђ. Без берничек

тђ террордан џђм кљч кулланудан торган гамђллђрне
яклый алмыйбыз - бу адымга бер генђ дин дђ, шул
исђптђн, ислам да бармаячак.

Билгеле, тынычлык даими  саклана торган књренеш
тњгел, џђр яћа буын аныћ љчен кљрђшђ џђм њзара фай-
далы мљнђсђбђтлђр корырга омтыла. Кешелек њз адым-
нарын хђзерге вакыт џђм њткђн буыннарныћ тђќрибђ-
сен исђпкђ алып ясаганда гына нђтиќђлђргђ ирешђ
ала. Югыйсђ џђр яшь буын њзенђ кадђргелђрнећ тђќри-
бђсеннђн баш тартса -  шул бер њк тырмага баскан ке-
бек булыр. XX гасыр бит ике дљньякњлђм сугыш белђн
тарихка керде. Кайбер экспертлар, XXI гасырда исђ
иллђр арасында тњгел, ђ цивилизациялђр арасында
конфликтлар килеп чыгар, дилђр. Бездђн, барлык
диннђр џђм миллђтлђр вђкиллђреннђн, толерантлык
идеясенђ таяну, бер-беребезгђ карата сабыр, тњзем
булу, њзара хљрмђт књрсђтњдђ тагын да ныграк берлђшњ
сорала. Мин цивилизациялђр арасында конфликт ки-
тереп чыгарырга џђм шуныћ белђн тљрле иллђрдђ яш-
ђњчелђр йљрђгендђ курку  хисе тудырырга телђњчелђ-
рнећ максатларына ирешмђячђгенђ ышанам.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

Кол Шђриф мђчетендђ
тђњлек дђвамында

берљзлексез
Коръђн укый
башладылар
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ТЕЛЂКТЂШЛЕК БЕЛДЕРЂБЕЗ
ТР МДН Грозный шђџђрендђ Мљхђммђд

Пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмгђ  ка-
гылышлы карикатураларга каршы њткђрелњче
митингка телђктђшлек белдерђ

Европа берлегенећ тљрле басмалары тарафыннан карикату-
ралар бастырылуы Татарстан мљселманнарында  борчу тудыра.

Сњз иреге кешенећ, нинди генђ конфессия вђкиле булса да,
рухи кыйммђтлђрен џђм ђхлакый идеалларын мыскыл итђргђ
тиеш тњгел. Югыйсђ ќимергеч  социаль киеренкелек туарга мљм-
кин. Чљнки бу халыкларныћ бњгенге ќђмгыятьтђ тынычлыкны
саклап, њзара килешеп яшђргђ омтылышларына каршы килђ.

Телђсђ кайсы радикаль џђм
экстремистик књренеш дини ка-
рашлар белђн акланырга тырыш-
кан кебек њк, сњз иреге социаль
ќавапсызлыкка нигезлђнђ ал-
мый.

Кешенећ вљќдан иреге, рухи
кыйммђтлђре - берђњгђ дђ бозар-
га рљхсђт ителмђгђн тљп хокуклар
чагылышы.

ТАТАР ДИНИ ГОРЕФ-ГАДЂТЛЂРЕН
ТОРГЫЗУ ЏЂМ МЉСЕЛМАН ЉММЂТЕН

БЕРЛЂШТЕРЊ ДЂВАМ ИТЂ

Узган ел татарстанда 20 мђчет ачылды, 10 мђчет
тљзелеше тђмамланып килђ. Моннан тыш дини йолалар-
ны башкару љчен 2 ќеназаханђ комплексы эшли баш-
лады. Мђчетлђр каршында 3 мђдрђсђ тљзелде. Дини ко-
рылмалар тљзњ эшлђре быел да дђвам итђ.

Књптђн тњгел Зђйдђ яћа мђчет ачылды. Ачылу тантанасында
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин, мљфти урынбасары
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин, район башлыгы урынбасары Марсель
Хуќин, район мљхтђсибе Сђгыйть хђзрђт Камалов, књрше район
имам-мљхтђсиблђре, мђхђллђ халкы џђм чакырылган кунаклар
катнашты. Мљфти халыкны ђлеге истђлекле вакыйга белђн
тђбриклђп, њзенећ њгет-нђсыйхђтлђрен ќиткерде. "Мђчетнећ
Мђњлид аенда ачылуы игътибарга лаек. Исламда мђчет гыйбадђт
кылу љчен генђ тњгел, ђ иќтимагый чаралар уздыру урыны була-
рак та кулланыла. Мђчет мљселманнарныћ яшђњ њзђге дђ", - дип
билгелђде мљфти.

Мђчетнећ имамы итеп Рљстђм хђзрђт Дђминов билгелђнде.
Яћа ќитђкчегђ Камил хђзрђт чапан бњлђк итте, ђ мђчетнећ тљзе-
лешендђ актив катнашкан иганђчелђргђ Рђхмђт хатлары тапшыр-
ды. Район башлыгы урынбасары Марсель Хуќин сњзлђренчђ, яћа
Тынычлык мђчете районда 29 нчысы, ђ район њзђгендђ 5 нчесе.

Мђчетне ачу тантанасы Мђњлид бђйрђме чарасы џђм зур
мђќлес белђн тђмамланды.

***
Балтач районыныћ Чапшар авылында  яћа мђчет

ачылды. Чарада Татарстан мљфтие урынбасарлары
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин, Илдар хђзрђт Баязитов џђм
Рђфыйк хђзрђт Мљхђммђтшин, "Ислам динен кабул
итњгђ 1000 ел" исемендђге мђдрђсђ ректоры Ильяс
хђзрђт Ќиџаншин, ТР Конституцион суды рђисе Фђрхђт
Хљснетдинов, Балтач районы башлыгы Рамил Нотфул-
лин, эшмђкђр Фђрит Мифтахов, район имамнары џђм
ќирле халык катнашты.
Татарстанныћ баш казые џђм Балтач районы мљхтђсибе

Ќђлил хђзрђт Фазлыев ђйтњенчђ, Чапшар авылындагы яћа мђчет
районда 41нчесе; 30 дан артык хуќалыгы булган барлык авыл-
ларда да мђчет эшлђп килђ. Бњгенге кљндђ Чапшар авылында 340
кеше яши џђм 80 хуќалык бар.

Мђчет авыл халкы ярдђме џђм ТР Дђњлђт Советы депутаты
Камил Гайнетдинов џђм Тљмђн эшмђкђре Муллагомђр Шиџапов
булышлыгы белђн тљзелде. Алар икесе дђ тумышлары белђн Чап-
шар авылыннан.

Яћа мђчетнећ имамы итеп Мулланур хђзрђт Ђсђдуллин бил-
гелђнде. Ул озак еллар Чапшар авылы мђктђбендђ укыта, дини
белемне "Ислам динен кабул итњгђ 1000 ел" исемендђге мђд-
рђсђдђ ала. Мулланур хђзрђт авылда тљрле дини чараларда кат-
наша, балаларга дини белем бирњ белђн шљгыльлђнђ.

Гыйнварныћ 14 ендђ
Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин Рес-
публика Президенты
Рљстђм Мићнеханов бе-
лђн очрашып, аћа нђзар-
ђтнећ њткђн елдагы эшч-
ђнлеге турында сљйлђде
џђм бу елга уй-ниятлђре
белђн уртаклашты. Ђлеге
рђсми очрашуда ТР Пре-
зиденты Аппараты ќитђ-
кчесе Ђсгать Сђфђров
џђм мљфти урынбасары,
Россия ислам институты
ректоры Рђфыйк Мљхђм-
мђтшин дђ катнашты.

Мљфти нђзарђтнећ њткђн
елдагы эшлђре турында
сљйлђгђндђ: "Мђгълњм булганча,
2014 елны дини традициялђрне
торгызу елы  буларак уздырдык.
Югалган, онытылган йолалары-
бызны кире кайтару ниятеннђн
ел башында Болгарда пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђд саллђллаџу га-
лђйџи њђ сђллђмгђ багышланган
дини бђйрђм њткђрелде. Быел да
шундый ук тантаналы  чаралар
њтте. Анда Россиянећ тљрле
тљбђклђреннђн 300 дђн артык ку-
нак ќыелды. Ай календаре буен-
ча килђсе Мђњлид бђйрђме бу
елныћ 22 декабренђ туры килђ.
Бу ућайдан ел ахырында тагын да
масштаблырак чаралар њткђрњ
планлаштырыла", - диде.

Сљйлђшњ барышында Кол
Шђрифтђ Коръђн хђтем чыгу ту-
рында да сњз булды. "Изге Китап-
ны 36 коръђнхафиз 30 сђгать
эчендђ укып чыга. Аннары Ал-
лаџы Тђгалђдђн Татарстан џђм
халкыбыз љчен бђрђкђт, имин-
лек сорап дога кылалар", - дип
аћлатма бирде мљфти хђзрђт.

2014 елда революциягђ
кадђр таралган татар рухи мира-
сына зур игътибар бирелде. Мах-
сус сайтка татар дин ђџеллђре-
нећ архивлардан табылган ки-
тапларыныћ электрон вариант-
лары урнаштырылды. "Хузур"
нђшрият йорты 50 китап бастыр-
ды. 10 аудио китап чыгарды. Ба-
стырыр љчен 30 дђреслек џђм 42
фђнни-популяр китап ђзерлђн-
де. Китаплар бастырудан тыш
нђшрият йорты быел Болгар
ќыенында беренче Росси-
якњлђм дини китаплар ярминк-
ђсен уздырды.

Шулай ук барлык дини гый-

бадђтлђрне џђм йолаларны без-
нећ тљбђккђ хас хђнђфи мђзџђбе
(хокукый мђктђбе) љйрђтњлђре
буенча уздыруныћ бердђм стан-
дартлары ђзерлђнде. Алар "Гый-
бадђт кылулар џђм дини йола-
лар уздыру турында нигезлђмђ"
китабына тупланды, бастырыл-
ды, имамнарга таратылды.

Моннан тыш нђзарђт Росси-
ядђ беренче тапкыр мђдрђ-
сђлђр љчен уку-укыту стандарт-
ларын эшлђде. Тиздђн аныћ пре-
зентациясе њткђрелђчђк. Идел
буе имамнарыныћ гыйлемен
књтђрњ курсларын камиллђш-
терњ буенча актив эшлђр алып

барыла, аларда 400 дђн артык
имам белем алды.

Нђзарђт Телђче районы-
ныћ Иске Ќљри авылында инва-
лид  ятим  балалар приютын ач-
ты. Алга таба наркоманнарны
џђм эчкечелђрне тернђклђн-
дерњ њзђге ачу, тљрмђлђрдђн
чыгучыларга ярдђм итњне оеш-
тыру планлаштырыла.

Камил хђзрђт узган ел
мљфтият тарафыннан уздырыл-
ган кайбер књлђмле чараларны
да искђ тљшерде. "Казан-Арена"
стадионында Республика ифта-
ры  њткђрелде, анда 3 мећнђн
артык кеше катнашты. 2015 елда
7 мећ кешегђ ифтар оештыру
планлаштырыла. Моннан тыш
Корбан бђйрђмендђ "Яћа гасыр"
каналы белђн берлектђ инвалид
ятим балалар приюты љчен
хђйрия ќыю максатыннан "Сљю-
челђр фида кыла" телемарафоны
уздырылды.

Мљфти сњзен: "Быел да татар
дини традициялђрен торгызу
џђм саклау буенча эшлђр дђвам
итђ. Нђзарђт пленумында бу
елны "Татар дин галимнђре" елы
дип игълан итњ турында карар
кабул ителде. Шуныћ белђн
бђйле рђвештђ республиканыћ
барлык районнарында дин га-
лимнђре тормышы, эшлђре ха-
кында материаллар ќыю оешты-
рыла. Ел ахырында инкыйлабка
кадђр џђм совет чорында дине-
безгђ, халкыбызга хезмђт иткђн
татар дин галимнђре турында
альманах чыгару књз алдында то-
тыла", - дип тђмамлады.

Президент белђн очраш-
каннан соћ нђзарђт вђкиллђре
журналистлар сорауларына
ќавап бирделђр. Ђлеге сљйлђшњ
барышында мљфти урынбасары
Рђфыйк Мљхђммђтшин: "Прези-
дент республикабыз мљселман-
нары белђн корылган эш форма-
сыныћ Татарстан љчен яраклы
џђм ућай булуын ассызыклап
њтте. Мљселманнар књп, тљрле.
Алар мђчетлђргђ генђ йљрми,
ќђмгыять тормышында да кат-
наша. Президент, Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте
аларныћ џђркайсы белђн дђ
эшли белергђ тиеш, дигђн фике-
рен ќиткерде", - диде.

Камил хђзрђт, калђм иялђ-
ре сорауларына ќавап биреп:
"Без алга таба да динебезгђ, рес-
публикабызга бергђлђп хезмђт
итђрбез, мљселманнар љммђтен
берлђштерњне дђвам итђрбез", -
диде.

МЂЧЕТЛЂР ТЉЗЊ ДЂВАМ ИТЂ

ТАТАРСТАНДА ДИНИ БЕЛЕМ БИРЊ
СТАНДАРТЛАРЫ ЭШЛЂНДЕ

Татарстанда "Урта
џљнђри дини белем бирњ
стандартлары" эшлђнде.
Аны Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђ-
те, Россия  ислам институ-
ты, мђдрђсђлђр, ТР
Фђннђр академиясе, ТР
Мђгариф џђм фђн мини-
стрлыгы белгечлђре ике
ел дђвамында ђзерлђде.
Бердђм стандартларны

ђзерлђњ џђм гамђлгђ кертњ буен-
ча эшче тљркем 2013 елныћ ап-
релендђ оештырылды. Мљсел-

ман мђгарифе башлангыч, база
џђм югары белем бирњ
дђрђќђлђренђ бњленеп, алга
таба љч дђрђќђгђ туры килгђн
белем бирњ стандартлары проек-
тларын ђзерлђњ эше башланды.
Хђзерге вакытта љч юнђлештђ
стандартлар расланды:

"Ислам фђннђре џђм
тђрбия", башлангыч ђзерлек;

"Ислам фђннђре џђм
тђрбия, гарђп теле", тљп ђзерлек;

"Ислам фђннђре џђм
тђрбия, гарђп теле", югары ђзер-
лек.

Ђлеге стандартлар ТР Мђга-
риф џђм фђн министрлыгы экс-
пертизасын ућышлы њтте. Татар-
стан мљфтие, ТР МДН рђисе Ка-
мил хђзрђт Сђмигуллин  "Урта
џљнђри дини белем бирњ стан-
дартларын раслау џђм гамђлгђ
кертњ турында"гы боерыгы (№74,
12.11.2014) белђн  ђлеге стандар-
тларны раслады.

Боерык нигезендђ, 2015-
2016 нчы уку елыннан башлап, ТР
МДНнђ караган мђдрђсђлђрдђ
шђкертлђргђ белем ђлеге стан-
дартлар нигезендђ бирелђчђк.

Алабуга районы имам-мљхтђсибе Ђзмђл
хђзрђт Саматов вафат булды. Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте Ђзмђл хђзрђтнећ
якыннарыныћ тирђн кайгысын уртаклаша џђм
Аллаџы Тђгалђдђн мђрхњмнећ гаилђсенђ бу
кайгыны књтђрергђ кљч бирњен сорый.

Ђзмђл хђзрђт озак еллар Алабуга районы
имам-мљхтђсибе булып торды џђм њз вазыйфа-
сында књп ућышларга иреште. Аныћ тырыш хез-
мђте нђтиќђсендђ районда ислам дине њсеше
књзђтелде, мђчетлђр ачылды, яшь буын   њзенећ

дине белђн тагы да якынрак танышу мљмкинлегенђ ия булды.
Ђзмђл хђзрђтнећ урыны фирдђвес ќђннђтлђрендђ бул-

са иде.

АЛАБУГА РАЙОНЫ ИМАМ-
МЉХТЂСИБЕ ВАФАТ БУЛДЫ
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"ШУРА"
АЛЬМАНАХЫН БЉТЕН
РОССИЯГЂ ТАРАТУ

МЂСЬЂЛЂСЕ
КАРАЛА

Мђгълњм  булганча ,  Татар-
стан мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ "Хузур" нђшрият йорты,
революциягђ кадђр зур абруй ка-
занган "Шура" журналын торгы-
зып, аны кварталга бер тапкыр
нђшер итђ башлады. Альманахта
республика мђчетлђрендђ сљй-
лђнергђ тиешле ќомга вђгазьл-
ђре урын алып килђ. Республика-
ныћ  барлык  мђчетлђрдђ  бер
тљсле  ќомга вђгазьлђрен  уку
тђќрибђсе  Россиянећ  башка
тљбђклђрендђге нђзарђтлђрдђ
дђ зур кызыксыну уяткан. Хђзер-
ге вакытта Бљтендљнья татар кон-
грессыныћ  координацон советы
аша альманахны  Россиянећ бар-
ча  татар  имамнарына  тарату
мђсьђлђсе карала.

"Шура"ныћ 7 нче санында
хђбђр ителгђнчђ, Татарстан
мђчетлђрендђ тњбђндђге тема-
ларга ќомга вђгазьлђре сљй-
лђнђчђк:

30 нчы гыйнвар (рабигылахыр
аеныћ 9 нчы кљне) вђгазе - "Риш-
вђттђн ерак булыйк";

6 нчы февраль (рабигылахыр
аеныћ 16 нчы кљне) вђгазе - "Гљнаџ-
лары љчен оялучыныћ тђњбђсен Ал-
лаџы кабул итђчђк";

13 нче февраль (рабигылахыр
аеныћ 23 нче кљне) вђгазе - "Ислам
динендђ канђгатьлек";

20 нче февраль (ќљмђ-
диђлђњвђл аеныћ 1 нче кљне) вђгазе
- "Вђгъдђдђ тору - имамнан";

27 нче февраль (ќљмђдиђ-
лђњвђл аеныћ 8 нче кљне) вђгазе -
"Иблиснећ мђкерле юллары";

6 нчы март (ќљмђдиђлђњвђл
аеныћ 15 нче кљне) вђгазе - "Гомер
буе хљрмђтлик!";

13 нче март (ќљмђдиђлђњвђл
аеныћ 22 нче кљне) вђгазе - "Зина -
зур гљнаџ";

20 нче март (ќљмђдиђлђњвђл
аеныћ 29 нчы кљне) вђгазе - "Коръђ-
ннећ ачкычы";

27 нче март (ќљмђдиђлахыр
аеныћ 7 нче кљне) - "Њлем турында".

(Башы 1 нче биттђ.)

Франциядђ килеп чыккан явызлык
- барчабыз љчен дђ  тынычлыкны сак-
лауныћ никадђр мљџим икђнен аћлату-
чы сабак булды. Ђлбђттђ, њзенчђлекле
фикер йљртђ алу - ќитлеккђн шђхес-
лђргђ хас сыйфат. Ђмма, шул ук вакыт-
та, ќђмгыятьтђ экстремизмга ќирлек
була алырдай аћлашылмаучанлык ту-
дыручы фикерлђргђ, гамђллђргђ юл
куелырга тиеш тњгел.

Нђкъ менђ ислам бар дљньяга ти-
гезлек, гаделлек џђм дин иреге тљшен-
чђлђрен аћлатты. "Гарђпнећ гарђп бул-
маган кешедђн љстенлеге юк", - дип
љйрђтте Мљхђммђд Пђйгамбђр саллђ-
ллаџу галђйџи њђ сђллђм. Изге
Коръђндђ ("Ђнгам (Терлек)" сњрђсе,
108 нче аять) мљселманнарга башка
дин ђџеллђрен тњбђнсетњ тыелганлы-

гы турында ап-ачык ђйтелђ. "Мљшрик-
лђрнећ Аллаџка тић књреп табына тор-
ган сыннарын сњкмђгез", - диелђ Изге
Китапта. "Бђкара"" сњрђсенећ 256 нчы
аятендђ ђйтелђ: "Дингђ кљчлђњ юк". За-
манында, яџњдлђр Европада эзђр-
леклђњлђр барган чорда Кордов хђли-
фђтендђ сыену урыны тапканнар. Кай-
чак безгђ њрнђк алыр љчен тарихыбыз-
ны искђ тљшерњ дђ кирђк!

Кешелек мђдђнияте  мозаиканы
хђтерлђтђ. Без - књптљрле. Ђмма бу без-
нећ арада бђхђслђр булырга тиеш
дигђн сњз тњгел. Киресенчђ, безне бер-
лђштергђн њзенчђлеклђргђ игътибар
итик. Мђсђлђн, Татарстан Республика-
сында нђкъ шућа омтылалар да. Респуб-
ликада берничђ йљз еллар дђвамында
мљселманнар џђм православлар тату-
тыныч яшилђр.  Православлар да,
мљселманнар да њзлђренећ њзенчђлек-

лђрен саклыйлар, шул ук вакытта бер-
берлђрен хљрмђт итђлђр. Бары тик Ка-
занда гына мђчеттђн чыккач, чиркђњне
књрергђ мљмкин, ђ Иске татар бистђ-
сендђ яџњдлђр мђктђбе урнашкан,  ста-
роверлар чиркђве католиклар гайбад-
ђтханђсе белђн беррђттђн тора. Дљнья-
ныћ башка бер генђ урынында да мон-
дый књренеш юктыр! "Татарстан моде-
ле" термины фђнни ђйлђнешкђ ныклап
керде џђм ул бар кешелек љчен њрнђк.
Халык милли-дини њзенчђлеклђрен сак-
лап та тыныч, имин, мул тормышта яши
ала.

Франциядђ килеп чыккан кызга-
ныч хђллђр шактый проблемалар бар-
лыгын књрсђтте. Ђлеге проблемаларны
бер ил ялгызы гына хђл итђ алмый. Алар
бер мизгелдђ барлыкка килмђде, шак-
тый вакыт дђвамында ќыела барды.
Кызганыч, аларны хђл итњ белђн берђњ

дђ шљгыльлђнмђде. Бу хђллђр бер
тљбђк вакыйгасы гына тњгел, ђ ић юга-
ры дђрђќђлђрдђ, њзара аћлашып, хђл
ителђ торган дљньякњлђм вакыйга.

Дљньякњлђм ќђмгыять Россия Фе-
дерациясе тђќрибђсен исђпкђ алырга
тиеш. Россиядђ 200дђн артык миллђт
вђкиллђре, тљрле диннђрне тотучылар
тыныч яши. Џђр социаль тљркем
дђњлђтне ныгытуга њз љлешен кертђ.

Сњземне йомгаклап, барлык мљсел-
маннарны сабыр, тњзем булырга џђм
тљрле котыртуларга бирешмђскђ чакы-
рам. Без, мљселманнар, Аллаџы тђгалђ-
нећ мђрхђмђтенђ љмметлђнђбез џђм
џђр кљн догаларыбыз белђн бљтен
дљньяда тынычлык, иминлек саклануын
сорыйбыз.

Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте Россия
дин ђџеллђрен Болгарга Мђњлид бђйрђменђ ќыйды

Гыйнвар ае вакый-
галарга бик бай булды.
Шуларныћ берсе - Та-
тарстан мљселманнары
Диния нђзарђте тара-
фыннан Болгарда оеш-
тырылган Мђњлид бђй-
рђме "Ак мђчет"кђ Рос-
сиянећ тљрле тљбђклђ-
реннђн дин ђџеллђрен,
мђртђбђле кунакларны
ќыйды.

Бђйрђм чарасында Та-
тарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин, Татарстан Дђњ-
лђт Кићђшчесе Минтимер
Шђймиев,   Россия мљселман-
нары Њзђк диния нђзарђте
рђисе шђйхелислам Тђлгать
хђзрђт Таќетдин, Мђскђњ џђм
Чувашстан мљфтие Ђлбир
хђзрђт Крганов џђм башкалар
катнашты.  Тљмђн, Самара,
Ульяновск, Пенза, Волгоград,
Пермь, Тњбђн Новгород, Дагы-
стан - барлыгы 20 гђ якын
тљбђктђн мљфтилђр килгђн
иде.

Ић ђњвђл барлык дин
ђџеллђре бергђлђп мђчеттђ
љйлђ намазын укыды. Намаз-
дан соћ Мђњлид бђйрђме
ућаеннан котлаулар яћгыра-
ды.

Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин Мђњлид
ђн-Нђбинећ татар халкы узды-
ра торган ић борынгы бђй-
рђмнђрнећ берсе булуын
билгелђп узды. "Мђњлид
кљнендђ без Аллаџ Рђсњленећ

дљньяга килњенђ шатлык бел-
дерђбез. Аллаџы тђгалђ Коръ-
ђннећ "Юныс" сњрђсендђ ђйт-
кђн:  "Ий Мљхђммђд галђйџис-
сђлам! Кешелђр Аллаџныћ
юмартлыгы вђ рђхмђтенђ
шатлансыннар!" Аллаџы
тђгалђ безгђ Њзенећ рђхмђт-
лђре љчен шатланырга куш-
кан, ђ  Мљхђммђд Пђйгамбђр
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) - Раббыбыз-
ныћ  рђхмђтлђренећ ић зуры-
сы.  Чљнки Раббыбыз Коръђн-
дђ шулай дигђн: "Ий Мљхђм-
мђд галђйџиссђлам,  Без сине
галђмнђргђ рђхмђт љчен генђ
ќибђрдек". Шулай булгач, без

бу кљндђ шатлыгыбызны бел-
дерик, Аллаџы тђгалђдђн до-
галар кылыйк, ђќер-саваплар
сорап, шљкерлђр ђйтик", -
диде Татарстан мљфтие.

Дђњлђт Кићђшчесе Мин-
тимер Шђймиев   Болгар тари-
хи-археология комплексыныћ
ЮНЕСКО Бљтендљнья мирасы
исемлегенђ кертелњен искђ
тљшерде. "Болгар ќиренећ ис-
ламны кабул итњ урыны булуы
исемлеккђ кертњ карарын ка-
бул иткђндђ зур роль уйнады",
- диде ул.

Бђйрђмдђ мљнђќђтлђр,
салаватлар ђйтелде, Пђйгамб-
ђребез саллђллаџу галђйџи

њђ сђллђмгђ багышланган ка-
сыйдђ укылды. Чараны "Ак
мђчет" имам-хатыйбы Руслан
хђзрђт Фђрхетдинов алып
барды.

***
Бђйрђм чаралары башла-

ныр алдыннан Болгарда ТР
МДНнећ 2015 елдагы беренче
Президиум џђм Пленар уты-
рышлары њткђрелде. Анда Та-
тарстан имамнары 2015 елны
Диния нђзарђте тарафыннан
"Татар дин галимнђре елы" бу-
ларак њткђрергђ дигђн карар
кабул иттелђр.

Балтач районы Кариле авылындагы мђдрђсђгђ 300
ел тулды. Татар дин галиме Шиџабетдин Мђрќани мђгь-
лњматлары буенча, Казан артыныћ тљрле авылларында
имамлык иткђн књп сандагы татар дин ђџеллђре шушы
мђдрђсђдђ Габдессђлам хђзрђттђн дђрес алганнар.

Ризаэддин Фђхреддиннећ "Асар" хезмђтендђ дђ Ка-
риле  мђдрђсђсенђ  џђм  анда  дини  гыйлем  биргђн
мљгаллимнђргђ, укыган муллаларга кагылышлы књп сан-
дагы мђгълњматлар тупланган.

Бњгенге кљндђ авылда мђчет эшлђп тора, яћа иман
йорты 20 ел элек салынган.

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин Кариле
авылы халкын бђйрђмнђре белђн котлады џђм 80 яшьлек
имам-хатыйб Ђгъзам хђзрђткђ, динебезгђ, халкыбызга хез-
мђте љчен рђхмђт ђйтеп, ТР МДНнећ медален тапшырды.

Авыл бђйрђменђ шулай ук мљфти урынбасарлары
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин, Рђфыйк Мљхђммђтшин, Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исемендђге мђдрђсђ ректоры
Ильяс хђзрђт Ќиџаншин џђм башка имамнар кайткан иде.
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Рђхимле џђм Шђфкатьле Аллаџы
тђгалђ исеме белђн... Бу дљньяны бар
иткђн, чиксез нигъмђтлђр биргђн Ал-
лаџы тђгалђгђ мактауларыбыз! Пђйгам-
бђребез Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи
њђ сђллђмгђ сђламнђребез барып
ирешсђ иде.

Хљрмђтле дин кардђшлђрем!
Кешелекне караћгылыктан чыгар-

ган, дљрес юл књрсђткђн, ќђберлђнњ-
челђргђ булышкан, кешелекнећ чын кот-
каручысы булган Аллаџы тђгалђнећ
яраткан пђйгамбђре Мљхђммђд саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђмгђ  сђламнђре-
без барып ирешсђ иде. Аћа, аныћ гаилђ
ђгъзаларына, сахабђлђренђ, бњгенге
кљнгђ кадђр аныћ юлыннан баручылар-
га сђламнђребез барып ирешсђ иде.

Яшерен яки ачык кимчелеклђре
булган кешенећ Аллаџы тђгалђгђ тие-
шенчђ гыйбадђт кыла алмавы барыбыз-
га да билгеле. Бары тик фђрештђлђр
генђ гљнаџлардан ерак тора џђм Аллаџы
тђгалђнећ ђмерлђрен тљгђл њти. Кешел-
ђрнећ гљнаџларга бирелњлђренећ
сђбђбе аныћ џђрвакыт нђфес џђм шай-
тан белђн кљрђштђ булуында.

Кадерле мљселманнар!
Нђфес кешегђ џђрвакыт начар

нђрсђне генђ боерып тора. Бу мђсь-
ђлђдђ Йосыф галђйџиссђлам дђ  аћа яла
итеп якканны эшлђмђвен аћлатканда
болай ди: "Ђмма шулай да булса нђфе-
семне дљреслђмим, чљнки нђфес
явызлыкка љндидер, мђгђр нђфес
љндђгђн явыз эшлђрдђн котылыр
Раббым рђхмђт кылган кешелђр генђ.
Ђлбђттђ, минем Раббым ярлыкаучы
вђ рђхмђтле" ("Йосыф" сњрђсе, 53 нче
аять).  Бу сњзлђре белђн ул кеше табига-
тенђ начарлыкка бирелњ сыйфаты хас ик-
ђнен ђйтергђ тели. Аллаџы тђгалђ моны
"Йосыф" сњрђсендђ ача.

Нђфеснећ дусты шайтан да шул ук
максатларны књз алдында тота. Коръђни-
Кђримдђ шайтанныћ безнећ ачык дош-
маныбыз булуы турында ђйтелђ: "Ий,
Адђм балалары, Мин сезгђ гаџед кыл-
мадыммы џђм бердермђдемме шай-

"Ий, мљэминнђр, џђммђгез дђ
Аллаџыга тђњбђ итегез, шаять,
дљнья вђ ахирђттђ бђхетле бу-
лырсыз". ("Нур" сњрђсе, 31 нче
аять).

4 МЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂР

зур була. Кеше кылган гљнаџын кечкенђ
дип уйларга тиеш тњгел, ђ аныћ љчен Ал-
лаџы тђгалђ алдында ничек ќавап тота-
чагы турында уйларга тиеш. Аныћ бљек-
леге турында уйлап, яхшы якка
њзгђрергђ тырышырга кирђк.

Хљрмђтле дин кардђшлђрем!
Гљнаџлар - Аллаџы тђгалђ белђн

синећ арада књтђрелгђн дивар ташлары
сыман. Бу ташлар, њзлђре кечкенђ булу-
ларына карамастан, бергђ ќыйгач, зур
дивар хасил иткђн. Шулай ук гљнаџлар
да, ќыелып, Аллаџы тђгалђ белђн Аныћ
колы арасында ђйлђнеп њтђ алмаслык
биек дивар булып књтђрелђ. Тђњбђ итњ -
бу дивар ташларын эретђ алырлык
нђрсђ.

Башкача ђйткђндђ, гљнаџ - мљсел-
ман кешесенећ ќанын ќђзалаучы кием
кебек. Гљнаџлы кеше љчен гљнаџ ќайсыз,
кысан, ямьсез џђм яратып кимђгђн кием
сыман. Ул кылган гљнаџны башкалар
књрмђсђлђр дђ, моныћ љчен аны оялтма-
салар да, хљкемнђн кача алса да, эченнђн

танга гыйбадђт кылмагыз, вђ аныћ
сњзе белђн йљрмђгез, ђлбђттђ, ул
сезгђ ачык дошмандыр. Сез Мића
гына гыйбадђт кылыгыз, Мића гына
гыйбадђт кылу џђм мин књрсђткђн
юлдан гына бару - шулдыр туры юл,
дип ђйтмђдеммени? (Йђсин" сњрђсе,
60,61 нче аятьлђр).

Бу турыда Имам Бусайри њзенећ бер
хезмђтендђ болай ди: "Нђфес белђн шай-
тан артыннан барырга уйлама. Алар сине
бик яхшы њгетлђрлђр. Яхшылыкка
љндилђр, дип уйлый башласаћ да, бары-
бер алар турындагы фикерећне њз-
гђртмђ".

Кешенећ йљрђге џђрвакыт нђр-
сђдер ишетђ. Моныћ фђрештђлђрдђн
дђ, шайтаннан да булу ихтималын белеп
тор. Ђгђр дђ тавыш начарлыкка (аны ях-
шылык итеп књрсђтеп) љнди икђн, бу -
шайтаннан, син аннан ерак торырга
тиеш. Ђгђр дђ ул яхшы гамђллђр кылыр-
га  чакыра икђн, моныћ фђрештђдђн бу-
луын бел. Бу гамђлне кичектермичђ кы-
лырга тырыш џђм Аллаџы тђгалђгђ
шљкер ит.

Рђхмђтле кеше - фикер йљртњче
кеше, фикер йљртњче кеше - џђрвакыт
Аллаџы тђгалђне искђ алучы кеше. Ал-
лаџы тђгалђне искђ алып торучы кеше
шайтаннан ерак, фђрештђлђргђ якын
торыр, њзен игелекле эшлђр кылуга
љйрђтер. Шулай итеп, гљнаџларыннан
котылыр џђм игелекле эшлђр санын арт-
тырыр.  Киресенчђ, фђрештђлђрдђн
ерак торучы кешенећ дусты шайтан бу-
лыр. Аћа гљнаџ кылу гадђтеннђн котылу
кыен.

Кеше гљнаџлары ике тљргђ бњленђ:
кече џђм олы гљнаџлар. Гљнаџ кылган
љчен ќђза аныћ зурлыгына бђйле. Олы
гљнаџлар булып тњбђндђгелђр
исђплђнђ:

Аллаџы тђгалђгђ тићдђш кылу;
ђти-ђнигђ каршы бару;
ялган шаџитлык итњ;
кљрђш кырыннан качу;.
башка кешенећ намусына тап

тљшерњ;
урлау.
Ниндидер гамђл кылу сђбђпле

йљрђгебез тынычсыз икђн, без моны
башкалар белер дип куркабыз икђн, бу
очракта сњз кече гљнаџлар турында бара.
Алардан читлђшергђ кирђк. Шикле
нђрсђлђрдђн сакланырга кушып,
Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм болай дигђн: "Шикле нђрсђ-

ТЂЊБЂ
ИТЊ

ТУРЫНДА

лђрне, алардан котылганчы, калдыры-
гыз". Књпсанлы џђм азсанлы, олы џђм
кече, яшерен џђм ачык гљнаџлардан сак-
ланырга кирђк. Кечкенђ ташлардан тау-
чык ясалган кебек, кече гљнаџлар
ќыелып зур гљнаџ ясыйлар. Бу турыда
Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм хђдисендђ болай ди:

"Кече гљнаџларны џђрдаим кылып
торсаћ, алар элеккечђ кече булып кал-
мыйлар. Ђгђр дђ чын књћелдђн Аллаџы
тђгалђдђн олы гљнаџларны кичерњен
сорасаћ, алар гафу ителђчђк".

Бервакыт Аллаџы тђгалђ Илчесе
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм бер агач
та њсмђгђн чњлдђ булганда, њзенећ саха-
бђлђреннђн утын ќыюларын сорый. Са-
хабђлђр биредђ бернинди дђ утын
књрмђњлђрен ђйтђлђр. Мљхђммђд саллђ-
ллаџу галђйџи њђ сђллђм болай ди: "Зур-
лыкларына карамыйча, бљтен нђрсђне
ќыегыз, ић кечкенђ ботакларны да кал-
дырмагыз".

Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-

нђрсђдер џђрвакыт борчып торачак.
Шућа књрђ гљнаџ - ќайсыз кием булса,
тђњбђ - бу киемне салырга мљмкинлек
бирђ. Тђњбђ лђззђт џђм рђхђтлек бирњ-
че кием сыман.

 Бљек Сухейх хђзрђт тђњбђ турында
болай ди: "Њкенњ - тискђре якларны ућай
якларга алыштыру". "Њкенњ сњзлђрдђ
генђ булырга тиеш тњгел, начар сыйфат-
лардан котылу џђм аларга беркайчан да
кире кайтмау нияте булырга тиеш". Бу
турыда Аллаџы тђгалђ Илчесе саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм њзенећ бер хђди-
сендђ болай ди: "Тђњбђ - зур њкенњ". Тђњбђ
итмђњче кешенећ йљрђге тора-бара кара
гљнаџ таплары белђн каплана. Ђгђр дђ
бу тапларга игътибар бирмђсђћ, тђњбђ
белђн юмасаћ, алар калын рухи пычрак

Кешенећ йљрђге џђрва-
кыт нђрсђдер ишетђ.
Моныћ фђрештђлђрдђн
дђ, шайтаннан да булу
ихтималын белеп тор.
Ђгђр дђ тавыш начар-
лыкка (аны яхшылык
итеп књрсђтеп) љнди
икђн, бу - шайтаннан,
син аннан ерак торырга
тиеш. Ђгђр дђ ул яхшы
гамђллђр кылырга  чакы-
ра икђн, моныћ
фђрештђдђн булуын бел.
Бу гамђлне кичектер-
мичђ кылырга тырыш
џђм Аллаџы тђгалђгђ
шљкер ит.

ђйџи њђ сђллђм сахабђлђре юлларында
очраган бљтен нђрсђне ќыеп алып
килђлђр, шактый зур књч ќыела. Шуннан
соћ Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи
њђ сђллђм, ќыелган чњп љеменђ књр-
сђтеп, болай ди: "Яхшылык белђн яман-
лык та менђ бу књчкђ охшаган. Кечкенђ
нђрсђлђрне бергђ ќыйгач, зур ђйбер
хасил була".

Аллаџы тђгалђ колы љчен кайбер
гљнаџлар кечкенђ булып књренергђ
мљмкин, лђкин Аллаџы тђгалђ љчен алар
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Тђњбђ итмђњче кешенећ
йљрђге тора-бара кара
гљнаџ таплары белђн
каплана. Ђгђр дђ бу тап-
ларга игътибар бирмђ-
сђћ, тђњбђ белђн юма-
саћ, алар калын рухи
пычрак катламына ђве-
релђ. Џђрвакыт янып
торган, бер дђ чистар-
тылмаган лампа корым
белђн каплангач, якты-
лык бирмђгђн кебек,
гљнаџлы кешенећ йљрђге
дђ хакыйкатьне књрми
башлый.
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катламына ђверелђ. Џђрвакыт янып тор-
ган, бер дђ чистартылмаган лампа корым
белђн каплангач, яктылык бирмђгђн ке-
бек, гљнаџлы кешенећ йљрђге дђ хакый-
катьне књрми башлый. Ахырда ул
хђсрђткђ бата, чљнки гљнаџ кайгыларны
тартып китерђ.

Кеше башына тљшкђн кайгыларныћ
сђбђбе ул кешенећ њзендђ. Књпсанлы
кыенлыклар - кеше гамђллђренећ нђти-
ќђсе. Аллаџы тђгалђ болай ди: "Ђгђр ях-
шылыктан сића бер шатлык ирешсђ,
ул шатлык Аллаџыдан, ђгђр казадан
бер кайгы ирешсђ, бу кайгы њзећнећ

кимчелегећнђндер. Янђ сине, ий,
Мљхђммђд галђйџиссђлам, бљтен
дљнья кешелђренђ ислам динен
љйрђтер љчен илче итеп ќибђрдек.
Кешелђрнећ бљтен эшлђрен књреп,
белеп торырга Аллаџ њзе ќитђдер.".
("Ниса" сњрђсе, 79 нче аять).

Бер ислам дине галиме болай
дигђн: "Ђгђр дђ књћелећдђ авырлык
тойсаћ, тормышыћда кыенлыклар ты-
нычлык бирмђсђ, ђ њткђнећ синећ љчен
авыр йљк сыман булса, Аллаџы тђгалђ
боерганнарны онытып, нђфесећ артын-
нан киткђнећне бел. Кайгыћ нинди генђ
булмасын, аныћ сђбђбе булуын онытма,
ялгышларыћны тљзђтергђ тырыш. Ђгђр
дђ йљрђгећдђ њзећ аћлый алмаган авыр
кичерешлђр џђм газап булу сђбђпле
тљшенкелек џђм љметсезлек тоясыћ
икђн, моннан Аллаџы тђгалђ књрсђт-
мђлђрен њтђп кенђ котылып буласын
аћла. Кичекмђстђн хаталарыћны
тљзђтергђ тырыш.

Чљн мљэминнђр бу сорауга зур
ќаваплылык белђн карыйлар. Њз гљнаџ-
ларын алар љслђренђ ишелеп тљшђргђ
ђзер зур тау итеп књрђлђр. Курку џђм
њкенњ хислђре кичерђлђр. Ђ гыйбадђт
кылуда хилафлык књрсђтњчелђр исђ кыл-
ган гљнаџларын борыннарына бер миз-
гелгђ генђ кунып, очып киткђн черки
сыман кечкенђ нђрсђ итеп књрђлђр. Бу
бик зур ялгышу".

Тђн авыруларыныћ сђбђбе булган
кебек, йљрђк џђм ќан авыруларыныћ
да сђбђбе бар. Бу Аллаџы тђгалђ  џђм
Аныћ Илчесе саллђллаџу галђйџи њђ

сђллђм тыйганнардан тыелмау.  Бу авы-
рудан котылу љчен бљтен кимчелеклђ-
рне калдырырга кирђк, кечелђрен дђ,
олыларын да.

Моћа кадђр без кешенећ идеаль
џђм гљнаџсыз була алмавы турында
сљйлђдек. Гљнаџыћны белеп, аныћ булу-
ын кире какмау да яхшы сыйфат. Бу да
билгеле бер дђрђќђдђ њкенњ булып
исђплђнђ, димђк, кешене килђчђк тор-
мышка ђзерлђргђ булыша. Исђн чагын-
да килђчђк тормышка ђзерлђнмђгђн
кеше кылганнарына игътибар бирми
џђм алга таба бик нык њкенђчђк. Бу њкенњ
бернинди дђ файда китерми, лђкин бу
чын њкенњ булачак.

Њкенњнећ дњрт тљрле булуы билгеле:
1. Кљндђлек њкенњ. Мондый њкенњ

кылган хатадан соћ аны тљзђтњ мљмкин-
леге бирђ, яки бу хатаныћ зыяны бер
кљннђн артыкка сузылмый.

2. Еллык њкенњ. Кылган хатаныћ
нђтиќђсеннђн бары тик бер ел эчендђ
генђ котылып була. Њкенњ бер елга сузыл-
са да, нђтиќђдђ ул узачак.

3. Гомерлек њкенњ. Бу њкенњ кешегђ
гомере буе тынычлык бирмђячђк. Соћгы
сулышына кадђр кешенећ ќанын газап-
лаячак. Лђкин бу њкенњ њлем белђн
китђчђк.

4. Мђћгелек њкенњ.  Аллаџы тђгалђ
барыбызны да бу њкенњдђн сакласын. Бу
беркайчан да њкенмђгђн, тђњбђ итмђгђн,
Аллаџы тђгалђгђ ышанырга љлгермђгђн,
кинђт њлеп киткђн кеше њкенње. Бу њкен-
њне тљзђтеп булмый.

Аллаџы тђгалђ безне бу дњрт тљрле
њкенњдђн дђ сакласын иде. Пђйгамбђре-
без саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм бер
хђдисендђ болай дигђн:

"Сезне ќавапка тартканчы њзегезне
њзегез хљкем итегез". Џђм без бу сњзлђргђ
колак салырга, њкенергђ, тђњбђ итђргђ
џђм гафу сорарга тиеш.

Биш нђрсђне кылуда ашыгу - њз тор-
мышыћныћ хуќасы булырга мљмкинлек
бирђ. Бу биш нђрсђне безгђ Пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм ача:

1. Кызыћны кияњгђ бирњдђ ашыгу.
2. Сђфђрдђ булучыны хљрмђтлђњ.
3. Њлгђн кешене ќирлђњ.
4. Бурычны тњлђњ.
5. Тђњбђ итњдђ ашыгу.
Шулай ук: "Намаз вакыты чыкканчы

намаз укырга, њлем килгђнче  тђњбђ
итђргђ ашыгыгыз".

Шућа књрђ кеше тормышында
тђњбђ итњдђн дђ ќаваплы гамђл юк.
Тђњбђ итњне џђм кичерњне сорауны
килђчђккђ калдыру, кичектерњ - надан-
лык. Бу ќђзага, рухи њлемгђ риза булу.

Њлемгђ џђрвакыт ђзер булырга
кирђк, Аллаџы тђгалђнећ ризалыгына
ирешергђ, яхшы гамђллђр кылырга, Ал-
лаџы тђгалђ ризалыгына ирешер љчен
тагын бер тормыш булмавын белергђ,
њлем безгђ телђсђ кайчан  килђ алуын
онытмаска кирђк.

Без ахирђттђге тормышка ђзерлек
бу дљньяда булуын белергђ тиешбез.
Кирђк булган ђйберне бу дљньяда да шул
ук мизгелдђ алып булмый, яхшы
гамђллђр генђ исђплђнгђн ахирђт ту-
рында нђрсђ ђйтђсећ инде. Аларны ал-
дан ук ђзерлђп куярга кирђк. Тљнлђ та-

ныш булмаган, караћгы юлдан барганда
артыбыздан яктыртучы ут безгђ  булыша
алмый, ул бездђн алда булырга тиеш.
Шулай ук ахирђттђ дђ юлны яхшы гамђ-
ллђребез нуры яктырта. Ић ђњвђл тђњбђ
итђргђ кирђк. Тђњбђ итњнећ беренче бас-
кычы - њкенњ, кылган гљнаџларга њкенњ.
Аллаџы тђгалђнећ мљселманнарга тђњбђ
итђргђ кушуы - Аныћ шђфкате. Аятьлђр-
нећ берсендђ бу темага болай диелђ: "Ий,
мљэминнђр, џђммђгез дђ Аллаџыга
тђњбђ итегез, шаять, дљнья вђ ахирђттђ
бђхетле булырсыз". ("Нур" сњрђсе, 31 нче
аять).  Бу аятьтђ Аллаџы тђгалђ гљнаџлар-
ны танып, тђњбђ итњне мљселманнар
љчен мђќбњри дип куя.

Тђњбђ итњне кичектерњ ярамый.
Гљнаџ кылып, њкенњ, тђњбђ итњне кичек-
терњ - њзе гљнаџ. Бу турыда Аллаџы тђгалђ
Илчесе саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм

Ић камил тђњбђ догасы

болай дигђн: "Аллаџы тђгалђдђн гљнаџ-
ларыгызны кичерњен сорагыз (тђњбђ ите-
гез). Чљнки мин дђ кљн саен йљз тапкыр
Аллаџы тђгалђдђн кичерњен сорыйм".

Мљселманнар љчен тђњбђдђ зур
файда бар. Хђдислђрнећ берсендђ бо-
лай диелђ: "Аллаџы тђгалђ ризалыгына
китерњче тђњбђ итњдђн дђ зуррак 31 нче
гыйбадђт юк". Ђйе, Аллаџы тђгалђ мљсел-
маннарга да, мљселман булмаучыларга
да кичерњен сорарга куша. Аныћ шђфка-
тенђ љметлђнњебезне тели. Чљнки Рђхим-
ле џђм Шђфкатьле Аллаџы тђгалђ бер
аятьтђ болай ди:

"Аллаџ њзенђ тићдђшлек кылуны
гафу итмђс, тићдђшлек кылудан баш-
ка гљнаџларны њзе телђгђн кешедђн
гафу итђр. Бер кеше Аллаџыга кемне-
дер, нђрсђнедер тићдђш кылса,
дљреслектђ, ул Аллаџыга олы ялган-
ны ифтира кылган буладыр. ("Ниса"
сњрђсе, 48 нче аять). Икенче бер
аятьтђ болай диелђ: "Аллаџы тђгалђ,
ђлбђттђ, њзенђ тићдђшлек кылуны
ярлыкамас, мђгђр тићдђшлек кылу
гљнаџыннан башка гљнаџны њзе
телђгђн кешедђн ярлыкар. Берђњ
кемнедер, нђрсђнедер Аллаџыга
тићдђш кылса, ул кеше хактан бик
ерак адашу белђн адашты" ("Ниса"
сњрђсе, 116 нчы аять).

Бљек мљселман фикер иясе Мђњлђнђ
Ќђлђлетдин Руминыћ бик матур
сњзлђре бар: "Кайт, яћадан кайт. Йљз тап-
кыр сњзећдђ тормаган булсаћ да, бары-
бер кайт. Потларга гыйбадђт кылырга
киткђн булсаћ, барыбер кайт. Чљнки без-
нећ диндђ котылгысызлык юк".

Хђдислђрнећ берсендђ Пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм
болай ди: "Аллаџы тђгалђгђ Аныћ шђфка-
тенђ љметен югалтмаган ќинаятьче љме-
тен югалткан гыйбадђт кылучыга кара-
ганда якынрак".

Тђњбђ итњ - башка гљнаџ кылмаска
сњз бирњ. Џђм бу килешњне кеше гљнаџ-
ка кире кайтмау нияте белђн сакларга
тиеш. Аллаџы тђгалђ безне олы џђм кече
гљнаџлардан сакласын. Аллаџы тђгалђ -
барыбызны да кичерњче. Ул безне
Њзенећ шђфкатенђ лаек булучылар ара-
сына кертсен иде. Амин.

Татарстан Республикасы мљфтие
Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи њђ сђллђмнећ мондый сњзлђре
бар: "Дога белђн Аллаџыга ялварган
кеше љчнећ берсен алыр: ул сораган-
нар я аћа шунда ук ирешер, яки аныћ
бу догасы кабул ителеп, гљнаџлары
ярлыканыр, яисђ ул бу догасына ахи-
рђттђге торомышында ђќерен
алыр".

Шђдад ибне Ђвс ќиткерђ ки,
Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм хђдисендђ
болай диелђ: "Ић камил тђњбђ дога-
сы - Аллаџы колы Яралтучысына
тњбђндђге сњзлђр белђн мљрђќђгать
итсђ: "Аллаџуммђ ђнтђ Рабби, лђ
илђџђ иллђ ђнтђ халђктани њђ ана
габдук, њђ ана галђ гаџдикђ вђ
вагъдикђ мастагту. Ђгузе бикђ
мин шарри мђ санагту, ђбњњ лђкђ
би-нигъмђтикђ галђйђ, вђ ђбњ би-
занби фђгъфир лии, фа-иннђџњ лђ
йђгъфирњз-зунуба иллђ антђ".
Мђгънђсе: Аллаџым! Син минем Раб-
бым. Синнђн гайре гыйбадђт кылыр-
га лаеклы башка илђџ юк. Син мине
яралттыћ. Мин синећ колыћ. Мин
хђлемнђн килгђнчђ Сића тугры џђм
итагатьле булырга дигђн антыма

тугры калырга тырышам. Кылган
гљнаџ вђ ялгышлыкларымнан бер
Сића гына сыгынам. Биргђн барча
нигъмђтлђрећђ рђхмђтлемен, кыл-
ган гљнаџларымны гафу итњећне со-
рыйм! Ирештер мића ярлыкавыћны,
чљнки Синнђн башка гљнаџларны яр-
лыкаучы башка беркем дђ юк".

Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи њђ сђллђм бу доганы "ић тљп
тђњбђ догасы" дип атаган, чљнки
аныћ эчтђлеге бар тђњбђ догаларын
да њз эченђ ала. Бу догага салынган
тирђн мђгънђ аркасында аны "сђйи-
дел-истигъфар" - "тђњбђ догалары-
ныћ башлыгы" дип атыйлар.

Пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи
њђ сђллђм болай дигђн: "Бу доганы
кем дђ булса ихластан, аныћ кљче
џђм ђџђмиятенђ чын књћелдђн ыша-
нып кљндез укыса џђм кич ќиткђнгђ
кадђр вафат булса - ул ќђннђткђ ке-
рер. Ђ аны ихластан, аныћ кљче џђм
ђџђмиятенђ чын књћелдђн ышанып
кем дђ булса тљнлђ укыса џђм иртђ
ќиткђнче вафат булса - ул да
ќђннђткђ керер" (Бохари. Дђгъвђт,
2,16; Ђбњ Дауд. Ђдђб, 100-101; Тирми-
зи, Дђгъвђт, 15; Нђсаи, Истигазђ, 57).

Мљселманнар љчен
тђњбђдђ зур файда бар.
Хђдислђрнећ берсендђ
болай диелђ: "Аллаџы
тђгалђ ризалыгына ки-
терњче тђњбђ итњдђн дђ
зуррак гыйбадђт юк".



#1 (234) гыйнвар 2015 //
рабигылђњвђл-рабигылахыр 1436

Могќиза китерњне сорау
6 МИРМИРМИРМИРМИРАААААССССС

Укучыларыбыз игътиба-
рына књренекле дин га-
лиме Сљнгатулла БИКБУ-
ЛАТОВныћ "ХЂЗРЂТИ
МЉХЂММЂД" китабын-
нан љзеклђр тђкъдим ит-
ђбез. Моннан тыш аныћ
тагын "Мђбдђ ђл-кый-
рађт", "Дин дђреслђре",
"Мђбдђ ђн-нђхњ", "Дњрт
хђлифђ", "Ђбњ Бђкер вђ
Гомђр дђвере" дигђн зур
хезмђтлђре бар.

Рђсњлуллаџ, мђккђлелђрнећ
иза вђ ќђфа кылуларына карама-
стан, њз љстенђ йљклђнгђн вазый-
фасын њтђњне дђвам итте. Ул бер-
се артыннан берсе ићеп торган
Коръђн-Кђрим аятьлђрен
(телђсђлђр дђ, телђмђсђлђр дђ)
боларныћ мђќлеслђренђ килеп
укый иде. Коръђн-Кђрим аларны
тљрле юллар белђн тђњхидкђ, Кы-
ямђт кљненђ ышанырга, изге
гамђллђр кылырга, потларын таш-
ларга џђм аларны арадашчы итеп
куймаска, араларында таралган
начар гадђт џђм ђхлактан арыныр-
га чакыра иде, тљрле дђлиллђр
белђн Мљхђммђд галђйџиссђлам
пђйгамбђрлеген исбат итђ иде.
Кайбер вакытта турыдан-туры
кисђтњлђр яудыра иде. Матур
сљйлђмнећ ић югары
дђрђќђсендђ булган Коръђн-
Кђрим матур сљйлђмгђ сђлђтлђре
булган гарђплђргђ гадђттђн тыш
нык тђэсир итђ иде. Алар моћа
каршы ни эшлђргђ дђ белми иде.
Рђсњлуллаџка мђќнњн, кђџин, ша-
гыйрь, сихерче кебек ифтиралар
ђйтсђлђр дђ, бу - њзлђрен алдау
яки њзлђрен юату гына иде. Чљнки
мђќнњннђн андый сњзлђр чыга ал-
маганын, кђџиннђрнећ дђ
књрђзђлек кылу кебек нђрсђлђр
генђ булганлыгын, Мљхђммђд га-
лђйџиссђлам моћа кадђр, асылда,
шигырь белђн шљгыльлђнмђ-

гђнгђ, кинђт шагыйрь була алма-
ганын, аныћ љстенђ Коръђннећ
шигырьгђ бер дђ охшамаганлы-
гын џђм чагыштырып та булмас-
лык љстен икђнлеген алар бик
яхшы белђ иде.

Алар рђсњлуллаџны бигрђк
тђ "сихерче" диде. Китергђн
дђлиллђре дђ: атадан - баланы, ба-
ладан атаны аерып алып, њзенђ
ияртњ иде. Лђкин бу да - књз буяу
гына, моћа каршы башка юл таба
алмаганлыктан гына мђќбњри
ђйтелђ иде. Аныћ сихер тњгелле-
ген дђ алар бик яхшы белђ иде.

Гарђплђр рђсњлуллаџныћ
фђрештђ булмыйча, њзлђре кебек
бер кеше булып, аныћ базарлар-
да сђњдђ итеп йљрњен, ашау-эчњен
пђйгамбђрлеккђ шљбџђ итеп ки-
терђ иде1.

Лђкин бу да ни ђйтергђ
белмђгђннђн генђ ђйтелгђн
сњзлђр иде. Чљнки алар, њзлђре њк,
кайвакыт: "Бу Коръђн зуррак бер
кешегђ килгђн булса, без аны ка-
бул итђр идек", - дип тђ ђйтђ иде2.

Нђтиќђдђ, гарђплђр
Коръђн-Кђримгђ карата бик нык
аптырашта калды џђм алар башла-
рына ни килсђ шуны ђйтђ иде.
Мђсђлђн: "Коръђн ул - ђњвђл-
гелђрдђн калган ђкият, Мљхђммђд
аны башкалардан љйрђнде", - дип
тђ ђйтђ иделђр3.

Коръђн-Кђрим боларныћ
шушы шљбџђлђрен тљрле-тљрле
ысуллар белђн инкарь итђ, рђсњл
булу љчен фђрештђ булу кирђк
тњгеллеген, фђрештђ рђсњл итеп
ќибђрелгђндђ дђ - кеше сурђ-
тендђ булуы зарурый булып,
џаман шул ук шљбџђлђрне китер-
ђчђклђрен, Мљхђммђд саллђл-
лаџу гђлђйџи њђ сђллђмнђн баш-
ка илчелђр дђ аныћ кебек кеше
булып, ашый, эчђ, базарларга йљри
торганлыкларын, рђсњл булу љчен
дђрђќђле џђм мђртђбђле булу
шарт тњгеллеген сљйли, рђсњлул-
лаџныћ пђйгамбђрлеген исбат итњ
љчен Коръђн-Кђримне дђлил итеп
тотарга, аларны шул Коръђн
белђн чакырырга, Коръђн кебек
бер сњрђ, ниџаять, бер генђ аять
китерњлђрен сорарга ђмер итђ
иде џђм китерђ алмаячакларын
алдан ук ђйтеп куярга куша иде.
"Ђл-Бђкара (Сыер)" сњрђсенећ 23

џђм 24 нче аятьлђрендђ килгђн ке-
бек каршы чыккан аятьлђр бер-
ничђ ќирдђ бардыр.

Лђкин бу вакытларда га-
рђплђр ђдђбиятта бик каты алга
киткђн, матур сљйлђмдђ алдынгы-
лардан булган, араларында авыз-
ларыннан ут чђчђ торган хатыйб-
лар, акылны њзенђ буйсындыра
торган шагыйрьлђре була торып,

Коръђн шикелле китап яза алма-
дылар, гажиз калдылар. Тик
ќавапсыз калмас љчен: "Бу - бо-
рынгылар хакындагы ђкият-
лђрдђн гыйбарђт. Без, телђсђк,
моныћ кебек нђрсђлђрне сљйлђр
идек, ђмма телђмибез генђ",- дип
ђйттелђр. Шунлыктан алар Коръ-
ђннећ кеше сњзе булмыйча, Ал-
лаџы сњзе икђнен белсђ дђ, ин-
карь џђм карышу юлына кереп,
рђсњлуллаџныћ пђйгамбђрлеген
кабул итмђде. Ялгыз, хакыйкать
књзе белђн карый торган акыл
иялђре ђкрен-ђкрен генђ ислам-
га керђ торды. Ђмма књпчелек,
ђњвђлге юлларында дђвам итеп,
кирелек, тђкђбберлек белђн кар-
шы килђ иде.

Корђеш гарђплђре, рђсњ-
луллаџны џђм књркђм сахабђлђр-
не рђнќетњ џђм газаплау белђн
генђ диннђн чыгара алмаганна-
рын аћлап, киресенчђ, бу эшлђр

ислам ђџеллђренећ дингђ карата
мљнђсђбђтлђрен тагы да ныгыт-
канлыктан, эшне икенче юл белђн
йљртмђкче булды. Бу хакта бер
кићђш мђќлесе ясап, Гутбђ бине
Рабиганыћ фикере белђн,
Мљхђммђд галђйџиссђламне яћа
дин оештырудан туктатыр љчен
тњбђндђге мђсьђлђлђрне ачык-
ларга булдылар:

Моннан соћ Корђеш гарђп-
лђре Мљхђммђд галђйџиссђ-
ламнђн сњзлђрен йомшартуны,
Коръђндђге сыннарны яманла-
ган, потларын кимсеткђн, газап
белђн куркыткан аятьлђрне чы-
гаруны, шулай ук аларныћ ачула-
рын китерђ торган, нђфрђт-
лђрен арттыра торган аятьлђрне
укымауларын њтенде. Ђмма бу
талђплђренећ барысы да буш
бер нђрсђ иде. Чљнки Коръђн,
рђсњлуллаџныћ њзе тарафыннан
ђйтелгђн бер сњз булмыйча, Ал-
лаџы тђгалђ тарафыннан ићде-
релгђн иде. Рђсњлуллаџ моны
ќиткерергђ мђќбњр булган
хђлдђ, џђм шућа нигезлђнеп,
аны њзгђртње мљмкин тњгел иде.
Шућа књрђ дђ, моћа каршы, Ал-
лаџы тђгалђ рђсњлуллаџка алар-

1) Мљхђммђднећ бу эштђ мак-
саты мал ќыю булса, аћа мал ќыеп
бирергђ;

2) ђгђр сђид буласы килсђ,
аны сђид итеп куярга, аћардан
башка џичбер мђсьђлђне хђл кыл-
маска;

3) ђгђр патша буласы килсђ,
њзлђренђ патша ясарга;

4) ђгђр бу эш ќен кагылу ке-
бек берђр сђбђптђн килсђ, аны та-
библар чакырып дђваларга.

Ошбу мђсьђлђне ачыклар
љчен, Гутбђ бине Рабиганы ќибђ-
рделђр. Гутбђ, рђсњлуллаџка ба-
рып: "Ђй, Мљхђммђд, син безнећ
арада хљрмђтле бер кеше идећ,
син бу эшећ белђн кавемећнећ
арасын боздыћ, аларны бер-бер-
сеннђн аердыћ, аларныћ акылла-
рын ахмаклыкка чыгардыћ, потла-
рын кимсеттећ, ата-бабаларын то-
маналык џђм адашуда гаеплђдећ,
синећ бу эшећнећ максаты нђрсђ?
Ђгђр максатыћ мал ќыю булса..." -
диде. Гутбђ сњзен сљйлђп бетергђч,
рђсњлуллаџ: "Инде сњзећ беттеме?
Моны миннђн ишет инде!" - дип,
"Фњссилђт (Аћлатылды)" сњрђсе-
нећ башыннан берничђ аять укы-
ды. Бик аћлаешлы џђм гаќђп
Коръђн аятьлђрен ишетеп, Гутбђ
бик нык тђэсирлђнде. Чыдый ал-
мыйча, рђсњлуллаџныћ авызын-
нан тотып туктатты. Соћра, каве-
менђ кайтып, ошбу сњзлђрне
сљйлђде: "Мин Мљхђммђдтђн шун-
дый сњзлђр ишеттем, аныћ шикел-
ле сњзлђрне гомеремдђ дђ ишетк-
ђнем юк иде. Ул - шигырь дђ тњгел,
багучылык-књрђзђчелек тђ тњгел,
сихер дђ тњгел. Мин сездђн
Мљхђммђдне њз юлына куюыгыз-
ны, аны изаламавыгызны њтенђм!
Ђгђр Мљхђммђд љскђ чыкса, ул
сезнећ љчен бик шђриф булачак.
Ђгђр башка кабилђлђр кулы
белђн ќићелсђ, мђшђкатьсез сез
аннан котыласыз!" - диде.

Гутбђнећ бу сњзлђрен ишет-
кђч, мљшриклђр: "Мљхђммђд сине
дђ сихерлђгђн икђн", - диде. Алар-
га каршы Гутбђ: "Бу - минем њзем-
нећ шђхси фикерем, кабул итсђгез
- итегез, итмђсђгез - итмђгез", -
диде.

1џђм алар ђйтте: "Бу нинди рђсњл? Ул ризык ашый, базарларга йљри..." ("ђл-Фуркан (Аергыч)" сњрђсе, 7 нче аять) - Авт.
2џђм алар тагы ђйтте: "Ни љчен бу Коръђн ике шђџђрнећ олуг бер ир-атына ићдерелмђде?" ("ђз-Зухруф (Бизђнњлђр)" сњрђсе, 31 нче аять). Тђфсир кылучы галимнђрнећ сњзлђренђ карап, бу ике шђџђр - Мђккђ

белђн Таиф булыр, ђ олуг кеше - Вђлид бине ђл-Мугыйра белђн Гарвђ бине Мђсгуд ђс-Сђкафилђрдер - Авт.
3Имансызлар ђйтте: "Бу - башка кавемнђр ярдђмендђ уйлап кына чыгарган алдау". Чынлыкта исђ, алар золымлык кыла џђм ялганлый" ("ђл-Фуркан" сњрђсе, 4 нче аять). Тђхкыйк, без белђбез: "Чынлыкта исђ, аны

кеше генђ љйрђтђ". Алар ишарђ иткђн тел - чит телдер. Ђ бу - аћлаешлы булган гарђп теледер" ("ђн-Нђхел (Бал кортлары)" сњрђсе, 103 нче аять).
Џђм алар ђйтте: "Ул - ђњвђлге љммђтлђрнећ уйдырмасыдыр. Ул аны књчереп яздырды џђм аћа иртђлђрен џђм кичлђрен укыйлардыр" ("ђл-Фуркан (Аергыч)" сњрђсе, 5 нче аять) - Авт.

га ошбу сњзлђр белђн ќавап би-
рергђ ђмер итте: "Син аларга
ђйт: "Њзлегемнђн аны (Коръђ-
нне) алыштыру мића мљмкин
тњгел. Мин бары тик мића
ићгђн вђхи артыннан гына
иярђм..." ("Йунус" сњрђсе, 15
нче аять) џђм "Ђгђр ул
(Мљхђммђд галђйџиссђлам)
Без ђйтмђгђн бђгъзе сњзне Ал-
лаџыдан дип ялганлап
сљйлђсђ, ђлбђттђ, без аны
каты тоту илђ тотар идек. Со-
ћрак аныћ йљрђк тамырларын
кисеп алыр идек" ("Ђл-Хакка
(Котылгысыз)" сњрђсе, 44-46
нче аятьлђр).

Рђсњлуллаџ белђн џичничек
килешњ мљмкин булмагач, ќђбер
вђ изалау белђн дђ аны туктатыр-
га тырышу нђтиќђсез булгач,

аћардан, њзенећ рђсњлуллаџ ик-
ђнлегенђ дђлил итеп, могќиза-
лар књрсђтњен сорадылар. Алар:
"Мљхђммђд, ђгђр син пђйгамбђр
булсаћ, башка пђйгамбђрлђр ке-
бек дђлиллђр џђм могќизалар
китер, без синећ бу Коръђнећђ
генђ ышана алмыйбыз", - ди-
делђр. Боларныћ нђрсђлђр џђм
нинди юллар белђн талђп иткђ-
нлеклђре Коръђн-Кђримдђ бик
књп сњрђлђрдђ искђ алына. Алар
рђсњлдђн Гарђбстан сахрала-
рында чишмђлђр агызуын, эчлђ-
рендђ елгалар агып яткан хљрмђ
џђм йљзем бакчалары булдыру-
ын, њзенђ алтын вђ кљмеш љйлђр
булдыруын, Хиќаз тауларын
књтђреп ташлап, ќирне тигез
итеп ясавын, књккђ менеп, њзенећ
пђйгамбђрлеге хакында язу

алып тљшњен, фђрештђлђр алып
килеп, њзенећ рђсњллеген
тђсдыйк итњен, Кусай бине Књлђб
кебек, бабаларын терелтеп, шу-
лардан пђйгамбђрлеген исбатла-
туын џђм моннан башка да књп
нђрсђлђр сорадылар . Ђмма, бо-
ларныћ могќизалар талђп итњл-
ђре - Мљхђммђд галђйџиссђлам-
нећ пђйгамбђрлегенђ китергђн
дђлиллђренђ канђгать хасыйл
итмђгђннђн булмыйча, бары тик
њзлђренећ кирелегеннђн џђм
рђсњлуллаџны ќавапсыз калды-
рырга тырышудан гына иде џђм
могќизалар књрсђтелгђндђ дђ
кабул итмђячђклђр иде. Шуныћ
љчен Аллаџы тђгалђ боларга со-
раган нђрсђлђрен бирмђде, ђ ки-
ресенчђ,  "Ђйт син аларга:
"Сљбхђналлаџ, мин бит сезнећ

кебек бер кеше генђ, миндђ ан-
дый нђрсђлђргђ кодрђт юк" ("Ђл-
Исра (Тљнге књчерњ)" сњрђсе, 93
нче аять) ; "Сез белђсезме соћ,
аларныћ талђп иткђн дђлиллђре
бирелгђндђ дђ иман китермђњл-
ђрен?" ("Ђл-Ђнгам (Мал-туар)"
сњрђсе, 109 нчы аять); "Без сића
ићдергђн китап могќиза булыр-
га ќитмиме инде аларга?!" ("Ђл-
Ганкђбут (Њрмђкњч)" сњрђсе, 51
нче аять); "Синећ пђйгамбђрле-
гећне Бђни Исраил галимнђре
белњ аларга дђлил була алмый-
мы?" ("Ђш-Шугара (Шагыйрь-
лђр)" сњрђсе, 194 нче аять) кебек
аятьлђр белђн ќавап бирергђ
кушты. Корђеш гарђплђренећ
сораганнары бирелсђ дђ, алар
кабул итмђячђклђреннђн, Ал-
лаџы сљннђте буенча аларныћ
џђлак ителњлђре максат тњгелле-
ген "Без аларга могќизаларны
ќибђрмђдек, чљнки алдан
килгђннђр аларга инанмады"
("Ђл-Исра (Тљнге књчерњ)" сњрђсе,
59 нчы аять) кебек аятьлђр белђн
ќавап бирде.

Коръђннђн њзлђренђ ошамаган сњзлђрне
алып ташлауны њтенњлђре

Бик аћлаешлы џђм гаќђп Коръђн аятьлђрен
ишетеп, Гутбђ бик нык тђэсирлђнде. Чыдый
алмыйча, рђсњлуллаџныћ авызыннан тотып
туктатты. Соћра, кавеменђ кайтып, ошбу
сњзлђрне сљйлђде: "Мин Мљхђммђдтђн шундый
сњзлђр ишеттем, аныћ шикелле сњзлђрне гоме-
ремдђ дђ ишеткђнем юк иде. Ул - шигырь дђ
тњгел, багучылык-књрђзђчелек тђ тњгел, сихер
дђ тњгел. Мин сездђн Мљхђммђдне њз юлына
куюыгызны, аны изаламавыгызны њтенђм!
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"СИН ЌИЋГЂНСЕЋ ТУГРЫ ДИН БЕЛЂН..."

ПЂЙГАМБЂРЕБЕЗ ГАЛЂЙЏИССЂЛАМ НИ

РЂВЕШЛЕ ЮМАРТ БУЛГАН?

"Дин вђ мђгыйшђт"нећ ноябрь санында Мђњлид бђйрђме
ућаеннан Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђмгђ багышланган шигырьлђр конкурсы игълан
иткђн идек.

Рифат СЂЛАХ

Пђйгамбђргђ
Хакыйкатькђ џђрчак
                                  каршы гавам,
Хакыйкатькђ куеп авызлык

Бер кочак шигырьлђр ара-
сыннан ућышлы саналганнарын
газетабызныћ узган санында ба-
стырып та чыгардык. Хљрмђтле
шагыйрьлђребез-шагыйрђлђре-
без! Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте, "Хузур" нђшри-
ят йорты џђм "Дин вђ мђгыйшђт"
газетасы редакциясе коллективы
адресына ђйткђн ќылы сњзлђре-
гезгђ, изге телђклђрегезгђ без
чиксез шатбыз. Ђ инде ихлас ши-
гырьлђрегез белђн сљекле
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи њђ сђллђмне зурлавыгыз
љчен сезгђ Аллаџыныћ
рђхмђтлђре ирешсен.

Шулай итеп бђйгебезнећ

ќићњчелђрен игълан итђбез. Бо-
лар - Казаннан Рифат Сђлахов,
Чњпрђледђн Сания Шђрђпова
џђм Ђгерќедђн Асия Корбанга-
лиева. Шулай ук Казаннан Нур-
фия Халикова, Ђгерќе районы
Кичкетаћ авылыннан Рђмзия
Ќиџангђрђева, Яћа Чишмђ рай-
оны Акбњре авылыннан Рамилђ
Вђлиуллина, Казаннан Мљќђџит
Ђхмђтќанов, Яшел Њзђн районы
Бишнђ авылыннаннђн Сљмбелђ
Абдуллина, Кама Тамагы районы
Балчыклы авылыннан Лђйсђн
Сђгъдиева,   Казанныћ Вознесе-
ние бистђсеннђн Камил Рамаза-
новларныћ шигырьлђрен дђ бик
яратып укыдык. Џђрбарчагызга

Пђйгамбђребез саллђ-
ллаџу галђйџи њђ сђл-
лђмнећ киеп йљргђн
књлмђге бик искерђ,
искелектђн хђтта ерты-
ла ук башлый. Ул, љендђ
булган дњрт дирџђм ак-
часын кесђсенђ салып,
яћа књлмђк алу љчен ба-
зарга китђ.

 Књлмђк сатып ала да љенђ
кайта. Шуннан соћ иске књл-
мђген салып, яћасын кигђн
генђ була, кемнећдер ишек ша-
кыганы ишетелђ. Ишекне ачып
ќибђрсђ, Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђм
каршында бер фђкыйрьне
књрђ. Бу адђм:

- Ђй Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђм, мин синећ
базарда яћа књлмђк сатып алга-
ныћны књрдем. Минем књл-
мђгем синекеннђн дђ искерђк.

Аллаџы Раббыбыз саулык-сђлам-
ђтлек, хђерле гыйлемнђр алып,
саваплы гамђллђр кылып яшђњ-
лђрне насыйп итсен. Бђйгегђ
нокта куеп, књчтђнђчкђ тагын
бер шигырь тђкъдим итђбез.

Књп кешелђр яшђмђкче була,
Эстђп лђззђт, кылып явызлык.

Њз-њзлђрен илаџ итеп тоеп
Яшђп яткан чакта адђмнђр.
Син тугансыћ, газиз Рђсњлуллаџ,
Аллаџыдан килгђн пђйгамбђр.

Њз кавемећ сића Ђмин дигђн,
Аннан мђќнњн диеп атаган...
Дошмандыр шул,
                           итагатьле булып,
Куркып яшђњчелђр Алладан.

"Њтерергђ!" - дигђн Иблис њзе,
Кылыч биргђн кырык егеткђ.
Аллаџ кушса,
Сића зыян тими,
Дошманнарыћ сине књреп тђ.

Син ќићгђнсећ!
Кылыч белђн тњгел,
Хакыйкать џђм тугры дин белђн.
...Исемећне искђ алган саен
Књз яшьлђре чыга... књћелдђн.

Аллаџы ризалыгы љчен мића
шул књлмђгећне бир ђле, - дип
сорый.

Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм
књлмђген салып аћа тоттыра
џђм янђдђн књлмђк алу љчен
базарга юнђлђ. Ђмма базарга
барып ќитђ алмый. Чљнки юлда
елап утыручы бер баланы књрђ.
Пђйгамбђребез саллђллаџу га-
лђйџи њђ сђллђм аћардан:

- Балам, нилектђн књз
яшећне тњгђсећ? - дип сорый.

- Мин - ятим бер баламын.
Минем ђтием дђ, ђнием дђ юк,
шунлыктан мин бер байда кол-
лыкта яшим. Бњген иртђ белђн
минем хуќам кирђк-яраклар
алу љчен кулыма ике дирџђм
тоттырып базарга ќибђргђн
иде. Мин исђ юлда балалар
белђн уйнап, ул акчаларны
югалттым, шуныћ љчен елап
утырам, - дип ќавап кайтара.

Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм кесђ-
сендђ булган ике дирџђмен чы-
гарып шушы балага тоттыра.

Ђмма нигђдер бу бала елавын-
нан туктамый. Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм
янђдђн:

- Нигђ елыйсыћ? - дип со-
рый.

- Хуќам мине соћга калып
бернђрсђ дђ ала алмаганым
љчен бик каты ачуланачак. Кый-
нарга да мљмкин, шућа књрђ
елыйм, - дип ќавап бирђ ятим
бала.

Пђйгамбђребез  саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм, бала-
ны ќитђклђп љенђ озата китђ.
Бу бала коллыкта яши торган
йортка барып ќиткђннђн соћ,
Пђйгамбђребез саллђллаџу га-
лђйџи њђ сђллђм ишекне ша-
кып, каты тавыш белђн:
"Ђссђлђђмњ галђйкњм", - дип
ђйтђ. Ђмма ишекне ачучы бул-
мый. Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм љчен-
че тапкыр каккач џђм
эндђшкђч кенђ ишек ачыла.
Ятим баланыћ хуќасыннан ул:

- Ни љчен беренче тапкыр
эндђшкђч њк ишекне ачмады-

гыз, ђллђ ишетмђдегезме? - дип
сорый.

- Юк, Аллаџыныћ Илчесе
галђйџиссђлам, ишетњен ишет-
тем. Ишекне ачмавымныћ
сђбђбе исђ синећ мљбарђк та-
вышыћ минем йортымда тагы
ике тапкыр яћгырасын дигђн
сђбђптђн булды. Ђй, Аллаџныћ
Илчесе саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм, бу ятим бала синећ ке-
бек, ягъни Аллаџыга якын бер
бђндђ. Љемђ килњгђ сђбђпче
булганы љчен аны колыктан
азат итђм џђм њз балаларыма
биргђн тђрбияне аћа да бирђч-
ђкмен дип вђгъдђ итђм, - дип
ќавап кайтара хуќа кеше.

Хљрмђтле дин кардђшлђ-
рем! Югарыда бђян кылынган
вакыйганы укыганнан соћ кић
књћелле кешелђрнећ књзлђре
ихтыярсыз яшь белђн тула. Ђл-
бђттђ, Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђмнећ ке-
шелђргђ карата миџербанлы
џђм шђфкатьле булуы џич
авырсынмыйча љстендђге со-
ћгы књлмђген салып бирђ алу-

да књренђ - бу аныћ пђйгамбђр
икђнен кат-кат  дђлилли. Чын-
нан да, аныћ йљрђгендђге мђр-
хђмђтлелек уты Аллаџы тђгалђ
яралткан галђмнђн дђ кићрђк.
Шундый шђхеслђрнећ исемнђ-
ре џђм тормыш њрнђклђре Кы-
ямђт кљненећ ахыргы сђгатенђ
кадђр яшђячђк, ул чын мђгъ-
нђсендђ яхшы мисал эзлђњ-
челђргђ њрнђк булачак. Пђй-
гамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи њђ сђллђмнећ тылсымлы
сњзлђре, џичкем тарафыннан
кабатланмас тормыш њрнђге
њзен сљяргђ мђќбњр итђ. Ђ инде
сљю хислђре сљелгђн кеше ар-
тыннан иярњгђ китерђ. Ђйе, без
аныћ кебек була алмасак та,
"булдыра алмыйбыз" дигђн бу-
лып, хђлдђн килгђнчђ мђрхђ-
мђтлелек кылудан ерак торыр-
га тиеш тњгелбез.

Мђхмњд хђзрђт
ШЂРЂФЕТДИН,

Казан шђџђре казые,
Шамил мђчете имам-

хатыйбы

Халыклар дљнья сњзе
сљйлђгђннђрдђн алар белђн
дљнья сњзе џђм ахирђт сњзе
сљйлђгђннђреннђн ахирђт сњзе
сљйлђр иде. Бик юмарт булган-
га књрђ, сораучыларга џич ва-
кыт "юк!" димђс, милкендђ ди-
нар џђм дирџђм булган
хђлендђ бер тљн чыкмас, сђда-

ка малы ашамас, бњлђклђрне
кире кайтарыр. Бер кеше килеп
књрешкђн вакытта ул кеше ку-
лын алмады, чљнки кулында
зљбђрќђт  иде. Књбрђк ашы
хљрмђ белђн су булып, фђкать
бер вакытта да туярлык итеп
ашамады, йортында ут яндыр-
мыйча айлар њткђрђ торган

була. Кыюлыгы џђм батырлыгы
шул дђрђќђдђ имештер, бик
кљчле сугыш вакытларында ић
баџадир сахабђлђр Зат Шђриф-
ђлђренђ сыгына торган булыр-
лар. Кем њлсђ дђ њлсен, чакыру-
чы кебек барыр, сахабђлђре-
нећ бакчаларына кереп йљрер,
утырган вакыт башкасы тара-
фына аягын сузмас, тезлђнеп
торганда тезлђрен књршелђре-
нећ тезлђреннђн љзеп тормас
иде. Халыкларыныћ сњзлђренђ
катышып сљйлђр, сахабђсенећ
хђллђрен сорашып џђм беле-
шеп торыр, књп кићђш алыр
иде. Хђллђрен сорар љчен хас-
таларныћ яннарына барыр,
читтђ булганнарына хђер-дога
кылыр, вафат хђбђре килсђ кай-
гырыр џђм: "Иннђ лиллђџи..."

"Галђмнђрнећ горурлыгы" Ђфђндебез хђзрђтлђре урта
буйлы, бодай тљсле, йљзе гњзђл, ачык џђм нурлы, сирђк
сакаллы, бик мђхђббђтле, йомшак џђм сабырлы иде.
Ђшђкелек сљйлђмђс, гаеплђмђс, дђрђќђсеннђн артык
џич нђрсђне кертмђс, халыклар гаќђп итђ торган нђр-
сђлђрдђн хђйран итђр џђм елмаеп, фђкать кычкырып
кљлми иде.

ПЂЙГАМБЂРЕБЕЗ САЛЛЂЛЛАЏУ ГАЛЂЙЏИ

ЊЂ СЂЛЛЂМНЕЋ ЂХЛАГЫ ЏЂМ ТОРМЫШ ЮЛЫ
укыр, истигъфар џђм дога кы-
лыр. Бай белђн ярлыны берти-
гез књрер, гозерне кабул итђр,
туры килгђн киемнђрне киер,
фђкать књлмђкне сљяр, киемнђ-
ренђ њзе ямау салыр, башмак-
ларын њзе тегђр, кул тегермђ-
не белђн он тартыр, мђчелђр-
не ашатыр, мескеннђрне сљяр
џђм алар белђн џђрвакыт юл-
даш булыр иде. Бик йомшак,
гадђттђн тыш саф џђм оялучан
булып, мљмкин кадђр гафу кы-
лыр, халыклар эшлђгђн вакыт-
та карап тормас, бђлки аларга
ярдђм итђр, дљясен њзе тыша-
улар, халыкларныћ алдыннан
йљргђнне яратмый иде. Хатын-
нарына ,  хезмђтчелђренђ ,
гаилђ џђм артыннан баручы-
ларга гомерендђ бер тапкыр

да сукмас џђм начар сњз белђн
эндђшмђс ,  яхшылык  белђн
юрар, яман нђрсђлђрдђн ерак
торыр, хђлђлдђн ни булса да
ашар џђм эчђр, кабак ашын
яратыр. "Сљттђн артык эчемлек
юк", - дип ђйтђ торган иде. Уты-
рып  та ,  аяк  басып  та  эчђр ,
мљбах  уеннарга каршы кил-
мђс, урыны белђн матур сљй-
лђр. Књп вакыт дњшђмбе џђм
пђнќешђмбе кљннђрендђ ура-
за тотар, кяферлђр хакында
џидђят белђн дога кылыр иде.

Ризаэддин
ФЂХРЕДДИНнећ

"Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђм"

китабыннан
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ДОГДОГДОГДОГДОГАЛАЛАЛАЛАЛЫ ХЫ ХЫ ХЫ ХЫ ХАЛАЛАЛАЛАЛЫКЫКЫКЫКЫК

Кол Шђриф мђчетендђ татар коръђнхафизлары чират-
лашып Коръђн укый башладылар. Изге китап тђњлек
дђвамында, кљннђр, атналар, еллар дђвамында, Ал-
лаџы боерса, бертуктаусыз укылачак. Бер тљркем дин
ђџеллђре, рђсми вђкиллђр, башкалабызга килгђн ку-
наклар, туристлар катнашында ђлеге књркђм гамђлгђ
фатиха бирелде. Чарада Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин, "Казан Кремле" музей-тыюлыгы
директоры Зилђ Вђлиева, Казан шђџђре имам-мљхтђси-
бе Мансур хђзрђт Ќђлђлетдинов, Кол Шђриф мђчете
имам-хатыйбы Илфар хђзрђт Хђсђнов џђм башкалар
катнашты.

8 ВАКЫЙГВАКЫЙГВАКЫЙГВАКЫЙГВАКЫЙГААААА

Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин њзенећ чыгы-
шын мђчеткђ ќыелган халыкны
Мђњлид белђн котлаудан башла-
ды. "Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђмнећ туган
кљнендђ Кол Шђрифтђ Коръђн
укырга керешђбез.  Изге китап-
ны бертуктаусыз укырга љметлђ-
нђбез, ышанабыз.  Барчабызга да
мђгълњм, безнећ бабаларыбыз
Коръђнне  зиратларга качып,
љйлђрендђ яшертен генђ укыган
чорлар булган. Бњген Россиянећ
уртасында, Казан Кремле
њзђгендђ, Кол Шђриф мђчетендђ
Коръђн укыла. Бу ни дигђн сњз?
Бу халкыбыз - догалы халык диг-
ђнне аћлата.  Без дога кылып
яшђгђн халык. Шушы мђчеттђ
Изге китапны уку, догалар ђйтњ
илебезгђ, ќиребезгђ, халкыбыз-
га бђрђкђт, ђќер-саваплар ки-

терсен иде!" - диде мљфти Камил
хђзрђт.

Коръђн-хђтем чыгу
мљфтидђн башланды. Аннары Ка-
занныћ Салихќан мђчете имам-
хатыйбы Нурислам хђзрђт Ибра-
џимов дђвам итте. Изге китапта
язылган сњзлђрнећ Раббыбыз
сњзлђре икђнен истђ тотып, их-
лас књћел белђн Коръђн уку -
гыйбадђтнећ бер тљре.  Аллаџы
тђгалђнећ безгђ зур бњлђге бул-
ган изге Коръђнне уку ђќер-са-
ваплар китерђ торган гамђл са-
нала. Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм: "Коръ-
ђнне башыннан ахырына кадђр
укып чыгу - Аллаџы тђгалђнећ
нуры белђн нурлану ул", - дигђн.

ТР МДНнећ dumrt.ru сайтын-
да џђм islam-today порталында
Кол Шђриф мђчетеннђн онлайн-
трансляция алып барыла.
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Татарстан мљселманнары
авыру ятимнђргђ љй
ќылысы бњлђк итте

9ХЂЙРИЯХЂЙРИЯХЂЙРИЯХЂЙРИЯХЂЙРИЯ

Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин, чараны
ачып, халыкны Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм
туган ай - Мђњлид ае белђн
тђбриклђде. Аннары ђлеге при-
ютны оештыручыларга - њзенећ
социаль эшлђр буенча ќаваплы
урынбасары Илдар хђзрђт Бая-
зитовка, приют директоры
Мђликђ ханым Гыйльметдино-
вага рђхмђт сњзлђрен ќиткерде.
"Ятим балаларга ярдђм итњ ке-
бек социаль проектларны тор-
мышка ашыру бњгенге кљндђ
бик ђџђмиятле. Моны мин рес-
публика мљселманнарыныћ со-
циаль хезмђт књрсђтњ юнђле-
шендђге бер адымы дип са-
ныйм.  Мђњлид аен шушындый
саваплы џђм књркђм гамђллђр
кылып уздырырга язсын. Приют-
ны булдыруга љлеш керткђн џђм
биредђ эшлђњче тђрбия-
челђргђ, Аллаџы тђгалђ њзенећ
ђќер-савапларын мулдан би-
рер, иншђ Аллаџ",- диде Татар-
стан мљфтие.

Телђче районыныћ Иске Ќљри авылында ятим џђм фи-
зик мљмкинлеклђре чикле балалар љчен приют ачыл-
ды. Ђлеге њзенчђлекле оешманы ачу тантанасында Та-
тарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин, баш казый
Ќђлил хђзрђт Фазлыев, мљфтинећ беренче урынбаса-
ры Рљстђм хђзрђт Батров, мљфти урынбасарлары Ил-
дар хђзрђт Баязитов, Рљстђм хђзрђт Хђйруллин, дђгъвђт
бњлеге ќитђкчесе Нияз хђзрђт Сабиров, Казан шђџђре
мљхтђсибе Мансур хђзрђт Ќђлђлетдинов, Телђче райо-
ны имам-мљхтђсибе Исмагыйль хђзрђт Фђлђхиев, рай-
он башлыгы Илдус Зарипов катнашты. Чарага тљрле
тљбђклђрдђн кунаклар килгђн иде, шулай ук авыл хал-
кы да ђлеге књркђм вакыйганыћ шаџиты булды.

Приютка балалар 2014
елныћ 22 ноябрендђ њк кабул
ителђ башлаган иде. Хђзерге
кљндђ биредђ авыр сынауларга
дучар булган 3-18 яшьлек 10 нан
артык бала ќыелган. Алар тљрле
диагнозлы булудан тыш, ђти-
ђнилђреннђн мђхрњм калган-
нар.  "Биредђ 20 баланы тђрбия
кылу ниятлђнелђ. Аларныћ уку
класслары, ял итђ торган
бњлмђлђре булган мђдрђсђлђре
авыл мђчете каршында гына ур-
нашкан, калган вакытларын
ућайлы аерым бинада уздыра-
лар.  Приютны гамђлгђ куючы-
лар алдында бик зур бурыч
тора. Бу балаларны тормышка
яраклаштырып њстерергђ, алар-
га  љй ќылысын бирергђ, бљтен
авырлыкларын ќићелђйтергђ
кирђк. Моныћ љчен приютта бар
шартларны тудыру каралган.
Тернђклђндерњ, релакс, массаж
бњлмђлђре булдырылган", -
диде мљфти урынбасары, Ярдђм
мђчете имам-хатыйбы Илдар
хђзрђт Баязитов.
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БИСМИЛЛЂСЕЗ БАШЛАНГАН
ЭШНЕЋ АХЫРЫ ХЂЕРЛЕ
БУЛЫРМЫ?

10 ХЂЗРЂХЂЗРЂХЂЗРЂХЂЗРЂХЂЗРЂТ СЊЗЕТ СЊЗЕТ СЊЗЕТ СЊЗЕТ СЊЗЕ

Аллаџы Тђгалђ безне Њзенећ иге-чиге булмаган сый-
хљрмђтлђрендђ, кић-кић нигъмђтлђрендђ яшђтђ. Аныћ
безгђ биргђнен санарга уйласаћ - саныћ, сљйлђргђ
алынсаћ - сњзећ ќитмђс. Нигъмђтлђрнећ књз белђн
књреп, тотып була торганы, књренмђсђ дђ, књћел илђ тоеп
була торганнары бар. Сезлђргђ Раббыбызныћ олуг бер
бњлђге - "бисмиллђ" турында сљйлисем килђ.  Ђлеге изге
сњз безнећ халыкка аеруча якын, кадерле сыман тое-
ла. Чљнки динсезлек чорларында ђби-бабаларыбызны
намаздан, рузадан гына тњгел, хђтта бисмиллђдђн дђ
мђхрњм итђргђ тырышканнар. Ђмма књћелендђ иманын
саклаган ђби-бабаларыбыз бисмиллђсез бер эшкђ дђ
тотынмаганнар. Раббым алардан разый булсын.

Сљекле Пђйгамбђребез :
"Џђрбер мљџим эш "Бисмиллђ-
џ"сез башланса, ул эш љзе-
лер", - диде.

Ђлхђмдњлиллђџ, динсез-
лекнећ салкын кышлары китеп,
иман язларыныћ ќылы кояш
нурлары безгђ дђ тљшђ башла-
ды кебек. Бњген бисмиллђ
ђйтеп эш башлаучыны дошман
књрмилђр. Шљкер, тњрђлђребез
дђ гаетлђрдђ сњзлђрен бис-
миллђдђн башлыйлар. Сайлау
алдыннан Жириновский да бис-
миллђсен ђйтте ђле. Ђлхђмдњ-
лиллђџ, бисмиллђне ђйтђбез,
бисмиллђгђ кайтабыз, ђмма без
аныћ асыл мђгънђсен аћлап бе-
терђбез микђн? Бљек сњзнећ
чын кыйммђтен, кадерен белђ-
без микђн? Ђйдђгез, сандыкны
бергђлђп ачыйк, анда булган
энќе-мђрќђннђргђ књз са-
лыйк.

"Бисми-ЛЛђџи-Р-Рахмђ-
ни-Р-Рахим - ђлеге бљек сњз љч
љлештђн тора:

1."Бисми-ЛЛђџ" - "Аллаџ
исеме белђн". "Аллаџ" - барча
галђмнђрне юктан бар кылып,
кайгыртып, тђрбия кылып тору-
чы Раббыбызныћ ић бљек исе-
ме (гарђпчђ "Ђллааџу"). Билге-
ле булганча, њз исемнђребезне
џђрвакыт баш хђрефтђн яза-
быз, Аллаџ исемен дђ баш
хђрефтђн язу зарур. Аллаџ бар
галђмнђр белђн идарђ итђ,
Аныћ ђмере белђн ќир џђм
књклђр, кояш, ай, йолдызлар
яши. Ќир ђйлђнђ, кљн белђн
тљн алышына, яћгырлар ява,
дићгез-елгалар ага. Раббыбыз-
ныћ ђмере илђ берђњлђр килђ,
икенчелђр китђ. Ќир џђм књктђ
булган бар затлар - Аныћ
мђхлуклары (мђхлук - халык кы-
лынган, создание дигђнне аћла-
та), барысы да Аныћ каршында
бђндђдер (фарсыдан - кол), Аћа
гына кол булып, Аћа гына гый-
бадђт кылырга тиешлђр. Аллаџ
тумады џђм тудырмады, Аныћ
хатыны џђм баласы булмады. Ул
Бердђнбер, бер ялгызы, юктыр
Аныћ џич тићдђше.

Књп кенђ татар гаилђлђ-
рендђ таралганча, Аллаџы
тђгалђгђ "Алла бабай" дип ђйтњ,
зур гљнаџ булып тора. Берен-
чедђн, бабай - ир заты, ђ Аллаџ

ир тњгел, хатын тњгел. Кайбер
диннђрдђге кебек Аллаџыны
ир затыннан санау исламда зур
гљнаџ санала. Икенчедђн, бабай
карт була, Аллаџ исђ Мђћгелек,
яшь яки карт булмый.  Шулай ук,
Раббыбызныћ исеме - Аллаџ,
Алла тњгел, анысы да бик мљ-
џим. "Алла сакласын", дилђр,
машина тђрђзђлђренђ язалар.
Алла дигђч, књз алдына Пугаче-
ва килђ, ђ Раббыбыз Алла тњгел,
Аныћ исеме Аллаџ. Шућа књрђ
"БисмиЛЛђџи" дип, дљрес итеп
ђйтергђ кирђк. "БисмиллЂ-Ир-
рахмђниррахим" дип "џ" хђре-
фен калдырып ђйтњ, Аллаџ исе-
мен бозып ђйтњ була. Элек
хђлфђлђр шђкертлђрне љйрђт-
кђндђ: "Бисмилђџи" дип укы-
ганда, "џ" хђрефен ђйткђндђ
кендеклђрегез селкенсен", -
дия торган булганнар.

Кемдер: "Ђ ник алайса
мђкалђнећ исемендђ "бисмил-
лђ"нећ "џ" хђрефе юк?" - дип
ђйтер. Мин "бисмиллђ" дип яз-
ганда да, моны бљек сњзнећ њзе
тњгел, аныћ аталышы дип кабул
итегез. Чљнки галимнђрнећ
гарђпчђ хезмђтлђрендђ дђ
ђлеге сњзнећ исеме "бђсмђлђ"
дип ђйтелђ.

Кайбер кешелђр: "Бисмил-
лаџи-ррахмани" дип "л" џђм "м"
хђрефлђрен каты итеп ђйтђ-
лђр, бу фарсыдан кереп калган
гадђт, гарђп телендђ дљрес
тњгел. "БисмиллЂђџи" дип "л"
хђрефен нечкђ џђм сузып, "...-
рРахмЂђни" дип "м" хђрефен дђ
нечкђртеп, бераз сузып укырга
кирђк.

Шулай ук бисмиллђнећ бе-
ренче љлеше - "Бисмиллђџи"
калган љлешеннђн аерым, мљс-
тђкыйль рђвештђ дђ килергђ
мљмкин. Мисал љчен, эш баш-
лар алдыннан тулысынча  "Бис-
ми-ЛЛђџи-РРахмђни-РРахим"
дип ђйтмичђ, "Бисмиллђџ" дип
кенђ ђйтњ дђ ќитђ. Ђ кайвакыт,
Пђйгамбђребез кыскартып
ђйтњ сђбђпле, шулай хђерлерђк
тђ була.

2."Ђр-Рахмђђн" - Рђхим-
ле (Всемилостивый). Раббы-
бызныћ "Ђр-Рахмђн" џђм "ђр-
Рахим" исемнђре икесе дђ
Аныћ бљек рђхмђтенђ кайта,
рђхимле булуын аћлата.  Аллаџ

Њзенећ Рђхимле булуын ни
љчен ике исем белђн белдерт-
кђн соћ? Моныћ хикмђте бар.
Аллаџыныћ бђндђлђренђ кара-
та рђхмђте ике тљрле була икђн.
"Ђр-Рахмђн" дигђн бљек исеме
Аныћ бу дљньяда бар бђндђ-
лђренђ карата да рђхимле бу-
луын аћлата. Игътибар итегез,
дљньялыкта Раббыбызныћ ри-
зыгы бљтен кешегђ дђ килђ,
кояш нурлары барысына да
ирешђ. Иманлы да, кђфер дђ,
гадел дђ, залим дђ Аллаџыныћ
књпме нигъмђтендђ яшилђр.
Кайберђњлђрнећ гомере буена
бер мђртђбђ "Аллаџка шљкер"
дигђне юк, ђ Аллаџ аны яшђтђ,
ашата, кайгырта... Бњген дђ
књпме кеше "Аллаџ юк" дип кљ-
ферлектђ яшђп, Аныћ ризыгын
ашый, Аныћ суын эчђ, Аныћ
џавасын сулый... Ул биргђн
књзлђр белђн књрђ, аяклар
белђн йљри, куллар белђн
хезмђт итђ. Раббысыныћ мећ-
лђгђн нигъмђтен књрми, бер
авырлык бирсђ: "Ни сђбђпле,
нигђ мића?!" - дип зар кылырга
тотына.

Кайвакыт Аллаџ хикмђте
белђн имансыз кешегђ дљнья-
лыкта књбрђк тђ бирергђ
мљмкин, чљнки аны мђћгелек
йортта газаптан башкасы
кљтми.  Пђйгамбђребез: "Дљнья
- иманлыныћ тљрмђсе, иман-
сызныћ ќђннђте", - диде
(Имам Мљслим ќыентыгыннан).

3."Ђр-Рахим" - Рђхимле
(Милостивый). Аллаџыныћ
ђлеге исеме Аныћ ахирђттђ
иман иялђренђ генђ рђхимле
булуын аћлата. Ђгђр дљньяда
бар мђхлуклары Раббыбызныћ
рђхмђтендђ яшђсђлђр, ахи-
рђттђ имансызлар Аныћ рђх-
мђтен, кызгануын књрмђслђр.
Аллаџыдан газапны киметњне
кат-кат сорап ялварырлар, њке-
нњдђн бармакларын
чђйнђрлђр, ђмма аларга Раб-
быныћ рђхмђте ићмђс. Лђкин
Аллаџ џичкемгђ газапны тие-
шеннђн артыгын бирмђс.

Еш кына кешелђрдђн:  "Ни
љчен Аллаџ залимнђрне тот-
мый? Ник Ул аларны ќир
љстендђ яшђтђ?" - дигђн сорау-
лар ишетергђ туры килђ. Аллаџ
кемне кайчан тотасын Њзе белђ,

вакыты ќиткђч, Њзе хђл итђ.
Аллаџы тђгалђ: "Кеше

ашыгучан булып яралтылды.
Мин сезгђ Њз аятьлђремне
књрсђтермен, сез Мине ашык-
тырмагыз", - диде ("Пђйгам-
бђрлђр", 37 нче аять).

Дљньялыкта Аныћ рђхмђ-
тендђ, нигъмђтендђ барысы да
яшђвен дђвам итђ, ахирђттђ
имансызларны њкенечле газап
кљтђ. Ђмма, бу хакыйкатьне аћ-
лау љчен, Аллаџыга ышану гына
ќитми, њлгђннђн соћ терелњгђ,
Раббыбыз каршына басасы
кљнгђ инану кирђк. Гомумђн,
ахирђткђ, Кыямђт кљненђ иман
китермђгђн кешегђ тормышта
књп нђрсђлђрне аћлау мљмкин
тњгел.

Шулай итеп, эшебезне Рђ-
химле Аллаџ исеме белђн баш-
лыйбыз, Аныћ ярдђменђ, рђх-
мђтенђ љметлђнђбез.

Бисмиллђнећ дљрес укы-
лышы: "Бисми-лЛђђџи-р-Рах-
мђђни-р-Рахиим" була.

Ић хђерле љч исем
Шулай итеп, бисмиллђ њз

эченђ Аллаџыныћ љч бљек исе-
мен алды. Балага ђлеге исемн-
ђрнећ алдына "Габд..."- кол дип
љстђп кушылган исемнђр дине-
бездђ ић изге исемнђр санала.
Габдуллаџ - Аллаџ колы, Габд-
рахман - "ђр-Рахмђн" колы, Габ-
деррахим - "ђр-Рђхим" колы.

Пђйгамбђребезнећ хђдис-
лђрендђ "бисмиЛЛђџ"не тљрле
ќирлђрдђ ђйтње хђбђр ителђ.
Урынына, халђтенђ карап, аныћ
њз максаты, њз фазыйлђте бу-
лырга мљмкин. Шундый урын
џђм халђтлђрнећ берничђсенђ
тукталып китђсем килђ:. "Бисмиллђџ" - таџарђт
алганда.

Ђбњ Џњрайра тапшырган
хђдистђ, пђйгамбђребез: "таџа-
рђте булмаган кешенећ на-
мазы юк, Аллаџыныћ исемен
зикер итмђњченећ тђџарђте
юк", - диде (Ђхмђд, Ђбњ Дауд,
Ибне Мђќђџ).

Ђлеге очракта бисмиллђне
ђйтњ кылган эшнећ камиллеген,
дљреслеген тђэмин итђ. Бу
хђдискђ нигезлђнеп, кайбер га-
лимнђр бисмиллђсез таџарђте
алу дљрес булмас дип аћлатты-

лар. Кайберлђре таџарђтнећ
башында оныткан кеше, исенђ
тљшкђч тђ ђйтсен,  диделђр.
Ђбњ Хђнифђ мђзџђбендђ исђ
бисмиллђне ђйтњ саваплы,
ђмма мђќбњри булмаган сљн-
нђт эш санала.. "Бисмиллђџ" - мал суй-
ганда.

Аллаџы тђгалђ хђлђл кыл-
ган хайваннарны мљселман ке-
шесе Аллаџ исеме белђн суяр-
га тиеш. Бисмиллђсез чалынган
мал хђлђл саналмый.

Ђнђс ибне Мђлик сљйлђ-
венчђ: "Пђйгамбђребез кор-
бан малын Аллаџыныћ исе-
мен искђ алып - Бисмиллђџи,
- дип џђм Аллаџыны бљеклђп
- Ђллаџњ ђкбђр, - дип чалды"
(Бохари џђм Мљслим).

Кайбер кешелђргђ ашка
барып: "Ашыгыз хђлђл микђн?"
- дип сорасаћ, алар гаќђплђ-
неп: "Ђйе, ул тавык итеннђн
бит", - дилђр. Кошчылык фабри-
каларында бисмиллђсез суел-
ган тавык итлђре динебездђ
хђрам санала. Лђкин мљселман
кешесе мал суйганда бисмиллђ-
сен ђйтергђ онытса, ит хђрам
булмас..  "Бисмиллђџ" - ризык
алдыннан.

Гомђр ибне Ђбњ Сђлђмђ
кечкенђ чагында табын янына
килеп, кулын ризыкка суза,
Пђйгамбђребез аћа: "Ђй, егет,
Аллаџыныћ исемен ђйт, ућ
кулыћ белђн аша, њз алдыћ-
нан аша", - дип ђйтђ (Бохари
џђм Мљслим).

Ђгђр бер кеше ашар ал-
дыннан бисмиллђсен онытса,
исенђ тљшкђч тђ ђйтергђ тиеш.
Пђйгамбђребез: "Ђгђр берегез
ризык ашаса: "БисмиЛЛђџи" ди-
сен, ђ онытса: "БисмилЛђџи
фи ђњвђлиџи вђ ђђхыйриџи",
дисен", - диде (Тирмизи, Ибне
Мђќђџ). Тђрќемђсе: "Башында
да, ахырында да Аллаџ исеме
белђн".

Ризыкка бђракђт китерђ.
Кечкенђ вакытта, ђбилђр: "Ба-
лам, бисмиллђћне ђйтеп аша,
тамагыћ туяр", - дип ђйтђлђр
иде. Еш кына кешенећ ризык,
малдан канђгатьлеге аныћ аз
булуыннан тњгел, бђракђтсез
булуыннан килђ. Бервакыт,
Пђйгамбђребез алты сахабђсе
белђн табын артында утырган-
да, бер бђдђви килеп, булган
ризыкны ике кабуда ашап бе-
терђ. Пђйгамбђребез: "Ђгђр ул
Аллаџ исемен ђйткђн булса,
ризык сезгђ дђ ќитђр иде", -
дип ђйтђ (Ђхмђд, Тирмизи,
Ибне Мђќђџ)..  Љйгђ кергђндђ џђм
чыкканда.

Кешенећ ље аныћ њзе џђм
гаилђсе яши торган урыны.
Ђлбђттђ, мљселман љен ќен
џђм шайтаннардан саклар љчен
тырышлык куярга тиеш. Љйгђ
кергђндђ Аллаџ исемен искђ
алу, безгђ ияреп керергђ телђ-
гђн шайтаннарны урамда кал-
дыра. Кирђкмђс кешелђр
љебезгђ килеп кермђсеннђр
дип ишекне биклђсђк, шайтан-

(Ахыры 11 нче биттђ.)
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БИСМИЛЛЂСЕЗ БАШЛАНГАН ЭШНЕЋ АХЫРЫ
ХЂЕРЛЕ БУЛЫРМЫ?

ТЂКЪДИРГЂ  ЫШАНУ
Тђкъдиргђ ышану - ул яхшыныћ да, яманныћ да Аллаџы
тђгалђ боеруы белђн џђм Аныћ мђћгелек гыйлеменђ
туры килерлек рђвештђ барлыкка килњенђ инану.

Ислам буенча кеше њзенећ
кылганнары љчен ќавап тотамы,
дигђн сорау туарга мљмкин.
Ђлбђттђ, ќавап тота. Ќаваплы-
лык без џђркљнне кыла торган
ниятле гамђллђргђ бђйле. Бу
гамђллђр безнећ гђњдђлђребез
тарафыннан эшлђнђ яки уй-фи-
керлђребезгђ бђйле. Шулай да
аларны Аллаџы тђгалђ алдан ук
билгелђп куйган.

Безнећ тормышыбыз бик
књп уй-ниятлђр џђм карарлардан
тора. Билгеле шартларда нинди
карар кабул итђчђгебезне Алла-
џыныћ алдан белње безне шул
карарлар љчен ќаваплылыктан
азат итми, ягъни без уйланырга,
сайларга џђм дљрес юлны таба
белергђ тиеш. Без тђкъдирдђ
нилђр язылганын белмибез. Раб-
быбыз безнећ ниятлђребезне
барлыкка китерђ, лђкин шул ни-
ятлђрне гамђлгђ ашыручы без.
Ниндидер бер нђрсђне ни-
ятлђгђндђ без башка нђрсђгђ дђ
ният кылу мљмкинлеге барлыгын
сизђбез, лђкин берђњ дђ безне
сайларга мђќбњр итми.

Шуны да истђ тотыйк, Ал-
лаџы тђгалђ безгђ бернинди дђ
гамђллђр кылдырмыйча, башта
ук тђмуг уты эчендђ барлыкка
китерђ алыр иде. Тик бу ќђза

тњгел, газап булыр иде. Њзенећ
мђрхђмђт-шђфкате белђн Ул
алай эшлђмђгђн, безне шушы
дљньяда барлыкка китергђн
џђм безгђ тиешле кагыйдђлђр
ќиткергђн. Фани дљньяда Алла-
џыныћ кушканнарын белђ то-
рып њтђмђгђн љчен бакый
дљньядагы газапларыбыз ќђза
дип атала.

"Бер кешене Аллаџы тђгалђ
мљселман итеп ярата да аны
бњлђкли, ђ башка берђњне инду-
ист итеп ярата џђм ќђзалый: бу
гадел књренешме инде?" - дип
сорарга мљмкин. Аллаџы берни
дђ эшлђргђ тиеш тњгел, безнећ
гамђллђребез Аћа берничек тђэ-
сир итми. Яхшы гамђллђр
ќђннђткђ керњ хокукы бирми,
анда керњ Аллаџы тђгалђнећ
мђрхђмђт-шђфкатенђ бђйле.
Кайберђњлђргђ Аллаџы яхшы
эшлђр башкаруны ќићелђйт-
кђн, ђ кемнђргђдер - юк. Кай-
берђњлђргђ Ул изгелеклђр кылу-
да кыенлыкларны уза белњ
мљмкинлеге биргђн, ђ кемнђрг-
ђдер - юк. Аллаџы тђгалђ кешел-
ђрнећ бер љлешен - ќђннђт
љчен, икенче бер љлешен тђмуг
љчен яралткан. Бу гаделсезлек
тњгел, чљнки Аллаџыныћ ярату-
чысы да, Ул ќавап бирергђ тиеш-

ле хљкемдары да юк. Ул барлык-
ка китергђннђр бары тик Аныкы
гына џђм Раббыбыз алар белђн
Њзе телђгђнен эшли ала. Аллаџы
тђгалђне рђхимсез дип ђйтергђ
ярамый, чљнки Аны кешелек кри-
терийлары (џђм башкалары)
белђн бђялђп булмый.

Аллаџы тђгалђ Коръђни-
Кђримдђ болай ди: "Аллаџы, Аћа
мактау џђм данлау булсын,
њзенећ эшлђгђн эшлђреннђн со-
ралмас, чљнки Ул Бљек Хуќа,

ђмма Ул барлыкка китергђн зат-
лар эшлђгђн эшлђреннђн сора-
лырлар" ("Ђл-Ђнбия" сњрђсе, 23
нче аять).

Аллаџы тђгалђнећ гамђллђ-
ре хакында хљкем йљртњ Аћа буй-
сынмау була.

Имам ђт-Тђџави болай
дигђн: "Тђкъдир - Аллаџы тђгалђ
барлыкка китергђн сер ул. Раб-
быбызга якын булган фђреш-
тђлђргђ дђ, Ул безгђ ќибђргђн
пђйгамбђрлђргђ дђ бу хакта бе-

лемнђр бирелмђгђн. Тђкъдир-
нећ асылы турында књп џђм тир-
ђнтен уйлану ялгыш юлга, югал-
туларга џђм гљнаџларга этђрђ.
Шућа књрђ кирђкмђгђн уйлар-
дан, ялгыш фикерлђрдђн сакла-
ныгыз. Аллаџы тђгалђ кеше-
лектђн тђкъдир турындагы бе-
лемнђрне яшергђн џђм аларны
эзлђњне тыйган".

"Ислам турында сљйлђшик"
энциклопедиясеннђн

нарга тимер ишек киртђ тњгел. Шућа
књрђ кичкђ ишеклђрне биклђгђндђ бис-
миллђне дђ  ђйтергђ онытмыйк.

Пђйгамбђребез ђйтте: "Ђгђр бер
кеше љенђ кергђндђ џђм ашаганда
Аллаџ исемен искђ алса, шайтан:
"Сезгђ монда куну да, кичке аш та юк",
- дияр. Ђгђр љенђ кергђндђ Аллаџ исе-
мен искђ алмаса, шайтан: "Сезгђ ку-
нарга урын бар", - дияр. Аллаџыны
искђ алмый ашаса: "Сезгђ куну уры-
ны да, ашау да булды", - дияр"
(Мљслим).

Икенче бер хђдистђ Пђйгамбђре-
без: "Кичкђ ирешсђгез, сабыйлары-
гызны љйлђрегезгђ кертегез, ул ва-
кыт шайтаннар тарала. Тљн килеп
ќитсђ, ишеклђрне биклђгез џђм Ал-
лаџыныћ исемен искђ алыгыз. Шай-
тан бикле ишеккђ кермђс. Су савыт-
ларын бђйлђп куегыз, Аллаџ исемен
искђ алыгыз. Савыт-сабаларныћ
љстен каплагыз, Аллаџ исемен искђ
алыгыз", - диде (Бохари џђм Мљслим).

Љйдђн чыкканда да иман иясе гаи-
лђсен, љен, байлыгын, њткђрђсе кљнен
Аллаџка тапшырса, нђтиќђсе булмый
калмас. Пђйгамбђребез: "Кем љеннђн
чыкканда: "Бисмиллђџи, тђвђккђлтњ га-
лђллааџи, лђђ хђњлђ вђ лђђ куввђтђ
иллђђ биллђђџи - Аллаџ исеме белђн,
Аллаџка тапшырдым, Аллаџтан башка
кљч тђ, куђт тђ юк", - дисђ, аћа: "Сића
шушы ќитте, син сакландыћ, - диелер
џђм аннан шайтан китђр" - диде (Тирми-
зи, Ђбњ Дауд).

 . Йокларга ятканда.
 Пђйгамбђребез: "Ђгђр берегез

йокларга ятса, ятак љстен каксын
џђм Аллаџ исемен искђ алсын. Ул
њзеннђн соћ ятакта нилђр булганын
белми", - диде (Бохари џђм Мљслим).

Элгђре заманнарда кешелђр
ќићелчђ чатырларда, гади љйлђрдђ
яшђгђннђр. Кљн буена љй эченђ ђллђ
нинди хђшђрђтлђр, бљќђклђр, хђтта
чаяннар керергђ мљмкин. Гадђттђ, кеше
йоклаган урында аныћ тђн, тир исе ка-
лып, ис шул бљќђклђрне ќђлеп итђргђ
мљмкин. Шућа књрђ, сљекле Пђйгамбђ-
ребез йоклар алдыннан урын љстен
ќићелчђ кагып алырга чакырды. Бњген
яшђгђн йортларыбызда ђллђ ни
бљќђклђр юктыр, лђкин, кешенећ тире
катламы алышынып, искесе коелу
сђбђпле, ул урында књзгђ књренми тор-
ганнары бар. Шућа књрђ бњгенге кљндђ
дђ Пђйгамбђр љйрђтеп калдырган
эшнећ хикмђте актуаль.

 . Бђдрђфкђ кергђндђ.
Шайтаннар нђќес-тизђк ашыйлар,

шућа књрђ йомыш њти торган урыннар
аларныћ ќыелышу урыннары булып
тора. Аларныћ зыяннары тимђсен љчен
Пђйгамбђр кергђндђ укый торган мах-
сус догасын дђ љйрђтеп калдырды.
Моннан тыш кеше йомышын њтђгђндђ
оят ќирлђрен ачарга мђќбњр була.
Ђгђр адђмнђрнећ књзеннђн дивар
белђн яшеренсђк, дивар аша њтњче
шайтаннардан ничек яшеренергђ?
Пђйгамбђребез: "Кешенећ бђдрђфкђ
кергђндђ "Бисмиллђџ" дип ђйтње
ќеннђрнећ књзлђре белђн кешелђр-
нећ гаурђтлђре арасында пђрдђ бу-

лып торыр", - диде (Тирмизи џђм Ибне
Мђќђџ риваятьлђре).

Димђк, бу урында бисмиллђбез оят
ќирлђребезне ќеннђрдђн яшерђ.

 . Атка-дљягђ утырганда.
Пђйгамбђребез: "Џђр дљянећ сыр-

тында шайтан утыра, шућа књрђ уты-
рыр алдыннан Аллаџ исемен искђ
алыгыз", - диде (Ђхмђд, Дђрими, Табђ-
рани).

Атка, дљягђ, машинага утырганда
бисмиллђне ђйтеп утырсак, без утыра-
сы урынга утырып љлгергђн шайтан
шундук урынны бушата.

 . Бисмиллђнећ файдасы - китеп
баручы буынга да, килђсе буынга да.

Вафат булган кардђшлђргђ: Ибне
Гомђр тапшыра: "Пђйгамбђр мђетне ка-
бергђ тљшергђндђ: "Бисмиллђђџи вђ
галђђ миллђти расњњлиЛЛђџи", - дип
ђйтђ иде (Тирмизи, Имам Ђхмђд).
Тђрќемђсе: "Аллаџ исеме белђн
Аллаџ Илчесенећ дине буенча".

Динебез хђлђл ќефетлђргђ ќенси
мљнђсђбђт алдыннан да Аллаџ исемен
искђ алырга љйрђтђ. Моныћ ике хикмђ-
тен ђйтергђ була. Беренчесе: чит кеше
белђн зина кылу никадђр гљнаџлы эш
саналса, њзећнећ хђлђлећ белђн якын-
лык кылу шулкадђр саваплы була. Икен-
чесе: дошманыбыз шайтан ир белђн ха-
тын-кыз арасына кереп, аларныћ арала-
рын бозарга тырыша. Шайтан ќенси
мљнђсђбђттђн дђ ерак йљрми. Ибне
Габбђс тапшыра, Пђйгамбђребез: "Ђгђр
берегез хђлђл ќефете белђн якын-
лык кылырга телђсђ: "Бисмиллђџи.
Йђ, Аллаџ, безне џђм безгђ ризык ит-
ђсе балабызны шайтаннан сакла", -

дисђ, шуннан хатын-кыз балага узса,
аћа шайтан зарар салмас", - диде (Бо-
хари џђм Мљслим).

 . Хайван абынганда.
Пђйгамбђребез Ђбњ Тђмимђне ар-

тына утыртып барганда, ишђге абына.
Ђбњ Тђмимђ: "Шайтан џђлак булсын", -
дип  ђйтђ. Пђйгамбђр аћа: "Шайтан
џђлак булсын", - димђ. Син алай дисђћ,
ул бљеклђнеп китђ џђм: "Мин аны
кљчем белђн егып тљшердем", - дип
ђйтђ. Ђгђр шулвакыт: "Бисмиллђџ", -
дисђћ, ул кечерђер џђм чебен кебек
калыр", - дип  ђйтђ (Ђхмђд, Ђбњ Дауд).

Берђр эшебез барып чыкмаса, яки
аяк бармагын карават башына бђрсђк,
шундук шайтанны сњгђргђ тотынабыз.
Лђкин бу аны сљендерђ генђ, шайтанны
тњгел, Аллаџыны искђ алыйк.

Моннан тыш, Пђйгамбђрнећ књп
кенђ урыннарда Аллаџ исемен искђ алу
мисаллары килђ: мђчеткђ кергђндђ џђм
чыкканда, малны чалганда, аучы мылты-
гыннан атканда, сугыш кырында, башка
авырлык тљшкђндђ, авырганда, љшкер-
гђндђ...

Џђр изге, ќаваплы, авыр эшлђре-
без Аныћ исеме белђн башланса, ярдђ-
меннђн ташламас, хђерле нђтиќђ,
бђракђтен бирер, иншђ Аллаџ. Йђ, Раб-
бым, Сине онытмаган, бисмиллђсен кал-
дырмаган, ахыр сулышына кадђр иман
белђн яшђгђн, иман белђн киткђн ђби-
бабаларыбыздан, ђти-ђнилђребездђн
разый бул. Безгђ дђ Синећ исемећне
онытмыйча яшђргђ насыйп ђйлђ.

Йосыф хђзрђт ДЂЊЛЂТШИН,
Тњбђн Кама шђџђре џђм районы

мљхтђсибе

(Ахыры.
Башы 10 нче биттђ.)
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Хатын-кыз образы
Кљнбатыш мультфильмна-

рындагы хатын-кыз образына
игътибар иткђнегез бармы? Алар-
ныћ џђрберсендђ хатын-кыз сылу
гђњдђле, зур књзле, калын иренле,
мул књкрђкле итеп сурђтлђнђ.
"Плейбой" журналы љчен менђ
дигђн героиня! Ђ безнећ балала-
рыбызга хатын-кызны мондый
итеп књрсђтњ ник кирђк?

Ничђ еллар телевизор эк-
раннарыннан тљшмђгђн, сабый-
ларыбыз гына тњгел, ђ њзебез,
ата-аналар да њз иткђн "Алладин",
"Шрек" мультфильмнарын гына
мисал итеп алыйк. Беренче ка-
рашка, алар яхшылыкка љйрђтђ
кебек - яман кљчлђр, тискђре ге-
ройлар белђн кљрђшђлђр бит.
Лђкин игътибарлырак булыйк.
Совет мультфильмнарындагы ха-
тын-кыз образын хђтерлисезме?
Аларныћ барысында да кызлар
озын сарафаннан, њзлђре сами-
ми, тыйнак, оялчан итеп тасвир-
лана. Нђкъ мљселман кызы инде!
Ђ алда атап њтелгђн мультфиль-
мнардагы Жасмин белђн Фиона
образлары балаларга тњгел, ђ
аларныћ аталарын кызыктырыр
љчен тудырылган диярсећ! Эчке
књлмђк кигђн, кендек књрсђткђн,
ирлђр белђн сугышырга да кљч

МУЛЬТФИЛЬМ:
яхшымы, яманмы?

Мультфильм... Аны карамаган, яратмаган бала бар
микђн? Шаян, шук ќанварлар, тере машиналар дисећ-
ме, компьютер дљньясында гына яшђгђн геройлармы -
барысы да баланы њзенђ ќђлеп итеп тора. Ђллђ нинди
ысуллар, геройлар уйлап табып кызыктыра белђ бњген
мультфильм ясаучылар. Бигрђк тђ Америка абзыйлары
бу яктан нык тырыша.

тапкан хатын-кыз балага нинди
њрнђк књрсђтђ?

Ир џђм хатын-кыз
арасындагы аерма

Еш кына Америка мульти-
кларында тљп героиня хатын-
кызларга хас сыйфатларны
читкђ куеп, супермен буларак
тасвирлана башлый: зур бер ар-
миягђ каршы кљрђшђ џђм,
ђлбђттђ, ќићњ яулый. Робот
џђм мумиялђр турындагы муль-
тикларны ђйтђсе дђ юк! Хатын-
кыз кыяфђтендђге героиня
ќђџђннђмнђн чыккан, зур
кљчкђ ия булган Иблис рђве-
шендђ књрсђтелђ. Ђ бит без ба-
лаларыбызга кечкенђдђн њк
ирнећ - кљчле зат, ђ хатын-кыз-
ныћ - кљчсез зат булуын тљшен-
дерергђ тиеш. Кљне-тљне мон-
дый мультиклар карап
"ќенлђнгђн" балалар ир-ат џђм
хатын-кыз арасында булган
аерманы књрми башларга да
мљмкин. Килђчђктђ бу нђрсђгђ
илтер? Сексуаль ориентация
югалткан яшьлђр санын арт-
тырмас дип кем ђйтђ ала?
Ќђмгыятебездђге  "унисекс"
дип аталучы яшьлђр стиле,
бђлки, шул мультипликацион
унисексныћ дђвамыдыр?

турында да ялган фикер урна-
шырга мљмкин. Мультфильмда-
гы тискђре образны њз итмђс
дип, кем ђйтђ ала? Књп очракта
ђлеге тискђре герой зур кљчкђ
ия, сњз артыннан кесђгђ керми
торган итеп тасвирлана бит.
Кайсы малайныћ кљчле буласы
килмђсен?

Кечкенђ кызчыклар турын-
да ђйтеп тору кирђк микђн?
Кызларыбыз њзлђренећ яраткан
героиняларын, аларныћ њз-
њзлђрен тотышын кабатлый,
алар кебек кыланып сљйлђшђ. Ђ
бит књп кљнбатыш мультфильм-
нарында хатын-кызларга хас
традицион сыйфатлар кљлке
рђвешендђ књрсђтелђ. Оялчан-
лык, гадилек, самимилек, ана
булу - болар барысы да ђлеге
героинялар љчен ят нђрсђ. Кыс-
ка итђк, "шђп прическа", озын
њкчђле туфли, матур кием -
яхшы, "круто", ђ књзлек кию,
бизђнмђњ, китап уку - начар сый-
фат, ул "ботаник"ларга гына хас.
10 яшьлек сећлемнђн алган
ќавап бу. Ђ китап укып, белем-
ле булуныћ ни начарлыгы бар
соћ? Ђлеге мультфильмнар ба-
ланыћ тормышына шулкадђр
њтеп керђ, хђтта бала ата-ана
белђн талашуга кадђр барып
ќитђ. "Мића "понилы дђфтђр
алыгыз", "Бетмэнлы сумка алма-
сагыз, мђктђпкђ бармыйм" ке-
бек талђплђрне дђ еш ишетђ
хђзер ата-ана. Чит ил мульт-
фильмнарына књзђтњ ясаганнан
соћ, аларныћ тљп максатларын
аћладым: алар балаларыбыз-
ныћ аћнарын томалау, адашты-
ру љчен ясала икђн бит.

Ђлбђттђ, балаларны мульт-
фильм караудан мђхрњм итеп
булмый. Лђкин ата-аналар яхшы
белђ: џђр ялтыраган ђйбер ал-
тын тњгел. Никадђр матур џђм
якты булса да, без бит баланы
утка якын китермибез, аны сак-
лыйбыз. Ђ ни љчен соћ аларныћ
ђле ныгымаган психикасы ту-
рында кайгыртмыйбыз?...

Мђрьям АБДУЛЛИНА,
КФУ студенты

Балалар љчен мљселман лагерьлары оешты-
руда Казанныћ Гаилђ мђчете коллективы инде
шактый тђќрибђ туплады, чљнки ачылышын-
нан бирле бер генђ сезонда да балаларны
ќыймый калганнары юк. Аллаџы ризалыгы
љчен эшлим, дип шундук мљгаллим-шђкертлђ-
ре килеп ќитђ, иганђчелђре бушлай ризыгын
китереп бирђ. Менђ быелгы кышкы каникул-
ларда да лагерьга 80 баланы кабул иттелђр.

-  Узган сезоннардан алган тђќрибђбез эш алы-
мында  кайбер  њзгђрешлђр  кертњ  кирђклекне
књрсђтте. Балаларныћ тђртибенђ, мђчет ђдђбен
њтђњлђренђ игътибарны арттырдык. Ђ укыту-тђрбия
эшчђнлеген, гадђттђгечђ, мђчет имамнары, мђчет
каршындагы курсларда укытучы мљгаллимнђр, Рос-
сия ислам институты шђкертлђре џђм мђхђллђ тор-
мышында актив катнашучы ханымнар-туташлар баш-
карды, - ди Татарстан мљфтие урынбасары, Гаилђ
мђчете имам-хатыйбы Рљстђм Хђйруллин.

Дљресен генђ ђйткђндђ, лагерьныћ беренче
кљнненнђн њк парта артына кереп утырган балалары-
бызны књргђч, озакка барыр микђн, дип уйлап куй-
ган идек. Каникуллар бит, сыйныф бњлмђсендђ тњгел,
љйдђ дђ утырып торасы килми торган чак. Ике-љч кљн
эчендђ Коръђннђн озын-озын сњрђлђр ятлаулары ту-
рында ишеткђч тђ ышанырга да-ышанмаска да белм-
ђдек.

Зђмџђрир суыклар да мђчеткђ юлларын кисмђде

- Алай гынамы, зђмџђрир суыклар да мђчеткђ
юлларын кисмђде, - ди лагерь директоры Лилия
Ќиџаншина. - Бу юлы без аларга ђби-бабайларыбыз-
дан килгђн тђрбияне - татар мљселман гореф-гадђтл-
ђрен сећдерергђ тырыштык, чљнки њзегез белђсез,
андый тђрбия бик аз гаилђлђрдђ генђ сакланып кал-

ган. Элек аны искелек калдыгы са-
насалар , хђзер бик тђ заманча
икђнлеген инде књплђр таныды.
Кичђ генђ сыра эчњ, тђмђке тарту
модада булса, бњген сђламђт яшђњ
рђвеше, спорт белђн шљгыльлђнњ,
рухи яктан, шђхес буларак њсњ хуп-
лана. Ђ болар барысы да исламда
џђм безнећ милли тђрбиябездђ
бар. Балаларга ике фђнне - Коръђн
џђм ислам нигезлђрен укыттык.
Торгач,  йокларга ятар алдыннан,
ашар алдыннан, ашагач нинди до-
галар укырга - шуларны љйрђттек.

Лагерьныћ ябылу тантанасында
балалар алган белемнђрен ата-ана-
ларга џђм килгђн кунакларга да
књрсђттелђр. "Безнећ бабайлары-
бызныћ зирђклегенђ хђйраннар ка-
лам. Исламны кабул итеп, алар ислам
нигезендђ тљрки-татар цивилизаци-
ясе тљзегђннђр. Динебез безгђ
мљстђкыйль миллђт булып сакланып
калырга да ярдђм итђр, иншђ Аллаџ.
Татарстан мђчетлђрендђ менђ шу-
лай татарча сљйлђшеп торырлар..." -

дип њз фикерлђрен ќиткерде килгђн кунакларныћ бер-
се - мђхђллђдђшебез язучы Ркаил Зђйдулла.

Соћыннан Рљстђм хђзрђт балаларга Мђњлид
књчтђнђчлђре љлђште.

Мђрьямбану ХАФИЗ

Чит илнекеме,
њзебезнекеме?
Чит ил мультфильмнары-

ныћ бирелешен генђ алыйк.
Шау-шулы, акыру-чинау, кљчле
музыка тавышы белђн њрелеп
барыла. Игътибар белђн кара-
масаћ, бњрелђрен эттђн, тычкан-
ны песидђн аерып булмый. Ђ
њзебезнећ ил аниматорлары
мультик геройларын тормышта-
гыча књрсђтергђ тырышалар.
Папанов сљйлђткђн бњрене, Ру-
мянцеваныћ куянын карап њстек
без. Ул мультикны ничек кљтеп
алганым ђле дђ хђтердђ. Хђзер
ул да балаларга књрсђтергђ ты-
елганнар исемлегендђ. Ђ бит
бала бњренећ тђмђке тартуы-
ныћ зыянын књрђ: бњре аћын
югалтып егыла... Чит ил мульт-
фильмнарында хулиганлык
књренмиме, њзећнђн кљчсезлђр-
не рђнќетњ юкмы? "Том и Джер-
ри" гына да ни тора! Ул тычкан-
ныћ песигђ књрсђткђннђре...
Чынбарлык тормышта бу мђче
беренче кљнне њк ќан тђслим
кылган булыр иде инде. Џђр
љйдђ песи барлыгын исђпкђ
алсаћ, бала песи интектерњне њз
"џљнђре"нђ ђйлђндермђсме?

Баланыћ њз-њзен
тотышына

мультфильмныћ
тђэсире

Баланыћ њз-њзен тотышына
аныћ нинди мультфильм кара-
вы, кайсы геройларны њз итње
зур йогынты ясый. Чљнки муль-
тгеройлар аныћ љчен чынбар-
лыктагы кеше образы кебек.
Шућа анда тирђ-як ќђмгыять

Игътибарны юнђлтњ
серлђре

Љлкђннђр сизмђгђндђ генђ,
безнећ балаларыбыз ђлеге чит
илнећ бозык мультфильмнары
колына ђйлђнђ бара. Ничек
эшлђнђ соћ бу?

Беренчедђн - тљс. Тљп герой-
лар, гадђттђ, бик ачык, кычкырып
тора торган, ђ кайвакыт хђтта "агу-
лы" тљслђргђ буяп бирелђ. Ђ ба-
лаларга гадђти булмаган, тљсле,
башкалардан аерылып торган
нђрсђлђргђ игътибар итњ хас.
Шућа да књп балалар телевизор-
да реклама башланса, бљтен эшл-
ђрен ташлап, гипнозланган тљсле,
экранга текђлеп утыра. Хђтта ми-
нем 5 айлык балам да моћа алда-
на.

Икенчесе - йљз. Атаклы "Дис-
ней" мультикларындагы героиня-
ларга игътибар белђн карагыз
ђле. Аларныћ барысында да бер
њк йљз, бары књз, чђч тљсе генђ
њзгђ. Ђлеге кызны чынбарлыкта
књз алдына китерсђћ, ничектер
куркыныч булып китђ, чљнки тор-
мышта мондый йљзле кеше гњзђл
тњгел, ямьсез булыр иде. Лђкин
кызлар ђлеге мультфильмнарны
шулкадђр еш карый, хђтта алар
героиняныћ ямьсезлеген књрми
њк башлый, киресенчђ, ул алар-
ныћ кумирына ђйлђнђ - кызлар
аћа охшарга тырыша. Шулай бул-
мыйча ни! Бу героиняга ак атка ат-
ланган принцлар гашыйк була
бит! Ђ малайлар, њсђ тљшкђч,  шу-
шындый "гњзђл" кызларны эзли
башлый. Менђ шулай итеп бала
аћында ямьсезлекне гњзђллек, ђ
гњзђллекне ямьсезлек белђн бу-
тау барлыкка килђ.
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"Ђгђр мин берђњгђ башка берђњ алдында сђќдђ кыл дип ђмер иткђн
булсам, хатын-кызга ире алдында сђќдђ кылырга дияр идем", - бу хђдис-
шђриф хђзрђти ђт-Тирмизи ќыентыгында китерелгђн. Хатын-кыз иренђ
итагатьле булса, Аллаџы тђгалђ ул хатыннан разый, канђгать булыр.
Бу хакта Рђсњлебез саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм: "Кайсы гына хатын
булмасын, ђгђр ире аннан разый булса, ул ќђннђткђ керер", - дигђн.
Ђлбђттђ, мљэминђ, мљслимђ хатын-кыз мљэмин иргђ генђ буйсыныр,
башка ир турында сњз бармый. Инде хатынныћ ире шђригать талђплђ-
ренђ туры килмђгђн яки гайре мљселман кеше булса, бу очракта гамђл-
гыйбадђт њтђр љчен иреннђн рљхсђт сорап тормаса да, иренећ алдын-
да башка бурычлары булуын онытмас.

Сљлђйман галђйџиссђлам: "Гакыллы
хатын иренећ йортын тљзек, сђламђт тотар,
бозык књћелле хатын исђ ул йортны ишђр",
- дигђн.

Хђзрђти Кђгъб ђл-Ђхбђръ рахмђтњл-
лаџи галђйџи фикеренчђ, Кыямђт кљнендђ
хатын башта намазы турында, аннары ире
каршында булган бурычлары турында со-
ралыр.

Хђзрђти Дауд галђйџиссђлам (Сљлђй-
ман галђйџиссђламнећ атасы) хатын-кыз-
ныћ холкы турында: "Явыз књћелле хатын
ире љчен нђкъ карт бабайныћ сыртында-
гы авыр капчык шикелле булыр, изге
књћелле хатынныћ ире исђ башына алтын

Яћа туган сабыйныћ
чђчен алуныћ хикмђте

Германиядђге бер мљселман гаилђсендђ
бала туа. Ђти кеше, сљннђткђ туры китереп,
ќиденче кљнендђ баланыћ чђчен ала џђм ал-
тынлата садака љлђшђ.

Берничђ кљннђн соћ алар баланы табибка алып ба-
ралар. Табиб гаќђплђнеп: "Баланыћ чђчен њзегез ал-
дыгызмы, ђллђ ул шулай тудымы? - дип сорый џђм га-
ќђплђнњенећ сђбђбен дђ аћлатып бирђ. - Моннан 50
кљн элек безнећ галимнђр бер ачыш ясады, балага 40
кљн тулганчы чђчен кырып алсаћ, бу аныћ књз књремен
яхшырта, чђчен ныгыта, башы яхшы эшлђњгђ сђбђпче
була икђн. Моны ќиденче кљнне башкарсаћ, тагы да
нђтиќђлерђк. Бу ачыш ђле 50 кљн элек кенђ ясалды,
сез бу хакта кайдан белдегез?". Баланыћ ђнисе: "Без бу
хакта Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи
њђ сђллђмнђн белдек дип ќавап кайтара. Табиб кем ту-
рында сњз барганын тиз генђ тљшенмичђ: "Мђгълњмат
Пђйгамбђргђ бик тиз барып ирешкђн", - дип куя. Моћа
ќавап итеп ана кеше: "Ул моннан 1400 ел элек яшђгђн",
- ди. Бу сњзлђрне ишетеп, табиб шакката.

Сљннђт буенча баланыћ чђчен ќиденче кљнне ала-
лар. Аллаџ Илчесе саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм бо-
лай дигђн: "Яћа туган бала љчен ќиденче кљнне  корбан
чалырга (акыка), шулай ук чђчен алырга џђм исем ку-
шарга кирђк" (Ибне Мђќђџ тапшырган). Баланыћ чђчен
корбан чалганнан соћ алу хуплана. Шулай ук, мљмкин-
легећнђн чыгып, алынган чђч авырлыгында кљмеш яисђ
алтын бђрабђрендђ садака љлђшенђ. Хђсђн атлы оны-
гы тугач, Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм
кызы Фатыймага: "Чђчен ал џђм чђч авырлыгында
кљмеш яки алтынны садака итеп бир", - дигђн.

"Ђс-Сђлам" газетасыннан

Гап-гади кићђшлђр ...

Кеше, Аллаџ яралткан ќан иясе буларак,
актив тормыш алып бара, ул кљндђлек тор-
мыш мђшђкатьлђрен чишњ  белђн мђшгуль.
Лђкин ул  боларны Аллаџныћ ризалыгын алу
љчен эшлиме, ђллђ инде ќансыз бер маши-
на кебек кенђ башкарамы?

Ђ бит мљселман љчен исламга џђм Аллаџ Рђсњле
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмгђ мђхђббђт хисе ятлан-
ган матур сњзлђрне ђйтњдђ генђ  тњгел, ђ џђр мљэминне
дђ бизђњче гамђллђрдђ, кљндђлек эшлђрдђ дђ чагылыш
табарга тиеш. Кайбер ђџђмиятле гамђллђрне искђ
тљшерњ  рухи њсешнећ яћа баскычларына књтђрелергђ,
сљекле Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђмнећ сљннђте  дип аталган гаќђеп дљньяныћ яћа
якларын ачарга  ярдђм итсђ иде.

Балаларга сђлам бирњ. Ђнђс ибне Малик (ул бала
чагыннан ук Аллаџныћ Рђсњле саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм белђн бергђ яшђгђн) болай дигђн: "Пђйгамбђр
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм балалары яныннан
њткђн вакытта аларга сђлам бирђ иде".

Ишрак намазы. Аллаџныћ Рђсњле (с.г.в.) ђйткђн:
"Иртђнге намазны  ќђмђгать белђн укыган кеше, зикер
ђйтеп,  аннан соћ ике ракђгать (ишрак) намазы укыса,
ул гомрђ кылганда алган кадђр савап алыр".

Сђќдђ кылган вакытта дога уку. Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм ђйткђн: "Аллаџ колы
сђќдђ кылган вакытта Раббыбызга якынлаша, шућа књрђ
сђќдђ кылган вакытта књбрђк дога укырга тырышыгыз".

Ќомга кљнне чиста кием кию. Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм бђйрђмнђрдђ џђм
ќомга кљннђрендђ ямђн тукымасыннан эшлђнгђн кием
киеп йљргђн џђм болай дип кићђш иткђн: "Ђгђр дђ ке-
шенећ  ќомга кљн љчен кљндђлек киеменнђн тыш баш-
ка киеме булса -  яхшы".

Тормышыбызныћ бер љлешенђ ђйлђнергђ ти-
ешле кайбер ђйберлђр:

- аена 3 кљн булса да (13-15 кљнгђ бер тапкыр) ура-
за тотарга;

- кабер яки зират яныннан њткђн вакытта
мђрхњмнђр рухына сђлам бирергђ;

- яланаяк намазга басмаска;
- аяк киемен кигђнгђ кадђр аныћ табанын љскђ

ђйлђндереп кагып алырга;
- ашаган вакытта љстђлегездђ  серкђ булсын;
- йоклар алдыннан таџарђт алырга;
- мыекларны каштан да озынрак њстермђскђ;
- тырнакларны имђн бармактан башлап кисђ баш-

ларга.

йљгерткђн таќ кигђн шикелле булыр,
књзлђре аны књргђндђ шатланып торыр", -
дигђн.

 Хђзрђти Гали радияллаџу ганџњ:
"Иренђ хљсне-итагатьле булуы яки
хљрмђтлђп баш итеп торуы - хатын-кызныћ
ќиџадыдыр", - дигђн. Ќиџад - Аллаџы
тђгалђ юлында тырышлык књрсђтњ була.
Димђк, њзенећ хђлђл, никахлы ирен
хљрмђт итњ, аныћ белђн кирђк-кирђкмђс
сњзлђнмичђ тору - ќиџад була дигђн сњз.

Ир кеше дђ гаилђсе - хатыны, балала-
ры љчен нык ќаваплы. "Ђгђр ир кеше ђџел-
лђренђ чыгым тотса - аћа ул биргђн сада-
ка буларак исђплђнер", - диелгђн хђзрђти

ђл-Болгари вђ Мљслимдђ китерелгђн бер
мљбарђк хђдистђ.

"Ир кешегђ карамагында булган ха-
лыкны ризык белђн тђэмин итмђве дђ
гљнаџ буларак ќитђ кала", - дип Рђсњл
Ђкрђм галђйџиссђлам ир-атныћ гаилђсе
алдында олы ќаваплы булуын раслый.

Хђзрђти Хђсђн ђл-Басридан (рахмђт-
њллаџи галђйџи) берђњ кызын нинди
бђндђгђ хатынлыкка бирергђ ярар икђн
дип сорагач, ул: "Аны дини кешегђ кияњгђ
бир! Ђгђр яратса - кызыћны хљрмђт итђр,
ђгђр ошатмаса инде - рђнќетмђс!" - дип

кићђш биргђн.
Озын сњзнећ кыскасы, хатын-кыз гаилђ

тормышында олы игътибар иясе булырга
тиеш. Берђњ бер акыллы хатыннан: "Хатын-
кызныћ кайсы ягы бик яхшы булыр?" - дип
сорагач, ул сорауга каршы сорау биргђн:
"Ирлђрнећ кайсы яклары ќитешсез бу-
лыр?" Сораучы кеше: "Саран џђм куркак
булу", - дип ќавап бирђ. Хатын: "Менђ шушы
ике сыйфат хатын-кызда ић яхшы сыйфат-
тыр", - дип тегене хђйран калдыра.

Фђрид хђзрђт СЂЛМЂН
календареннан (2014)

БУРЫЧТАН
КОТКАРУЧЫ ДОГА

Мњгаз Ибне Ќђбђлдђн мондый хђдис тапшы-
ралар: "Аллаџ Илчесе саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђмгђ минем бурычым бар дип зарланган
идем. Ул миннђн: "Ий, Мњгаз, син ул бурычыћ-
нан арынырга телисећме?" - дип сорады.
Мин: "Ђйе", - дип ќавап бирдем. Шунда ул
мића аятьлђр укыды".

Мђгънђсе. "Рђхимле вђ Шђфкатьле Аллаџы тђгалђ
исеме белђн! "Ий, Аллаџ, Син - барча байлыкка патша-
сыћ, њзећ телђгђн кешегђ байлыкны бирђсећ џђм њзећ
телђгђн кешедђн байлыкны аласыћ, телђгђн бђндђћне
Коръђн белђн гамђл кылдырып хљрмђтле итђсећ, џђм
телђгђн бђндђћне Коръђннђн гафил кылып хур итђсећ.
Барча хђйрият синећ кулыћдадыр, шиксез, Синећ џђр
нђрсђгђ кљчећ ќитђ, дип ђйт. Ий, Аллаџ! Син кичне
кљнгђ, кљнне кичкђ кертђсећ, њлекне теректђн чыгара-
сыћ, џђм терекне њлектђн чыгарасыћ, џђм дђ телђгђн
бђндђлђрећђ хисапсыз ризык бирђсећ". ("Ђли Гыймран"
сњрђсенећ 26-27 нче аятьлђре).

Мњгаз ибне Ќђбђл болай дип дђвам итђ: "Аннан соћ
(Аллаџ Илчесе саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм) мондый
дога укыды: "Ий, бу дљньяныћ џђм килђчђк дљньяныћ
Мђрхђмђтлесе, ий, Шђфкатьле Аллаџ, миннђн бу бурыч-
ны ал!" Укып бетергђч: "Ђгђр дђ син кемгђдер бу дљнья-
ныћ барлык алтыннарын тиеш булсаћ да - барыбер бу-
рычыћнан котылырсыћ!"- диде.

Икенче бер хђдистђ ул (саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм) болай ди: "Ий, Ќђбђл, мин сића шундый аять
љйрђтђм, Љхед таулары чаклы бурычыћ булса да, аны
укыгач, Аллаџ бурычыћнан котылырга ярдђм итђр!". Бу
шул ук "Ђли Гыймран" сњрђсе аятьлђре була.

Бу сњрђнећ бљеклеге турында Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђм болай дигђн: "Кем дђ кем
ќомга кљнне "Ђли Гыймран" сњрђсен укый, Аллаџ аћа
кояш батканчыга хђтле њзенећ юмартлыгын књрсђтеп
торыр, ђ фђрештђлђр аныћ гљнаџларын ярлыкавын
сорарлар".
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Аллаџы Тђгалђ "Бђкара"
сњрђсенећ 155 нче аятендђ:
"Ий , мљэминнђр! Без сезне,
ђлбђттђ, сыныйбыз куркы-
нычлардан бер куркыныч би-
реп, ачлык биреп, маллары-
гызны киметеп, сђламђтлекл-
ђрегезне киметеп, кљтмђгђн-
дђ якыннарыгызны њтереп,
игеннђрегезне џђм бакча
ќимешлђрегезне киметеп.

Аллаџыдан сынар љчен би-
релгђн тљрле авырлыкларга
риза булып џаман Аллаџы
юлыннан баручы чыдамлы мљэ-
миннђрне Аллаџыныћ рђхмђте
вђ ќђннђте белђн шатлан-
дыр!" - диде. Димђк, без бу дљнья-
га сыналыр љчен яралтылган.
Кемдер фђкыйрьлек белђн сы-
нала, кайберлђре дђрђќђ џђм
мал белђн, кайберлђре тђњ-
фикъсыз бала яки бала бђхете
белђн, кайберлђре авыру яки
сђламђтлек белђн сынала, ял-
гызлык џђм парлы булу белђн
сынала, сыналмыйча берђњ дђ
калмас. Џђр кеше бу дљнья
мђдрђсђсендђ сынау арты сы-
нау, имтихан арты имтихан
тапшыра. Аллаџы Тђгалђ
пђйгамбђрлђргђ, ђњлиялђргђ
џђм ђнбиялђргђ ић авыр бђлал-
ђрне ќибђргђн. Аллаџ сабыр
иткђн кешелђрне яратадыр.
Кем Аллаџы Тђгалђ гыйбадђ-
тендђ, итагатендђ булып, Ал-
лаџыныћ ђмерлђренђ сабыр
итеп яши ала, Ул аћа Кыямђт
кљнендђ 300 гђ якын дђрђќђдђге
ќђннђтне бирђчђк. Џђрбер
дђрђќђсе ќир белђн књк арасы
озынлыгында булачак. Кем
авырлыкка, авыруга тњзђ, Кы-
ямђт кљнендђ Аллаџы Тђгалђ
аћа ќђннђттђ 700 дђрђќђ
бирђчђк. Џђрбер дђрђќђ ќиде
кат књктђн љстенрђк.

СОЋГЫ ТЂСБИХ – АЛЛАЏЫНЫЋ ХИКМЂТЕ

Хатларыгызны  Диния нђзарђтенђ(Лобачевский ур., 6 нчы йорт)
яисђ  naubahar67@list.ru  адресы буенча ќибђрђ аласыз

Кљзен, салкын кышларга
кергђн чорда авылдашларыбыз
Гыймазетдиновлар гаилђсенђ
дђ зур сынау - янгын афђте кил-
де. Љйлђре берничђ минут
эчендђ янып бетте, хуќалар
џђм балалар бары љслђренђ
кигђн киемнђре белђн  калды-
лар. Гомерлђре буена ќыйган
мал, байлык - барысы да кара
књмергђ ђйлђнде.

...Кљннђрнећ ић љстене бул-
ган ќомга кљнне авылыбызныћ
иман йортына ќомга намазына
ќыелдык.  Ќомга вђгазе тыћлап,
Коръђн сњрђлђре укып, Аллаџы-
га зикерлђр ђйтеп утырдык.
Шулвакыт ишектђн бик нык
дулкынланган Нурания апа ки-
леп керде. Аныћ кулында зђћгђр
тђсбих, књзлђрендђ яшь иде.

 - Янган љйнећ кљл-књмерлђ-
рен тњккђндђ таптым! - диде. -
Ђллђ нђрсђ булды њзем белђн,
бљтен тђнем буйлап кайнар
дулкын њтте. Зђћгђр 100 тљймђ!
Моћа хђтле дђ янгыннарда
Коръђн китаплары исђн калган-
ны ишеткђн, укыган бар иде,
лђкин њзебез белђн мондый хђл
килеп чыккач, каушап та калын-
ды џђм уйларым њземђ тынгы
бирми башлады.

Янгында  сакланып калган
соћгы тђсбих - Аллаџы Тђгалђ-
нећ авылым халкына ќибђргђн
бер хикмђтедер бу. "Аллаџы
Тђгалђнећ дљньяда могќизала-
ры бик књп, фђкать аны иманлы
бђндђлђр генђ књреп, гыйб-
рђтлђр алалар. Иманы булма-
ган кеше (сукыр, саћгырау кебек)
Аллаџыны да, могќизаларын да
танымас" ("Бђкара" сњрђсе 7,18
нче аятьлђр). Безгђ нђрсђ
ђйтергђ телђде икђн соћ Ал-
лаџы Тђгалђ? Ић ђњвђле, Аллаџы-
ныћ кодрђтен танырга, булган

хђллђрдђн гыйбрђт алырга,
иманлы бђндђлђренђ  иманна-
рын ныгытырга, Аллаџы Тђгал-
ђне зикер итђргђ чакыра тњгел-
ме? Џђр тљймђ саен "Лђђ илђђџђ
иллђллаџу Мљхђммђдњррасњњлњ-
ллаџ" дип зикер ђйтђбез. Бу
сњзлђр   Аллаџы Тђгалђне олуг-
лау, пакьлђњ сњзлђре. "Лђ илђђџђ"
- юктыр коллык кылынган зат.
"Иллђллаџу" - мђгђр бер Аллаџ-
дыр. "Мљхђммђдњн" - Мљхђммђд
салђллаџу гђлђйџи вђссђлђм.
"Рђсњллаџђ"- Аллаџы Тђгалђнећ
илчесе дигђн сњзлђр.

Бер кеше Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм-
гђ: "Ђй Аллаџныћ рђсњле! Дљрес-
лектђ исламныћ хљкемнђре ми-
нем љчен бик књбђйде, син мин
нык њти торган берђр нђрсђ
ђйт", - дип сораган. Пђйгамбђре-
без саллђллаџу галђйџи њђ сђл-
лђм  аћа: "Синећ телећ џђрдаим
Аллаџны зикер итњдђн тукта-
масын", - дип ќавап биргђн.

Аллаџныћ хикмђтенђ тап
булгач, тагын бер кат акылыћ-
ны, иманыћны эшкђ ќигеп, кат-
кат уйлыйсыћ, књћелдђн сорау-
ларга ќавап эзлисећ. Бу янгын
мђхђллђ халкы љчен дђ олы сы-
нау иде. Кардђшебезгђ  килгђн
олы афђтне барыбыз бергђ
књтђрдек. Џђркем Гыймазетди-
новлар гаилђсенђ ярдђмгђ
ашыкты. Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђм:
"Кардђшенђ ярдђмчегђ - Аллаџы
Тђгалђ ярдђмче", "Авырлыктан
соћ гына ќићеллек килер", -
дигђн. Ярдђм иткђн џђр кардђ-
шемне Аллаџ зурласын иде.
Ђлхђмдњлиллђџ, афђт књргђн
гаилђ тиз арада шђџђр џђм
район башлыгы, авыл халкы,
оешма ќитђкчелђре, Зђћгђр
мђчет џђм туганнары ярдђме
белђн љйле булды. Бер ќепкђ
тезелгђн тђсбих тљймђлђре
сыман, араларыбыз тагын да
якынайды.

Соћгы елларда авылыбызда
хак дин юлына басып, тђртип-
ле тормыш рђвеше алып бару-
чылар арта бара. Ић сљенечле-
се: њсеп килњче нђнилђребез дђ,
егет-кызларыбыз да динне
куђтлђњгђ њзлђреннђн љлеш
кертђлђр. Коръђни-Кђримнећ
"Гимран" сњрђсендђ (103 нче
аять): "Ий, мљэминнђр! Барчагыз
да берлђшкђн хђлегездђ Аллаџ
арканына, ягъни Коръђн хљкемн-
ђренђ ныклап ябышыгыз! Анна-
ры Коръђн хљкемнђреннђн џич
тђ аерылмагыз џђм бер- бере-
гездђн киселеп тљрле юлларга
китмђгез!" - диде. Чыннан да,
без, адђм балалары, Аллаџы
Тђгалђнећ бер ќепкђ тезелгђн
коллары. Раббыбыз кушканнар-
ны њтђп, тыйганнарыннан ты-
елып яшђсђк, иншђ Аллаџ, тор-
мышыбыз ќитеш, тапкан мал-
ларыбыз бђрђкђтле булыр.

 ...Ќомга кљне, мђчет эче.
Намазга чакырып азан ђйтелде,
авыл агайлары намаз џђм
Коръђн укыды. Кулларда тђс-
бих, ихластан иреннђр пышыл-
дап зикер ђйтђлђр. Џђркем кул
књтђреп дога кыла: Я Раббым!
Бездђн дога љмет итеп торучы
ђти-ђнилђребезнећ, якыннары-
бызныћ, авылдашларыбызныћ
урыннарын фирдђвес ќђннђт-
лђрендђ ит, авылыбызга
бђрђкђт бир, безлђрне афђт-
лђрдђн-хђсрђтлђрдђн сакла,
юлыбыз имин, ќаныбыз тыныч,
тђннђребез сђламђт, ахирђте-
без ќђннђтле булсын!

Равил хђзрђт ДЂЊЛИ,
Азнакай районы, Татшуган

авылы  имамы.

ЭШ ЂЛЕ БАШЛАНА ГЫНА
Быел Мђњлид бђйрђме

кљнне мића бер бик књркђм
мђќлестђ катнашу насыйп
булды. Ђтнђ районыныћ Ка-
енсар авылында яшђњче
Гљлназ џђм Хђмит Бадиков-
лар књрше Књђм авылы абыс-
тае Рафисђ Фазылќановада
ислам дине дђреслђре алалар
икђн. Тљркемдђшлђре белђн
чиратлашып Коръђн хђтем
чыкканнар да, инде менђ
шуны багышларга ќыелган-
нар. Тњргђ хљрмђтлђп Каен-
сар абыстае Наилђ апа Шђри-
пованы, аныћ янђшђсенђ Ра-
фисђ абыстайны (алар кода-
гыйлар да икђн ђле) утыртты-
лар. Бергђ укырга йљрњчелђр,
ике якныћ туган-тумачасы,
књрше-колан - ак яулыклы
апа-сећеллђр табын књрке
булды ул кљнне.

- Аллаџыныћ ярдђме белђн
менђ шушы кљннђргђ дђ килеп
ќиттек, - дип сњз башлады Ра-
фисђ абыстай. - Уку елы башын-
да тљркемдђ 20 шђр кеше була,
тора-бара бераз кимибез инде.
Ир-атларыбыз хатын-кызлар
белђн бергђ укып йљрергђ кыен-

занныћ "Мљхђммђдия" мђдрђ-
сђсен тђмамлап кайткан. Инде
менђ берничђ ел њзе белем бирђ.
Аныћ шђкертлђре - укытучы-
лар, журналистлар, кибет-
челђр, эшмђкђрлђр. Коръђн
укырга љйрђт ђле, дип килњчел-
ђрнећ берсен дђ борып ќибђрми
абыстай, бу изге эштђ кљчен дђ,
вакытын да кызганмый.  Инде
књрше-тирђдђге башка авыл-
лардан - Књлле-Киме, Тњбђн Кљек,
Ђйшияздан да укырга килђ баш-
лаганнар.

Без, мљселманнар, барыбыз
да кайчан да булса намазга ба-
сачагыбызга, Коръђн укый баш-
лаячагыбызга чын књћелдђн
ышанып яшибез. Тик менђ
џаман да нидер чабудан тар-
тып тора. Аллаџыныћ
рђхмђте зур, кодрђте кић
аныћ, абыстайныћ догасына
кулларны књтђреп, "ђмин-
ђмин" дип торган шушы миз-
геллђр тагын кемнећдер намаз-
га басуына, кулына Коръђн алу-
ына сђбђпче булыр, бђлки. "Пен-
сиягђ чыктым да эшем бетте
дип уйлаган идем, ул ђле башла-
на гына икђн", - дип куйды бит

ђнђ туры сњзле Люция апабыз
да.

 ... Мђќлеснећ Мђњлид
бђйрђменђ туры килње нур
љстенђ нур булды. Коръђн аять-
лђре укып багышлаганнан соћ,
абыстай Пђйгамбђребез саллђ-
ллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ
тормышы турында вђгазь
сљйлђде, мљнђќђтлђр дђ кљйлђп
алды. Аннары йорт хуќалары,
аларныћ ђти-ђнилђре, бала-ча-
галары турында ќылы сњзлђр
ђйтеп, књћелле генђ сљйлђшеп,
сыйланып утырдылар.

Боларны бик тђфсиллђп
язуымныћ сђбђбе бар. Соћгы
араларда Мђњлид бђйрђменђ
бидгать-фђлђн дип тел тидер-
гђлилђр, ислам динендђ Коръђн
ашы дигђн нђрсђ юк ул, дигђннђ-
рен дђ ишеткђнем бар. Мин
моћа бик борчылам. Хатынна-
рын туганнар-авылдашларны
очраштыра торган шушындый
књркђм мђќлеслђргђ ќибђр-
мичђ, Коръђн аятьлђрен тыћ-
лаудан мђхрњм итеп, алар бер
дђ дљрес эшлђми.

Сания ГЫЙЛЬМАНОВА,
Казан

сыналар. Мин андыйларга: "Ђнђ
Бадиков йљри бит ђле, беркем-
нећ дђ тигђне юк", - дим.

Рафисђ апа њзе башлангыч

дини белемне Наилђ абыстайда
алган. Кодагый алдында оятка
калмыйм тагы, дип бик тыры-
шып укыган, дилђр. Аннары Ка-
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Дини гореф-гадђтлђребезне торгызу елында ТР МДНнећ Голђмалар
шурасы казыйлар белђн берлектђ "Гыйбадђт кылулар џђм дини йо-
лалар уздыру турында Нигезлђмђ" ђзерлђде. Татарстан мљфтие Ка-
мил хђзрђт Сђмигуллин тарафыннан расланганнан соћ, ђлеге Ни-
гезлђмђ "Хузур" нђшрият йортында басылып та чыкты. Дини йолалар-
ны башкару буенча халык арасында сораулар килеп чыккалавын
књздђ тотып, ђлеге хезмђтнећ кайбер бњлеклђрен газетабызда да ур-
наштырырга булдык.

Ќђмђгать намазла-
рын укыту мђчет имам-
нарыныћ турыдан-
туры вазыйфасы булып
тора. Њзђклђштерелгђн
дини оешма - Татарстан
мљселманнары Диния
нђзарђте мђчетлђ-
рендђ ќђмђгать намаз-
ларын сайлап куелган
имамнардан башка бер-
кем дђ уздыра алмый.
Шуныћ белђн бђйле
рђвештђ имамнар на-
мазны шђхсђн њзлђре
уздырырга тиеш яисђ
алар бу эшне кандида-
турасы имам-мљхтђсиб
белђн килештерелгђн
мљђзингђ тапшыра.

Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђте
мђчетлђрендђ барлык намазлар
да хђнђфи мђзџђбендђ бил-
гелђнгђн тђртиптђ укыла.

Имамга оеп укыла торган
фарыз намазларга соћга калып
килгђннђргђ икенче тапкыр
ќђмђгать намазы укыту тђкъдим
ителми. Ђгђр дђ мђчет юл кыры-

енда яисђ транспорт юлы янын-
да урнашкан булса - икенче
ќђмђгать белђн намаз уку тыел-
мый.

Ќђмђгать намазы
укыганнан соћ

башкарыла торган
гамђллђр

"Ђллааџуммђ ђнтђс-сђ-
лђђмњ њђ минкђс-сђлђђмњ тђ-
бђђрактђ йђђ зђл-ќђлђђли
њђл-икраам".  Мђгънђсе: "Йђ Раб-
би, Син - џђрбер бђладђн саклау-
чы. Џђрбер сђламђтлек - Синнђн
генђ. Син - мљбарђк зат, ђй олуг-
лык џђм хљрмђт иясе Аллаџы".

Фарыз (иртђнге џђм икенде
намазлары очрагында) џђм
сљннђт (љйлђ џђм ахшам очра-
гында) намазлары, шулай ук ястњ
булганда - витер намазы бет-
кђннђн соћ, имам, урыныннан
тормыйча гына, намаз арты зи-
керлђрен ђйтер љчен њзе артын-
да булган кешелђргђ йљзе белђн
борылып утыра.

Намаз арты зикере ђйтњ
тђртибе тњбђндђгечђ. Имам кыч-
кырып ђлеге доганы укый:
"Субъхђнђл-лааџи њђл-хђмдњ
лиллђђџи њђ лђђ илђђџђ иллђ-

лааџњ њђл-лааџњ ђкбђр њђ лђђ
хђњле њђ лђђ куввђтђ иллђ бил-
лђџил галиил газыйм мђђ
шђђђАллђџњ кђђнђ њђ мђђ лђм
яшђђ лђм якњњн". Мђгънђсе:
"Аллаџы тђгалђ барлык кимче-
леклђрдђн пакь. Барча мактау-
лар Аллаџы тђгалђгђ хас. Бер Ал-
лаџы тђгалђдђн башка Илаџи
зат џич юк. Аллаџы џђрнђрсђдђн
олуграк".

Шуннан соћ имам эчтђн генђ
"Аятел-Кљрси"не укый, кычкырып
бары тик "Аятел-Кљрси"нећ ба-
шын гына укый. Аннары 33 ђр тап-
кыр "СњбехђђнђЛлааџи",
"ЂлхђмдњлиЛлђџи", "Ђллааџњ
ђкбђр" зикерлђрен ђйтђ, башта
кычкырып, ђ аннары эченнђн
генђ кабатлый. Зикерлђр ђйтелеп
беткђч, имам намаз укучылар
белђн бергђлђп уч тљплђрен љскђ
каратып, кулларын књкрђк туры-
сына књтђрђ џђм дога кыла:
"Ђллааџњммђ тђкаббђл миннђ
салђђтђнђђ њђ сийђђмђнђђ њђ
кыйђђмђнђђ њђ кыйра ђђтђнђђ
њђ рукњњгђнђђ њђ сњќњњдђнђ њђ
кугњњдђнђђ њђ тђсбиихђнђђ њђ
тђхлиилђнђђ њђ тђхашшњгђнђђ
њђ тђдарругънђђ. Ђллаџњммђ
тђммим тђкъсыйранђђ њђ
тђкаббђл тђмђђмђнђђ њђс-

Сђлђфилђр имамы Иб-
раџим ђн-Нахаидан тапшы-
ралар: "Мин ниндидер хђ-
дисне ишетсђм, аныћ кул-
ланылуын карыйм. Ђгђр дђ
кулланылса, мин дђ кулла-
нам, юк икђн - куллан-
мыйм".

Мљќтђџид Мљхђммђд ибне
Габдерахман ибне Аби Лейладан
тапшыралар: "Кеше, кайсы
хђдисне кулланырга мљмкин бу-
луын, ђ кайсы хђдисне калды-
рырга кирђклеген аћламыйча,
хђдислђрнећ мђгънђлђренђ
тљшенмђячђк".

Мљќтђџид Габдулла ибне
Вахб болай дигђн: "Мин 360 га-
лимне очраттым, лђкин Мђлик
яки Лђес булмаса, белемдђ ада-
шыр идем" (Ибне Хаббан, Мукад-
дима, 1/24). Бу очракта Имам
Мђликнећ бљек шђкерте џђм
мђлики мђзџђбенећ мљќтђџиде
Ибне Вахб Мђлик аћа нинди
хђдислђргђ ышанырга була, ђ
ниндилђренђ юк икђнен
књрсђтмђсђ, белемдђ адашкан
булыр идем, ди. Аннан: "Бу ничек
була?"- дип сорыйлар. Ул њзенећ
хђдислђр ќыюга књп вакыт би-
рње турында џђм аларны

тђќиб дугађ ђнђђ њђгъфир
ђхйђђ ђнђђ њђрхђм мђњтђђнђђ
йђђ мђњлђђнђђ. Ђллааџњммђх-
фђзнђђ йђ фђййђду мин ќђми-
игил-бђлђђйђ њђл-ђмрадъ.
Ђллааџњммђ тђкаббђл миннђђ
џђђзиџис-салђђтђ (ђл-фђрда
мђгђс-сњннђти) мђгђ ќђмиги
нњксаанђђтиџђђ бифђдликђ њђ
кђрамикђ њђ лђђ тђдриб би-
џђђтвњќњњџђнђђ йђђ илђђџђл-
гђђлђмиинђ њђ йђђ хайран-
нђсыриин. Тђњђффђнђђ мњсли-
миин њђ ђлхикнђђ бис-саалихи-
ин. Њђ сал-лаллааџњ тђгђђлђ
галђђ хайри халкиџии Мњхђм-
мђдин њђ галђђ ђђлиџии њђ
ђсхђђбиџии ђќмђгиин". Мђгъ-
нђсе: "Йђ Рабби, безнећ намазла-
рыбызны, уразаларыбызны, кыя-
мыбызны, рљкугыбызны, сђќдђ-
безне, кагъдђбезне, тђсбихыбыз-
ны, тђџлилебезне, тыйнаклыгы-
бызны џђм ялваруларыбызны ка-
бул кыл. Йђ Рабби, кимчелеклђр
белђн кылынган гамђллђребезне
камиллђштер; тђмам булган га-
мђллђребезне, догабызны кабул
кыл. Ђй, Хуќабыз, тере булучы-
ларны ярлыка џђм њлгђннђргђ
рђхмђтећне ирештер. Ђй
Рђхмђт кылучы Аллаџы, Њз ка-
миллегећ џђм юмартлыгыћ

белђн бездђн ошбу намазыбызны
џђрбер кимчелеклђре белђн кабул
кыл. Ул намазларыбызны йљзлђре-
безгђ ыргытма. Ђй бљтен галђм-
нђрнећ Раббысы џђм ярдђм итњ-
челђрнећ ић камилрђге, безне
мљселман хђлебездђ вафат кыл
џђм изге кешелђр белђн бергђ ит.
Мђхлукларныћ ић яхшырагы
Мљхђммђд галђйџиссђламгђ,
аныћ ђџеленђ (гаилђсенђ), барлык
сахабђлђренђ рђхмђтећне
бирсђћ иде".

Имам дога кылып бетер-
гђннђн соћ куллары белђн битен
сыпыра. Аннан соћ Коръђн укып
дога кылырга кићђш ителђ.

Намаздан соћ зикерлђрне
бары тик биш вакыт намазлар-
ныћ фарызлары џђм сљннђт-
лђре, шулай ук ќомга намазы-
ныћ сљннђте укылганнан соћ
гына ђйтњ тиеш. Намаздан соћгы
зикер ђйтњне ђзерлеге булган
мљђзин дђ уздыра ала.

Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђте
мђчетлђрендђ таралган гореф-
гадђт буенча, намаздан соћгы
зикер ђйтелгђннђн соћ мђхђллђ
кешелђре кулларын бирешеп
бер-берсен сђламли, шуннан соћ
кыска гына дога укыла.

Фикыџта имамы булмаган телђсђ

нинди хђдис белгече – адашучылардан
Мђликкђ сљйлђгђч, имамныћ
аларныћ кайсылары ышанычлы,
ђ кайсыларын кулланырга кирђ-
кми икђнлеген ђйтње турында
сљйли (Тђртиб ђл-Мђдарик, 2/
427).

Сђлђфлђрнећ бу сњзлђ-
реннђн хђдис кљчлеме-юкмы ик-
ђнлеген генђ белњнећ аны кулла-
ну љчен ќитмђве ачык књренђ. Бу
хђдис хакында факиџ карары
кирђк. Нђкъ менђ факиџлар
хђдискђ аћлатма бирђлђр џђм
аныћ нигезендђ хљкем чыгара-
лар, џђм без аларныћ хђдис бу-
енча чыгарган фђтваларын гына
кулланырга тиешбез.

Моћа дђлил булып Ибне Вах-
бныћ тњбђндђге сњзлђре тора:
"Хђдис - галимнђрдђн кала бар-
лык кеше љчен дђ ялгышу сђбђбе.
" (Тђртиб ђл-Мђдарик, 1/96).

Шулай ук Ибне Вахб болай
дигђн: "Фикыџта имамы булма-
ган телђсђ нинди хђдис белгече
- ялгышучылардан. Ђгђр дђ Ал-
лаџы тђгалђ мића Мђлик џђм
Лђестђн љйрђнњ бђхете бир-
мђгђн булса, мин дђ џђлак булыр
идем (Ђл-Ќђми, Ђбњ Зђед ђл-
Кайрувани, 151 нче бит.) Нђкъ
шул ук сњзлђрне Суфьян ибне

Уейна да ђйткђн: "Хђдис - факиџ-
лардан кала барлык кешелђр
љчен дђ ялгышу сђбђбе".

Имам Ђбњ Зђед ђл-Кайрува-
ни Ибне Уейнаныћ сњзлђрен ки-
терђ џђм њзеннђн љсти: "Ул, кеше
ниндидер хђдисне ялгыш аћлар-
га, аны аћлаткан башка хђдис бу-
лырга мљмкин, яки яшерен
мђгънђ, дђлил була ала, яки га-
лимнђр бу хђдисне калдырган
булалар, дияргђ телђгђн. Бары-
сын да белемнђре океан кадђр
булган кешелђр генђ белђ ала".
(Ќђми, 150 нче бит.)

Имам Шђфигый Мђликкђ
болай дип ђйткђннђрен тапшы-
ра: "Ибне Уейна ђз-Зњџридђн син
тапшырмаганны тапшыра".
Мђлик болай дип ќавап кайтара:
"Мин кешелђрне адаштырырга
телђсђм, барысын да рђттђн
сљйлђр идем" (Ђл-Хатыйб "Ќђми
ђл-ђхлак рави вђ ђдђб сами"да
тапшыра, 2/109).

Имам Мђликнећ аћа барып
ќиткђн хђдислђрне уйламыйча
барысын да сљйлђњдђ зур зыян
књрње ачык чагыла. Ул шђкерт-
лђренђ аныћ фикере буенча
ышанычлы булган хђдислђрне
генђ сљйли.

Имам Исмаил ибне Ихья ђл-
Мњзуни  ђйткђн: "Ќыйган хђдис-
лђрегезгђ карагыз. Бу хђдислђр-
нећ мђгънђсен  фикыџ кешелђ-
реннђн эзлђгез џђм факиџлар
булырсыз, иншђЛлах" (Ђл-Фикыџ
вђ ђл-Мњтафаких, ђл-Хатыйб, 2/
35).

Суфьян ђс-Саури болай дип
яза: "Кулланырга тиешле булма-
ган хђдислђр бар" (Шђрх илђл,
Ибне Рђќђб, 1/29).

Башкача ђйткђндђ, ыша-
нычлы булуларына карамастан,
кулланылмый торган хђдислђр
бар. Мђсђлђн, гамђлдђн чыга-
рылган булганга књрђ кулланыл-
маска мљмкин, лђкин бу турыда
факиџтан башка беркем дђ
белмђскђ мљмкин. Нђкъ менђ
шућа књрђ без фикыџны туры-
дан-туры хђдистђн тњгел, ђ џђр
темага кагылышлы хђдислђрне
белгђн, нинди хђдис гамђлдђн
чыгарылган, ђ нинди хђдисне
кулланырга була икђнлеген
белгђн факиџтан алабыз.

Имам ђр-Рамахурмузи "Ђл-
Мухаддис ђл-Фасыл"да яза:
"Мљфти њзе белгђн барлык хђдис
буенча да фђтва чыгарырга тиеш
тњгел. Ул шулай ук фђтва чыга-

рылмаган хђдислђрне тапшыру-
ны да љзђргђ тиеш тњгел. Барлык
факиџлар да диярлек шулай
эшли. Имам Мђлик, мђсђлђн, њзе
кулланмаган књп кенђ хђдислђр-
не тапшырган" (322 нче бит).

Шулай итеп, хђдис тапшыру-
чы мљхђддислђр ышанычлы ис-
над буенча тапшырылган, гамђл-
дђн чыгарылган риваятьлђрне дђ
тапшыра алганнар. Мђсђлђн,
имам Бохариныћ "Сахих"ында ва-
кытлыча никах турында хђдис
бар. Бу  шђригать тарафыннан
тыелган булса да, мљхђддислђр бу
риваятьлђрне тапшыруны дђвам
иткђннђр. Лђкин бу хђдислђрне
куллану катгый тыелган.

Алда ђйтеп њтелгђннђрдђн
сђлђфлђрнећ факиџларга џђм
аларныћ сљннђтне аћлауларына
иярњне мђќбњри дип ис-
ђплђњлђре, хђдислђрне њзлђре
генђ аћларга тырышмаулары
ачык књренђ. Ђгђр дђ шул заман
сђлђфлђре факиџлар ярдђ-
меннђн башка хђдислђрне
аћлый алмаганнар икђн, без
бњген гарђп телен дђ белмђгђн
килеш хђдислђрне ничек аћлый
алыйк?

Рђшид ИСАЕВ
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Газета Татарстан Республикасы матбугат џђм мђгълњмат министрлыгында

1993 нче елныћ  16 нчы февралендђ 240 нчы номер белђн теркђлгђн.
Материалларны књчереп бастырганда кайдан алынганлыгын, авторларын књрсђтњ мђќбњри.
Газета "Татмедиа" ААЌ филиалы - "Идел-Пресс" полиграфия-нђшрият комплексында ба-
сылды (420066, Казан шђџђре, Декабристлар ур., 2).
                                         Тираж: 5 мећ  данђ                                         Заказ № 9051
Газетаны ваклап сатуда тђкъдим ителгђн бђя - 6 сум.
График буенча бу санга 26 нчы гыйнвар кљнне 18.00 сђгатьтђ кул куелырга тиеш иде.
Кул куелды: 18.00 сђгатьтђ.

Гамђлгђ књючы: Њзђклђшкђн дини оешма - Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђзарђте
                                       (420111, Татарстан Республикасы, Казан шђџђре, Лобачевский урамы, 6/27).
Нђшир: "Хузур" нђшрият йорты (420111, Татарстан Республикасы, Казан шђџђре, Лобачевский урамы, 10в)

Редакция советы:
Татарстан мљфтие, Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан Республикасы мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе Камил СЂМИГУЛЛИН;
"Хузур" нђшрият йорты директоры
Ришат ХЂМИДУЛЛИН;
 ТЌ МДНнећ дђгъвђт  бњлеге житђкчесе  Нияз САБИРОВ;
Татарстанныћ баш казые Ќђлил ФАЗЛЫЕВ;
Њзђклђшкђн дини оешма – Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђтенећ Голђмалар шурасы
рђисе Габдулла ЂДЏЂМОВ.

Язылу индексы: 16046
Татарстанныћ џђр почта бњлегендђ
язылырга мљмкин

ТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂН

 "Хузур" нђшрият йорты
намаз укырга љйрђнергђ телђ-
њчелђр љчен махсус мобиль ку-
шымта чыгарды. Кушымта атак-
лы дин галиме, тел белгече, пе-
дагог ,  ќђмђгать  эшлеклесе
Ђхмђдџади Максудиныћ (1868-
1941) "Гыйбадђте исламия" ки-
табына нигезлђнеп эшлђнде.

Ђлеге хезмђттђ исламныћ
5 баганасына, мђгънђсе џђм
њтђњ њзенчђлегенђ аћлатма би-
релђ .  "Гыйбадђте  исламия"
(1892) китабы бљтен бер тари-
хи чорны алып тора: ул хђтта
гарђп теленђ тђржемђ ителеп,
Мисыр мђктђплђрендђ дђрес-
лек булып та кертелђ. Бездђ
исђ - 1917 елгы революциягђ
кадђр - дђњлђт мђктђплђрендђ
гомум кабул ителгђн дђреслек
булган. Ђлеге китап, тљп кул-

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллинныћ "Тђфсир" буенча
дђреслђре кабат башланды. Коръђнне тђфсир кылу џђм тђрќемђ итњгђ кагы-
лышлы дђреслђр Казанныћ Тынычлык мђчетендђ њткђрелђ. Алар џђр атнаныћ
ќомгасында ястњ намазыннан соћ уздырыла. Телђгђн џђркем килђ џђм дини
гыйлем туплый, Изге китап белђн таныша ала. Шулай ук дђрес темасы буенча
мљфтигђ сораулар да бирергђ мљмкин.

***
Гаилђ мђчетендђ мљфти урынбасары, мђчетнећ имам-хатыйбы Рљстђм

хђзрђт Хђйруллинныћ  гаилђ дђреслђре дђвам итђ. Белгђнебезчђ, бу дђреслђр
узган ел башланган иде. Аерым алганда, хђзрђт диндђ бала тђрбиялђњ, гаилђ
мђсьђлђлђрен чишњ юллары кебек темаларны кузгата. Шулай ук гаилђне сак-
лап калу, аерылышудан качу кебек четерекле мђсьђлђлђр турында сљйлђшњ
алып бара. Дђреслђр џђр атнаныћ сишђмбе кљнендђ кичке сђгать 6 да башла-
на. Белешмђлђр љчен телефон:  (843) 264-60-18.

Намаз укырга
мобиль

кушымта аша
љйрђнергђ була

ланма  буларак ,  хђзер  дђ
мљселман  уку  йортларында
кулланыла. Дђреслектђге тљп
темалар - гакыйдђ, таџарђт, на-
маз ,  ураза ,  зђкят ,  хаќ  џђм

http://www.1mobile.com.ru/com-disoft-namas-1816268.html

"Хузур" нђшрият йорты нђзарђтнећ
Голђмалар шурасы рђисе, Россия ислам
институты мљгаллиме Габдулла хђзрђт
Ђдџђмовныћ "Гакыйдђ" китабын кабат
нђшер итте. Уку ђсбабы татар џђм рус
теллђрендђ дљнья књрде.

Гакыйдђ - иманны љйрђнњче фђн. Ок-
тябрь инкыйлабына кадђр басылган књп
кенђ татар китапларында иманныћ алты ба-
ганасы искђ алына: "Мин Аллаџы Тђгалђгђ,
Аныћ фђрештђлђренђ, Аныћ Китапларына,
Аныћ Илчелђренђ, Кыямђт кљненђ, яхшы-
ныћ да, яманныћ да Бљек Аллаџ тарафын-
нан бирелњенђ, њлгђннђн соћ терелђчђге-
безгђ ышанам". Гакыйдђ менђ шуларны
љйрђнњ белђн шљгыльлђнђ. Гакыйдђ фикыџ
фђне кебек њк шђригатьнећ тљп џђм ић

мљџим фђннђренећ берсе санала.
Уку ђсбабы гакыйдђгђ кереш буларак кулланыла торган терминнар џђм тљшенчђлђр белђн та-

нышу мљмкинлеген бирђ. Иман нигезлђрен ќентеклђп аћлата.

МЂЊЛИД БЊЛЂКЛЂРЕ
Књркђм Мђњлид аенда ТР МДНнећ "Хузур" нђшрият йорты Пђйгамбђре-

без саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмгђ багышланган 3 китап џђм Мђњлид турын-
дагы язмалар тупланган "Шура" журналыныћ 7 нче санын нђшер итте. Ђлеге
басмалар 3 гыйнварда Болгарда уздырылган Мђњлид бђйрђменђ ќыелган Та-
тарстан имамнарына таратылды, шулай ук башка тљбђклђрдђн килгђн дин
ђџеллђренђ бњлђк ителде.

Ризаэддин хђзрђт Фђхреддиннећ "Мљхђммђд (сђллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм)" џђм  Сљнгатулла хђзрђт Бикбулатовныћ "Хђзрђти Мљхђммђд (аћа Ал-
лаџынын салаваты џђм сђламе булсын)" китапларыннан љзеклђрне газетабыз-
ныћ бу саныннан ук укый аласыз. Фђрид хђзрђт Сђлмђннећ "Пђйгамбђр - намђ"
китабы, гомумђн, пђйгамберлек тарихын љйрђнњгђ багышланган. Бу  китапта

Мљхђммђд пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмгђ кадђр килгђн 313 пђйгамбђр турында искђ
алына. Аллаџныћ соћгы пђйгамбђре хакында џђр мљселман белергђ тиешле мђгълњматлар бирелђ.

"ГАКЫЙДЂ" КИТАБЫ ДЉНЬЯ КЊРДЕ

ДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕГЕЗГЕЗГЕЗГЕЗГЕЗ

НАМАЗ  ВАКЫТЛАРЫ

кљндђлек догалар.
2013 елда "Хузур" нђшрият

йорты бу китапны янђдђн 20
000 тираж белђн рус џђм татар
теллђрендђ бастырды.

"ЗЂКЯТ" ХЂЙРИЯ ФОНДЫ САЙТЫН ЯЋАРТТЫ
Яћартылган сайтта зђкят турында тулы мђгълњмат бар. Фонд

хезмђткђрлђре ђйтњенчђ, яћартылган сайт http://zakyatrt.ru/  ха-
лыкка зђкятнећ мђгънђсен аћларга џђм Аллаџ кушкан ђлеге ђмер-
не њтђргђ ярдђм итђчђк.
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