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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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БЕЗ БЕР-БЕРЕБЕЗНЕ КАЙГЫРТЫП
ЯШЂРГЂ ТИЕШ

ДУМ РТ делегациясе Тљркиягђ сђфђр кылды

Татарстан мљфтиятенећ чит
илгђ сђфђре њзара хезмђттђшлек
мљнђсђбђтлђре кору џђм Тљрки-
ядђге дини эшлђр белђн танышу
максатыннан оештырылды.

Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин Тљркиянећ
Дин эшлђре идарђсе ќитђкчесе
Мехмет Гљрмез белђн очрашты.
Дин ђџеллђре фђн, мђгариф,
нђшрият љлкђсендђ њзара хезмђ-
ттђшлек итњ хакында сљйлђш-
телђр. Тљгђлрђк ђйткђндђ, сњз
рухи мирасны љйрђнњгђ кагы-
лышлы уртак проектлар эшлђњ,
Коръђннећ "Казан басмасы"н чы-
гару турында барды. Изге китап-
ныћ яћа нљсхђсе ТР МДН соравы
буенча танылган каллиграф
Мљхсин Демирел тарафыннан
нђсх стилендђ эшлђнде. Очрашу
нђтиќђсендђ Иске китапларны
џђм кульязмаларны љйрђнњ
њзђген булдырырга кирђк дигђн
фикергђ киленде. Мђгълњм бул-
ганча, бњгенге кљндђ дљньяныћ
тљрле иллђрендђ, бигрђк тђ
Тљркия китапханђлђрендђ татар
галимнђренећ мећлђгђн хезмђт-
лђре саклана. Џђм аларныћ књбе-
се хђзерге заман теленђ књче-
релмђгђн. Шунысы да билгеле,
кайбер китаплар берђр нљсхђдђ
генђ сакланып калган. Њзђк оеш-
тыру менђ шушы рухи байлыкны
халкыбызга кайтару юлында чи-
раттагы бер књркђм адым булыр
иде.

Мљфти хђзрђтлђре про-
фессор Мехмет Гљрмезне Та-
тарстан мљселманнары Диния
нђзарђте эшчђнлеге белђн та-
ныштырып, аћар республика-
дагы дини вђзгыять џђм мљфти-
ят хакында тљшерелгђн фильм-
ны тђкъдим итте. Ђлеге фильм
татар, рус, инглиз, тљрек теллђ-
рендђ эшлђнде.

Шулай ук мљфти Камил
хђзрђт нђзарђтнећ алдагы ел-
ларга ниятлђгђн эшлђре белђн
таныштырды. Мехмет Гљрмез
мљфтигђ џђм республиканыћ
дини делегациясенђ мљфтият
эшчђнлеге белђн таныштырган-
нары љчен рђхмђтен ќиткерде.
Ул Тљркиянећ Дини эшлђр ида-
рђсе белђн Татарстан мљфтияте
арасында нђтиќђле хезмђттђш-
лек алып баруга љметен белдер-
де.

Мехмет ђфђнде њзе дђ татар
дин галимнђренећ хезмђтлђрен
љйрђнђ, хђтта ул татар дин бел-
гече-фђлсђфђче, публицист Муса
Бигиевка багышланган доктор-

лык диссертациясе яклаган. Ка-
мил хђзрђт белђн очрашу бары-
шында да ул XIX гасыр ахыры - XX
гасыр башы татар дин белгечлђ-
ре турында сљйлђште.

Мљфтият вђкиллђре Коръђн
љйрђнњ буенча уку-укыту про-
граммалары белђн таныштылар.
Тљркия Дин эшлђре идарђсенећ
мђгариф департаменты директо-
ры Али Ђрбаш мљфтият вђкиллђ-
ренђ уку-укыту программалары
турында сљйлђде. Аерым алганда,
департамент ќитђкчесе  имам-
нар љчен Коръђн љйрђнњ курсла-

ры программасы, Изге китапны
бала чактан ук яттан белњчелђр –
коръђнхафизлар ђзерлђњгђ кагы-
лышлы тђртиплђр белђн таныш-
тырды.

Моннан тыш Мљфти Камил
хђзрђт Сђмигуллин ќитђкчеле-
гендђге ТР МДН делегациясе
Тљркиягђ сђфђре кысаларында
Дин эшлђре идарђсенећ Голђма-
лар шурасы ђгъзалары белђн оч-
рашты. Очрашуда Татарстан
мљфтие нђзарђтнећ Голђмђлђр
шурасы эшчђнлеге џђм њзара
хезмђттђшлек итњ мљџимлеге ха-
кында ќиткерде. Тљркиягђ
сђфђр кысаларында диния нђза-
рђте делегациясе шулай ук Ђнка-
ра дђњлђт университетында бул-
ды. Биредђ алар теология фа-
культеты белђн таныштылар.
Университетта мљфтигђ Муса Би-
гиев, Ризаэддин Фђхреддин, Ши-
џабетдин Мђрќани турындагы
тљрекчђ китапларны бњлђк ит-
телђр.

 Татарстан вђкиллђрен уку
йортында профессор Ис-

ренећ Аййуп районы мљфтие
Мњђммђр Ђйђн татарстанлылар
хљрмђтенђ бђйрђм табыны оеш-
тырды џђм дини оешма эшчђн-
леге белђн таныштырды. Шун-
нан соћ ТР МДН делегациясе Ха-
секи џљнђри белем њзђгендђ
булды. Камил хђзрђт биредђ
укыту системасы белђн таныш-
ты, њзђкнећ директоры Ђдил
Бор белђн аралашуда Татарстан-
да дини уку йортлары љчен
эшлђнгђн бердђм уку-укыту
стандартлары турында сљйлђде.
Камил хђзрђт њзђктђ белем алу-
чы Урта Азия республикаларын-
нан килгђн шђкертлђр белђн дђ
аралашты. Аларга Татарстанда
ислам њсеше турында сљйлђде.

Истамбул шђџђренђ эшлек-
ле сђфђр ISAM исламны љйрђнњ
њзђгендђ дђвам итте. Њзђкнећ
директор урынбасары Тунќай
Башоглу мљфтият вђкиллђренђ
биредђ алып барылган эшчђн-
лек турында сљйлђде. Китап-
ханђ, тикшерњ лабораториясе
џђм бина њзенчђлеклђре белђн
таныштырды.

ТР МДН делегациясе Истам-
бул мљфтие Рахми Яран белђн
очрашты. Яран Камил хђзрђт
белђн сљйлђшњ барышында Та-
тарстанга књптђн тњгел кылган
сђфђре турында ќылы искђ
алды. "Китаплар нђшер итњ, фђн
џђм мђгариф љлкђсендђ хезмђ-
ттђшлегебезне ныгытырга
кирђк, чљнки Тљркия џђм Татар-
стан мљселманнарыныћ дустанђ
мљнђсђбђте бай тарихка ия. Без
бер-беребезне кайгыртып
яшђргђ тиеш", - диде мљфти Рах-
ми Яран. Очрашу барышында
ике мљфтият ќитђкчесе бњгенге
кљндђ ирешкђн ућышлар турын-
да сљйлђде, тђќрибђ уртаклаш-
ты џђм мђгариф љлкђсендђ хез-
мђттђшлек итњ буенча фикер
алышты. Камил хђзрђт Татарстан
мљфтиятенећ проектлары ту-
рында сљйлђде, ТР МДН эшчђн-
леген чагылдырган видеопре-
зентация књрсђтте. Хљрмђт
йљзеннђн  ике мљфти бер-бер-
сенђ истђлекле бњлђклђр тап-
шырды.

мђгыйль Хаккы Унал каршы алды.
Остаз ђфђнде университетныћ
уку-укыту программалары хакын-
да сљйлђде. Татарстанлылар уни-
верситет аудиториялђрен, китап-
ханђсен карагач, студентлар

белђн аралаштылар. Биредђ без-
некелђр Россия ислам институты-
ныћ рђсми юлламасы нигезендђ
магистратурада укыйлар, татар
дин ђџеллђре мирасын
љйрђнђлђр.

Мљфтият вђкиллђре Тљркия-
нећ дин эшлђре буенча идарђсе-
нећ "Вђкыф динђяте"ндђ булды.
Биредђ оешманыћ попечи-
тельлђр шурасы рђисе Мђзџђр
Билгин белђн очрашу њтте. Татар-
стан кунакларын Тљркиянећ
вђкыф системасын њстерњ тђќри-
бђсе белђн таныштырдылар џђм
бу юнђлештђ њзара хезмђттђшлек
итњ юлларын барладылар. Моћар-
дан тыш,  Тљркиянећ дин эшлђре
буенча идарђсенећ мђгариф де-
партаменты директоры Али Эр-
баш џђм Халыкара департамент
ќитђкчесе Хђлиф Кескен белђн
дђ очрашулар булды. Анда њзара
хезмђттђшлек итњ мђсьђлђлђре
каралды.

 ТР МДН делегациясе Истам-
бул шђџђрендђ нђтиќђле очра-
шулар њткђрде. Истамбул шђџђ-

Мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллин ќитђкчелегендђге
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте делегациясе
Тљркиягђ эшлекле сђфђр кылды. Делегация составына
мљфтинећ  беренче урынбасары Рљстђм хђзрђт Батров, ТР
МДН аппараты ќитђкчесе Ришат Хђмидуллин, нђзарђт-
нећ халыкара мљнђсђбђтлђр бњлеге ќитђкчесе Хђйдђр
Камалетдинов керде. Шулай ук Татарстан Президентыныћ
дини берлђшмђлђр белђн багланышлар идарђсе башлы-
гы Илнур Гатауллин, Россия мљселман эшкуарлар ассоци-
ациясе ќитђкчесе Марат Кабаев та мљфти белђн бергђ
сђфђр кылды.

РЕКТОРНЫ
ЮБИЛЕЕ
БЕЛЂН

КОТЛАДЫЛАР

Т а т а р с т а н
мљфтие урынбаса-
ры, Россия ислам ин-
ституты ректоры
Рђфыйк Мљхђммђт-
шинга 60 яшь тулды.
Мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллин Рђфыйк
ђфђндене Татарстан
мљселманнары Ди-
ния нђзарђте џђм
шђхсђн њз исе-
меннђн юбилее
белђн котлады:

"Рђфыйк хђзрђт, Сез
Россия мљселманнарына
дистђ еллар дђвамында
динебез њсеше љчен зур
тырышлыклар куючы га-
лим, остаз,  зыялы,
мљхтђрђм шђхес буларак
билгеле. Дини мђгариф,
фђн љлкђсендђ кић колач-
лы эшчђнлек алып баруы-
гыз барча татарларда со-
клану, ихтирам хисе уята!
Бњгенге кљндђ Сез укыткан,
кићђш биргђн џђм ярдђм
кулы сузган  йљзлђгђн
шђкертлђр љммђтебезгђ
тырышып хезмђт итђ.
Иманлы, динле џђм нык
рухлы булырга чакырып
кылган књркђм гамђллђре-
гез безгђ дини эшчђнлек
алып баруда њрнђк булып
тора. Динебез, республика-
быз џђм халкыбызныћ ал-
гарышы љчен куйган хезм-
ђтегез љчен Аллаџы Тђгалђ
њзегезне, гаилђгезне, ту-
ганнарыгызны  нигъмђтлђ-
ре белђн куандырып тор-
сын,  књћел тынычлыгы
бирсен!  Эшлђрегезне ућ
кылып, изге гамђллђрегез-
нећ ђќер-савапларын мул-
дан бирсен! Раббыбызныћ
чиксез рђхмђтенђ, дљнья-
ахирђт бђхет-сђгадђтенђ
ирешергђ насыйп итсен.

Аллаџка итђгать итеп,
ярдђменђ љметлђнеп кыл-
ган догаларыбыз кабул-
лардан булып, ил-
кљннђребезгђ тынычлык-
иминлек, бђрђкђт язсын!
Амин".

Рђфыйк Мљхђммђт-
шин Татарстан Республи-
касыныћ  "Аеруча хезмђт
књрсђткђн љчен" медале
белђн бњлђклђнде.

Ђлеге зур бњлђк рес-
публиканыћ дђњлђт, икъти-
сад, социаль џђм мђдђни
њсешенђ зур љлеш керткђн
љчен бирелђ.
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НИЯЗ ХЂЗРЂТ САБИРОВ –
ИЌТИМАГЫЙ СОВЕТ

ЂГЪЗАСЫ

Нурлат районыныћ борынгы, тарихи
авылы Кизлђњдђ беренче мђртђбђ "Кизлђњ
укулары" оештырылды.  "Кизлђњ укуларын
њткђрњ безнећ бурыч. Чљнки без ќирлек хал-
кына, яшьлђргђ шђригать кушканнарын
аћлатырга, татарларныћ ислам тарихын
љйрђтергђ тиеш", - дип сљйлђде Нурлат райо-
ны имам-мљхтђсибе Айрат хђзрђт Ђюпов.

Кизлђњ авылы тарихы XVIII йљз башына барып
тоташа. Данлыклы Кизлђњ мђдрђсђсендђ њз зама-
нында Утыз Имђни, Нђќип Думави кебек танылган
шђхеслђр гыйлем алган.

Бњгенге кљндђ Кизлђњдђ ике мђчет бар. Дини,
фђнни чара яћа мђчеттђ узды џђм анда љлкђннђр
дђ, яшьлђр дђ катнашты.  Дин ђџеллђренећ тирђн
эчтђлекле вђгазьлђре, ќирлек тарихы  турындагы
чыгышлары берђњне дђ битараф калдырмады.

Мђчет имам-хатыйбы Илшат хђзрђт Динмљхђ-
ммђтов фикеренчђ, яшьлђр авылда бер ќђмђгать
булып оешып килђлђр. "Аларга динебезне, тарихы-
бызны аћлату љчен шушындый мђќлеслђр бик тђ
кирђк", - диде ул.

"Кизлђњ укулары"н алга таба республика
књлђмендђ оештырырга ниятлилђр.

БЕРЕНЧЕ
"КИЗЛЂЊ УКУЛАРЫ"

УЗДЫРЫЛДЫ

Февраль аенда Казан шђџђренећ
Ђнилђр мђчетендђ ТР МДНнећ
Голђмђлђр шурасыныћ џђм Россия
мљселман эшкуарлары ассоциациясе-
нећ уртак утырышы булды.  Ул эшку-
арлар ассоцияциясенећ беренче вице-
президенты, башкарма директоры Ай-
дар Шаџимђрданов ќитђкчелегендђ
узды.

Алар бергђлђп Россиядђ беренче булып мљсел-
ман эшкуары кодексын тљзњ љчен ќыелды.
Голђмђлђр шурасы ђгъзалары бу эшкђ югары бђя
бирде џђм аныћ ђџђмиятен билгелђде. Ђлеге до-
кументта мљселман эшкуары њзенећ эшчђнлегендђ
сакларга тиешле тљп кагыйдђлђр урын алачак.

МЉСЕЛМАН ЭШКУАРЫ
КОДЕКСЫ БАРЛЫККА

КИЛЂЧЂК

Рљстђм ХЂЙРУЛЛИН:

"АРАЛАШЫП ЯШЂРГЂ КИРЂК"
Мљфти урынбаса-

ры Рљстђм хђзрђт
Хђйруллин Казахстанда
беренче мђртђбђ њт-
кђрелњче имамнар
ќыенында катнашты.
Чара кысаларында Ка-
захстанда яшђњче мљ-
селманнарныћ тормы-
шы џђм дини эшчђнле-
ге белђн якыннан таны-
шу, њзара элемтђлђр ур-
наштыру, тђќрибђ ур-
таклашу ниятлђнелгђн
иде.

"Ислам - тынычлык
џђм татулык дине" дип
аталган форумга Казахстан
имамнары чакырылган.
Форум алдыннан "2020
елга кадђр Казахстан
мљселманнары Диния
нђзарђте эшчђнлеген њстерњ концеп-
циясе" џђм башка документлар
ђзерлђнгђн. Ђлеге документлар ты-
нычлык, ватанпђрвђрлек, милли го-
реф-гадђтлђргђ хљрмђт, Казахстан хал-
кыныћ њзенчђлеклђре, гаилђлђрне,
тирђ-як мохитне саклауга кагылышлы
мђсьђлђлђрне колачлый.

***
Рљстђм  хђзрђт  ХЂЙРУЛЛИН фо-

румнан алган тђэсирлђрен, Казахстан-
дагы дини тормыш турындагы фикер-
лђрен газета укучыларыбызга да ќит-
керде:

- Тљрки кардђшлђребез казах-
лардан чакыру килгђч, мљфти Камил
хђзрђт Сђмигуллин њзе сђфђрдђ
булу сђбђпле, анда мине ќибђрде.
Элек бер дђњлђттђ яшђгђн, тљрки та-
мырлы халык белђн, аларныћ дин
ђџеллђре белђн, ђлбђттђ, безнећ
элемтђлђр моћа кадђр дђ бар иде.
Берничђ ел элек Казахстан мљфтие
Ержан кажы Маямеров њзе дђ Бол-
гарга килеп китте.

Астанада безне мљфти хђзрђт њзе
каршылады, зурлап кунак иттелђр. Без,
њз чиратыбызда, аларга мљфти Камил
хђзрђтнећ сђламнђрен ќиткердек.

Аралаша торгач, шул да ачыкланды -
Казахстан мљфтие Татарстанда, Чаллы
шђџђрендђ хђрби хезмђттђ булган
икђн, безне якын књрње шуныћ белђн
дђ бђйле, ахры.

Казахстанныћ Диния нђзарђте Ал-
матыдан башкалага - Астанага књчкђн.
Барлык чаралар да шушы шђџђрдђ
узды. Беренче кљнне мљфтилђр белђн
аларныћ Хђлђл комитетында очраш-
тык. Татарстан, Кыргызстан џђм Казах-
стан бергђлђшеп зур эшкђ тотынырга -
хђлђл индустрияне њстерњгђ кере-
шергђ ниятлилђр. Бу љлкђдђ мљфти-
ятлђр арасында хезмђттђшлек турын-
да меморандум ђзерлђнђ. Узган ел аза-
гында Казахстан делегациясе Татар-
станга да килеп киткђн иде. Ул вакытта
"Хђлђл" стандарт комитеты белђн хез-
мђттђшлек мљнђсђбђтлђре урнаштыру
турында сњз барды.

 Хђзерге вакытта хђлђл дигђн сњз
модага кереп китте бит. Кем тели - шул
тота да њз товарына хђлђл дип язып
куя. Безнећ арада махсус икътисади
зона булгач, хђлђл мђсьђлђсенђ игъ-
тибар итњ аеруча мљџим, чљнки алар
ќитештергђн продукция - безгђ, без-
неке аларга керђ. Монда хђлђл дигђн
товарны тикшереп њткђрњ турында сњз

бара. Менђ шуны тормыш-
ка ашыру ниятеннђн Казах-
стан, Кыргызстан џђм Та-
тарстан зур эшкђ тотына-
лар, Аллаџы боерса.

Астанада мљфти
хђзрђтнећ урынбасарлары
белђн танышып, алардагы
дини белем бирњ системасы
эшчђнлеге белђн дђ кызык-
сындык. Аларда да бездђге
шикелле бер дини универ-
ситет, 10 мђдрђсђ, берничђ
Коръђнне љйрђнњ њзђге
эшли икђн. Тагын бер
ђйбергђ игътибар иттем,
безгђ дђ Аллаџы тђгалђ
шуны књрергђ насыйп итсђ
иде - Диния нђзарђтенећ
хљкњмђт ярдђме белђн эшл-
ђњче мљселман телеканалы
бар. Кайсы љйгђ керсђћ дђ

мђш килеп шул каналны карыйлар.
"Иман" журналы, газеталары зур-зур ти-
ражлар белђн тарала. Барлыгы 2,5 мећ
ярым мђчет исђплђнђ. Без катнашкан
шушы "Ислам - тынычлык џђм татулык
дине" дип аталучы Казахстан имамна-
рыныћ беренче форумына 500 имам
(џђр бишенче имам) килгђн иде.

Зур иске мђчеткђ кереп чыктык,
янђшђсендђ генђ мђдрђсђ эшлђп
тора. Анда бездђн - Россиядђн килгђн
берничђ казах баласы укый икђн. Ас-
танада барлыгы сигез мђчет, тљп
мђчетлђре - "Хђзрђт Солтан"да бул-
дык. Казахлар џђр ќомга вђгазен бас-
тырып, яздырып халыкка тараталар.
Аллаџы тђгалђ бездђ дђ шуларны
эшђргђ насыйп итсђ иде.

 Џђрберебез њз мђчетлђребездђ,
њз мљфтиятендђ ябылып кына да ята
алабыз, билгеле, ђмма аралашу,
тђќрибђ уртаклашу кирђк. Шул ук уку-
укыту системасында да кулга-кул тоты-
нышып эшлђргђ була. Исламдагы чит
агымнар, дибез икђн - аларда да шул
ук проблема. Алга таба да мљселман-
нар, тљрки кардђшлђребез белђн ара-
лашып, тђќрибђ уртаклашып, каршы-
лыкларны гыйлем белђн ќићеп
яшђргђ насыйп итсђ иде.

ТР МДНнећ
дђгъвђт бњлеге
ќитђкчесе Нияз
хђзрђт Сабиров Суд
приставлары феде-
раль хезмђтенећ
Татарстан идарђсе
каршындагы Иќти-
магый совет ђгъза-
сы булды. Ул Суд
приставлары феде-
раль хезмђтенећ
Татарстан идарђсе-
нећ кићђйтелгђн
утырышында да
катнашты.

Хђзрђт њзенећ дђгъвђтлђњ эшчђнлегендђ  бурыч-
лы кешелђрдђн алимент тњлђтњ мђсьђлђсенђ аеруча
зур игътибар бирђ. 2014 елда гына да бурычлылар
саны 40 970кђ  ќиткђн. Мљселман дин ђџеллђре исђ
бу књрсђткечлђрне киметњ максатыннан џђр кљн ха-
лык арасында аларныћ хокуклары џђм бурычларын
аћлату юнђлешендђ зур эш алып бара.

МЉГАЛЛИМНЂР ГАКЫЙДЂНЕ УКЫТУ
ПРОБЛЕМАЛАРЫ ТУРЫНДА СЉЙЛЂШТЕ

ТР МДН џђм Казан (Идел буе) федераль
университеты Казан Нуры мђчете каршында-
гы Шамил мђдрђсђсе белђн берлектђ  "Мђ-
четлђр каршындагы курсларда  гакыйдђне
(ислам тђгълиматын) укыту проблемалары"
темасына тњгђрђк љстђл оештырды. Сљйлђ-
шњгђ Татарстанныћ тљрле районнарыннан
мљгаллимнђр ќыелган иде.
Шамил мђдрђсђсе директоры Камил

Вђлиуллин њзенећ чыгышында мђдрђсђнећ
эшчђнлеге турында сљйлђде. Мђдрђсђгђ
џђр елны 150гђ якын бала кабул ителђ џђм
алардан  2-4 яшьтђгелђр, 5-6 яшьтђгелђр
џђм 6-7 яшьтђгелђр љчен 3 тљркем туплана.
Мђктђпкђчђ яшьтђге балалар дђреслђрдђ
ата-аналары белђн бергђ катнаша.  Алар кы-
зыклы уен формасында оештырыла. Бел-
гечлђр фикеренчђ, бу уку-укыту процессы-
на ућай йогынты ясый. Мисал итеп чарага
килњчелђргђ дђ берничђ дђрес
књрсђттелђр. Мљгаллимнђр балалар белђн
эшлђњдђ нинди материаллар џђм методи-
калар куллану серлђре белђн бњлеште. Со-
ћыннан мљгаллимнђр њзлђре дђ, укучы ро-
ленђ кереп, дђрестђ катнаша алды.

Мђчет каршындагы курсларда ислам

тђгълиматын укыту проблемалары турында
сљйлђгђндђ катнашучылар дини белем бирњдђ ком-
плекслы караш кирђклегенђ басым ясады. Ирекле
фикер алышу барышында гакыйдђ фђнен тљрле як-
лап тирђнтен љйрђнњ, татар ќђмгыятендђ аныћ њсеш
юлларын ачыклау, аны укытуда яћа методикалар кул-
лану ђџђмияте турында да ђйттелђр.
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Рђхимле вђ шђфкатьле
Аллаџ исеме белђн...
Бар мактауларыбыз да
Раббыбызга - дљньялар
Хакименђ генђ. Пђйгам-
бђребез Мљхђммђд сал-
лђллаџу галђйџи вђ
сђллђмгђ, аныћ гаилђ-
сенђ џђм сахабђлђренђ
Аллаџныћ рђхмђте вђ
сђламе ирешсђ иде!

4 МЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂР

ТЂВЂККЂЛ ИТЊ
(АЛЛАЏЫ ТЂГАЛЂГЂ

ТУЛЫСЫНЧА
ТАПШЫРУ)

Мљхтђрђм мљселманнар!
Ислам шартларыныћ берсе

- Аллаџка таяну џђм Аћа тапшы-
ру. Ђгђр нинди дђ булса берђр
эшкђ керешергђ уйласак, без:
"Аллаџка тапшырдык", - дибез,
шулай итеп, њз гамђллђребез-
нећ язмышын Аныћ ихтыярына
тапшырабыз, Аћа љмет баглый-
быз, Аћа таянабыз. Шул
рђвешчђ гамђл кылып, бик
дљрес эшлибез дђ. Ул безнећ
љчен ић хак, ић дљрес, ић яхшы,
ић файдалы юлны сайлап ала-
чак, чљнки, безнећ бар эшлђре-
без, бар гамђллђребез дђ ахыр
чиктђ Аћа ђйлђнеп кайта.

Дђлиллђр кирђкме? "Ќир-
дђге вђ књклђрдђге яшерен бар
нђрсђлђр Аллаџы тђгалђнеке,
вђ барча эш Аћарга кайтыр, Аћа
- Аллаџка гына гыйбадђт кылы-
гыз вђ Аћа - Аллаџка тђвђккђл
кыл! Сезнећ кылган гамђллђре-
гездђн Раббыћ гафил тњгел"
("Џуд" сњрђсе, 11:123).

Кызганыч ки, хђзерге кљндђ
кешелђрнећ књбесендђ Аллаџка
љмет баглау дигђн ђйбер калма-
ды, аларныћ џђрберсе њзе ту-
рында, ќђмгыятьтђ тоткан уры-
ны, финанс хђле турында уйлый.
Берсе дђ: "Барысы да - Аллаџ
ихтыярында, бар авыр
мђсьђлђлђрнећ чишелеше дђ
Аллаџ кулында", - дими. Безнећ
књћеллђребез зђгыйфьлђнде,
алар авырый, алар сырхау.
Зђгыйфьлђнгђн књћеллђребез
Аллаџка булган ышанычны, Ал-
лаџка ышанып тапшыруны, Ал-
лаџка љмет баглауны югалткан.
Дљньяви кыйммђтлђр љстенлек
иткђн бу заманда, шулкадђр књп
максатларга ирешергђ кирђк-
лекне књреп, кешелђр болай дип
зарлана: "Ничек итеп мин болар-
ныћ барысына да ирешђ
алыйм?", "Ул кадђр балаларны
ничек итеп асрамак кирђк?",
"Мин аларныћ килђчђген ничек
итеп тђэмин итђ алырмын соћ?"
Лђкин алар бу проблемаларныћ
ућай чишелешен тђкъдим иткђн
тњбђндђге аятьне онытып
ќибђрђ: "Кеше илђ ќенне
мђгђр Мића гыйбадђт кылсын-
нар љчен генђ халык кылдым.
Мин кешелђрдђн џич ризык те-
лђмим (ягъни сорамыйм), дђхи
Мине ризыкландыруларын да
сорамыйм. Шиксез, Ул - Аллаџ
барча мђхлукатны бик ризык-
ландыручы вђ бик олуг куђт
ияседер" ("Зарият (Таратучы)",
51:56, 57, 58).

 "Ђгђр шулай булган булса",
"их, ђгђр дђ шулай килеп чыккан
булса", "шулай эшлђгђн булсам"
сњзлђрен онытыгыз. Йокларга
яткан вакытта сезнећ башлары-
гыз артык уйлардан азат булыр-
га тиеш. Чљнки кеше њзе йоклап
ятканда Аллаџ аныћ хђлен

њзгђртергђ, ђ бу кеше бу турыда
гомумђн берни дђ белми калыр-
га мљмкин.

Ђйдђгез, Мљхђммђд
пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђмнђн њрнђк алыйк,
аныћ андый хђллђр вакытында
ничек гамђл кылуын искђ тљше-
рик. Билгеле булганча, ул Аллаџ-
тан башка беркемнђн дђ курык-
маган. Телђсђ нинди хђлдђ дђ
Аћа таянган, Аћа сыгынган. Аћа
гына рљкњгъ иткђн, Аћа гына
сђќдђ кылган. Аллаџтан башка
беркемнђн берни дђ сорамаган.
Намазларны бары тик Аллаџ
ризалыгын алыр љчен генђ укы-
ган, зђкятлђрен дђ Аныћ риза-

лыгы љчен генђ биргђн. Уразаны
да Аллаџ ризалыгын алу љчен
тоткан, Аныћ љчен генђ хаќ кыл-
ган.

Коръђни-Кђримдђ болай
дип ђйтелгђн: "Ђйт: "Укыган на-
мазларым вђ бугазлаган корбан-
нарым фђкать Аллаџ ризалыгы
љчен генђ эшлђнђ вђ тере булу-
ым џђм њлмђклегем бљтен галђ-
мнђрне тђрбия кылучы Аллаџы
тђгалђ эше. Аллаџныћ џич тић-
дђше юк вђ мин џичкемне, џич-
нђрсђне Аћа тићдђш кылмаска,
фђкать Аллаџка гына халис кол
булырга Аныћ тарафыннан бое-
рылдым џђм мин мљселманнар-
ныћ ђњвђлемен". Ђйт: "Аллаџтан
башка бер мђхлукны њземђ Раб-
бым итеп алыйммы? Бљтен
вљќњднећ, бљтен мђхлукныћ
Раббысы Аллаџ Њзе генђ була
торып, џђрбер кеше ни кылса да
њзе љчен генђ кыла џђм гљнаџ
йљген йљклђњче кеше башка
џичбер кешенећ гљнаџ йљген
йљклђп алмас, соћра кайтачак
урыныгыз Аллаџ хозурында,
Аллаџ динендђ ихтилаф кылыш-
каныгыз белђн њзегезгђ хђбђр
бирер" ("Ђнгам (Терлек)" сњрђсе,
6:162, 163, 164).

"Аллаџтан башка бер
мђхлукны њземђ Раббым итеп
алыйммы?" Мондый сорау
књћеллђрне тетрђтђ. Ќавап ба-
рыбызга да билгеле. Аћа Аллаџ
Њзе њк ќавап бирђ: "Бљтен
вљќњднећ, бљтен мђхлукныћ
Раббысы Аллаџ Њзе генђ". Их,
сез, гамьсезлђр, бар булганнар-
ныћ Раббысы билгеле чакта
икенче бер Раббы эзлђргђ кир-
ђкме соћ?

Ђйдђгез, Аллаџныћ сљекле-
се - Мљхђммђд пђйгамбђр сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ
иманы ничек булуын искђ тљше-
рик ђле.

Бервакыт Ђбњ Ќђџил
Аллаџ рђсњле саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђм янына килгђн
дђ, аћа яный башлаган: "Мљ-
хђммђд, ђгђр дђ мин синећ та-

гын бер тапкыр намаз укыга-
ныћны књрсђм, мин сине аягым
белђн изеп бетерђм".

Бу вакыйга - мљшриклђр
кљчле булып, алар барысын да
њз кулларында тоткан вакытта
булган. Аллаџ Рђсњле салаллаџу
галђйџи вђ сђллђмгђ бу вакыт-
та аларныћ юлбашчысы, Аллаџ-
ныћ џђм исламныћ дошманы
Ђбњ Ќђџил янаган.

Ђ ул кемгђ янаган булып
чыга соћ? Аллаџныћ Пђйгамбђ-
ре саллђллаџу галђйџи
вђсђллђмгђ, Аныћ сљеклесенђ,
дљньяга Раббыбыздан иман
нуры, Аллаџ ярдђме турындагы
яхшы хђбђрлђрне китерњчегђ.

Аллаџныћ бар дљньяга рђхмђте
буларак ќибђрелгђн Рђсњленђ!
Коръђндђ Аллаџы тђгалђ болай
ди: "Ий Мљхђммђд галђйџиссђ-
лам, Без сине ќибђрмђдек,
мђгђр галђмнђргђ рђхмђт љчен
генђ ќибђрдек" ("Пђйгамбђр-
лђр" сњрђсе, 21:107).

Менђ шулай, Аллаџныћ
дљньяларга рђхмђте итеп кенђ
књндерелгђн Пђйгамбђре саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђмгђ Ђбњ
Ќђџилнећ: "Ђгђр дђ синећ тагын
бер тапкыр намаз укыганыћны
књрсђм, мин сине аягым белђн
таптап бетерђм", - дип ђйтергђ
кыюлыгы ќиткђн. Пђйгамбђр
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм
бу мљшрикнећ сњзлђренђ колак
салганмы, аныћ янауларыннан
куркып калганмы соћ? Юк, аныћ
књћеленђ курку да, шик тђ
кермђгђн. Киресенчђ, ул бар
мљшриклђрнећ књз алдында на-
маз укуын дђвам иткђн. Намаз
укыганда Аллаџны зикер итњдђн
дђ туктамаган. Ул барысы карап
торганда сђќдђгђ киткђн,
рљкњгъ кылган. Бары лаеклылар-
ныћ лаеклысы - Аллаџка гына
рљкњгъ кылырга ярый, башка
беркемгђ дђ рљкњгъ кылынырга
тиеш тњгел. Башны бары тик
Аллаџ каршында гына ќиргђ
ияргђ була, башка беркемгђ дђ
баш ияргђ ярамый.

Бу вакытта Ђбњ Ќђџил
кояш нурларын њзенећ кечкенђ
канатлары белђн каплап торыр-
га тырышкан бер черки кебек
кенђ булып калган. Моны
књзђтеп торган башка мљшрик-
лђр Ђбњ Ќђџилне битђрли баш-
лаган: "Син бит: "Ђгђр мин
Мљхђммђднећ тагын бер тапкыр

намаз укыганын књрсђм, аны
шушы аякларым белђн таптап
бетерђм", - дип ђйтеп, Лут џђм
Гњзза белђн ант иткђн идећ. Ул
бернигђ дђ карамый намаз уку-
ын дђвам итђ бит". Ђбњ Ќђџил
шунда ђйткђн: "Лут џђм Гњзза
белђн ант итђм, мин: "Чынлап та,
аныћ тагын бер тапкыр намаз
укыганын књрсђм, зур бер таш
белђн башын ярырмын", - дип
ђйткђн идем. Тик моны эшлим
дигђндђ генђ аныћ белђн њзем
арасында ут бљркеп торган бер
чокыр књрдем. Аныћ ялкыны
бик кљчле иде. Аннан тыш мин
анда ниндидер гђњдђлђр вђ ка-
натлар да књрдем. Шуныћ арка-

сында мин ђлеге ниятемне баш-
кара алмадым".

Шућа књрђ, нђрсђгђ дђ бул-
са ният кылсагыз, фђкать Аллаџ-
ка гына мљрђќђгать итђргђ,
ярдђм кирђк вакытта бары тик
Аннан гына ярдђм сорарга, Аны
гына зикер итђргђ кирђк.

Аннары, гомернећ чиклђн-
гђн булуын, џђрберебезне кай-
чан да булса бер вакыт кабергђ
тљшерђчђклђрен без бервакыт-
та да истђн чыгарырга тиеш
тњгел. Аллаџныћ ярдђме безгђ
ахирђттђге тормышыбыз яхшы
булсын љчен кирђк.

Кадерле мљэмин-мљселман
кардђшлђрем!

Кабергђ тљшергђч, сезне ућ
ягыгызга салачаклар. Сезнећ
тђнегезгђ, йљзлђрегезгђ туфрак
коячаклар. Фђрештђлђр килеп
сорау алгач, сез тирђн йокыга
талачаксыз џђм ул йокыдан Кы-
ямђт кљнендђ генђ уяначаксыз.

Сез кђфен дип аталган ки-
емгђ тљренгђн булачаксыз, ул
кием бер ел фасылыннан икен-
че фасылга алмашынып торма-
ячак, кирђк вакытта сезгђ
мљрђќђгать итђр яисђ ярдђм
кулын сузар љчен якын дуслары-
гыз да яныгызда булмаячак.
Сезгђ бары тик Аллаџ кына
дђшђр: "Ий колым минем, алар
синећ берњзећне калдырып кит-
те. Синећ яныћда калган булса-
лар да, алардан  бернинди дђ
файда булмаган булыр иде.
Синећ янда бары тик Мин генђ
калдым, чљнки Мин шул ки, кем
њлемнђн хали (азат)".

Ђ синећ каберећ башкалар-
га кљн саен шуны сљйлђп торыр:
"Мин - ялгызлык урыны. Мин -

караћгылык урыны. Мин - золым
урыны. Мин - елан џђм кырыга-
яклар яшђгђн йорт. Минем бар
ягымда да туфрак кына. Тђкђб-
берлђнеп минем љстемдђ йљр-
мђ. Алдагы кљннђрнећ бер-
сендђ - бђлки иртђгђ њк, бђлки
аннан да иртђрђк - мин сине
њземђ алырмын џђм шулай итеп
кысармын ки, синећ бар кабыр-
галарыћ да сынып бетђр. "Ха-
кыйкать дђрьясында йљзђм..." -
дигђн кеше миннђн књп сабак-
лар ала алыр... Бар кеше дђ
миннђн њтђр. Бары Аллаџ кына
бакый (мђћгелек), бары Аллаџ
кына њлемнђн хали (азат)".

Хљрмђтле мљселман ту-

ганнарым!
Тљп темага кире ђйлђнеп

кайтыйк ђле. Алда искђ алынган
мљшрикнећ сњзлђренђ игъти-
бар итик: "Мин њз гамђлемне
берничђ тапкыр эшлђп кара-
дым. Тик џђр очракта да аныћ
белђн минем арада ут бљркеп
торган чокыр пђйда булды, ђ
аныћ љстендђ ниндидер коточ-
кыч затлар очып йљри иде. Шућа
књрђ дђ, мин, куркып, кире чи-
гендем". Ђгђр дђ без Аллаџныћ
Кђламе шђрифтђ искђ алынган
бар хљкемнђрен дђ тулысынча
тормышка ашыра алсак, безне
беркем дђ куркыта, љркетђ, бер-
нинди кљч тђ ќићђ алмас иде.
Ђгђр без ислам тормышы белђн
чынлап торып яши башласак,
Аллаџ рђсњле Мљхђммђд  саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђм тап-
шырган динебез бар ќирдђ дђ
калкачак, књтђрелђчђк, алга
китђчђк. Пђйгамбђребез саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђм безне
сабырлыкка љндђгђн. Ул
ќићђргђ омтылганда бары Ал-
лаџка гына таянган, Аћа сыгын-
ган; гамђллђрне Аныћ ярдђ-
менђ ышанып тапшырганда
гына ќићњ мљмкин дип
љйрђткђн. Бары чын књћелдђн
шућа ышанган вакытта гына
мљмкин. Чын тђвђккђл итњ - Ал-
лаџка тулысынча тапшыру, ђгђр
Аллаџтан ихлас сорасаћ, Ул аны
башкарырга џичшиксез ярдђм
итђчђгенђ ышану ул.

Хђзер исђ, Ђбњ Ќђџил
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђмне аягы белђн
сытам дигђч, аћа ићдерелгђн
аятьлђрне карап китик: "Ђйђ
књрдећме, берђњнећ намаз уку-
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чыны намаздан тыюы тиешме,
яхшы эшме? Ул Аллаџ колы -
Мљхђммђд галђйџиссђлам
њзенећ ић зур бурычын њтђњ
љчен намаз укыганда? Ђйђ, ул
намаз укучы Аллаџ колын намаз
укудан тыю дљресме, ул
џђркемгђ яхшылыкны гына тел-
ђњче џђм хак туры юлда булса
да. Ђйђ, ул Аллаџ колын намаз
укудан тыю дљрес булырмы, ул
кешелђрне Аллаџтан куркырга
џђм гљнаџлардан сакланып, изге
гамђллђр кылырга љндђсђ дђ?
(Ђбњ Ќђџил бервакыт, ђгђр
Мљхђммђднећ сђќдђ кылганын
књрсђм, ђлбђттђ, аныћ башын
кисђчђкмен дип вђгъдђ кылды
џђм, Мљхђммђднећ сђќдђ кыл-
ганын књргђч, телђген њтђргђ
ашыгып килде, лђкин барып

ќитмичђ, барча ђгъзалары кал-
тыраган хђлдђ кире китте. Ипт-
ђшлђре: сића ни булды дип со-
рады, ул: "Минем белђн Мљ-
хђммђд арасында уттан дивар
килеп чыкты, аз гына янмыйча
калдым", - диде). Ђйђ, ул намаз-
дан тыючы кяфер, њзе Аллаџ Ки-
табы Коръђнне ялган дисђ дђ,
џђм Раббысына итагать итњдђн
вђ Аћа гыйбадђт кылудан баш
тартса да, намаздан тыямы, на-
маздан тыярга њзен хаклы са-
ныймы? Ђйђ, намаздан тыючы
ул кяфер белмиме Аллаџныћ
џђркемне књргђнен? Юк, алай
кирђкмђс, намаздан тыю - ни
кабахђт эштер, ђгђр ул бу
эшеннђн туктамаса, ђлбђттђ,
маћгай чђченнђн тотып ќђ-
џђннђмгђ љстерђрбез. Џђр эштђ
хата, ялган џђм зур гљнаџ кылу-
чыныћ маћгай чђченнђн љстер-
ђрбез. (Ул кяфер: "Минем дусла-
рым књп", - дип мактанды.) На-
маздан тыючы ул кяфер, чакыр-
сын хђзер њзенећ ярдђмчелђ-
рен! Без тиздђн газап фђрештђ-
лђрен чакырырбыз, кяферлђр-
не ќђџђннђмгђ љстерђрбез. Юк,
кирђкмђс, намаздан тыю - бик

яман, кабахђт эштер, аћа итагать
итмђ, сњзенђ колак салма, сђќдђ
кыл, намаз укы џђм Аллаџка
якын булуны кђсеп ит! (Берен-
челђрдђн ићгђн бу сњрђдђ њк
Аллаџы тђгалђ намаз укырга
ђмер бирде. Чљнки намаздан
башка иман да, дин дђ юк. Намаз
- диннећ йљрђге вђ башы)
("Галђк" сњрђсе, 96:9-19).

 Ђ сљекле Пђйгамбђре сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђмгђ Ул
менђ нилђр ђйтђ: "...Аћа итагать
итмђ, сњзенђ колак салма, сђќдђ
кыл, намаз укы џђм Аллаџка
якын булуны кђсеп ит!"

Мљхтђрђм мљселманнар!
Аллаџ беркайчан да Аћа

љмет баглаган кешегђ ќићелњ
ачысы татырга юл куймаячак.
Аллаџ беркайчан да Аннан

ярдђм сораган кешелђрне бђ-
ладђн коркармый калмаячак.

Аллаџныћ Рђсњле саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм берва-
кыт Мђккђ мљшриклђре янына -
Кђгъбђгђ якын утырган. Шулчак
алар янына Араш кабилђсеннђн
бер кеше килеп чыккан. Ул анда-
гыларга болай дигђн: "Ќђ-
мђгать, Ђбњ Ќђџил бурычын
кайтармый, кем мића бурычым-
ны алып бирергђ ярдђм итђ
ала?" Андагы мљшриклђрнећ
кљлеп ђйткђн ќаваплары тњ-
бђндђгечђ булган: "Безнећ ара-
да бурычка биргђн акчаћны
алып бирергђ сђлђтле бер кеше
бар. Ђнђ, ул кеше - кызыл кием-
ле, ак йљзле бђндђ, ул сића
ярдђм итђр", - дип, алар Мљхђм-
мђд Пђйгамбђр саллђллаџу га-
лђйџи вђ сђллђмгђ тљртеп
књрсђткђн. Араш кабилђсеннђн
булган ђлеге кеше аныћ Аллаџ-
ныћ Рђсњле саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм икђнлеген белмђгђн
џђм аћа: "Ий Аллаџныћ Рђсњле",
- диясе урынга, тњбђндђгечђ
мљрђќђгать иткђн: "Ий гарђп
туганым! Гамр ибне Џишам мића
акча бурычлы. Син мића шул

бурычны алып бирергђ ярдђм
итђ алмассыћмы?"

Аллаџныћ бар дљньяга
рђхмђте буларак књндерелгђн
Пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм ярдђм итњ дигђндђ
беркемнећ дђ гозерен кире как-
маган, бу юлы да ул ђлеге ке-
шегђ ярдђм итђргђ риза булган
џђм бурычын ала алмыйча
йљргђн шул кеше белђн Ђбњ
Ќђџилнећ љенђ киткђн. Билге-
ле булганча, Ђбњ Ќђџил каты
бђгырьле кеше булган, ул бер-
кемгђ дђ ярдђм итђргђ яратма-
ган. Лђкин Раббыбызныћ сљек-
лесе - Аллаџныћ Рђсњле саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм бер-
кемнђн дђ курыкмаган. Алар
теге кеше белђн Ђбњ Ќђџилнећ
капкасын какканнар. Эчтђн:

"Кем анда?" - дигђн тавыш ише-
телгђн. Аллаџныћ Рђсњле саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђм) аћа:
"Бу мин, Мљхђммђд", - дип ќавап
биргђн. Ђбњ Ќђџил капканы
ачып сораган: "Сића ни кирђк,
Мљхђммђд?" Аллаџныћ Рђсњле
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм
аћа болай дигђн: "Синећ бу ке-
шегђ књпме бурычыћ булса,
шуны кире кайтарып бир!"

Моны ишеткђч, Ђбњ Ќђџил
љенђ кереп киткђн џђм тиешле
акчаны алып чыгып биргђн. Бу-
рычын ала алмыйча йљргђн
кеше моћа бик тђ куанып, Ђбњ
Ќђџил кире уйлаганчы дип,
тизрђк китеп барган. Бу кешене
књргђн мљшриклђр аннан: "Ђбњ
Ќђџил бурычын сића кире кай-
тардымы?" - дип сораган. Ул
кеше: "Ђйе, ул барысын да кире
кайтарып бирде, Аллаџ Мљхђм-
мђдтђн разый булсын", - дип
ќавап биргђн.

Моны ишеткђн мљшриклђр,
Ђбњ Ќђџилнећ љенђ барып, аны
чакырып чыгарганнар да: "Ий
Ђбњ Хђкам. Син нђрсђ, ђллђ
Мљхђммђдтђн курыктыћмы?
Ђгђр дђ бу чынлап та шулай

икђн, нишлђп йљрибез без мон-
да?" - дип сораганнар. Ђбњ
Ќђџил аларга гаќђеп рђвештђ
ќавап биргђн: "Лут џђм Гњзза
белђн ант итђм, капканы ачкач,
мин Мљхђммђдне књрмђдем,
аныћ урынына анда бер арыс-
лан тора иде. Ђгђр мин бер генђ
сантиметрга алга чыксам да, ул
мине тотып алып, љзгђлђп таш-
лар иде".

Хљрмђтле мљселманнар!
Аллаџка таянуныћ нинди

нђтиќђлђргђ китергђнен књр-
дегезме? Димђк, Аллаџныћ
Њзеннђн генђ курыккан ке-
шедђн - калган бар кеше дђ кур-
качак. Ђ Аллаџтан курыкмаган
кеше - калган бар кешелђрдђн
дђ куркачак, хђтта кеп-кечкенђ
мђче балаларыннан да.

Ђгђр без Аллаџка љмет баг-
ламыйча яшђсђк, безгђ тњбђн-
дђге аятьтђ књрсђтелгђн нђр-
сђлђр белђн очрашырга туры
килђчђк: "Яки ул имансыз
рђвештђ дин тотучыларныћ га-
мђллђре (тирђн дићгездђ дул-
кынланудан барлыкка килгђн
караћгылык кеби). Ул дићгезне
дулкын каплый, ул дулкын
љстеннђн янђ дулкын каплана,
вђ ул дулкын љстен кара болыт
каплыйдыр, ошбу караћгылык-
лар - берсе икенчесенећ љстенђ
караћгылыктыр. Ошбу катлы-
катлы караћгылык астында кал-
ган кеше - ђгђр кулын чыгарса -
ифрат караћгылыктан кулын
књрергђ дђ якын булмас. Аллаџ
кемгђ иман нуры бирмђсђ,
ђлбђттђ, аныћ иман нуры бул-
мас!" ("Нур" сњрђсе, 24:40).

Мин сезгђ Аллаџка дљрес
итеп таяна џђм сыгына белњнећ
ни икђнен яхшы аћлаган бер ке-
шене мисал итеп китерђсем килђ.
Ул - Ђбњ Хђсђн Ђхмђд ибне Бенан
атлы галим (Аллаџ аћардан разый
булса иде). Бану Тулун династия-
се хакимлеге вакытында Ђхмђд
Тулун атлы бер хаким њз халкын
зур золымлыкта тоткан. Халык
вђкиллђре галимнђн ярдђм итњ-
ен њтенгђннђр: "Барып сљйлђшеп
кил ђле, безне ќђберлђњдђн тук-
тасын, гаделлек белђн хакимлек
кыла башласын".

Ђ хакимне аннан нык ку-
рыккан кешелђр уратып алган.
Алар аны, њзлђренђ файда алу
љчен, бер сђбђпсезгђ мактый
торган булган. Галим, хакимгђ
барып, болай дигђн: "Ќитђр
сића ,  њз  халкыћны  бик  књп
рђнќеттећ. Син алар љчен шак-
тый  яманлыклар  кылдыћ
инде".

Мондый мљгамђлђгђ књ-
некмђгђн хаким, галимне бђй-
лђп куярга џђм аны љч кљн буе-
на ач торган арыслан белђн бер
бњлмђгђ биклђргђ кушкан. Аныћ
хезмђтчелђре барысын да ха-
ким кушканча эшлђгђн; галимне
љч кљн буе ач торган арыслан
янында калдырганнар. Бераз
вакыттан соћ Ђхмђд Тулун џђм
аныћ яраннары галим белђн ни
булуын карарга дип килгђннђр,
бњлмђнећ ишеген ачкач, алар
менђ ни књргђннђр: олуг галим
сђќдђгђ киткђн, ђ арыслан, бер
почмакка посып, аны књзђтеп
тора икђн. Ђгђр бу вакытта Ал-
лаџныћ саклавы џђм шђфђгате
булмаса, бу галим сђќдђ кыла
алган булыр идеме? Ђ бу ач
арыслан аны тыныч кына
књзђтеп торыр идеме?

Тђкъдирлђр Хакиме рљх-

сђтеннђн тыш, беркем беркем-
нећ дђ ќанын ала алмый, бары-
сы да Аныћ хљкемендђ - ќан
иясенђ бњлеп куелган ризык та,
Ул яраткан бар мђхлукларныћ
ќаннары да. Беркем дђ Ул бил-
гелђгђн тђкъдиргђ каршы бара
алмый.

Ђхмђд ибне Бенан белђн
алга таба ни булганын язып кит-
ђсебез килђ. Шул рђвешчђ, љч
кљн буе ашамый торган арыс-
ланга ашарга дип бирелгђн бу
галим исђн-имин кала. Аны
янђдђн хаким каршына алып
килђлђр. Ибне Тулун аннан со-
рый: "Ул арыслан ничек сине
ашамады?" Галим аћа тњ-
бђндђгечђ ќавап бирђ: "Мин ач
арыслан янына ябылгач, Коръђ-
ни-Кђримнећ шушы аятен укы-
дым: "Дљньяда Раббыћныћ хљке-
менђ чыда! Бит син Безнећ књз
алдыбыздасыћ, аларныћ сића
кылган явыз эшлђрен (џђм Раб-
быћны мактап тђсбихлђр ђйтђ
торган вакытыћны да) књрђбез"
("Тур (Тур тавы)" сњрђсе, 52:48)".

Кадерле мљселман кардђш-
лђребез!

Аллаџ яклавы булганда
бернидђн дђ курыкмагыз. Бар
куркулар да Аллаџка тапшыру
каршында юкка чыксын. Њз про-
блемаларыгызга артык тирђн
кереп китмђгез. Аллаџка тапшы-
ру књп проблемаларны чишђргђ
ярдђм итђ. Адђм балалары
тљрле бђхетсезлеклђр белђн еш
очраша. Лђкин кљннђрдђн бер
кљнне сезнећ бар проблемала-
рыгыз да чишелер, кайгы-
хђсрђтлђрегез шатлыкка
ђйлђнер. Сагышлы мизгеллђре-
гезне онытып, аларны тђкъ-
диргђ калдырыгыз. Бар борчу-
ларыгызны куеп, бар проблема-
ларыгызны да Аллаџка тапшы-
рыгыз.

Кадерле мљселманнар, ми-
нем сездђн шуны сорыйсым
килђ: "Аллаџныћ књзђтњендђ
булган кешегђ борчылырга ки-
рђкме?" Юк, беркайчан да бор-
чылырга кирђкми.

Ђйдђгез, књћеллђребезне
шатлык хисе белђн тутыра тор-
ган бу аятьне тагын бер тапкыр
укыйк ђле: "Дљньяда Раббыћныћ
хљкеменђ чыда! Бит син Безнећ
књз алдыбыздасыћ, аларныћ
сића кылган явыз эшлђрен (џђм
Раббыћны мактап тђсбихлђр
ђйтђ торган вакытыћны да)
књрђбез" ("Тур (Тур тавы)"
сњрђсе, 52:48)".

Ђ Ђбњ Хђсђн Ђхмђд ибне
Бенан Аллаџ Китабыннан нђкъ
менђ шуны аћлап алган да. Ибне
Тулун аннан болай дип сораган:
"Ач арыслан белђн йљзгђ-йљз
очрашкач, син нђрсђдђн курык-
тыћ?" Галим аћа: "Мин бары тик
аныћ тљкереге мића тиюдђн
генђ курыктым, чљнки аныћ
тљкереге - нђќес, ђ ул мића
элђккђн булса - намаз укый ал-
маган булыр идем".

Менђ шул була да инде га-
мђллђрећне Аллаџка тулысын-
ча ышанып тапшыру!

Бар мактауларыбыз да Ал-
лаџка - дљньялар Хакименђ!

Раббыбызныћ Рђсњленђ
Аныћ сђламе вђ рђхмђте иреш-
сђ иде!

Татарстан
Республикасы мљфтие

Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН
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МЉСЕЛМАН БУЛМАГАННАР
ЌЂННЂТКЂ КЕРЂЧЂКМЕ?

6 МЂМЂМЂМЂМЂДРЂСЂДРЂСЂДРЂСЂДРЂСЂДРЂСЂ

Бњгенге кљндђ "Аллаџы тђгалђ - бер, ђ Аћа илтњче юллар тљрле" дигђн
фикер кић таралган. Књпчелек дљреслекнећ чагыштырмача булуын,
џђр халыкка њз диннђре элђгње џђм бу диннђрнећ, бер-берсеннђн
аерылуларына карамастан, барысыныћ да дљрес џђм Аллаџыга шу-
лай кирђк булуын раслый. Мондый фикерлђр ялган џђм бик хђтђр ада-
шу. Ислам - бердђнбер дљрес дин, аныћ туры юлыннан бару безне Тђмуг
утыннан саклаячак. Коръђни-Кђримдђ болай диелгђн: "Шиксез, Ал-
лаџы хозурында ислам дине генђ хак дин" ("Гыймран" сњрђсе, 19 нчы
аять).

Мљфтигђ соравым бар

ЌОМГАЌОМГАЌОМГАЌОМГАЌОМГА
НАМАЗЫНАМАЗЫНАМАЗЫНАМАЗЫНАМАЗЫ
ВЂГАЗЬНЕЋ СТРУКТУРАСЫ
Ќомга намазы ике љлештђн - хљтбђ

џђм вђгазьдђн тора.
Вђгазь шулай ук ике љлешкђ -

нђсыйхђт џђм рђсми љлешкђ бњленђ.
Хљтбђ
Аллаџыга мактаулар (зикерлђр) бул-

ган хљтбђ тирђн эчтђлекле ќомга нама-
зыныћ шарты булып тора. Хљтбђ шулай
ук ике љлештђн тора. Беренче љлештђ Ал-
лаџы тђгалђгђ зикер ђйтелђ, Пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу галђйџи вђ сђллђмгђ,
аныћ гаилђ ђџеллђренђ, гадел хђлиф-
лђргђ џђм кљрђштђшлђренђ изге те-
лђклђр, тђшђџџљд, диндђшлђргђ њгет-
нђсыйхђт ђйтелђ, Коъђни-Кђримнђн
љзеклђр китерелђ. Икенче љлештђ
тђкъвалыкныћ башка рђвешлђреннђн
тыш имам дингђ ышанучылар љчен дога
кыла. Хљтбђнећ ике љлеше бер-бер-
сеннђн имамныћ бераз утырып торуы
белђн бњленђ.

Хљтбђ ќомга намазы кергђн вакыт-
тан намаз башланганчыга кадђр укыла.

Хљтбђ гарђп телендђ укыла.
ВЂГАЗЬ
Вђгазь ќомга намазы кергђнче укы-

ла.
Вђгазь хљтбђгђ љстђмђ булырга, ягъ-

ни ќомга намазы ќиткђч тђ укылырга
мљмкин.

Ќомга намазын њткђрњ тђртибе

1 НЧЕ ВАРИАНТ
Ќомга намазы ќиткђнче имам дин

тотучыларга вђгазь белђн мљрђќђгать
итђ.

Мђзин ќомга намазына чакыра тор-
ган беренче азанны ђйтђ.

Имам џђм мђхђллђ халкы дњрт
рђкђгать сљннђтне укый.

Мђзин ќомга намазына чакыра тор-
ган икенче азанны ђйтђ.

Имам мљнбђргђ књтђрелђ.
Имам хљтбђнећ беренче љлешен

сљйли.
Имам мљнбђр баскычына утыра (ике

вђгазь арасында утырып тору).
Имам хљтбђнећ икенче љлешен

укый.
Имам ќомга намазыныћ фарыз љле-

шен башкару љчен мљнбђрдђн тљшђ.
Мђзин ќомга намазыныћ фарыз

љлешен башкаруга чакыручы камђт ђйтђ.
Имам ќитђкчелегендђ мђхђллђ

мљселманнары ќомга намазыныћ фарыз
љлешен укый.

2 НЧЕ ВАРИАНТ
Мђзин ќомга намазына чакыра торган

беренче азанны ђйтђ.
Имам џђм мђхђллђ халкы дњрт

рђкђгать сљннђтне укый.
Имам дин ђџеллђрен сђламли џђм

мљнбђргђ менђ.
Мђзин ќомга намазына чакыра тор-

ган икенче азанны ђйтђ.
Имам хљтбђнећ беренче љлешен

укый џђм дин тотучыларга вђгазь сљйли.
Имам мљнбђр баскычына утыра (ике

вђгазь арасында утырып тору).
Имам хљтбђнећ икенче љлешен

укый.
Имам ќомга намазыныћ фарыз љле-

шен башкару љчен мљнбђрдђн тљшђ.
Мђзин ќомга намазыныћ фарыз

љлешен башкаруга чакыручы камђт ђйтђ.
Имам ќитђкчелегендђ мђхђллђ

мљселманнары ќомга намазыныћ фарыз
љлешен укый.

Ќомга намазын кайсы вариант буен-
ча њтђњ имам-хатыйб џђм мђхђллђ халкы
белђн килештерелђ.

"Гыйбадђт кылулар
џђм дини йолалар уздыру турында

НИГЕЗЛЂМЂ"дђн

Иманлы кеше булу љчен: "Аллаџы
тђгалђ бар" яки "Мин Аллаџыга ышанам"
дип ђйтњ генђ аз. Аллаџы тђгалђ турында
дљрес књзаллау булганда, Аллаџыны Аћа
тиеш булган, лаеклы рђвештђ сурђт-
лђгђндђ, Раббыбызныћ кимчелеклђре
булмауны таныганда гына чын иманлы
кеше булырга мљмкин. Боларныћ бары-
сын да исламда гына табарга була.

Ислам - барлык пђйгамбђрлђрнећ
(галђйџиссђлам) дине. Мљселманнар
пђйгамбђрлђргђ џђм аларныћ тљрле ва-
кытларда бер аллалыкка џђм мљселман
булырга љндђгђннђренђ инаналар. Бу
ислам динендђ иман китерњнећ мљџим
бер љлеше. Чыннан да, пђйгамбђрлђрнећ
барысы да Аллаџы тђгалђгђ табынырга
љндђгђн. Лђкин алар алып килгђн канун-
нар џђм дин кагыйдђлђре тора-бара ке-
шелђр тарафыннан њзгђртелгђн. Мђсђ-
лђн, њзлђрен Муса яки Гайсђ галђйџиссђ-
ламнђрнећ дђвамчылары дип санаучы-
лар ђлеге пђйгамбђрлђр ќит-
кергђннђргђ тњгел, ђ бик нык њзгђрешлђр
кичергђн љйрђтмђлђргђ иярђлђр. Ал-
лаџы тђгалђ љйрђткђннђрне кабул
итњдђн џђм Мљхђммђд саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђмнећ пђйгамбђрлегенђ
ышанырга телђњдђн баш тарткан кешел-
ђрне берничек тђ бер Аллаџыга табыну-
чылар дип санап булмый.

Исламныћ бер баганасыннан гына да
тайпылган кеше имансызга ђйлђнђ џђм, ва-
кытында тђњбђгђ килеп, яћадан исламны
кабул итмђсђ, мђћгелектђ гафу кылынмая-

чак. Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђм сњзлђренећ дљреслеген
кире каккан џђм дингђ килергђ телђмђгђн
кешелђр хакында ни ђйтђ алабыз соћ?

Коръђни-Кђримдђ исламныћ
бердђнбер тугры юл булуын раслаучы
бик књп аятьлђр бар. Мђсђлђн: "Берђњ
ислам диненнђн башка дингђ иярсђ,
аныћ дине вђ гамђле џич кабул бул-
мый, ул ахирђттђ хђсрђтлђнњче вђ

џђлак булучыдыр" ("Гыймран" сњрђсе,
85 нчы аять).

Гамђлдђн чыгарылган диннђр Ал-
лаџы тђгалђ каршында бернинди
кыйммђткђ ия тњгел. Лђкин мљселман-
нарга ќђннђттђн урын ђзерлђп куелган,
алар моныћ белђн бик горурланалар, ђ
башкаларныћ тђмугта яначакларына
бик сљенђлђр, дип уйлау ялгыш. Џђр
иманлы кеше мљселман булмыйча
њлњдђн курка. Чљнки дин кешенећ шђхси
казанышы, аныћ хезмђтенећ нђтиќђсе
тњгел, Њзе телђгђннђрне генђ тугры юлга
љндђњче Аллаџы тђгалђнећ бњлђге ул.
Мљселман џђр кешенећ исламны кабул
итеп, Раббыбызныћ рђхмђтенђ ирешњен
тели. Моныћ љчен Аллаџы тђгалђ
ќибђргђн тугры дингђ књнђргђ кирђк.
Башка юллар ялгыш.

"Ислам турында сљйлђшик"
энциклопедиясеннђн

- Минем апам фатирын арендага
бирђ џђм аренда акчасына яши. Ул
зђкятне аренда китергђн керемнђн
тњлђргђ тиешме, ђллђ фатир бђясен-
нђнме?

- "Фђтава ђл-Хания" китабыныћ бе-
ренче томыныћ 250 битендђ болай
диелђ: "Ђгђр дђ 10000 дирџђмгђ кап-
чык (безнећ заманда 1 миллионга ма-
шина яки йорт) сатып алынып, кешегђ
арендага бирелгђннђн соћ бер ел узса,
закят бу капчыклардан (йорттан, маши-
надан) тњлђнми. Чљнки бу капчыклар

аларны сату максаты белђн тњгел, ђ ке-
рем алу максаты белђн сатып алынган".

Шулай ук  "Ђд-Дњррњл-Мохтар" ки-
табында болай диелђ: "Кулланыла тор-
ган киемнђн, йорт ќиџазларыннан,
кеше тора торган фатирлардан џђм
йортлардан џ.б. закят тњлђнми".

 Тахтавиныћ бу китапка шђрехлђ-
рендђ (1т., 392 бит):  ""Џђм башкалар"
дигђндђ тњбђндђгелђрне књз алдында
тоталар: керем китерњче кунакханђлђр
џђм кибетлђр", - диелгђн.

Шулай итеп, апагыз фатир бђя-
сеннђн  закят  тњлђргђ  тиеш  тњгел ,
лђкин аренда китергђн керем белђн
аныћ карамагында булган акча сумма-
сы нисаб бђясенђ ќитсђ (120000 сум),
шул суммадан закят тњлђргђ тиеш.

 Аллаџы  Тђгалђгђ  яхшырак
мђгълњм.

***
 - Узган елныћ 6 маенда ислам

динен кабул иттем, књп нђрсђне бел-
мим, зђкят турында сорыйсым килђ.
Мин пенсиядђ, пенсиям - 7250 сум,
эшлђмим. Мин зђкят тњлђргђ тиеш-
ме? Аны ничек исђплђргђ?

- Ислам динен кабул итњегезгђ без
бик шат, Аллаџы тђгалђ сезне ике дљнья

бђрђкђте белђн бњлђклђсен!
Ђт-Тахтави" китабыныћ  4-нче томы-

ныћ 160-нчы битендђ болай диелђ:
"Фђтава ђл-Џиндия"дђ китерелђ:  Бай
(зђкят тњлђргђ тиеш) кешенећ 200
дирџђм яки 20 динар акчасы (85г. алты-
ны, безнећ кљндђ 120 000 сум) яки, торак,
машина, кљн дђ кирђк булган ђйберлђр
(кием-салым, телефон џ.б.), йорт ќиџаз-
ларыннан тыш, бу суммага тић товары
булырга тиеш.

Ђгђр дђ сезнећ бер елдан артык
сакланган 120 000 сум акчагыз юк икђн,
сез зђкят тњлђргђ тиеш тњгел.

Аллаџы Тђгалђгђ яхшырак
мђгълњм.
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БЕЗНЕЋ ЯУЛЫККА НИ БУЛГАН?
Ђ киемнђре, сљйлђшњлђре, њз-
њзлђрен тотышлары, аяк атлау-
лары? Барысы да безгђ њрнђк
булган бит. Кунаклар киткђч,
ђниебез безгђ дђрес бирер иде.
Алар кебек салмак кына, аякны
ќиргђ тидерер-тидермђс итеп,
уртача адымнар белђн, гђњдђне
тљз тотып, ашыкмыйча гына
йљрергђ љйрђтер иде. Капка ас-
тыннан - казлар йљри торган
урыннан бу абыстайларны

РЕДАКЦИЯДЂН. Сђйдђ абыстай гап-гади дђ,бик четерекле дђ
мђсьђлђ књтђргђн. Дљресен генђ ђйткђндђ, бу хактагы бђхђслђр
инде утыз ел дђвам итђ.

Чынлап та, нигђ ђле без њзебезнећ милли киемнђребездђн, њзе-
безгђ генђ хас булган яулык бљркђнњ рђвешеннђн баш тартабыз?
Ул бит барыбызга да бик ошый, ак яулыклы акъђбилђрне књреп кем
генђ сокланмый икђн!        Кљннђрдђн беркљнне барлык татар мљсли-
мђлђре - хђтта япь-яшь кызларыбыз да ап-ак яулыкларын
дњртпочмаклап бљркђнеп урамга чыкса, башка килгђн беренче уй
ни булыр иде икђн? Болар кайсы театр сђхнђсеннђн? Флешмобмы?
Шул шул, яшьлђр чын тормышта яулыкны болай бљркђнеп йљрми.
Ну, яшьлђрчђ тњгел! Ђ менђ башларына тюрбан киеп, шарфны ђллђ
нилђр кыландырып урап йљргђн хђзерге модница-мљслимђлђребез
картайгач, сандык тљбеннђн ак яулыкларын сљйрђп чыгарып, аны
дњртпочмаклап бђйлђрлђр дисезме? Гомумђн, милли киемнђребез,
ак яулыгыбыз, дип тартышып яту кирђк микђн бњгенге заманда?
Шђригатькђ туры китереп башыбыз капланган, дияргђ дђ
мђсьђлђне куертып тормаска кирђктер, бђлки?

Кыскасы, хљрмђтле укучыларыбыз, бу бђхђсле темага сезнећ
дђ фикерлђрегезне белђсебез килђ. Бђхђслђшик, фикерлђшик, кић-
ђшлђшик ђле. Адресыбыз шул ук: Казан, Лобачевский урамы, 6 нчы
йорт;  naubahar67@list.ru.

Бисмиллђџир-рахмђнир рахиим! Гасырлар буена татар-
ныћ матур киенергђ яратканын белђбез. Ул џђрвакыт
љс-башын чиста-пљхтђ йљрткђн. Яктырак тљсне сайла-
ган, ак, яшел тљслђрдђге киемгђ љстенлек биргђн. Аша-
маса ашамаган, хђтта авыр сугыштан соћгы чорда да
љй тирђсен карап, рђшђткђлђрен яшел, зђћгђр буяу
белђн буярга тырышкан.

дњртпочмаклап бђйлђгез, ул ак
тљстђ генђ булсын, дия алмыйм.
Кемнећ ђле карчык буласы кил-
сен! Шућа књрђ мин аларга, шар-
фларыгызны баш артында
бђйлђп, бер очы белђн муенны
каплап, колак янына китереп бер-
кетеп куегыз, икенчесен књкрђккђ
тљшерегез, бик матур књренђ ул,
дим.

Мин њзем пенсиягђ чыгу
белђн ак яулыгымны таратып,
дњртпочмаклы итеп бђйлђп йљри
башладым. Карчыкларыбызныћ
кап-кара яулыкка тљренеп, яулык-
ны љчпочмаклап бљркђнеп, бу-
лавка белђн элђктереп йљрњен
њзем дђ ошатып бетермим. Шулай
да гимназиядђ "Диннђр тарихы
џђм гарђп теле фђннђрен" укыт-
канда бер мђртђбђ яулыгымны
аларча бђйлђп барган идем.

Акъђбилђр

Ђмма укучылар кабул итмђде.
Сезгђ татарча ак яулык килешђ,
башка бђйлђмђгез, диделђр. Шун-
нан соћ мин њзебезчђ генђ бђйли
башладым. Ђниебезнећ барлык
як яулыкларын тузганчыга кадђр
бђйлђп бетердем. Элек алырга
киеме дђ юк иде бит. Хђзер генђ
ул ни телђсђћ шул бар, акчаћ гына
булсын!

Кунакларны озаткач, шактый
гына уйланып утырдым. Нигђ бу
турыда бер дђ фикер йљртмђдем
икђн мин? Дљресен ђйткђндђ,
Коръђн ашларында  яулыкларын
љчпочмаклап бљркђнеп, муен ти-
рђсендђ булавка белђн элђк-
тергђн карчыкларны књреп, књћел
кимсенеп куя. Кайберсе белђн
сљйлђшеп тђ алам. Алар: "Мљсел-
ман хатын-кызларыныћ бљтен
ќире томаланган булырга тиеш,
без дљрес киенђбез", - дилђр. Мин
ђтиебез белђн аралашкан-
йљрешкђн 17 имамныћ абыстай-
ларын књреп њстем. Барысы да та-
ратып бљркђнгђн ак яулыктан,
кђшемир, йон яулыктан, ићнђ-
рендђ ефђк шђл яки ак оренбур
шђле булыр иде. Барысыныћ да
ирлђре яраганны-ярамаганны бе-
лњче коръђнхафизлар иде. Уйла-
на-эзлђнђ торгач, иске журнал-
лардан књп кенђ фоторђсемнђр
табып алдым. Барысында да
дњртпочмаклы яулык!

Безнећ ќирлектђ дђ мљсел-
ман хатын-кызлары књлмђгенећ
изње томаланган булырга тиеш.
Моны искђ алып, бик борынгы
заманнарда хатын-кызлар
књлмђкнећ эченнђн яисђ тышын-
нан књкрђкчђ кигђннђр. Яулык-
ны дњртпочмаклап бђйлђсђ, бу-
газ љлеше (муены) књренми тор-
ган булган. Хђзер дђ яулыкны
дњртпочмаклап япканда књлмђк-
нећ изњенђ игътибар ителђ,
књлмђк изње тђн књренмђслек
итеп тегелђ. Борынгыдан килгђн,
вакыт сынавын њткђн киемнђре-
без, њзебезгђ генђ хас яулык
бђйлђњ рђвеше - болар бит без-
нећ милли байлыгыбыз.

Ђссђлђђмњ галђйкњм вђ
рахмђтњллаџи вђ бђракђђтњџ!

Сђйдђ абыстай
АППАКОВА

Элек кыз балалар яулыкны менђ шулай бљркђнгђн

Дин сабагы укытылмаган
заманнарда гына кайбер милли
гореф-гадђтлђребез зђгыйфьл-
ђнде. Бу бигрђк тђ киемнђре-
безгђ кагыла. Њз телебездђ
сљйлђшми башлау белђн гореф-
гадђтлђрдђн ераклаштык шул.
Рус телендђ сљйлђшђ башладык,
аныћ киеме, гореф-гадђте килеп
керде. Бала итђкле књлмђклђре-
безне салып, "юбка" кидек.
Мода, имеш. Еллар њткђн саен
модалар да алышына барды.
Дини мђгълњматны љйрђнњгђ
игътибар итњ белђн янђ башка
яулык бђйлђнђ башлады. Дингђ
рљхсђт бирелгђн чорда татар
халкына тљреклђр киемнђр
белђн књп ярдђм итте. Аллаџныћ
рђхмђте булсын! Ђлбђттђ, алар
безгђ њз киемнђрен, яулыкла-
рын ќибђрделђр. Яћа гына
дингђ килгђн, њзенећ тарихын,
гореф-гадђтлђрен белмђгђне,
без шушы киемне кияргђ тиеш-
без, дип шатлана-шатлана буш-
лай килгђн киемнђрне кия баш-
лады. Шулай итеп, яулыкларны
љчпочмаклап бљркђнеп, муен
љлешендђ булавка белђн берке-
теп кую модага керде. Књбрђк
яшь кызлар, яшь ханымнар ара-
сында таралган бу мода олы
яшьтђгелђргђ дђ књчте. Татар
халкыныћ бик исе китмђсђ дђ,
башка миллђт кешелђренђ бу
ошап бетмђгђн, књрђсећ...

Менђ беркљнне љемђ љч рус
хатыны килеп керде. Ис-
ђнлђштек, књрештек. Гадђттђ-
гечђ, мића кем килсђ дђ њз туга-
ным кебек каршы алам. Нигђ
килгђннђрен дђ сорамадым,
алар да ђйтмђде. Чђй янында
сљйлђшђ торгач, сер ачылды.
Боларга татарларныћ яулык
бђйлђњ рђвеше ошамый икђн.
"Элек татар хатыннары сезнећ
кебек дњртпочмаклап ак яулык
бђйлилђр иде, без дђ соклана
идек. Ђйтегез ђле, ни булды
аларга? Нигђ татарлар яулыкла-

рын элеккечђ бљркђнми башла-
ды?"

- Ђйе, шулай. Сез дљрес
сљйлисез, - дим. - Борынгылар
књбрђк ак яулыкны дњртпоч-
маклап бђйлђгђннђр. Йон,
кђшемир, ефђк яулыклары
тљрле тљстђ - яшел, зђћгђр, кы-
зыл, чђчђкле-чуклы да булган.
Ђ менђ мин њзем ак тљсне
књбрђк яратам, калган тљслђр
мића килешми сыман... Бездђ
беренче чиратта киемнећ тљсе
тњгел, аныћ чиста, пљхтђ, ару
булуы мљџим (љч мђртђбђ чай-
калган булырга тиеш). Боларны
безгђ бала вакыттан ук љйрђтђ
башлыйлар, чљнки ислам дине
шуны талђп итђ. Ислам дине -
пакьлек, тынычлык дине, мил-
лђтебез - тынычлык сљюче, чи-
сталык яратучы миллђт. Хђтта
синећ кигђн киемећ дђ ке-
шелђрдђ матур, ќылы тђэсир
калдырырга тиеш.

- Без дђ шулай дибез, татар-
ларныћ гореф-гадђтлђре,
дњртпочмаклы ап-ак яулыклары
њзенђ књрђ бер ямь, ќылылык,
матурлык бирђ иде ич, - дилђр.

- Рђхмђт килњегезгђ! - дим
нђрсђ ђйтергђ дђ белмичђ.

Урамда, юлда, тукталыш-
ларда, књршелђр тарафыннан
њзем гел рђхмђт ишетђм, ђмма
мин моћа ул кадђр игътибар да
итми идем. Яшь кызлар, ки-
леннђр хђзердђн њк минем ке-
бек яулыкларын дњртпочмак-
лап ябып йљрмђслђр бит инде,
дип фикер йљртђ идем. Чакы-
рылмаган кунакларым мине уй-
ларымда гына булса да балача-
гыма кайтарды. Ђти-ђнилђрне,
туганнарны, борынгы имам-
абыстайларны искђ тљшерђм,
берђм-берђм књз алдымнан
њткђрђм. Барлык очракта да
дњртпочмаклап яулык бђйлђњ!
Бу књренеш безгђ бик борынгы
ђби-бабайларыбыздан мирас
булып килеп ирешкђн, књрђсећ.

књздђн югалганчы карап калу-
ларым исемдђ. Алар су љстенд-
ђге ак пароходлар кебек ђкрен
генђ ашыкмыйча гына атлап ба-
рырлар иде...

- Сез дљрес сљйлисез, ха-
нымнар. Без татарлар элеккеге
гореф-гадђтлђребезне куллан-
мый, милли киемнђребезне
кими башладык шул. Моныћ тљп
сђбђбе - њз телебездђн баш тар-
туыбыздадыр. Гаилђдђ туган те-
лебездђ сљйлђшмибез, мђктђп,
институтлар да сезнећ телдђ
укыта. Тел белђн сезнећ гореф-
гадђтлђрегез, киемнђрегез ки-
леп керде. Њзебезнећ бала итђ-
кле књлмђклђребезне, дњртпоч-
маклап бђйлђнгђн ак яулыкла-
рыбызны хђзер сђхнђлђрдђ џђм
Коръђн ашларында гына књрђ
башладык.

Соћгы елларда мљслимђ ту-
ташлар, ханымнар арасында
озын, ќирдђн сљйрђлеп йљри
торган књлмђклђр, итђклђр мода-

га керде. Менђ бусы инде књћел-
не ић борчый торган књренеш,
чљнки намаз укыганда џђрнђрсђ
дђ - тђнећ, књлмђгећ, башкасы да
ару, чиста булырга тиеш! Ђ бњген-
ге яшьлђребезнећ књлмђк итђкл-
ђре урам пычрагын ќыеп йљри.
Алар шул кљенчђ намазга да ба-
салар. Мине књбрђк пычрак кием
борчый, дим боларга.

Яулыкка килгђндђ, яшьлђре-
безгђ, минем кебек борынгыча
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МЂМЂМЂМЂМЂХЂББЂТ АШАХЂББЂТ АШАХЂББЂТ АШАХЂББЂТ АШАХЂББЂТ АША
МЂРХЂМЂТМЂРХЂМЂТМЂРХЂМЂТМЂРХЂМЂТМЂРХЂМЂТЛЕЛЕККЂ ЧАКЫРУЛЕЛЕККЂ ЧАКЫРУЛЕЛЕККЂ ЧАКЫРУЛЕЛЕККЂ ЧАКЫРУЛЕЛЕККЂ ЧАКЫРУ

Татарстанда Мђњлид ае "Мин Пђйгамбђребезне яратам"
акциясе белђн тђмамланды. Тљп чара башкаланыћ Кол
Шђриф мђчетендђ ќомга намазыннан соћ булды.
Ќомга намазы вђгазе Пђйгамбђребез Мљхђммђд сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђмгђ багышланды. Аннары Та-
тарстан мљселманнары Диния нђзарђтендђ эшлђњче
яшьлђр волонтерлар белђн бергђлђшеп намазга килгђн
барча халыкка "Мин Пђйгамбђребезне яратам" дигђн
сњзлђр язылган тњштамгалар џђм кечкенђ ђлђмнђр
љлђштелђр. Шулай ук хђзрђтлђребез - Татарстан мљфти-
енећ беренче урынбасары Рљстђм хђзрђт Батров џђм
Кол Шђриф мђчете имам-хатыйбы Илфар хђзрђт
Хђсђнов матбугат вђкиллђре, намаз укучылар белђн
аралашып, акциянећ максаты хакында сљйлђделђр.

8 ЯШЬЛЂРНЕКЕ - ЯШЬЛЂРЧЂЯШЬЛЂРНЕКЕ - ЯШЬЛЂРЧЂЯШЬЛЂРНЕКЕ - ЯШЬЛЂРЧЂЯШЬЛЂРНЕКЕ - ЯШЬЛЂРЧЂЯШЬЛЂРНЕКЕ - ЯШЬЛЂРЧЂ

"Мин Пђйгамбђребезне яра-
там" акциясе Татарстан мљселман-
нарын берлђштереп, Пђйгам-
бђребез Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђмгђ  карата
хљрмђт џђм ярату хисен књрсђтњ
максатыннын оештырылды. "Пђй-
гамбђребез Мљхђммђд саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм кебек
мђрхђмђтле булып џђм башкалар-
ны хљрмђт итеп, яратып ислам
кыйммђтлђрен ќиткерергђ тели-
без. Бу акция Коръђндђ язылган,
Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђм љйрђт-
кђн ислам кыйммђтлђрен, идеал-
ларын тагын бер мђртђбђ искђ
тљшерђ. Шушы рђвешле Мђњлид
ае ућаеннан оештырылган чара-
ларга йомгак  та ясыйбыз. Мљсел-
маннар џђрвакыт начарлыкка ях-
шылык белђн ќавап биргђннђр,
яхшылыкка чакырганнар. Бњген
без дђ изге гамђллђргђ љндибез,
мђрхђмђтле булырга дђшђбез", -
диде Рљстђм хђзрђт Батыр.

Илфар хђзрђт: "Џђркайсы-
бызга Пђйгамбђребез Мљхђммђд
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ
тормыш юлын белњ, аныћ гамђлл-
ђрен љйрђнњ кирђк. Без, мљсел-
маннар Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм тормы-
шына  њрнђк буларак карыйбыз
џђм явызлыкка да яхшылык белђн
ќавап кайтарырга тырышабыз. Бу
чараны њткђрњнећ максаты  - Ал-
лаџка инанучыларныћ књћеллђ-
рендђге  Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђмгђ карата
булган мђхђббђт хислђрен књр-
сђтњ, аныћ тормышын љйрђнергђ
сђбђпче булыр дип тђ љметлђнђ-
без", - дип сљйлђде.

Билгеле булганча, тњштамга-
ларныћ рђсемнђре ић башта ин-
тернет кырында таратылды. Књп
сандагы мљселманнар ђлеге
рђсемнђрне социаль челтђрлђр-
дђге шђхси битлђренђ урнаштыр-
дылар. Шулай итеп, "Мин Пђйгам-
бђребезне яратам" дигђн язулы
рђсем кић таралыш алды.

Нђзарђт тарафыннан тњш-
тамгалар яшь мљселманнар  катна-
шында њткђрелњче тљрле чаралар-
да да таратылды. 30 гыйнварда исђ
ул Татарстанныћ тљрле шђџђр-
лђрендђ књплђп љлђшенде.

 Айзирђк ГЂРЂЕВА

www.dumrt.ru
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Ике ай дђвамында укучыла-
рыбыздан викторина сораула-
рына ќаваплар џђм Пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђмгђ багышланган ши-
гырьлђр алдык. Викторинага
нђтиќђ ясау катлаулы тњгел -
кем дљрес ќавап бирђ - шул
ќићђ. Ђ менђ бер кочак шигырь
арасыннан ић-ићнђрен сайлап
алу ќићеллђрдђн булмады. Га-
зетабызныћ узган санында
ќићњчелђрнећ исемнђрен игъ-
лан иткђн идек инде. Шуларныћ
кайберлђрен Диния нђзарђтенђ
кунакка дђштек. ТР МДНнећ
дђгъвђт бњлеге белгече Тимер-
гали хђзрђт Юлдашев, Пђйгамб-

ПђйгПђйгПђйгПђйгПђйгамбђребезгђ багышлап уздырылгамбђребезгђ багышлап уздырылгамбђребезгђ багышлап уздырылгамбђребезгђ багышлап уздырылгамбђребезгђ багышлап уздырылгананананан
ккккконкурстонкурстонкурстонкурстонкурста ќићњчелђргђ бњлђклђр та ќићњчелђргђ бњлђклђр та ќићњчелђргђ бњлђклђр та ќићњчелђргђ бњлђклђр та ќићњчелђргђ бњлђклђр тапшырылдыапшырылдыапшырылдыапшырылдыапшырылды

Мђњлид бђйрђме ућаеннан "Дин вђ мђгыйшђт"нећ но-
ябрь санында Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђмгђ багышланган шигырьлђр конкурсы, ђ "Умма"
газетасында викторина игълан иткђн идек.

ђребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм турында сљйлђгђннђн
соћ, шагыйрьлђр Рифат Сђлах
џђм Нурфия Халиковага Татар-
стан мљселманнары Диния нђза-
рђте џђм "Хузур" нђшрият йор-
ты тарафыннан ђзерлђнгђн
бњлђклђрне тапшырды, аларга
иќат ућышлары телђде.

Конкурста ућышлы ши-
гырьлђре белђн катнашкан бар-
лык шагыйрьлђргђ, шулай ук
"Умма" газетасында њткђрелгђн
викторина сорауларына дљрес
ќаваплар ќибђргђн укучыла-
рыбызга да ихлас котлаулары-
бызны џђм истђлек бњлђклђре-
безне юллыйбыз.

ТАТАРСТАН МЉФТИЯТЕ ТАТАР ШЂМАИЛЛЂРЕ

КОНКУРСЫН ИГЪЛАН ИТЂ

Шђмаил - татар халкы рухи мирасыныћ аерыл-
гысыз љлеше саналучы борынгы мљселман кал-
лиграфия сђнгате. Шђмаил - буыннардан буын-
нарга књчкђн књћел догасы. Изге Коръђн аятьлђ-
ре, сњрђлђр язылган шђмаиллђр элек-электђн
татар љйлђрен бизђп, нур биреп торган. Безнећ
халык еш кына шђмаиллђрне пыялага, тљсле
фольгалар кулланып џђм милли бизђклђр тљше-
реп ясаган.

Шђмаиллђргђ бђйле тради-
циялђрне саклау џђм ныгыту
максатыннын конкурс уздырыла.
Татар шђмаиле конкурсы ТР
МДН оештырган "Минем љемнећ
шђмаиле" республика акциясе
кысаларында њткђрелђ.
КОНКУРС НОМИНАЦИЯЛЂРЕ:

Профессиональ каллигра-
фия.  Ђлеге номинациягђ пыяла-
га ясалган классик татар шђмаил-
лђре кабул ителђ.  Ќићњчелђргђ
премиялђр каралган (20 мећ сум,
15 мећ сум, 10 мећ сум). Ић яхшы
эшлђр акциянећ махсус катало-
гына кертелђчђк.  Эшлђр А4 (210
мм-297мм) -  А2 (420мм-594мм)
форматында кабул ителђ. Љстен-
лек стандарт форматларга би-
релђ (А4, А3, А2).

Џђвђскђр каллиграфия.
Ђлеге номинациядђ автор њзе
телђгђн техниканы кулланып
ясаган шамаиллђр кабул ителђ.
Ќићњчелђргђ премиялђр карал-
ган (7 мећ сум, 5 мећ сум, 3 мећ
сум). Ић яхшы эшлђр акциянећ
махсус каталогына кертелђчђк.

Балалар иќаты. Катнашу-

чыларны џђм ќићњчелђрне ис-
тђлек бњлђклђре, грамоталар,
рђхмђт хатлары кљтђ. Ић яхшы
эшлђр акциянећ махсус катало-
гына кертелергђ мљмкин.

Гаилђ ядкаре. Ђлеге номи-
нациягђ гаилђ шђмаиллђре фото-
лары кабул ителђ.
Ић њзенчђлекле
эшлђр акциянећ
махсус каталогына
кертелђчђк џђм
шђмаиллђр књр-
гђзмђсендђ урын
алачак. Гаилђ шђма-
иллђрен саклаучы-
ларга истђлек бњ-
лђклђре тапшыры-
ла. Шулай ук аларга
шђмаиллђрендђге
язулар укып књр-
сђтелђчђк џђм
тђрќемђ ителђчђк.

К о н к у р с т а
катнашкан ић ях-
шы шђмаиллђр
књргђзмђсе Кол
Шђриф мђчетендђ
15 майдан алып 15

июльгђ кадђр уздырылачак. Кон-
курска килгђн эшлђрне профес-
сиональ жюри џђм 15-21 май
кљннђрендђ њткђрелђчђк тавыш
бирњдђ катнашучылар бђяли.
Ќићњчелђр 21 майда - Идел буе
Болгарында  Исламны кабул итњ
кљнендђ игълан ителђ. Ќићњ-

челђр "Яћа гасыр" телеканалы-
ныћ татар шђмаиллђре сђнга-
тенђ багышланган тапшырула-
рында катнаша ала.

Конкурс эшлђре фотографи-
ялђрен  25 апрельгђ кадђр
info@dumrt.ru электрон почтасы-
на ќибђрергђ кирђк. Фотографи-
яне ќибђргђндђ авторныћ тулы
исеме, номинация џђм иќат эше
исеме књрсђтелергђ џђм катна-
шучы хакында кыскача мђгъ-
лњмат язылган булырга тиеш.

Конкурсны оештыручылар:
Татарстан мљселманна-
ры Диния нђзарђте, "Та-
тар сђнгате џђм мђдђни-
яте (Татар шђмаиллђре
галереясы) клубы" иќти-
магый оешмасы, "Казан
кремле" музей-тыюлы-
гыныћ Ислам мђдђнияте
музее.

Мђгълњмати
партнерлар:  "Тат-
медиа", "Яћа га-
сыр", "Хузур" нђш-
рият йорты.
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ЌЂЛИЛ ФАЗЛЫЕВ:
- Биредђ утыручы егетлђрне Ватанны

саклаучылар кљне белђн тђбрик итђсем
килђ. Менђ кайберђњлђр, андый бђйрђм
юк ул, дип ђйтђлђр инде. Акыллы кешелђр:
"Ђ моћа дђлил бармы?" - дип тђ сорыйлар.
Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђмнећ бер хђдисен китерђм: "Џђр
имамныћ артына басып намаз уку - ваќиб,
хђтта ул имам бозык булса да. Бер кеше
њлгђн булса, аћа ќеназа уку - ваќиб, хђтта
ул кеше зур гљнаџлар кылган булса да.
Илне сакларга бару - ваќиб, хђтта патша
кђфер булса да". Икенчесе: "Ватанны сљю -
иманнан". Монысын зђгыйфь хђдис дип
ђйтњчелђр дђ бар. Кешене тђрбиялђњдђ
зђгыйфь хђдислђрне файдаланырга ярый.

Бњген бала хокукы дигђн ђйбер бик
кић таралган, бигрђк тђ Кљнбатыш иллђ-
рендђ. Балага кычкырырга ярамый, су-
гарга ярамый, хђтта мђктђп бакчасында
яшелчђлђргђ су сибђргђ кушарга да яра-
мый... Ђ бит ул баланыћ хокуклары белђн
бергђ вазыйфалары да бар. Башта Ал-
лаџы тђгалђ каршында, аннары ђти-ђни,
туганнары, миллђте, ватаны каршында.
Аларны, менђ бу - безнећ ватаныбыз, без
аны сакларга, аћа хезмђт итђргђ тиеш-
без, дип тђрбиялђмђсђк, тђрбиябез
мљкђммђл булмас, дип уйлыйм.

"Мећ дђ бер хђдис" ќыентыгыннан:
"Бер сђгать постта тору - мећ ай нђфел
гыйбадђтеннђн хђерлерђк", - дигђнен
таптым. Бњген безнећ арада армия сафла-
рында 2-3 ел хезмђт иткђн кешелђр яши,
алар ничђ сђгать постта торды икђн?
Тђџђќќњткђ торабыз, нђфел намазлары
укыйбыз, њзебезчђ саваплы буласыбыз
килђ инде, ђмма нђфеллђрне њтђп кенђ
постта торган савапларны алабыз микђн?
Яшь чагында армия хезмђтен њтђп кайт-
кан ирлђрне, ќаџилияттђ яшђдегез, бер-
нђрсђ эшлђмђдегез, дип сњгђргђ ярата-
быз. Ђмма аларныћ књћеллђрен тибрђтеп:
"Сез шундый савапка ия булгансыз бит,
инде хђзер саваплы гамђллђрегезне тагы
да арттырыгыз", - дип нђсыйхђт итсђк, кот-
ласак, берни дђ югалтмабыз, иншђ Аллаџ.

Чын ирлђр чын аналардан туа, ди-
сез. Кайдан белеп була - чын анамы ул-
юкмы? Менђ тагын ике атнадан 8 нче
Март бђйрђме ќитђ, бљтен кеше аяктан
яза инде чабып. Мин хатын-кызларны

ЧЫН ИРЛЂР ЧЫН
АНАЛАРДАН ТУА

Ватанны саклаучылар кљненђ карата бњгенге ќђмгыятьтђ тљрле фи-
керлђр яши. Уйлап чыгарылган дата, ќаџилият чорыннан калган бђйрђм,
дилђр. Кайберлђре хђтта "ватан" тљшенчђсе белђн бђйле булганга ка-
бул итђ алмый. Аларга ќавап итеп, болай диясе килђ: "Без монда туган,
монда њскђн, кендек каныбыз шушы ќиргђ тамган, бабайларыбыз шушы
ил љчен башларын салган. Безнећ яратырлык, сакларлык бњтђн ватаны-
быз юк!".   ... Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтендђ "Чын ирлђр
чын аналардан туа" дип исемлђнгђн сљйлђшњ дђ очраклы гына рђвештђ
нђкъ менђ 23 нче февраль кљненђ туры китереп оештырылмагандыр.
Ђмма анда сњз "ватан" тљшенчђсе тирђсендђ ђллђ ни куертылмыйча,
беркемне дђ битараф калдырмый торган тема - ир баланы тђрбиялђњгђ
багышланды. Мђсьђлђне тљрле яклап яктыртуны књздђ тотып,  Диния
нђзарђтенећ яшьлђр бњлеге ќитђкчесе Айгљл Биктимерова ђлеге очра-
шуга дин ђџеллђрен дђ, педагогларны, психологларны да чакырган иде.
Тђрбиянећ психологик нечкђлеклђре, шђригатьтђн тайпылмыйча, бала-
га дљрес тђрбия бирњ серлђре турында педагогика фђннђре кандидаты,
Россия ислам институты мљгаллимђсе Гљлназ Галђвиева бђян итте. Ир
бала тђрбиялђњнећ педагогик аспектлары Зљбђйдђ ханым Низамова та-
рафыннан ачылды. Баш казый, хљрмђтле дин ђџеле Ќђлил хђзрђт Фаз-
лыев исђ, шђригать кануннарына таянып џђм њз тђќрибђсеннђн чыгып,
ир бала тђрбиялђњнећ, гаилђне џђм миллђтебезне саклап калуныћ њзе
инанган ысулларын аћлатты; кунакларныћ џђм тыћлаучыларныћ књп
санлы сорауларына ќаваплар бирде.

котламаска кирђк димим, ђмма хатын-
кыз булып туган љчен генђ зурлауны
дљрес дип санамыйм. Менђ ноябрь ахы-
рында Ђнилђр бђйрђме бар, ул ничектер
бик тыйнак њтђ безнећ. Ђни булсын љчен
кыз кеше ђле кияњгђ чыгып, ким дигђндђ,
бер бала табарга тиеш бит...

Чын ђни нинди булырга тиеш - баш-
та шуннан башлыйк ђле. Бњген безнећ
хатын-кызларыбыз љчен беренче чират-
та уку мљџим, аннары акчалы эш, анна-
ры карьера. Аннары вакыт калса, бђлки,
берђр бђби табармын ђле, ди ул. Кайсы
кияњгђ чыга алмый кала шунда, кайсы-
ныћ вакыт њтеп киткђн була...

Бњгенге ќђмгыятьтђ шулай ук дљрес
булмаган тагын бер књренеш бар. Берђр
очрашуга чакыралар да, менђ бу галимђ
хатын-кыз, менђ шагыйрђ хатын-кыз, менђ
ќырчы хатын-кыз, менђ депутат хатын-кыз,
дип аны тњргђ утыртып куялар... Госсовет-
та йоклап утыру љчен хатын-кыз булу
мђќбњри тњгел бит ул, аны ирлђр дђ эшли
ала. Мин бу эшлђрне хатын-кыз эшлђмђ-
сен дип ђйтмим, ђмма аныћ беренче ва-
зыйфасы - бђби табып тђрбиялђњ, ул баш-
та њз эшен эшлђсен. Бњген, миллђтне ни-
чек саклап калырга, дип ђллђ нинди ча-

ралар, форумнар уздыралар. Моныћ
љчен ике генђ ђйбер кирђк: бљтен татар
хатыны татарча сљйлђшђ торган ким
дигђндђ 3 бала њстерергђ тиеш; шул ба-
лалар ун яшьтђн намазны яратып, их-
ластан укый торган булырга тиеш. Мил-
ли-дини-демографик проблема шуныћ
белђн чишелеп бетђ! Бњген џђр биш ха-
тын-кызныћ берсе бђби таба алмый. Ике
генђ бала табып без миллђтне алга таба
алып бара алмыйбыз. Љч бала алып кайт-
маган икђн, ничу аны президиумга утыр-
тып, профессиясе љчен мактарга!

Џђм икенчесе - ир баланы ничек
тђрбиялђргђ? Хатын-кыз эш дип карье-
ра дип йљреп бљтен тормыш йљген њз
љстенђ алды. Мин эшлђмђсђм тормыш
бармый, ди ул. Шулай итеп ђрђмтамак
ирлђр тђрбияли, улларын ялкаулыкка
љйрђтђ. Малай књреп ята бит - бљтен тор-
мышны ђнисе тарта,  акчаны ђни таба. Ђ
акчаны кем таба - соћгы сњзне шул ђйтђ,
шулай бит инде. Хђзер сорау туар: хатын-
кыз эшлђмђсђ тормыш барырмы? Бљтен
Кљньяк халыкларында тормышны ир
љстерђп бара бит, ђ без булмый дибез.

- Ялгыз бала њстерњче хатыннар
бик књп хђзер. Аларга нишлђргђ?

-  Без бњген ире була торып, њз љстенђ
ир кеше вазыйфасын алган хатын-кызлар-
ны тђнкыйтьлђдек. Тол хатыннарга
килгђндђ, толлык ике тљрле булырга
мљмкин. Ире вафат була, менђ сугыш чо-
рында безнећ ђбилђр ирсез килеш биш-
алты баланы аякка бастырганнар. Берсе дђ
баласын ташламаган, берсе дђ њз-њзенђ кул
салмаган. Аллаџы тђгалђ аларга ныклык
џђм улын чын ир-егет итеп тђрбиялђргђ
мљмкинлек биргђн, чљнки ул балалар аз
гына кул астына керђ башлау белђн бњтђн
кешенећ ирлђре эшлђгђн эшне эшли баш-
лаганнар. Ђгђр син балаћны, менђ ђтиегез
булмагач, сића эшлђргђ туры килђ инде,
дип эштђн куркытмыйча њстерђсећ икђн -
була ул. "Сђбђпсез талак сорап аерылган
хатын ќђннђтнећ исен дђ сизмђс", - ди.
Ђгђр ирнећ исен ошатмыйча, я анасын
яратмыйм, дип кенђ гаилђћнђн киткђнсећ
икђн, монда инде башкача килеп чыгарга
мљмкин. Аннары ялгыз ана, улым ђтиле
кешедђн ким булмасын, дип ђй чаба, ђй
чаба инде ул, тик барып чыкмый. Улым ке-
шедђн ким булмасын димђскђ, кеше
булсын, дип ђйтергђ кирђк шул.

Ђ гаилђне саклый торган ић тљп
механизм шђригатьтђ белђсезме
нђрсђ? Мђџђр. Гарђплђрдђ ул 20-30 мећ
доллар чамасы. Шуныћ хђтле мђџђре бул-
маган егет љйлђнђ алмый. Алар ни љчен
килеп безнећ кызларны алалар. Безнећ
кызлар ђйбђт булган љчен тњгел - буш бул-
ган љчен. Мђџђр тупламасам, љйлђнђ ал-
мыйм, дип ул туганнан мал табарга омты-
ла. Менђ бу мђџђрнећ ир кешене тђрбия-
лђњдђге роле. Ул ничек тђ џљнђр њзлђште-
рергђ, эшлђргђ, ђрђм-шђрђм итмђскђ
љйрђнђ. Мђџђргђ без бик салкын карый-
быз, егеткђ авырлык китермик инде, ди-
без. Никах вакытында чын мђџђр дђ
бирђ алмаган кеше килђчђктђ синећ
кызыћны, оныкларыћны ничек ка-
рар? Гаилђсен ничек алып барыр?
Гарђплђр мђџђрнећ бер љлешен никахта,
бер љлешен ун ел эчендђ, калганын аер-
ган очракта бирђ. Менђ ул, чыгып кит,
књземђ књренмђ дип ђйтерме, кызулыгы
белђн 3 тапкыр талак кычкырырмы хатын-
га зур байлык тоттырып чыгарып ќибђр-
ђсе булгач? Безгђ дђ бу механизмнан фай-
далана башларга кирђк.

- Хђзрђт, Сез њз улларыгызны ни-
чек тђрбиялђдегез?

- Мин эшкђ љйрђтеп њстердем. Абзар
тутырып мал-туар асрадык. Абзар ќыеш-
тырырга, китап укырга куша идем. Ничек
Мљхђммђт Мђџдиевне укымаска мљмкин
инде? Кайткач эчтђлеген сорыйм, дип
китђм. Олысы укырга бик яратмый, кеч-
кенђсе мђктђпкђ кергђнче њк романнар
укый иде. Булаты: "Алмаз, синећ љчен аб-
зарны њзем ќыештырам, теге китапныћ
эчтђлеген мића сљйлђрсећ инде", - дип
ђйтђ икђн. Бозауга я йљгђн, я казык кирђк
булса, малайларга, барыгыз, тимерчедђн
ясатып алып кайтыгыз, дим. Ђнилђре:
"Син бит экономист кеше, телефоннан
шалтыратып ђйтсђћ, хђзер эшлђп
бирђлђр инде аны", - ди. Мин шалтырат-
сам, китереп тђ бирергђ мљмкиннђр. Ђ
монда малай бара, кешесен таба,
сљйлђшђ, эшлђтђ, аны књтђреп алып кай-
та... Аннары мин џђрвакытта аларныћ
кеше белђн аралашуын хупладым, берва-
кытта да: "Клубка чыкмагыз, кинога бар-
магыз", - дип љйрђтмђдем. Имам Газзђли:
"Изгелек ул кешелђрдђн качу тњгел, син
кешелђр арасында йљр, тик алар
эшлђгђн ђшђкелекне эшлђмђ", - дигђн.

Нђњбђџар КЂБИРОВА
язып алды
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Кеше язмышы хђл ител-
гђндђ, ђйтик,  кемнђрнећ-
дер зина кылганын рас-
ларга кирђк булганда
нђфрђтеннђн ялгыш:
"Ђйе, мин књрдем", - дип
ђйтеп ташласа, тегелђ-
рне ќђза кљтђ бит! Бу
хатын-кызны тњбђн-
сетњ тњгел, ђ Аллаџыныћ
аны ялган шаџитлык-
тан, гљнаџтан саклавы.
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ХАТЫНЫ ЌЂННЂТЛЕ БУЛСЫН
ЉЧЕН ИРНЕЋ БЕР СЊЗЕ ЌИТЂ

Бњгенге вђгазьдђ сњз ис-
ламда хатын-кызларныћ
хокуклары турында ба-
рачак.  “Ни љчен мђчет-
кђ йљрмисећ?”, “Ни љчен
намаз укымыйсыћ?”-
дигђнгђ њзлђрен мљсел-
ман санаучы миллђттђ-
шлђребез еш кына со-
рауга каршы сорау бе-
лђн ќавап бирђ. Гадђттђ
алар ислам дине турын-
да књп нђрсђне белми
булып чыга.

Менђ минем дустыма љлкђн
яшьтђге, укымышлы бер ханым
њзенећ  намазга басмавын болай
дип аћлаткан: “Ислам хатын-кыз-
ларны тњбђнсетђ, шућа књрђ
дингђ килђ алмыйм. Мљселман-
нар хаќга барып, Ибраџим пђй-
гамбђрнећ аяк эзлђренђ табына,
ђ бит ул њзенећ балалы хатынын
чњлдђ ташлап калдырган”.

Ђйе, исламнан ерак ке-
шелђр мљселманнарны Кђгъ-
бђгђ табына, кара ташка, пђйгам-
бђрнећ аяк эзлђренђ (Ибраџим
пђйгамбђрнећ Кђгъбђне
тљзегђндђ басып торган таштагы
аяк эзлђре) табына, дип уйларга
мљмкин. Юк, без бары тик Ал-
лаџы сњбхђђнђџњ вђ тђгалђгђ
генђ табынабыз! Аныћ кушуы бу-
енча, Кђгъбђ тарафына
карап гыйбадђт кылабыз.
Бу хакта Изге Коръђндђ
болай диелђ: “Чљнки
Мљхђммђд галђйџ-
иссђллђм Мђдинђгђ
књчкђч, сигез ай мђсќид
Ђкъсага юнђлеп намаз
укыдылар. Соћыннан Ал-
лаџыдан ђмер булды,
мђсќид Хђрамга юнђлеп
укырга” (“Бђкара”, 142,144
нче аятьлђр).

Ибраџим галђйџис-
сђллђмнећ хатынын џђм
улын чњлдђ калдырып
китњ тарихына ђйлђнеп
кайтсак, чыннан да, бу
Коръђндђ телгђ алынган
вакыйга. Хатыны Џаќђр
аныћ пђйгамбђрлегенђ,
аларны болай гына чњлдђ
ташлап китђ алмаслыгына
ышана џђм аякларына сарылып:
“Син њзећ шулай карар кылдыћ-
мы, ђллђ бу Аллаџыныћ ђмере-
ме?”- дип сорый. Ибраџим галђй-
џиссђллђм књз яшьлђре аша:
“Аллаџ ђмере”, - ди. Чынлап та,
кабул итђр љчен авыр мђгълњ-
мат: сљекле хатыныћны, кљтеп
алган газиз балаћны сусыз, ри-
зыксыз чњлдђ ничек калдырып
китмђк кирђк? Лђкин пђйгам-
бђрлђр катнашындагы вакыйга-
ларда аерым бер мђгънђ бар. Еш
кына аларныћ ни љчен шулай
эшлђгђнлеклђрен гади кешегђ
аћлавы авыр.

Ђйдђгез, Муса галђйџис-
сђллђм белђн булган очраклар-
ны искђ тљшерик ђле. Аллаџы
тђгалђ њзен бу дљньяда барын да
белњче санаган Муса галђйџис-

сђллђмнећ дђ хакыйкатькђ књз-
лђрен ача. Ул аларны Хозыр га-
лђйџиссђллђм белђн сђфђргђ
чыгара. Юлда Хозыр эшлђгђн-
нђр Муса галђйџиссђллђмнећ
акылына џич кенђ дђ сыймый.
Ни љчен ул њзлђрен елга аша
алып чыккан кешелђрнећ
кљймђлђрен тишђ? Ни љчен бер

гљнаџсыз сабыйны њтерђ? Ни
љчен њзлђрен тљн кунарга
кертмђгђн кешелђрнећ койма-
ларын рђтлђп йљри? Вакыты
ќиткђч, барысы да беленђ. Бу
гамђллђрдђ Аллаџы Раббыбыз-
ныћ зирђклеге яшеренгђн икђн.
Иртђн килеп, ярдагы   кљймђ-
лђрне урлап киткђннђр, теге ти-
шек кљймђ генђ калган, димђк,
балыкчы кљймђсен ямап балык
тота алачак, гаилђсе тук була-
чак. Тљн кунарга кертмђњче ке-
шелђр - ятимнђрнећ караучыла-
ры, ђ ишелгђн койма астында бу
балаларга тиешле мирас ята
икђн. Теге яхшы ата-анадан ту-
ган сабый исђ, бик начар кеше
булып њсђргђ тиеш булган. Бо-
ларны Њзенећ зирђклеге белђн

бары Аллаџы тђгалђ генђ белђ.
Шулай итеп, Раббыбыз Иб-

раџим галђйџиссђллђмгђ хаты-
ны белђн улы Исмђгыйльне
чњлдђ калдырырга боерса да, Ул
аларны Њз рђхмђтеннђн ташла-
мый. Соћыннан Исмђгыйль гал-
ђйџиссђллђм нђселеннђн Рђсњ-
лебез Мљхђммђд саллђллаџу га-
лђйџи вђ сђллђм туа. Књрдегез-
ме, бу эш нинди олы максат љчен
эшлђнгђн! Џаќђрныћ, баласына
су эзлђп, Сафа белђн Мђрва та-
улары арасында йљгереп йљрњ-
лђрен, шул урында – Исмђгыйль
галђйџиссђллђмнећ аяк очында
зђмзђм суы чыгуын, аныћ шул
суны азык-тљлеккђ алыштыру-
ын, бу урында юлчылар туктый
башлавын, ђкренлђп Мђккђ
шђџђре калкып чыгуын без
инде тарихтан белђбез.

Ханымныћ тагын бер соравы
– шаџитлык мђсьђлђсенђ кагыла.
“Шаџитлык иткђндђ бер ир-ат
урынына ике хатын-кыз тиеш, ди-
елгђн. Бу хатын-кызны тњбђнсетњ
тњгелмени?” – ди ул. Шђригатьтђ
шаџитлык мђсьђлђсенђ бик зур
игътибар бирелђ, чљнки никах
укытканда, нинди дђ булса ќина-
ять эшен ачканда кеше язмышы
хђл ителђ бит. Аллаџы сњб-
хђђнђџњ вђ тђгалђ ирлђрне џђм
хатын-кызларны тљрле сыйфатта
яралткан. Без – ирлђр кљтелмђгђн
хђл килеп чыкканда хислђргђ
ирек куймыйча уйлыйбыз, ана-
лизлыйбыз, аннары хђл итњ юлла-
рын карыйбыз. Ђ хатын-кызлар
исђ башта хискђ бирелђ, аннары
гына уйлап тљшенђ башлый,
нђтиќђ ясый. Кеше язмышы хђл
ителгђндђ, ђйтик,  кемнђрнећдер
зина кылганын расларга кирђк
булганда нђфрђтеннђн ялгыш:
“Ђйе, мин књрдем”, - дип ђйтеп
ташласа, тегелђрне ќђза кљтђ
бит! Бу хатын-кызны тњбђнсетњ
тњгел, ђ Аллаџыныћ аны ялган ша-
џитлыктан, гљнаџтан сак-
лавы. Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи вђ
сђллђмнећ Мигъраќдан
кайткач, ќђџђннђмдђ
књбесенчђ хатын-кызлар
булуы турындагы хђдисен
искђ тљшерегез. Яралту-
чыбыз безнећ љчен нђрсђ
яхшы, ђ нђрсђ яман булу-
ын яхшырак белђ! Калган
барлык очракларда да ир-
атлар белђн хатын-кызлар
бер њк  тавышка ия.

Мирас бњлгђндђ ир
балага аныћ ике љлеше, ђ
кыз балага бер љлеше
тиеш булу да, бер кара-
саћ, гаделсезлек кебек
инде. Моныћ да асылын-
да тирђн мђгънђ ята. Ми-
растан ике љлеш алган бу
малай њз гаилђсен ко-
рырга, хатынын, балаларын кай-
гыртырга тиеш. Ђ кыз бала ки-
яњгђ чыга, аны ире карый. Мира-
стан љлешенђ тигђн байлык та –
аныћ фђкать њзенеке генђ, бер-
кем белђн дђ бњлешђсе юк. Бу –
Аллаџыныћ гадел кануны!

Пђйгамбђребез салђллаџу
галђйџи вђ сђллђм килгђнче ха-

тын-кызларныћ бернинди дђ хо-
куклары булмаган. “Алга киткђн”
Европа галимнђре ђле моннан
берничђ гасыр элек кенђ: “Ха-
тын-кыз – кешеме?” - дигђн со-
рауга бђхђслђр алып барганнар.
Ислам хатын-кызларны биек
баскычка књтђрде. Мљселман ир

хатынын ашатырга, киенде-
рергђ, аны кайгыртырга тиеш.
Хђтта  бала табып, аны имезњдђн
баш тартса да, ир хатынын
мђќбњр итђ алмый, баласы љчен
сљт анасы табарга тиеш була. Ха-
тын-кызныћ љйне ќыештырмас-
ка, ашарга пешермђскђ дђ хакы
бар. Эшлђмим, ун эштђ эшлђп
булса да гаилђне њзећ тђэмин ит,
дисђ дђ - ул хаклы була. Ђ инде
эшли икђн, хезмђт хакын бары
њзенђ генђ тота ала.

Яулык, кием мђсьђлђсендђ
сњз чыкса, еш кына безне хатынна-
рыбызны тљренеп йљрергђ мђќ-
бњр итњдђ гаеплилђр, хокукларын
кысабыз, янђсе. Ђ кыска итђк

кигђн кыз баланы урамда телђсђ
кем књзлђргђ, бер почмакка кысар-
га да мљмкин – бу алар љчен нор-
маль књренеш! Ђгђр хатын-кыз га-
урђтен чит ирлђргђ књрсђтеп
йљрергђ, авыр эштђ чилђнергђ
“хокуклы” икђн – безгђ андый хо-
кук кирђкми. Бу бернинди хокук та,
ирек тђ тњгел, бу - коллык.

Шђригатьтђ хатын-кыз хо-
кукларыныћ тагын берсенђ –
мђџђргђ тукталасым килђ.
Мђџђр - љйлђнешкђндђ кияњ та-
рафыннан кђлђшкђ бирелђ тор-
ган бњлђк ул. Борынгы тарихи
китаплардан никах турында
укыганда мђџђр мђсьђлђсенђ

дђ тап булдым. Безнећ
ђбилђр мђџђргђ белђ-
сезме нђрсђ сораганнар?
5 сыер! Хђзер сыер хакын
40 мећ дип алсак, ђбилђ-
ребезнећ мђџђре уртача
200 мећ сумлык булган.
Кђлђшегез алтын йљзек
янына белђзеген дђ сора-
са, књпсенмђгез, егетлђр,
аларныћ моћа хакы бар.

Никах мђсьђлђсендђ
тљрле низаглар килеп чык-
масын љчен бњгенге кљндђ
Казыйлар шурасы никах
килешње проекты љстендђ
эшли. Юридик кљчкђ ия
булачак ђлеге документта
хатын-кыз, мђџђргђ шуны
бирђсећ, икенче хатын ал-
мыйсыћ, дип њзенећ шар-
тларын яза алачак. Бу да
хатын-кызларныћ хокук-
ларын кайгыртып эшлђнђ.

Ђ менђ ир-ат, љйлђнгђч мића ир-
тђнге ашка бђлеш, тљшке ашка са-
рык итеннђн шулпа ђзерлђрсећ,
дип њз талђплђрен куя алмый,
чљнки аныћ моћа хакы юк.

Бњгенге заман хатын-кызла-
ры - сђясђтчелђр дђ, ќитђкчелђр
дђ, ќђмђгать эшлеклелђре дђ.
Дљрес, Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм заманын-
да да андый актив хатын-кызлар
булган ул. Пђйгамбђребез саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ бе-
ренче хатыны Хђдичђ, мђсђлђн,
сђњдђ белђн шљгыльлђнгђн.
Ђмма никадђр актив эшчђнлек
алып барсалар да, ирлђре џђрва-
кыт алар янђшђсендђ булган,
ярдђм итеп торган. Џђм ул хатын-
нарныћ берсе дђ шђригать канун-
нарын бозмаган. Хђзерге ханым-
нарга, ник намаз укымыйсыћ,
дисђћ: “Хђзрђт, мин бит ќитђкче,
намаз укып утырсам,  эшемнђн
алырга мљмкиннђр”, – дип ќавап
бирђ. Элекке хатыннарда мондый
курку булмаган, алар Аллаџы Раб-
быбыз кушканнарны њтђмђњдђн
генђ курыккан.

Аллаџы сњбхђђнђџњ вђ
тђгалђ хатын-кызга бик књп хо-
куклар биргђн џђм бер вазыйфа-
ны – гаилђ учагын саклауны
йљклђгђн. Рабыбыз ни љчен Адђ-
мне џђм Џђваны яралткан, дип
уйлаганыгыз бармы? Бер-бер-
сендђ тынычлык тапсыннар
љчен, ир-ат арып-талып љенђ кай-
ткач, хатыны янында, гаилђсендђ
тынычлык тапсын љчен. Ире бу
дљньядан китеп барганда, мин
синнђн канђгать, дисђ ул хатын -
ќђннђтле. Ђйе, бњгенге заманда
бизнеста, сђясђттђ зур ућышлар-
га ирешкђн хатын-кызлар бар.
Ђмма ирећ синећ яныћда тыныч-
лык таба алмый икђн, ул бизне-
сыћ, карьераћ нђрсђгђ хђќђт?

Рљстђм  ХЂЙРУЛЛИН,
мљфти  урынбасары

Борынгы тарихи ки-
таплардан никах ту-
рында укыганда мђџђр
мђсьђлђсенђ дђ тап бул-
дым. Безнећ ђбилђр
мђџђргђ белђсезме нђрсђ
сораганнар? 5 сыер!
Хђзер сыер хакын 40 мећ
дип алсак, ђбилђребез-
нећ мђџђре уртача 200
мећ сумлык булган.

Хђзерге ханымнарга, ник
намаз укымыйсыћ, ди-
сђћ: "Хђзрђт, мин бит
ќитђкче, намаз укып
утырсам,  эшемнђн
алырга мљмкиннђр", -
дип ќавап бирђ. Элекке
хатыннарда мондый
курку булмаган, алар Ал-
лаџы Раббыбыз кушкан-
нарны њтђмђњдђн генђ
курыккан.
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Ахирђттђге мђћгелек
"капитал"

РЂХМЂТЛЂРЕМНЕ ЮЛЛЫЙМ

КУКМАРА мђдрђсђсендђ
олылырдан тыш район
њзђгендђ џђм авылларда

яшђњче балалар да укый. Шушы
уку елында якшђмбе мђктђбе
программасы буенча мђдрђсђдђ
80 лђп бала дини белем ала. Яшь
шђкертлђребезнећ нинди шар-
тларда укыганнарын књрсђтњ,
нинди мљгаллимнђрдђн гыйлем
алганнарын, гомумђн, нђрсђлђр
љйрђнгђннђрен ќиткерњ-аћла-
ту максатыннан књптђн тњгел
мђдрђсђдђ ата-аналар ќыелы-
шы њткђрелде.

Дини уку йорты буларак,
мђдрђсђ балаларны ислам ни-
гезлђре белђн таныштыруны,
шулай ук ђдђпле-ђхлаклы булыр-
га, тормыштагы начарлыклар-
дан читлђшергђ, љлкђннђргђ,
бигрђк тђ ђти-ђнилђргђ кара-
та хљрмђт-илтифатлылык
књрсђтергђ љйрђтњне максат
итеп куя. Ќыелышта чыгыш
ясаган мљгаллимнђр ђлеге мак-
сатныћ ата-аналар белђн бер-
лектђ тормышка ашырылырга
тиешлеген ассызыклап бил-
гелђп њттелђр. Ђлбђттђ, уку-
чылар тљрле, белемне дђ алар
тљрлечђ њзлђштерђ, ђмма бала
нинди генђ сђлђткђ ия булса да,
аны хђлђл белђн хђрамны
аерырга, ђти-ђни, ќђмгыять, ђ

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

ић мљџиме - Аллаџы тђгалђ  кар-
шында ќаваплылык тоярга
љйрђтергђ була.

- Бала кечкенђ булган ва-
кытта гел књз алдында, ђмма
њсђ тљшкђч, аны инде књзђтеп
бетереп булмый, шућа књрђ Ал-
лаџка ышану, Аныћ безне даими
књзђтеп торучы илаџи Зат бу-
луын белњ бик мљџим, -  дип
сљйлђде уку-укыту бњлеге мљди-
ре Рифат Ибраџимов. - Балалар-
ны тђрбиялђњ эшендђ хђлђл ри-
зык ашату џђм вакытны дљрес
файдаланырга љйрђтњ ић
мљџим мђсьђлђлђрдђн санала.
Еш кына књрергђ туры килђ:
мђктђптђн кайтучы укучылар
яшь организм љчен зарарлы бул-
ган чипсы, кириешка яки рол-
лтон кебек токмачны кимереп
кайталар (яшњсмерлђрнећ ку-
лында сыра шешђсе књрњ дђ
хђзер инде гадђти хђлгђ ђвере-
леп бара). Чипсы белђн тамак
ялгап кайткан бала, љстен дђ
алышмыйча, ашап-эчеп тђ
тормыйча, компьютерга "ябы-
рыла" џђм ђти-ђнисе эштђн
кайтканчы, сђгатьлђр буе
мђнсез-мђгънђсез уеннар уйный.
Хђер, урта мђктђп укытучыла-
ры белдергђнчђ, хђзер балалар-
ныћ дђрес вакытында да теле-
фон-планшетлар белђн уйнап

утырулары - гадђти књренеш. Бу
исђ аларныћ љлгерешлђренђ
џђм, гомумђн, књћел халђтенђ
шактый зур зыян сала...

Бњген ата-аналарныћ бала-
ларына аеруча игътибарлы бу-
лулары сорала. Ђмма књп га-
илђлђрдђ тђрбия эше телеви-
зор белђн компьютерга џђм
урамга "йљклђнеп", њзагымына ку-
ела. Кызганыч ки, хђзер ата-ана-
лар њзлђре дђ телевидение-ин-
тернет йогынтысына елдан-ел
књбрђк бирелђ башлады. Шушы
фикер белђн бђйле булган кызык-
лы да, гыйбрђтле дђ бер кыйсса
искђ тљшерелде ќыелышта.
...Ђдђбият укытучысы балалар-
га "Минем ић зур хыялым" дигђн
темага инша яздыра. Кичен шул
иншаларны тикшереп утырган-
да, укытучыныћ игътибарын
"Минем ић зур хыялым - телеви-
зор булу" дип башлана торган
инша ќђлеп итђ. Аны язган ма-
лай шушы телђгенђ аћлатма
биреп болай дигђн: "Ђгђр мин те-
левизор булсам, ђти-ђнием кич
буе мића карап утырырлар иде,
шактый књп вакытларын мића
багышларлар иде, минем белђн
андый-мондый хђл килеп чыкса,
"ай-вай" килерлђр иде, ђ ватыл-
сам - бик кайгырырлар иде. Ђ
ђлегђ - кљндез мин аларны

књрмим, кичен исђ - алар мине
књрми".

Дљрестђн дђ, бњген замана
техникасы шаукымы нђтиќђ-
сендђ ата-аналар белђн бала-
лар арасы ерагая бара шикелле.
Кая инде монда баланыћ књћел
халђтен кайгырту: ашатып-
эчертеп, љсте-башын рђтлђп
куя алсаћ да - бик рђхмђт... Ба-
ланыћ рухи дљньясын баету, аны
кешелекле, мђрхђмђтле, њз гам-
ђллђре љчен ќаваплы булырга
љйрђтњ - тђрбиягђ кагылышлы
бик олы, ђџђмиятле вазифа ул,
џђм моныћ турында бљтенлђй
уйламау, ђлбђттђ,  дљрес тњгел.

Ќыелышта чыгыш ясаган
мљгаллим Айрат Шђфигуллин
билгелђп њткђнчђ, мђктђп тђ,
мђдрђсђ дђ, ата-аналар да,
асылда, бер максат куя: бала
укымышлы булсын, ќђмгыять-
нећ лаеклы бер бђндђсе
дђрђќђсенђ ирешсен. Шулай да,
мђктђптђ укучыларныћ фђнни
белемнђрне яхшы њзлђштерњлђ-
ренђ љстенлек бирелсђ, ата-
аналар балаларыныћ бу тор-
мышта њз урынын табып, яхшы
урнашуларын телилђр. Мђд-
рђсђдђ исђ ђхлакый тђрбия
белђн беррђттђн тагын бер
олы, њтђ мљџим мђсьђлђ игъти-
бар њзђгендђ тора: ул да булса -

шђкертнећ бу дљньяда гына
тњгел, ахирђттђ, мђћгелек тор-
мышта да бђхетле булуы... Бу
ућайдан Айрат хђзрђт Пђйгам-
бђребез Мљхђммђд саллђллаџу
гђлђйџи вђ сђллђмнећ шундый
хикмђтле сњзлђрен мисал итеп
китерде: "Ђти-ђнинећ баласына
биргђн ић яхшы бњлђге - ул књркђм
тђрбиядер. Балага дљрес, яхшы
тђрбия бирњ - аћа бљтен дљнья
байлыгын бњлђк итњгђ караганда
да яхшырак, хђерлерђктер".

Ислам књзлегеннђн кара-
ганда, яхшы тђрбия ул -
тђњфыйклы, инсафлы булудан
тыш, фарыз-ваќиблђрне, ягъни
Аллаџы тђгалђ безгђ йљклђгђн
тљрле бурычларны да њтђргђ
тырышудыр. Дљрестђн дђ, ба-
лаларыбыз намаз укыса, гый-
бадђт, изгелек кылса, ђти-ђни-
лђре љчен шушы фани дљньяда
игелекле ярдђмче, ышанычлы
терђк булып, мђћгелектђ,
ахирђттђ бетмђс-тљкђнмђс
шатлык-сљенеч чыганагы булу-
лары да бик ихтимал, чљнки ба-
ланыћ кылган догасы бу дљнья-
дан бакыйлыкка књчкђн ђти-
ђнисе љчен аларныћ ахирђттђ-
ге мђћгелек "капиталы"...

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе

директоры

ЭЛЕК без њскђндђ, динне
яшеренеп кенђ тоталар
иде. Ђби-бабайлар без ту-

ганчы њлеп беткђнлектђн,
алардан догалар љйрђнеп њсђргђ
туры килмђде. Ђтинећ ќићгђсе
улы армиядђн кайтканчы бездђ
яшђде. Аныћ намаз укуына, дус
хатыныннан килгђн гарђпчђ
язулы хатларны укуына бик кы-
зыга идем.  Ул мића берничђ дога
љйрђтеп калдырды. Авылдаш-
ларымныћ (Арча районы Каен-
сар авылы кешелђренећ) корбан
чалуларын, сыйныф ќитђкчесе
књреп орышмаса ярар иде, дип
корбан ашларын авыл буенча
љлђшеп йљрњемне хђтерлим.
Аннан ђни атаклы Югары Курса-
да туган, анда дин кљчле булган-
дыр, аныћ 3 абыйсы да намаз
укый иде. Аларга  кунакка баргач,
яланаяк, яланбаш йљрергђ яра-
мый иде.

Аллаџы тђгалђ, телђгђне
тормышка ашсын, гарђп язуын
љйрђнсен,  дигђндер инде, мин
Арча педучилищесыннан  соћ
Казанда  ул вакытта бердђн-
бер булган университетныћ
филология факультетында
укыдым. Безгђ кљчле укытучы-

лар белем бирде, мин аларга
бик рђхмђтлемен. Кураторы-
быз булган Мљхђммђт Мђџдиев
исемен искђ алу да књп нђрсђ
турында сљйли. Урыны оќмах-
та булсын, аныћ дђреслђрен
ђле дђ сагынам. Университет-
та укыганнар югалмадылар,
тормышта њз урыннарын тап-
тылар, язучы булып китњчелђр
дђ бар.

Менђ шунда - универси-
тетта укыганда, гарђп хђреф-
лђрен љйрђнњ курслары керде.
Ќђмил абый Зђйнуллин  кыска
гына вакыт эчендђ безгђ бу
фђнне яраттыра алды. Аннан
90 нчы елларда, 9 нчы сыйныф
ђдђбиятында  "Коръђн џђм та-
тар ђдђбияты" дигђн тема бар
иде. Анда Коръђн турында кы-
зыксындырырлык итеп язылган,
хђреф љйрђтњ дђ каралган иде,
мин бу теманы укучыларыма
бик яратып укыттым. Ђмма
Коръђн укый белми идем ђле ул
вакытта. Аннан, районда "Яшел
Њзђн" газетасы оештырган кон-
курста урын алгач, мића  редак-
ция намазлык бњлђк итте.
Бњлђгемђ бик озак карап утыр-
ганым истђ. Намазны Рђшидђ

апа Исхакыйныћ намаз љйрђтњ
китабыннан карап, њзлектђн
љйрђндем, догалар ятлый баш-
ладым. Аћа да Аллаџныћ рђх-
мђтлђре ирешсен, бик тђф-
силлђп љйрђткђн.

Дњрт ел элек шђџђрлђрдђн
дђ уздырып эшли торган
мђктђбебезне ябып куйдылар...
Башта бик кайгырган идем
мђктђп беткђнгђ, эшсез калдык
бит. Пенсия яшенђ ќитсђм дђ,
кечкенђ кызымны укытып бете-
рђсе бар, кредит тњлисе бар.
Рђхмђт киявем Илдус белђн кы-
зым Гњзђлгђ, алар, Казанда эшл-
ђрсећ, дип њзлђрендђ торырга
чакырдылар. Хђзер оныкларым-
ныћ ничек њсњлђрен књреп куа-
нам.

Минем бђхеткђ, йорты-
быздан ерак тњгел Гаилђ мђче-
те ачылды џђм мића шунда уку
насыйп булды. Аллаџка мећ
шљкер, безне бик талђпчђн дђ,
тирђн  белемле Хђмдия абыс-
тай укыта. Шушы ике ел эчендђ
ислам дине турында, пђйгам-
бђрлђр, намаз, дин галимнђре
турында  књпме мђгълњмат ал-
дык, яттан књпме сњрђ љйрђн-
дек,  Коръђн уку серлђренђ дђ

тљшенђ барабыз. Курсташла-
рым  Тђнзилђ, Рузалия, Зљлфия,
Даниялђр дђ бик кешелекле, яр-
дђмчел булып чыктылар. Бик
тырышлар, сљенеп укыйлар.
Ђкренлђп књптђн хыялланга-
ныбыз чынга аша, хђзер ашлар-
да ни укыганнары да аћлашыла,
Коръђнне аћлап  укый башла-
дык... Шушы Гаилђ мђчетен
тљзеткђн џђм тљзегђн ке-
шелђргђ, бњген уку љчен  безгђ
шартлар тудырган  ќитђк-
челђргђ, џђрчак хђлебезне беле-
шеп торган мђчетнећ имам-
хатыйбы Рљстђм хђзрђт Хђй-
руллинга, абыстаебыз Хђмдия
ханымга  Аллаџныћ рђхмђт-
лђре булсын. Шушы мђчетне
ќыештырган, миченђ яккан,
каравыл торган, хезмђте
кергђн џђммђ кешегђ, бергђ
укыган тљркемдђшлђргђ бђрђ-
кђтле тормыш, зур куанычлар,
чиксез бђхетлђр, сђламђтлек,
озын гомерлђр бирсен. Балала-
рыбызга, оныкларыбызга да шу-
шында белем алуларны насыйп
ит, я Раббым!

Сљмбелђ АБДУЛЛИНА,
Яшел Њзђн

Яћа
сђхифђбез –
"Фронтовик
хатлары"
Хљрмђтле укучыла-

рыбыз! Бљек Ќићњнећ 70
еллыгы ућаеннан "Дин вђ
мђгыйшђт" газетасы
"Фронтовик хатлары"
дигђн яћа сђхифђ ачып
ќибђрђ. Бђлки сездђ дђ
ђбилђрегез гомер буе сан-
дык тљплђрендђ кадерлђп
саклаган, сагынудан књз
яшьлђренђ манчылган
хатлар сакланадыр.
Ђйдђгез, бергђлђп шул
хатларны укып, хђтер
яћартыйк ђле.  Ќићњчелђ-
рне беркемнећ дђ оны-
тырга хакы юк! Хатлары-
гызны naubahar67@list.ru
адресына ќибђрегез.
Књбрђк кеше ишетсен
љчен аларны "Азан" ра-
диосында да яћгырату,
radioazan.ru  џђм islam-
today.ru  сайтларына ур-

наштыру мљмкинлеге
дђ бар.
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Ђссђлђђмњ галђйкњм, мљхтђрђм
"Дин вђ Мђгыйшђт" газетасы хезмђткђр-
лђре! Гамђлегездђ  вђ тормышыгызда
сезлђргђ Аллаџы тђгалђ хђерле  ярдђм-
нђрен бирсен. Сезнећ "Дин вђ
мђгыйшђт" газетасы миллђттђшлђребез
арасында динебезне ныгыту юлында
књркђм  эш башкара. Машаллаџ! Биредђ
басылган џђр язма аны аћлаучылар љчен
гыйбрђтле џђм файдалы.

Мин - Татарстан Язучылар берлеге-

нећ шђрђфле ђгъзасымын. Шактый санда-
гы дљньяви ђсђрлђрдђн тыш туксанынчы
еллардан башлап ислам поэзиясен попу-
лярлаштыру юнђлешендђ дђ тырышлык
књрсђтђм. "Иман" нђшриятында Вђлиулла
хђзрђт Ягъкуп хђерхаџлыгында "Зур дога:
исме ђгъзам" (2001), "Олуг китап балкы-
шы" (2005) исемендђ сонетлар китаплары
басылып чыкты. 2007 елда  шул ук нђшри-
ятта 100 тезмђ вђгазьлђрдђн торган "Ну-
рќђлал" исемле китабым дљнья књрде.

2008 елда шигырьлђр, сонетлар џђм кай-
бер поэмаларын эченђ алган "Кыйбла"
исемле китап, "Рђгъбђт", 2011 елда "Ихлас-
лык" џђм "Нђзакђт" исемле китаплар ба-
сылды. 2012 елда "Бакый аџђћ" џђм "Игъ-
тикад" , 2013 елда "Истикамђт" дип
исемлђнгђн китапларым дљнья књрде.
Мђскђњдђ Россия Мљфтилђр Шурасы џђм
"Љмет" мђдђни - мђгариф фонды тарафын-
нан Рђсњлебез  Мљхђммђд саллђллаџу га-
лђйџи вђ сђллђмнећ Мђњлиденђ багыш-

лап оештырыла торган "Дљньяга рђхмђт
йљзеннђн ќибђрелгђн Мљхђммђд
Пђйгамбђр(саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм)" дигђн Бљтенроссия шигырь
бђйгелђрендђ ел саен катнашып, мактау-
лы урыннар яуладым.

Газетагызныћ даими укучысы була-
рак, сезнећ хљкемгђ бер ђсђр ќибђрђм.
Сезгђ эчкерсез  ихтирам белђн
Чњпрђледђн

Рафаил СИРАЌИ

"Бисмиллђџи" - кљчле корал мљэминнђрнећ  рухында.
Гадђт итсђћ, џђрдаим дђ,  бу сњрђне укырга,
Џђр гамђл башлангычына ошбу сњздђн керешсђћ -
Раббыћ сине буш калдырмас "рђхмђт" дигђн љлештђн.
Бу олуг, хикмђтле сњзнећ мђгънђсенђ тљшенњ -
Изгелек юлына кертер џђр иманлы кешене.
Бу дљньяны яманлыкка этђрњче кљчлђр бар.
Алар - шайтан. Шул лђгыйньгђ иярњче кешелђр бар.
Бу сњзлђрем шушы хакта. Колак сал, и, кардђшем.
Телђгем шул: яманлыкны фаш итђм, дип, кљрђшњ!

***
Очраштылар ике шайтан  иске мунча янында.
Берсе симез, берсе ябык - чак тора аягында.
Зђћгђрлђнгђн тиресендђ чак таралмый сљяге.

Сулуын да,  чак-чак алып, менђ нилђр сљйлђде:
-Иблис бабайныћ талђбен  ничек њтђргђ белмим...
Мин бетђм бугай, и, сафташ, бирмилђр мића берни.
Бђдрђфлђре ишеген дђ дин кушканча ачалар,
Алар кергђн мунчадан да "безнекелђр" качалар.
Терлек абзарларына да "бисмиллђџ" дип керђлђр,
Чыкканда да,  келђлђрен шулай диеп элђлђр.
Йорт хуќасы - саф ђхлаклы, намазын укый, кортка...
...Бњтђн керђ алмыйм инде мин ул иманлы йортка...
 "Бисмиллђџ" сњзен ишетеп,  калтыранды симезе -
 Хђрам ашап симергђне, (хасса, нђсел њгезе)...
 Сљйли: "Мин яшђгђн йортта - рђхђтлек ташып тора.
Монда џђркем,  ашаганда - берни ђйтми утыра.

БУ РЂХМЂТЛЂРЕБЕЗ ЌЂННЂТ
АЧКЫЧЛАРЫГЫЗ БУЛСЫН

Џђр капкан ризыклары да керђ минем карынга.
Мин -симерђм, њзлђштереп, љстђлдђ нибарын да...
Бу азгыннар оясында њз итеп бездђйлђрне,
Яшилђр, хилаф эш кылып, чљмереп хђмер-мђйне.
Сул кулга тотып ризыкны -мине тукландыралар.
Ђйдђ, кер, безнећ " ояга", хђл алырсыћ бераздан.
Ђйтербез Иблис бабайга: "Ул, аз-маз, юлдан язган..."
...Мин торган  хђмерле йортта бик тиз сафка керерсећ.
Ахырында, азгын йортны њзећ таба белерсећ..."

***
Ђлхасыйль, юкка чыгара  ќен-шайтанны "бисмиллђџ".
Бисмиллђџле булса йортыћ - џђр ќанга сафлык тула!

Гает бђйрђмнђрендђ, уку
елын тђмамлау, я балалар љчен
кышкы, ќђйге лагерьлар ачылу
ућаеннан уздырыла торган ма-
тур бђйрђмнђргђ килгђн саен
Гадел мђчете коллективыныћ
халкыбызны бђхет-сђгадђт
юлына, ныклы иманга тартуда-
гы тырышлыкларын, ару-талу
белмичђ, њз мђнфђгатьлђре, са-
улыклары-вакытлары белђн ис-
ђплђшмичђ эшлђњлђрен књреп
хозурланып кайтабыз. Ђ бу юлы
бигрђклђр дђ сокландык.
Мђчетнећ эчендђге њзгђрешне
књреп шаккаттык: шулхђтле ка-
миллек, књркђмлек белђн
њзгђртеп корганнар! Бу,
ђлбђттђ, бистђ халкыныћ џђм
мђчет коллективыныћ бердђм
тырышлыгы нђтиќђсе.

Урамда ак дивар булып,
ишелеп кар ява, књз ачкысыз бу-
ран... "Чакырган ќиргђ бар", - ди халкыбыз,
бигрђк тђ Мђњлид кебек олы бђйрђмгђ. Кар
ерып кљч-хђл белђн барып керсђк, мђчет-
тђге манзарага ис китте - асыл књлмђклђрен
киеп, аллы-гљлле яулыкларын бђйлђп љстђл
тирђсен тутырып утырган кардђшлђрнећ
йљзлђреннђн нурлар бљркелђ. Рђхмђт яугы-
рылары!

- Аллаџы сњбхђђнђџњ вђ тђгалђ Њзе дђ,
Аныћ фђрештђлђре дђ бњген сљекле хђби-
бенђ салаватлар ђйтер икђн, - дип башла-
ды сњзен мђчеттђ уку-укыту эшлђре буенча
ќаваплы мљгаллимђ Фђния абыстай
Ќђлђлиева мђќлесне ачып џђм беренче
сњзне имам-хатыйб Рљстђм хђзрђт Бакиров-
ка бирде. Коръђн сњрђлђрен укып, дога кы-
лып, хђзрђт мљбарђк телђклђрен ќиткер-
де, мђчеттђ озак еллар буе дђреслђр алып
баручы тату, бердђм мљгаллимнђр коллек-
тивына рђхмђтлђрен белдерде.

- Ђйе, Коръђн уку тљркемнђребез - го-
рурлыгыбыз, ђлхђмдњлиллђџ, - дип дђвам
итте Фђния абыстай, - њзем укыткан,

"Мљхђммђдия"не тђмамлаган укытучыла-
рыбыз 2-3 ђр класс алып баралар. Атналар
буе бљтен класс бњлмђлђре тулы халык, олы-
сы-кечесе Коръђн љйрђнђ. Менђ ике ел элек
мљгаллимнђребезне дђ љстђмђ укыта баш-
ладык. Дин галиме Равил хђзрђт Бикбаев
џђр чђршђмбе бездђ ислам нигезлђре,
мљселманныћ ђхлагы џђм Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ тормы-
шы турында вђгазьлђр сљйли.

Алга таба мђќлес табибђ Ђлфия
Џадиеваныћ моћлы-аџђћле, тирђн эчтђ-
лекле мљнђќђтлђре белђн њрелеп барды.
Џђм барыбыз бергђлђп, намаздагыча кул-
ларны књкрђккђ баглап, салаватлар
ђйттек, ђйтерсећ лђ, књћеллђребездђ
кояш балкышы! Быел икенче мђртђбђ хаќ
кылып кайткан мљгаллимђбез Финзия олы
бњлђк - зђмзђм суы белђн килгђн. Бисмил-
лђбезне ђйтеп, зђмзђм суы эчтек.

- Мљхђммђд Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђмнећ безлђрне
берлђштерђ торган бу бђйрђме мљбарђк

булсын, - диде Россиянећ Мљселман ха-
тын-кызлар берлеге рђисе Наилђ абыстай
Ќиџаншина. - Мђчеттђге бу матурлыкны
књреп шаклар каттым, танымадым хђтта.
Бу тырышлыкларыгыз љчен рђхмђтлђре-
без ќђннђт ачкычы булсын. Мђчеткђ ни-
гез салган Фердинанд хђзрђтебезнећ рух-
лары шаттыр, иншђ Аллаџ. Хатыны
Рђњфия ханымга да рђхмђт, ире эшен
дђвам иттерњдђ кљчен дђ, барлыгын да
жђллђми. Ђ эш барыбызга да ќитђрлек,
балаларны, яшьлђрне иманлы итеп
тђрбиялђп њстерњдђ бергђлђп тырышыйк.

Ќђмђгать эшлеклесе Ђлмира абыс-
тай Ђдиатуллина да ќыелган ќђмђгать-
челекне бђйрђм ућаеннан кайнар котлап,
Апаска булган сђфђре, андагы халыкныћ
ныклы иманга тартылып яшђве хакында
сљйлђде.

- Районнарга књбрђк барыйк, халык
белђн эшлђњ мљџим, - диде ул. Сљекле
Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђмнећ Мђњлиден мђдђният сарайла-

рында да њткђрђсе иде. Аныћ
дљньядагы ић изге ќанлы кеше
булуын, ић камил тђрбия њрнђге
булган яшђњ рђвешен, кылган га-
мђллђрен балаларыбызга, онык-
ларыбызга сећдерергђ бурыч-
лыбыз.

20 ел буе "Татар мљселман
календаре"н чыгарып килњче
Фђния Хуќахмђтнећ чыгышын
сђгатьлђр буе тыћлап туймас-
сыћ. Ул ђле китаплар да чыгара,
матбугатта актив катнаша, афђ-
рин,  кардђшкђебез! Бу юлы да
яћа китапларын - Мљхђммђд
Пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђмнећ чын тормышын
џђм Тукаебызныћ ни дђрђќђдђ
Аллаџы тђгалђгђ табынуын як-
тырткан гаять кљчле шигырьлђ-
ре тупланмасын књтђреп килгђн:

- Пђйгамбђрлђр солтаны
Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи

вђ сђллђмнећ тормышын књбрђк белгђн
саен ќаныћда якты нурлар арта баруын
тоясыћ. "Љммђтем, љммђтем..." - дигђн бит!
Аллаџы тђгалђ Коръђнне дљньяга тарату-
чы итеп аны сайлап алган! Без аныћ
сљннђтен ныклап љйрђнергђ тиешле. Ике
кљн ач торыр иде, ди. Бер кљнендђ тђњбђ
итђр, икенче кљнендђ шљкер кылыр иде,
ди. Менђ бу китабым аныћ тормышы ту-
рындагы чын хакыйкать. Укыгыз, њрнђк
алыгыз, гыйбрђтлђр алыгыз. Бу бђйрђмгђ
чакыруыћа рђхмђт, абыстайкаем! Очра-
шуларыбыз дђвамлы булсын!

Њзем исђ яћа гына Магнит каласын-
нан кайтып тљшкђн идем. Андагы миллђ-
ттђшлђребезнећ дин юлындагы, миллђт-
не, телне, гореф-гадђтлђребезне саклау-
дагы фидакарьлеклђре турында
сљйлђдем. Шљкер, халкыбыз иман юлын-
да; Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм сљннђтен њтђп, Изге Коръђн
кушканча яшђргђ тырыша.

Мљслимђ ШЂФЫЙК
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ГЫЙЗЗЂТЛЕ ТЉРЕК ШЂЙХЕЛИСЛАМНАРЫН
ТЕТРЂТКЂН ШЂХЕС

Ђњвђл беренче сорауга
ќавап бирик. Исламда яшђ-
мђсђк, килђчђктђ бер миллђт
булып калуыбыз мљмкин тњгел.
Котылуыбыз, ахирђттђ сђгадђт-
сљенечлђргђ ирешњебез љчен
ислам шђригатенчђ гомер
итђргђ, иманлы-тђкъвалы бу-
лырга тиешбез. Моныћ љчен ха-
лыкны исламга табан борырга,
аныћ љстенлеген, камиллеген,
тулылыгын књрсђтергђ тиешбез.
Адашкан џђм юлын таба алма-
ган миллђттђшлђребезне баба-

... Бђян итђсе хђбђрлђребез Муса ђфђнде Бигиевныћ
1923 елда Берлинда дљнья књргђн "Ислам миллђтлђ-
ренђ чакыру" исемле китабыннан алынды. Ике тљрле
сорау ихтималын фараз итђбез. Берсе: "Нигђ инде
џаман хатын-кыз мђсьђлђсен тикшерђбез, башка эш
юкмыни?" кебегрђк яћгыраса, икенчесе: "Аныћ фикер-
лђрен гел халык хозурына чыгарып књрсђтерлекме соћ?
Кем ул Муса Бигиев?"- дигђн сорау була ала.

ларыбыз тоткан ислам дине
белђн яћадан таныштыру љчен
матбугаттан да, радио-телевиде-
ниедђн дђ, вђгазь-нђсихђт-
лђрдђн дђ, мђктђплђрдђн дђ
файдаланып була. Ђмма бар
шундый бер чара - аннан да
њтемле, аннан да нђтиќђле вђ
ућышлы башка бер чара юктыр.
Сњз - ана тђрбиясе турында. Ха-
лыкка, килђчђк буыннарыбызга
динебезне аналар гына бирђ
ала. Исламча яшђњче хатын-кыз-
ларыбыз буыны булса, татар

1875 елда Ростов-на-Дону
шђџђрендђ туган. Русский тех-
нический лицейны тђмамлаган-
нан соћ дини белем дђрьясына
кереп, ђллђ кайсы мљселман ил-
лђрен гизеп кайта. Камил
сурђттђ гарђп, фарсы, тљрек,
урыс телен белђ. Џиндстанда
яшђгђн дђверендђ санскрит те-
лен љйрђнеп љлгерђ. Безгђ аныћ
200 дђн артык ђсђренећ исеме
мђгълњм. Бљек галим, публицист,
миллђтпђрвђр, фђкыйџ,
коръђнхафиз, тел белгече. Аны
ислам дљньясында белђлђр.
Аныћ фикерлђре вђ китаплары
гыйззђтле Тљркия шђйхелис-
ламнарын тетрђткђн, мисырлы
гарђплђрнећ мђхђббђтен-ихти-
рамын яулаган. Џиндстан мљсел-
маннарына љмет биргђн. Кай-
берђњлђр аны хђтта "Бохарилар-
дан да олуг галим" дип танудан
курыкмыйлар...

Айдар ХЂЙРЕТДИН

81 НЧЕ БИТ
145. Хикмђт-е илаџия тђдбире (кору,

идарђ) илђ хатыннарныћ, риќаллђрнећ
(ир-атларныћ) табигый хђллђре, табигый
вазыйфалары мљхталиф (тљрле) џђм
мљтђфуат (аермалы) халык кылынмыш
исђ дђ, мђдђни, иќтимагый, сђяси, дини,
ђдђби хокукларныћ џђрберен хатыннар-
ныћ џђрберенђ шђригать исламия (ис-
лам шђригате) тђмамы илђ, кђмалы илђ
ихсан итте (рђхмђт буларак насыйп итте).

146. Хатыннар џђр хокукта ирлђргђ
мљсђвидер (тигездер, тићдер).

147. Бђгъзы (кайбер) хосусларда (яс-
сылыкларда, очракларда) тђфаут (аерма-
лык, тљрлелек) кеби бер хђл бар исђ дђ,
хокукта тњгел, бђлки хозузда (язмышта),
яхуд (яки) иќтимагый вђзгыда (тормыш-
та, хђлдђ, халђттђ) тђфауттыр. Мђсђлђн,
мирас хассђлђрендђ (љлешлђрендђ)
тђфаут.

82 нче бит
Хозуз тђфауттыр. Хозуз инсаннар-

ныћ ђџђмиятлђренђ (булдыклылыкла-
рына, яраклылыкларына) књрђ тњгел.
Бђлки хђќђтлђренђ књрђ булыр. Шућа
књрђ, мондый тђфаутларны хокук тђфау-
тына, ђџлият тђфаутына гатеф итмђк (баг-
лау), ђлбђттђ, хатадыр.

148. Лђкин хокукларга, вазыйфалар-
га хатыннарныћ ђџђмиятлђре мђсьђлђ-
сендђ ић мљџим ђсас (нигез) булмак њзрђ,
хатыннарныћ хљрмђтлђре, гаилђ кодси-
яте (изгелеге), гаилђ интизамы (тђртибе,
тљзеклелеге), гаилђ мђслђхђтлђре
(мђнфђгате, файдасы) игътибар кылы-
ныр.

149. Гаилђ интизамына, балаларныћ
сђламђтлеклђренђ, тђрбиялђренђ, ха-
тыннарныћ вљќњдлђренђ, сыйххђтлђ-
ренђ (сђламђтлеклђренђ), хљрмђтлђ-
ренђ, гыйсмђтлђренђ (гыйффђтлђренђ)
зарар бирђ белђчђк (бирђ алачак) вазый-

фалардан, хезмђтлђрдђн џђрвакыт,
џђрќирдђ хатыннар тђмам азат калып,
хљрмђтлђренђ лаек тњгел хокукларын-
нан да хатын џђрвакыт югары калыр.

150. Мондый тђфаутлары тђсавила-
рына зарар бирмђс, бђлки хљрмђтлђрен
тђэкид идђр (ныгытыр). Гаилђлђрнећ
рђхђте-сђгадђте, интизамы (тђртибе,
тљзеклелеге) хосусларында, балаларныћ
тђрбиялђре хосусларында хатыннарныћ
гаять бљек ђџђмиятлђре, гаять ђџђмият-
ле вазыйфалары бардыр. Фараз идђек, бу
вазыйфаларыныћ беренђ йђ књбенђ хо-
кук сђясиялђренећ бере мљзђхђмђт
(кљндђшлек, комачау) итђчђк булыр исђ,
мђслихђт мљлђхазасы (мђнфђгате) илђ
андый хокук сђясилђре тђрек кылыныр
(калдырылыр, инкяр ителер). Тђрек
итмђк мђхрњмият (мђхрњм булу) булмас,
хљрмђт булыр, мђслихђт булыр.

 151. Џђлхђлдђ хокукларныћ џђрбе-
ренђ, вазыйфаларныћ да џђрберенђ,
мђслђхђтлђренећ дђ џђрберенђ ирлђр-
нећ џђрбере кеби хатыннарныћ џђрбе-
ре дђ ђџђлидер (иядер).

152. Гаять авыр аналык вазыйфала-
ры, гаять ђџђмиятле гаилђ идарђсе, ха-
тыннарныћ хокукларына мђнгы (кома-
чау) кеби тђлаккый кылыныр (кабул ите-
лер, сакланыр).

153. Хатыннарныћ хокуклары ни-
кадђр кямил булыр исђ, хљрмђтлђре ни-
кадђр зиядђ (књп, књбрђк) булыр исђ,
џђйђт иќтимагыя (иќтимагый строй) ул
кадђр куђтле булыр.

83 нче бит
Ђџлияте дђ, хокуклары да кямил ха-

тыннарныћ вђлидђлеге дђ (ана, тудыру-
чы), мђхбњбђлеге дђ (сљелђ торган зат)
зиядђ (књп, књбрђк) булыр. Бђрђкђтле
булыр. Хокукларныћ бђгъзыларыннан
хатыннарныћ мђхрњмиятлђре (мђхрњм
булулары), ханђ ќљдарлары (йорт дивар-

лары) арасында хатыннарныћ ђсарђтлђ-
ре (ђсирлеклђре) гаилђ ќђџђте (як, яс-
сылык) илђ файда булмас.

154. Лђкин иќтимагый вазыйфала-
рына, иќтимагый ђџђмиятлђренђ ђдђби,
табигый вазыйфаларына, сђяси йђ иќти-
магый хокуклары мљзђхђмђт (кљндђш-
лек, комачау) итђчђк булыр исђ, андый
хокуклардан истифадђлђре (файда табу)
мђтлуб булмас (талђп ителмђс).

155. Гаилђлђрнећ низамнарына
(тљзелеш, система), интизамнарына
(тђртиплђренђ, тљзеклелеклђренђ), ба-
лаларныћ тђрбиялђренђ хелал (зарар,
зыян) бирмђк зарурђтенђ књрђ, хатын-
нар-кызлар мђќбњри хезмђтлђрнећ
џђрбереннђн, ђлбђттђ, азат булып,
дђњлђт йђ ќђмђгать хезмђтлђренећ џич-
беренђ хатын-кызларныћ џичбере
мђќбњрият илђ сљрелмђс.

156. Фабрикаларда, заводларда,
шахталарда хатын-кызларныћ хезмђтлђ-
рен мђдђният дљньясы да, икътисади го-
лђмђсе дђ (галимнђр) кабул идђр исђ дђ,
тђхђммел идђр (кичерер, њткђзеп ќибђ-
рер, кабул итђр) исђ дђ, мондый хезмђт-
лђргђ мђќбњрият дђџшђтлђреннђн,
бђлки хатыннарныћ вљќњдлђренђ (бар-
лыгына, табигатьлђренђ) сыйххђтлђренђ
(сђламђтлеклђренђ), гыйсмђтлђренђ
(гыйффђтлђренђ) зарар бирђ белђчђк
хезмђтлђрнећ џђрбереннђн њзлђренећ
кызларын, хатыннарын азат итмђк ва-
зыйфаларында ислам дљньясы да, Русия
мљселманнарында да моннан соћ,
дђбђттђ, иќтиџад идђр (тырышыр,
эшлђр).

 157. Бњгенге мђдђниятнећ мондый
дђџшђтле мђфсђдђлђреннђн (яманлык-
ларыннан, бозыклыкларыннан) котыл-
мак чараларын арамак (эзлђњ), булмак
(табу) Русия мљселманнарыныћ да бљтен
ќир йљзе мљселманнарыныћ да мљџим
бер вазыйфасыдыр.

158. Мђсруфђнлђр - чыгымнарын

њзлђре кђсеп итђ белерлек кадђр хатын-
нарымызны-кызларымызны тђрбия
итмђк, ђлбђттђ, зарурдыр; хатыннарныћ
мондый бер вђзгыяттђ (халђттђ, хђлдђ),
мондый бер кодрђттђ булмаклары хокук-
ларыныћ да, хљрриятлђренећ дђ,
хљрмђтлђренећ дђ ић куђтле хафизыдыр
(сакчысыдыр, саклаучысыдыр).

84 нче бит
Џђйђт иќтимагыядђ ике шђй

(ђйбер, нђрсђ) бере ќђџел (наданлык),
бере зарурђт инсаннарныћ џђрберен,
хосусђн хатыннарын, сђфалђтлђрнећ
(тњбђнлеклђрнећ) џђрберенђ сђукъ
идђр (юнђтер).

Кызларныћ тђрбиялђрендђ гаять
мљџим бу ќђџђтендђ, ђлбђттђ, игътибар
итмђк гаилђ аталарына да, љммђт
рђџбђрлђренђ дђ (ќитђкчелђренђ, юл-
башчыларына) бњген, ђлбђттђ, лђземдер
(тиештер).

159. Хатыннарныћ, кызларныћ хо-
кукларына, вазыйфаларына даир бер
китап, фикъџы китаплары арасында юк-
тыр. Ђхњђл (хђллђр) табигыялђренећ,
ђхњђл фикъџиялђренећ хљкемнђренђ
даир бђяннар фикъџы китапларда,
тђџарђт, салят, гыйддђт кеби китаплар-
да бар исђ дђ, мљќтђџидлђре дђ адашыр-
лык кадђр авырдыр. Шућа књрђ, хђлифђт-
е исламия, ислам шђехлђре, ислам
мђмлђкђтлђренећ џђйђт фикъџишелђре
мђгърифђте илђ, хатыннарныћ, кызлар-
ныћ хокукларына, вазыйфаларына ђхњђл
табигыялђренећ, ђхњђл фикъџиялђре-
нећ хљкемнђренђ даир (кагылышлы) џђм
мљќђз (кыска) џђм асан (ќићел, кулай)
џђм мђзбут (ныгытылган) бер китап тђэ-
лиф кылынып мђктђп-мђдрђсђлђрдђ
тђдрис кылыныр (укытылыр).

"Иман нуры" (1998)
журналыннан кыскартып

алынды

ХАТЫННАРНЫЋ ХОКУКЛАРЫНА,
ВАЗЫЙФАЛАРЫНА ДАИР (КАГЫЛЫШЛЫ) МАДДЂЛЂР

саны да артыр, динебез дђ
кљчђер иде. Вокзалларда исе-
реп аунап ятучы татар хатынна-
ры, фђхешлек кылучы кызлар

булмас иде...
Гњзђл яртыбыз-

ны бозыклык, фђхеш-
лек, сђрхушлек џђм
башка шундый яман-
лыклардан котка-
рыйк дип ќић сызга-
нып эшлђр булсак, бу
изге эшкђ хљкњмђте-
без дђ, дин ђџеллђре-
без дђ, матбугатыбыз
да, ђдиплђребез дђ,
мђктђплђребез дђ,
мђдрђсђлђребез дђ
алынырга тиеш. Ђмма
беренче чиратта
"шђригать кысала-
рында изелгђн татар
хатыны" дигђн мифны
фаш итђргђ кирђк...
Юкмыни безнећ татар
кешелђре арасында

бу хакта сњз йљрткђннђр? Бар,
ђлбђттђ. Аларныћ берсе Муса
ђфђнде Бигиевтыр.

Муса Ќаруллаџ улы Бигиев
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ХЂЛЂЛМЕ? ХЂРАММЫ?
15АКНЫ - КАРАКНЫ - КАРАКНЫ - КАРАКНЫ - КАРАКНЫ - КАРАДАНАДАНАДАНАДАНАДАН

Ашарга яраклы џђм тыелган тереклек

—————————
*Мђкруџ – шђригатьтђ хупланмаган гамђл, лђкин аныћ љчен ќђза
  бирелми.
*Мђкруџ тђнзихан – шђригатьтђ хупланмаган гамђл, ул мљбахка якын.
*Мљбах – савабы да, гљнаџы да булмаган рљхсђт ителгђн гамђл.
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Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллинныћ "Тђфсир" буенча дђреслђре кабат башланды.
Коръђнне тђфсир кылу џђм тђрќемђ итњгђ кагылышлы 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
саклап калу, аерылышудан качу кебек четерекле мђсьђлђлђр турында сљйлђшњ алып бара. Дђреслђр
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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

"Иманныћ татлылыгы. Сахих Бохари
(хђдислђр)" китабы дљнья књрде

Хђзер "КСТАТИ ГОВОРЯ"
тапшыруын ике телдђ: русча џђм
татарча ишетергђ була. Биредђ
џђр атнаныћ  дњшђмбе кљннђ-
рендђ туры эфирда ислам дљнья-
сында кљн кадагына сугучы мђсђ-
лђлђрне уртага салып сљйлђшђ-
лђр, бергђлђп аларны чишњ юлла-
рын эзлилђр. Студия кунаклары
танылган дин белгечлђре, респуб-
ликабызда ислам динен њстерњгђ
хезмђт куючы дин ђџеллђре.

Кунаклар белђн ђћгђмђне 10
сђгать 30 минутта Алмаз
Ђхмђтќанов  рус телендђ алып
бара. 11 сђгаттђ  исђ Эльвира Му-
тавалова "КУНАКХАНЂ" тапшы-
руында студия кунаклары белђн
аралашуны татар телендђ дђвам
итђ.

HUZURSHOP.RU - "ХУЗУР"
НЂШРИЯТЫНЫЋ

ИНТЕРНЕТТАГЫ КИБЕТЕ
Хђзер "Хузур" нђшрият йорты китапларын интер-

неттан да сатып алырга мљмкин. Нђшриятныћ интер-
нет кибете - Huzurshop.ru барлыкка килде. Он-лайн ки-
беттђ Коръђн џђм тђфсирлђр, татар дин галимнђре хез-
мђтлђре, дини китаплар, "Шура" альманахы, гарђп теле
дђреслеклђре бар.

По вопросам рекламы обращаться
по телефону (843) 253-60-52

"Азан" радиосы "Кстати говоря" тапшыруын
яћартылган форматта тыћларга чакыра

НАМАЗ  ВАКЫТЛАРЫ

ТР МДНнећ "ХУЗУР" нђшрият йорты "Иман-
ныћ татлылыгы. Сахих Бохари (хђдислђр)"
китабын нђшер итте. Ђл-Бохари ислам дљнья-
сында кић танылган хђдислђр ќыентыгы -
књптомлы "Ђл Ќамигъ ђс-Сахих" ("Ышанычлы
хђдислђр ќыелмасы") китабы авторы, исламият
галиме. Ђлеге ќыентыкны тљзегђндђ ђл-Бохари
1000 дин галиме белђн кићђшђ, 600 мећ хђдис-
не тикшерђ, 200 мећ хђдис язып ала, шулар ара-
сыннан дљреслеккђ туры килђ дип исђплђгђн
7397 хђдисне сайлап ала. Шул заманда ук "Ђс-Са-
хих" фикыџ љлкђсендђ мљџим кулланма буларак

таныла. 1917 елга кадђр ђл-Бо-
хари туплаган хђдислђр Казан-
да берничђ тапкыр басыла.
1990 еллардан соћ хђдислђр
ќыентыгыныћ татар џђм рус
теллђрендђге берничђ кыс-
картылган нљсхђсе нђшер
ителде.

Китапны нђшрият кибетлђреннђн алырга
була. Нђшрият йортыныћ рђсми сайты  huzur.ru,
электрон почта: huzur.inform@mail.ru

ДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕГЕЗДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕГЕЗДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕГЕЗДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕГЕЗДЂРЕСЛЂРГЂ   КИЛЕГЕЗ
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