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БАЙЛЫКНЫ ДАБАЙЛЫКНЫ ДАБАЙЛЫКНЫ ДАБАЙЛЫКНЫ ДАБАЙЛЫКНЫ ДА
ЧИСТАРТЫПЧИСТАРТЫПЧИСТАРТЫПЧИСТАРТЫПЧИСТАРТЫП

ТОРЫРГА КИРЂКТОРЫРГА КИРЂКТОРЫРГА КИРЂКТОРЫРГА КИРЂКТОРЫРГА КИРЂК
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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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Марий Элда Россия Мљселман яшьлђре
берлегенећ бњлеге ачылды. Аны республика-
ныћ Красногорск бистђсе мђчете имам-хатый-
бы Ђмир хђзрђт Миннемуллин ќитђклђячђк.
Россия Мљселман яшьлђре берлеге президен-
ты  Марсель Сабиров билгелђп њткђнчђ,  Марий
Эл  - мљселман яшьлђре оешмасы њсеше љчен
ић кулай тљбђклђрнећ берсе. Татарстанга якын
урнашкан булуы да ике яклы хезмђттђшлек
љчен бик ућайлы. "Без џђр ђгъзасы њзенећ рухи

ШАТЛЫКЛАРЫН
УРТАКЛАШТЫЛАР

Камил хђзрђт Сђмигуллин ќитђкчелегендђге ТЌ МДН де-
легациясе Тњбђн Новгород љлкђсенећ Дзержинск шђџђрендђ
ќамигъ мђчетен ачу тантанасында катнашты. Ђлеге чарада
баш казый Ќђлил хђзрђт Фазлыев, мљфтинећ урынбасарла-
ры Рљстђм хђзрђт Батров џђм Рљстђм хђзрђт Хђйруллин, Ис-
лам динен кабул итњгђ 1000 ел исемендђге мђдрђсђ директо-
ры Ильяс хђзрђт Ќиџаншин катнашты, шулай ук тљрле тљбђк
мљфтилђре џђм кунаклар да књп килгђн иде.

Тантанада чыгыш ясап, Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
ќыелган халыкны иман йорты ачылу белђн котлады.
Мђчетлђр тљзелњнећ мљџимлеге, бу эшкђ љлеш кертњчелђр-
нећ зур савап ќыюы хакында сљйлђде. Аннары ул нђзарђт исе-
меннђн Россиянећ Европа љлеше мљселманнары Диния нђза-
рђте рђисе Равил хђзрђт Гайнетдинга џђм Тњбђн Новгород
мљфтие Гаяз хђзрђт Закировка "Хузур" нђшрият йорты чыгар-
ган китапларны бњлђк итте.

ИМАМНАР  ФАТИХА АЛДЫ
Шушы кљннђрдђ Татар-

стан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин республиканыћ
Ђлки районына эшлекле
сђфђр кылды. Районныћ 25
имам-хатыйбы мљфти кулын-
нан шушы вазифаларын баш-
карырга рљхсђт бирђ торган
шђџадђтнамђ алды. Шулай ук
ТЌ мљселманнары Диния
нђзарђте рђисе приказы ни-
гезендђ Исламетдин хђзрђт
Шђйхетдинов 4 елга имам-
мљхтђсиб итеп расланды.

Утырышта ясаган чыгы-
шында Татарстан мљфтие,
район имамнарына мљрђќђ-
гать итеп, алга таба бергђлђп
хђрђкђт итђргђ, ислам кыйм-
мђтлђрен активрак пропаган-
даларга, аеруча яшьлђргђ
игътибарны арттырырга ки-
рђк, дигђн фикерен ќиткер-
де. Эшчђнлеклђре џђм тради-
цион дини кыйммђтлђрне
торгызудагы тырышлыклары

љчен мљфти хђзрђт имамнарга
рђхмђт ђйтте.

Ђлки районына сђфђре кы-
саларында Камил хђзрђт Сђми-
гуллин район башлыгы Ферди-
нат Дђњлђтшин белђн "Мђктђпкђ
ђзерлђнергђ ярдђм ит!" хђйрия
чарасында катнашты. Аннары
Татарстан мљселманнары лиде-
ры район башлыгы белђн

ќђмгыятьнећ рухи-ђхлакый
њсеше џђм мљселман мђхђл-
лђлђре эшчђнлегенђ бђйле
кайбер мђсьђлђлђр турында
сљйлђште. Эш сђфђре азагын-
да мљфти С.М.Лисенков исе-
мендђге тљбђк тарихы музеен-
да район тарихы џђм халык-
ныћ традициялђре белђн та-
нышты.

потенциалын ача џђм љммђткђ файда китерђ
алырлык кљчле оешма тљзергђ омтылабыз. Алга
таба оешманыћ сайтын ачарга уйлыйбыз, бар-
лык проектларыбыз џђм волонтерлар сафына
керергђ телђњчелђрнећ анкеталары шунда ур-
наштырылачак", - дип белдерде Марсель Саби-
ров.

Књптђн тњгел Россия Мљселман яшьлђре
берлегенећ бњлеклђре Мђскђњ, Коми Республи-
касы, Чувашстанда да ачылган иде.

"МУНЧЂЛИ
УКУЛАРЫ"ЫНДА

СЊЗ ТЂРБИЯ
ХАКЫНДА

БАРДЫ
Чњпрђле районыныћ Мун-

чђли авылында љченче
мђртђбђ "Мунчђли укулары"
оештырылды. Быел ђлеге чара
балаларны дини гореф-
гадђтлђр белђн тђрбиялђњгђ
багышланды. Укуларда баш ка-
зый Ќђлил хђзрђт Фазлыев,
Апанай мђчете имам-хатыйбы,
нђзарђтнећ дђгъвђт бњлеге
ќитђкчесе Нияз Сабиров,
Тђтеш районы мљхтђсибе Ин-
саф хђзрђт Ќђлђлетдинов, Ис-
лам динен кабул итњгђ 1000 ел
исемендђге мђдрђсђ директо-
ры Ильяс хђзрђт Ќиџаншин,
тарих фђннђре докторы Наил
Таиров џђм башка кунаклар
катнашты.

Нияз хђзрђт чарага
ќыелучыларга, оештыручы-
ларга мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллинныћ сђламнђрен,
рђхмђтлђрен ќиткерде.
Хђзрђт књп гасырлык мирасы-
бызны барлауда, динебез кый-
ммђтлђрен халыкка таратуда
мондый чараларныћ мљџимле-
ген ассызыклады. Татарстан-
ныћ баш казые Ќђлил хђзрђт
исђ авылларда дини гореф-га-
дђтлђребезне, телебезне сак-
лау хакында вђгазь сљйлђде.

ЭШЛЕКЛЕ ОЧРАШУЛАР,
ФАЙДАЛЫ СЉЙЛЂШЊЛЂР

Август ае эшлекле очрашуларга бай булды. Татарстан
мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллинныћ Россия Мљселманна-
ры Њзђк Диния нђзарђте рђисе Тђлгат хђзрђт Таќетдин џђм
мљселман эшмђкђрлђре белђн очрашуы чђй табыны артын-
да узды. Камил хђзрђт Сђмигуллин кунакларны Диния нђза-
рђтенећ яћа проектлары џђм "Хузур" нђшрият йорты эшч-
ђнлеге белђн таныштырды. Очрашуда сњз меценатлыкны
торгызуга кагылышлы  мђсьђлђлђр хакында да барды.

***

МЉСЕЛМАННАР ХАЌ СЂФЂРЕНЂ ЌЫЕНА
Ел саен 2 мећлђп татарстанлы хаќ сђфђре кылу нияте белђн

Мђккђгђ џђм Мђдинђгђ юл тота. Быелгы хаќ кылу вакыты ок-
тябрьгђ туры килђ. Ђлеге изге сђфђргђ ђзерлек кысаларында Та-
тарстан таможня хезмђткђрлђре "Казан" халыкара аэропортын-
да тур-операторлар вђкиллђре, изге сђфђрне кылучылар тљркем-
нђре ќитђкчелђре, Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте
вђкиллђре белђн очраштылар. Очрашу сђфђр кылучылар чикне
узганда тљрле кыенлыклар килеп чыкмасын љчен оештырылды.
Шул нияттђн таможня хезмђткђрлђре таможня кагыйдђлђре, чик-
лђњлђре хакында сљйлђде. Татарстан таможнясы ќитђкчесе ва-
зифаларын башкаручы Максим Чмора игътибарны даруларга,
экстремист эчтђлекле китапларга џђм сђњдђ итњ максатыннан
алынган товарларга юнђлтте. Хаќиларныћ сумкаларыныћ вакы-
тында тиешле урынга килеп ќитмђњ сђбђплђрен аћлатты. Бу хђл,
нигездђ, багаж авырлыгы тиешле дђрђќђдђн узып киткђндђ ки-
леп чыга, самолет экипажы багажныћ бер љлешен икенче рейска
калдыра икђн. Таможня вђкиллђре сумкалар калган очракта
нишлђргђ кирђклеген аћлатты.

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте вђкиллђре Татар-
стан таможнясына хаќга ђзерлђнгђндђ зур ярдђм књрсђтеп хез-
мђттђшлек итњлђре љчен рђхмђт белдерде.

Мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллин Ђл-Мостафа
(Иран, Кум) халыкара уни-
верситетыныћ Россиядђге
вђкиллђре белђн дђ очраш-
ты. Университет вђкиле
Хђмит Реза Сулки уку йорты
хакында сљйлђде. Аерым ал-
ганда, ул университетныћ

хђнђфи мђзџђбе буенча бел-
гечлђр ђзерлђњ юнђлеше,
тљрле теллђр курслары ту-
рында мђгълњмат бирде. Ул
мљфтине шђхсђн уку йортына
килеп, уку-укыту программа-
лары белђн университетта
якыннан танышырга чакыр-
ды.

***
 Кол Шђриф мђчетендђ мљфти Камил хђзрђт Самигул-

лин Тљркия Республикасыныћ Казандагы генераль консулы
белђн очрашты. Очрашу Сабри Тунч Ангылыныћ консуллык
вђкалђтлђре вакыты тђмамлану ућаеннан оештырылган иде.
Татарстан мљфтие консулны Тљркия Республикасында яћа
президент сайлануы белђн котлады џђм ТЌ МДН белђн хез-
мђттђшлеге љчен рђхмђт белдерде. Њз чиратында Сабри Тунч
Ангылы да мљфти Камил хђзрђткђ рђхмђт ђйтте џђм Тљркия
Республикасы белђн Татарстан арасында багланышлар бул-
дыруда нђзарђтнећ љлеше зур булуын билгелђп њтте.

***
Татарстан мљфтие рези-

денциясенђ Кырым Мљсел-
маннары дини њзђге рђисе
урынбасарлары Руслан
Сђитвђлиев џђм Тимур Ба-
киев, њзђкнећ пресс-секре-
таре Ђнвђр Ђхмђтов соста-
вындагы делегация килеп

китте. Очрашу танышу харак-
терында барды, кунаклар Кы-
рым Мљселманнары дини
њзђгенећ эшчђнлеге турында
сљйлђделђр. Ике оешманыћ
њзара хезмђттђшлеге џђм
тђќрибђ уртаклашу мљмкин-
леге турында да сњз булды.

ЯШЬЛЂР ЉММЂТКЂ  ХЕЗМЂТ ИТЂЧЂК
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Диния нђзарђтенђ на-
мазга кагылышлы бик књп
мљрђќђгатьлђр булды. Ни
љчен шђфђкъ кызыллыгы
беткђнче ястњ намазы укы-
ла? Рамазан август-сен-
тябрь айларына туры кил-
гђндђ, таћ беленђ башлау-
га карамастан, ураза тотучы
кешелђр ни љчен сђхђр аша-
уны туктатмыйлар? Бу сора-
улар урынлы, чљнки моћар-
чы тљзелгђн календарь (ястњ
белђн ахшам арасында
сђгать ярым калдыру;
сђхђргђ ике сђгать калдыру
билгелђнгђн календарь)
елныћ бљтен вакытына туры
килеп бетми иде. Шућа књрђ
хђзер Голђмалар шурасы
яћа календарь тљзегђндђ,
кояшныћ йљрешенђ карап,

ГЫЙБАДЂТНЕ АЛЛАЏЫ ТЂГАЛЂ КУШКАНЧА
БАШКАРУ ТИЕШЛЕ

Бисмиллђџир-рахмђнир рахим! Ђссђлђђмњ галђйкњм
њђ рахмђтњллаџи њђ бђракђђтњџ! Мљхтђрђм дин кар-
дђшлђребез! Намаз - динебезнећ терђге булган ић
олы гыйбадђт. Аллаџ Раббыбыз Коръђни-Кђримдђ
намазны тиешле вакытларында њтђргђ ђмер бирђ.
Намаз вакытлары кояш йљрешенђ бђйле. Безнећ бол-
гар бабаларыбыз ислам динен кабул итеп, шушы
ќирлектђ намаз, ураза гыйбадђтен њтђгђннђр. Гый-
бадђтлђрне, шушы ќирлекнећ њзенчђлеклђренђ,
авырлыкларына карамыйча, тиешенчђ башкарып
килгђннђр.

астрономик исђплђњлђргђ
таянып эш итте. Бу кален-
дарь ниндидер бер
яћалык тњгел, бездђ ин-
кыйлабка хђтле чыкканна-
ры ђнђ шул рђвешле
тљзелгђн.

Аныклап ђйтђсе килђ,
бу календарьны тљзегђндђ
ић беренче чиратта намаз
вакытларын Аллаџы
Тђгалђ ничек кушкан џђм
Пђйгамбђребез (саллђл-
лаџу галђйџи вђсђллђм)
ничек љйрђткђн џђм галим-
нђребез дини китапларда
ничек итеп аћлаткан булу-
ына игътибар ителде.
Лђкин без яшђгђн ќирлек
географик яктан њзенчђ-
лекле булу сђбђпле, ќђй
кљннђрендђ ястњ намазы-

ныћ ахырын џђм иртђнге
намазныћ башын астроно-
мик исђплђњ белђн бил-
гелђп булмый. Шућа књрђ
безнећ борынгы кален-
дарьларда иртђнге џђм
ястњ намазы вакытларын
билгелђмђгђннђр, буш гра-
фа калдыра торган булган-
нар.

Ул вакыт Казан шђџђре
љчен 5 нче майдан алып 8
нче августка кадђр дђвам
итђ. 9 нчы августтан без
намаз вакытларын кире
кояш йљрешенђ карап бил-
гелђргђ мђќбњр булабыз.
Чљнки шђфђкъ кызыллыгы
беленђ башлау сђбђпле
ястњ вакыты керђ. Џђм таћ
аклыгы беленђ башлау
сђбђпле иртђнге намаз ва-

кыты керђ. Менђ шушы ва-
кытта безнећ календарь-
ларда кисђк њзгђреш бар-
лыкка килде, чљнки хисап-
ка таянып ястњ намазын 7
нче августта 22.05 тђ укы-
ган булсак, 8 нче августта
ястњ намазыныћ чын вакы-
ты керње билгеле булу
сђбђпле 23.05 тђ укырга
мђќбњрбез. Џђм ураза то-
тарга телђгђн кеше
сђхђрне 01.17 минутта
тђмамларга тиеш була.
Лђкин бу вакыт тиз књчђ,
шућа 15-20 кљн эчендђ ах-
шам белђн ястњ арасы без
иялђнгђн гадђти хђленђ
кайта.

Хљрмђтле дин кардђшл-
ђрем, Аллаџы Тђгалђгђ
гыйбадђт кылу - зур сынау

ул џђм анда кайбер мђшђ-
катьлђр дђ бар. Безнећ бу-
рычыбыз гыйбадђтлђрне
Аллаџы Тђгалђ бездђн та-
лђп иткђнчђ, тиешле дђрђ-
ќђдђ башкару. Ђгђр дђ на-
маз билгелђнгђн вакыты
кергђнче башкарылса, ул
нђфел намаздан китђ, фа-
рыздан китми. Шулай ук
берђњ таћ атканны белђ то-
рып ашаса џђм шул килеш
ураза тотса, аныћ уразасы
кабул булмау ихтималы
бар.

Кабатлап ђйтђсем килђ,
яћа календарьны тљзегђн-
дђ аныћ дини талђплђргђ
туры килњен књз алдында
тоттык. Анда барлыкка
килгђн кайбер мђшђкатьл-
ђрне мљселман дин кардђ-
шлђребез аћларлар дип
љметлђнђбез. Чљнки ин-
кыйлабка хђтле безнећ ба-
баларыбыз шулай итеп
гыйбадђт кылганнар џђм
башкарганнар.

Аллаџ Раббыбыз кылган
тырышлыкларыбызны ка-
бул итсђ иде, кулыбыздан
килгђнчђ ќљмџњриятебез
мљселманнары љчен фай-
далы эш-гамђллђр башка-
рырга насыйп ђйлђсен.

Изге догалар белђн,
Татарстан мљфтие Камил

хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

ДЉНЬЯДА БЕРЕНЧЕ ТАПКЫР
МЉСЕЛМАН

ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЕ УЗДЫ
1-15 нче август кљннђрендђ Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте белђн
берлектђ Россия Мљселман яшьлђре бер-
леге беренче тапкыр Мљселман онлайн-
фестивале оештырды. Фестивальдђ 30
га якын дин белгече катнашып,
сљйлђшњлђрне 30 мећгђ якын кеше тыћ-
лады.
Бу - башка фестивальлђрдђн аерылып

торган чара булды: беренчедђн, гадђти фе-
стивальлђрдђ катнашучылар спикерларны
сайлап алмый, ђ бу очракта џђр тыћлаучы
њзе телђгђн спикерныћ чыгышын тыћлый
алу мљмкинлегенђ ия; икенчедђн, анда кат-
нашу љчен бары тик online-islam.ru сайты-
на кереп теркђлњ узарга гына кирђк иде.
Чыгышлар 15 лђп телдђ яћгырады, катна-
шучылар спикерларга алдан ук сораулар
биреп куя алды, Россиянећ џђм дљньяныћ
танылган дин белгечлђре белђн аралашты,
аларныћ вђгазьлђрен тыћлады.

 Фестивальнећ беренче кљнендђ Татар-
стан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин
њзенећ эш бњлмђсеннђн мљселман онлайн-
фестивалендђ катнашучылар белђн ара-
лашты. Ул бер сђгать дђвамында тыћлау-
чыларга коръђнхафиз булу серлђре хакын-
да сљйлђде џђм сорауларга ќавап бирде.

Катнашучы спикерларныћ географиясе
гаять кић иде: Татарстан, Мђскђњ, Украи-
на, Беларусь, Тљньяк Осетия, Австралия,
Африка дђњлђтлђре. Фестивальдђ дин
ђџеллђре генђ тњгел, эшмђкђрлђр, сђясђт-
челђр, галимнђр, спортчылар, иќат кеше-
лђре дђ лекциялђр укыды. Спикерларныћ
чыгышлары яздырып барылып, тђрќемђ
ителеп, online-islam.ru порталына
эленђчђк. Димђк, телђге булган кеше док-
ладларны њзенђ ќайлы вакытта кереп ка-
рый ала.

 "Селигер-2014" Бљтенроссия яшьлђр фору-
мында быел илнећ 85 тљбђгеннђн 4 мећ кеше
катнашты. "Казак яшьлђре", "Россиянећ
рухи нигезлђре", "Иќтимагый
берлђшмђлђр", "Хђрби-патриотик клублар",
"Эшче яшьлђр", "Рус хакыйкате", "Килђчђк
китапханђчесе" џђм "Килђчђк укытучысы"-
форумга килгђн яшьлђр ђнђ шундый смена-
ларга берлђшеп эшлђде. "Россиянећ рухи
нигезлђре" сменасында Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте хезмђткђре Гњзђл
Идрис џђм мљселман ќђмђгать эшлеклесе
Ринат Нуриев та бар иде.

"Без анда бик књп нђрсђгђ љйрђндек, Рос-
сиянећ башка тљбђклђреннђн, шђџђрлђреннђн
килгђн яшьлђр белђн танышып аралаштык,
мђдђниятара, динара мђсьђлђлђр буенча диа-
логлар кордык, ислам диненђ кагылышлы со-
рауларга ќаваплар бирдек, хђйриячелек џђм
дини эшчђнлектђге тђќрибђбез белђн уртак-
лаштык", - дип сљйлђде Гњзђл Идрис форумнан
алган тђэсирлђре турында.

Россиянећ рухи њсешен тђэмин итњ макса-
тында халыкларны берлђштерњ; актив максат-
чан яшьлђрне зур кљчле командага туплау; мил-
лђтара дошманлык тудырырга маташучыларга
каршы тору юлларын эзлђњ; кешелђрне рухи-
ђхлакый кыйблага тарту џђм гражданлык хисл-
ђрен њстерњнећ бердђм механизмын булдыру
- Селигердагы "Гражданлык форумы"ныћ мак-
саты ђнђ шулардан гыйбарђт.

Форумга олы кунаклар, шул исђптђн дин
ђџеллђре дђ чакырылган. Башка дин вђкиллђ-
ре њзлђренчђ гыйбадђт кылганда мљселманнар
ќђмђгать намазы укыган, ВДВныћ 31 нче бри-
гадасында мулла вазифасын башкаручы Али
хђзрђт Шђмсетдинов мљселман яшьлђренђ
ќомга вђгазе сљйлђгђн. Яшьлђр атна дђвамын-
да сђясђтчелђр, язучылар, эшмђкђрлђр, журна-
листлар, педагоглар џђм дин ђџеллђре белђн

МЂСЛЂГЕБЕЗ - БЕР, МАКСАТЫБЫЗ - УРТАК

аралашкан. Махсус программаны њтеп, белем
туплаганнан соћ алар њзлђренећ проектларын
яклаганнар. Тњгђрђк љстђл артында тоталитар
секталарга каршы закон проекты љстендђ
эшлђгђннђр, кайбер законнарга тљзђтмђлђр
кертергђ тђкъдим иткђннђр. Соћыннан барлык
бу тђкъдимнђр Иќтимагый Палата ђгъзалары-
на тапшырылган. Проектлар эшлђгђндђ храм-
нарны, тарихи џђйкђллђрне торгызу програм-
масын тормышка ашыру, яшьлђр арасында
ђхлак тђрбиясен њстерњ, волонтерлар њзђге ачу
буенча 20 лђп тђкъдим кертелгђн.

Сменаны ачу тантанасына ЛДПР ќитђкчесе
В.Жириновский чакырылган. Спикер буларак
нђфис гимнастика буенча Олимпия чемпионы
Каролина Севастьянова; сђясђтче, ќђмђгать
эшлеклесе Николай Стариков, хђрби коррес-
пондент Дмитрий Стешин, "Вольтер" газетасы-
ныћ баш редакторы Даниил Шишкин, "Краса
России-2013" конкурсы ќићњчесе Анастасия
Трусова чыгыш ясаган. Форумда катнашучылар
проект менеджменты књнекмђлђре џђм тематик
чаралар уздыру буенча белем алган, шулай ук
спикерлар аларга њзлђренећ ућыш серен дђ
чишкђн.
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Љметсезлек мљселманныћ књћеленђ
њтеп керергђ тиеш тњгел, исламда љметсез-
леккђ, гомумђн, урын юк. Ђгђр сез шундый
хђлгђ тарысагыз - онытмагыз: караћгы
тљннђрдђн соћ якты кљн туа, књћеллђрне
билђп алган болытлар барыбер кайчан да
булса тарала.

Ибраџим пђйгамбђрнећ (галђйџиссђ-
лам) Аллаџка ялварган сњзлђреннђн уйла-
ныйк: "Йђ Раббым! Мића тђкъва бала бњлђк
ит!"

Ђйе, ђгђр бала диндар, тђкъва булма-
са, аныћ янындагыларга ул зур проблема-
га ђверелђ. Аллаџныћ бер тђкъва колы -
Хозыр, Муса пђйгамбђр (галђйџиссђлам)
белђн булган вакыйгаларны искђ тљшерик.
Бергђ барганда, алар бер баланы очрата.
Аллаџныћ тђкъва колы Хозыр бу баланы
шунда ук њтерђ. Муса пђйгамбђр (галђйџ-
иссђлам) аннан: "Син ул баланы нигђ њтер-
дећ?" - дип сорый. Хозыр аћа тњбђндђгечђ
ќавап бирђ: "Бу малайга килгђндђ, аныћ
ђтисе белђн ђнисе тђкъва мљэминнђр џђм
без бу малайныћ итагатьсезлеге џђм
кљферлеге аларга зыян салыр дип курык-
тык џђм Раббыбыз бу бала урынына алар-
га књћеле белђн сафрак џђм миџербанлы-
рак икенче бер бала бирњен телђдек".

Димђк, нђрсђнећ дђ булса тамырла-
ры яхшы булса, аннан њсеп чыккан њсен-
телђр дђ яхшы була. Чђнечкелђр белђн
уратып алынган гљлчђчђк (роза чђчђге) -
гаќђеп бер књренеш. Кайвакыт, њсемлек-
нећ кђњсђсе яхшы булып, аныћ ботак-њсен-
телђре начар булырга да мљмкин. Бу - Ал-
лаџы Тђгалђнећ капма-каршы булган
ђйберлђрне, књренешлђрне бергђ урнаш-
тыруы мљмкин икђнлеген дђ књрсђтђ.

 Аллаџ сораганнарны кире какмый.
Ибраџим (галђйџиссђлам) Аннан сораган
џђм Аллаџ аћа тђкъва бала биргђн.

"Муса ђйтте: "Йђ Рабби, књкрђгемне
залимнђрнећ каршылыгына сабыр итђргђ
кић кыл. Вђ эшлђремне мића ќићел кыл.
Вђ телемнђн тљенне чиш, сљйлђшњдђ тот-
лыгуымны бетер. Тыћлаган кешелђр сњзем-
не аћласын љчен (Муса сабый чагында авы-
зына утлы књмер капкан, шул сђбђпле, тот-
лыгып сљйлђшђ торган булган). Мића њз
ђџелемнђн бер ярдђмче бир. Кардђшем
Џарунны. Аныћ белђн минем куђтемне яки
арт тарафымны ныгыт. Вђ аны пђйгамбђр-
лек эшемдђ мића ярдђмче иптђш кыл.
Сића књп тђсбих ђйтмђклегебез љчен. Вђ
Сине књп зикер итмђклегебез љчен.
Тђхкыйк, Син безнећ хђллђрне књреп бел-
ђсећ" ("Та џа" сњрђсе, 20:25-35). Менђ Ал-
лаџы Тђгалђнећ Мусага (галђйџиссђлам)
ќавабы: "Ий Муса! Тђхкыйк, сића сораган
нђрсђлђрећ бирелде" ("Та џа" сњрђсе,
20:36).

Аллаџы Тђгалђгђ догаларны кабул итњ
яки сораганнарны ирештерњ ниндидер
авыр эш яки проблема тњгел. Коръђни-
Кђримдђ ђйтелгђн: "Безнећ бар нђрсђне
юктан бар итњебез - фђкать: "Бул!" - дип бер
мђртђбђ ђйтњдер, књзне йомып ачкан ара-
да ул бар булыр" ("Камђр (Ай)" сњрђсе,
54:50).

Аллаџка љмет баглаудан џђм Аћа ыша-
нудан туктаган кеше - хак юлдан язган
кеше. Кем дђ булса њз байлыгына љмет тот-
са, бу - ышанычлы тњгел, чљнки байлык ки-
мергђ дђ мљмкин, кеше, гомумђн, банкрот
та була ала. Кем дђ булса башка кешелђргђ
генђ љмет итсђ, ул кеше, гомумђн, берни-
сез торып калырга мљмкин. Ђ Аллаџка тап-
шырган, Аћа љмет баглаган кеше џђрвакыт
љстенлекле хђлдђ кала. Шућа књрђ, ярдђм
кирђк булганда, Аллаџка мљрђќђгать
итђргђ кирђк. Аллаџтан, фђкать бер Аллаџ-
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тан гына ярдђм сорарга.
Аллаџны онытып, ярдђмне башкадан

сораган кешенећ хђле шушы аятьтђ
књрсђтелгђн кешелђрнеке кебек булачак:
"Имансыз дин тотучыларныћ гамђллђре-
нећ мисалы, тигез кић ќирдђ рђшђ (ми-
раж) кебидер, бик сусаган кеше аны су дип
белер џђм су эчђм дип барыр, хђтта барып
ќитсђ - ул ќирдђ џичнђрсђ тапмас, иман-
сызныћ гамђле нђкъ шундыйдыр вђ ул га-
мђле љстендђ Аллаџныћ хљкемен табар,
Аллаџ аћа тулысынча хисап ясап, тиешле
ќђзаны бирер. Бит Аллаџ бик тиз хисап
итњчедер" ("Нур" сњрђсе, 24:39). Димђк, Ал-
лаџтан тњгел, башкадан сорасалар, ул ке-
шелђр бу гамђллђре белђн Аллаџныћ ри-
залыгына каршы килђ, кешенећ каршын-
да мираждан башка берни дђ булмый џђм
ул кешелђргђ Аллаџ каршында хисап то-
тарга туры килђчђк. Беркем дђ беркемгђ,
њз акчаларына џђм њз акылына гына ыша-
нып бетмђсен. Нур - Аллаџ нуры гына, бул-
ган бар нур да Аллаџтан гына, Кодрђт -
Аллаџ кодрђте генђ, булган бар кодрђт тђ
Аллаџтан гына, бар Бљеклек тђ - Аллаџтан
гына. Аллаџ кына бар мактауларга да ла-
еклы. Бары Аллаџтан гына куркырга кирђк.
Ђгђр дђ бу шулай булса, ђйдђгез, болай
дип ђйтик: "Лђ илђђђџђ иллђллаџ". - "Ал-
лаџтан башка илаџ юк". Ђгђр нидер кирђк
булса, фђкать Аллаџтан гына сорыйк.

Ибраџим пђйгамбђргђ (галђйџиссђ-
лам) сиксђн яшь булганда, ул Аллаџтан
угыл сораган џђм Аллаџ аныћ бу соравын
канђгатьлђндермђгђнмени? Пђйгамбђр
угыл сораганда књрђзђчелђргђ барганмы,
ђллђ нинди дђ булса берђр  юраучыга
мљрђќђгать иткђнме?

Ул Аллаџка мљрђќђгать иткђн, Ул Њз

Кодрђте белђн бар билгесезлеклђрнећ
ачкычларын да Њз контролендђ тота. Иб-
раџим пђйгамбђрнећ (галђйџиссђлам)
Аллаџка ялваруыныћ нђтиќђсе ни соћ?
Аћа итагатьле угыл бњлђк ителгђн. Ул угыл-
ныћ кем икђнлеге сезгђ билгелеме? Ул
угыл Исмђгыйль (галђйџиссђлам) булган.

Ђйдђгез, бу турыда Коръђни-
Кђримдђ ни ђйтелгђнен карап китик: "Ул
бала ќиде яшенђ ќитеп атасы илђ йљри
башлагач, Ибраџим ђйтте: "Ий углым, мин
тљшемдђ Аллаџ тарафыннан сине корбан
итеп чалырга боерыламын, уйлый књр, син
бу эшкђ ничек карыйсыћ?" Углы Ис-
мђгыйль ђйтте: "Ий атам, ни белђн боерыл-
ган булсаћ, шуны эшлђ, мин Аллаџ хљке-
менђ ризамын, бу эштђ мине, Аллаџ
телђсђ, сабыр итњчелђрдђн табарсыћ"
("Саффат (Сафта торучылар)" сњрђсе,
37:102).

Аллаџ бу баланы кић књћелле, тђкъва
џђм сабыр итеп тасвир итђ. Ул чынлыкта

сабырларныћ савапларын киметмђс.
Ђйдђгез, бу турыда изге хђдистђ ни ђйтел-
гђнен карап китик: "Мин тђне, байлыгы, га-
илђсе, балалары белђн сынау ителгђн џђм
ул сынауларны зур сабырлык белђн ки-
чергђн колларымнан хисап алырга кыен-
сынам, аныћ урынына Мин аларга
Ќђннђттђ урын бирермен".

Коръђни-Кђримдђ ђйтелгђн: "...Сабыр
итњчелђргђ хисапсыз ђќерлђр бирелер"
("Зњмђра (Халык тљркеме)" сњрђсе, 39:10).

Шулай итеп, Ибраџим пђйгамбђргђ
(галђйџиссђлам) туксан тугыз яшь булган,
ђ аныћ хатыны Сарага - сиксђн биш. Сара
бик тђ њзлђренећ балалары булуын
телђгђн. Ибраџим (галђйџиссђлам) кунак-
лар кабул итђргђ яраткан. Ул љендђ бар
нђрсђне дђ кунаклар алдына куя торган
булган. Бервакыт, љч кљн буена аларныћ
ишеген беркем дђ шакымаган. Шуннан
соћ Ибраџим пђйгамбђр (галђйџиссђлам)
болай дигђн: "Йђ Аллаџ, тњзђр хђлем кал-
мады, мића нинди дђ булса берђр кунак
юлласаћ иде!" Шул сњзлђрне ђйткђч, аныћ
ишеген шакыганнар. Ул ишеген ачкан.
Алар бер кунак кљтсђ, килњчелђр - љч кеше
булган. Аларныћ кулларында, аякларын-
да, башларында џђм башка ќирлђрендђ
тузан бљртеге дђ, яки юлдан килњгђ бер-
нинди ишарђт тђ булмаган. Алар кемнђр
булган џђм ни љчен килгђн соћ? Бу сорау-
га ќавапны Аллаџы Тђгалђ Коръђни-
Кђримдђ ђйтђ: "Тђхкыйк, безнећ илче
фђрештђлђребез бала белђн сљенеч
бирмђк љчен Ибраџим галђйџиссђламгђ
килеп сђлам бирде. Ибраџим: "Сезгђ дђ
сђлам булсын", - диде. Озын-озакка суз-
мыйча, Ибраџим майда пешергђн бозау
итен кунаклар алдына алып килде" ("Џуд"
сњрђсе, 11:69).

Аятьнећ башында "сђламан" - "тыныч-

ђйџиссђлам), эчкђ њтеп, кунакларга
пешкђн бозау ите алып килгђн. Гомумђн,
аларга берничђ килограмм ит тђ ќиткђн
булыр иде, тик юмарт кеше, кемне дђ бул-
са сыйларга телђсђ, чаманы белми, кир-
ђгеннђн књбрђк сый чыгарып куя. Лђкин
кунаклар Ибраџим (галђйџиссђлам)
алып килгђн, яћа гына пешкђн бу тђмле
ризыкка кагылмаган. Пђйгамбђр (галђй-
џиссђлам) шиклђнеп куйган, борчылган,
лђкин моны сиздермђгђн. Тђкъдим
ителгђн бу ризыкка кагылмаган кунаклар
кемнђр булган соћ?

"Фђрештђлђр ђйтте: "Син бездђн ку-
рыкма, без сића шатлыклы хђбђр китердек,
сездђн бер галим бала туачак"" ("Хиќер"
сњрђсе, 15:53). Ђйе, фђрештђлђр аћа
ђйткђн: "Без, фђрештђлђр - Раббыћныћ
илчелђре".

Фђрештђлђр ашамый, эчми, йокла-
мый, љйлђнми џђм њрчеми, аларныћ ара-
сында ир яисђ хатын ќенесе юк. Фђрешт-
ђлђрнећ миссиясе нидђн гыйбарђт соћ?
Аларныћ ић беренче вазыйфалары - Ал-
лаџны мактау. Алар моны армый-талмый
башкара. Коръђни-Кђримдђ ђйтелгђн:
"Кичђ вђ кљндез Аллаџны мактап тђсбих
ђйтерлђр, алар џич тђ арымас"
("Пђйгамбђрлђр" сњрђсе, 21:20). Аларныћ
мактаулары безнећ тын алуыбыз кебек. Ий
кеше туганым, ђгђр син минутына уналты
тапкыр гына тын алсаћ да, фђрештђлђр њз
мактауларын љч тапкыр тизрђк ђйтђ: "Бар
кимчелеклђрдђн дђ азат Аллаџка дан! Ал-
лаџка - бар мактауларыбыз, Аллаџтан баш-
ка илаџ юк, Аллаџ - Ђкбђр (Бљек)". Аллаџ-
ныћ Рђсњле (саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм) ђйткђн: "Фђрештђлђрнећ тын
алуларыннан џђм аларныћ авырлыгыннан
Књклђр ыћгырашты".

Ђгђр, фђрештђлђрнећ кайсыныћ -

Исламда љметсезлеккђ урын юк. Исламда телђсђ нинди про-
блемага чара бар, шул исђптђн љметсезлеккђ дђ. Аллаџ мљэ-
миннђрнећ љметсезлеккђ бирелњен телђми. Љметсезлек -
мљселманнарныћ ић зур дошманнарыныћ берсе. Лђкин, кич
ничек њтмђсен, барыбер кљн туа, ђ кљн белђн яћа таћ ата.

да шундый кеше булган. Йђ Аллаџ, безнећ
балаларыбызны да шундыйлардан, кић
књћеллелђрдђн, тђкъвалардан џђм сабыр-
лардан ђйлђ! Нинди гњзђл Хаким, Нинди
гњзђл Ярдђмче Син, Аллаџ!

Ибраџим пђйгамбђргђ (галђйџиссђ-
лам) туксан тугыз яшь тулгач, аныћ хаты-
ны Сара њзлђренећ балалары булуын тели
башлый. Бу ни љчен мљмкин булмасын,
Хаќђр Сараныћ колы булган бит. Аллаџ

лык" сњзе кулланылган, ђ аннары - "сђла-
мун" сњзе. Беренче ќљмлђ њз структурасы
белђн фигыль ќљмлђ булып тора, ђ икен-
чесе - исем ќљмлђ. Исем ќљмлђ фигыль
ќљмлђдђн кљчлерђк. Ђ бу исђ, Ибраџим
пђйгамбђрнећ (галђйџиссђлам) сђлам
ќиткерње - кунакларныћ сђлам ќиткерњ-
енђ караганда кљчлерђк џђм гњзђлрђк бу-
луы турында сљйли.

 Аннары Ибраџим пђйгамбђр (гал-

"Љметсезлек мљсел-
манныћ књћеленђ њтеп
керергђ тиеш тњгел,
исламда љметсезлеккђ,
гомумђн, урын юк. Ђгђр
сез шундый хђлгђ та-
рысагыз - онытмагыз:
караћгы тљннђрдђн соћ
якты кљн туа, књћел-
лђрне билђп алган бо-
лытлар барыбер кай-
чан да булса тарала"
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сђќдђ, кайсыныћ рљкњгъ кылуын, анда ба-
сып торырга урын да булмавын исђпкђ
алганда, Књклђрнећ ыћгырашуы - нормаль
књренеш. Бар фђрештђлђр дђ Аллаџ
Рђсњлен (саллђллаџу галђйџи вђсђллђм)
Мигъраќ тљнендђ елмаеп каршы алган,
лђкин алар арасында бер фђрештђ булган,
ул елмаймаган да, кљлмђгђн дђ. Аллаџныћ
Рђсњле (саллаллаџу галђйџи вђсђллђм)
њзенећ юлдашы Ќђбраил фђрештђдђн:

"Бер дђ елмаймаган бу фђрештђ кем
ул?" - дип сораган. Ќђбраил аћа: "Елмай-
маган фђрештђ - Тђмуг капкаларын сакла-
учы фђрештђ. Кыямђт кљнендђ Тђмугка
баручылар шул фђрештђгђ: "Ий капкалар-
ны саклаучы, Аллаџ безнећ ќаныбызны
алсын да, безне коткарсын", - дип ђйтер.
Аллаџныћ Рђсњле (саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм): "Ђ син шул фђрештђнећ алар-
га кайчан ќавап бирђчђген белђсећме?" -
дип сораган. Ќђбраил аћа болай дип
ќавап биргђн: "Бер ел вакыт њткђч бу
фђрештђ аларга болай дип ќавап бирер:
"Сез шунда калырсыз. Сезгђ бит хак дин -
хакыйкать ирештерелгђн иде, тик сезнећ
књбегез аны танымады".

Мљхтђрђм ќђмђгать! Инде тљп тема-
бызга ђйлђнеп кайтыйк. Ибраџим
пђйгамбђргђ (галђйџиссђлам) кунаклар
сыйфатында килгђн фђрештђлђр аћарга
кић књћелле тђкъва улы булачагы турын-
да сљенечле хђбђр китергђн. Пђйгамбђр-
нећ (галђйџиссђлам) хатыны, моны ише-
теп, бик шатланган, ђ аннары гаќђплђнеп
сораган: "Ул баланы мин табачакмынмы?
Мин карт бит инде, бала табарга сђлђтсез".
Фђрештђлђр аћа: "Аллаџныћ гамђллђренђ
гаќђплђнергђ кирђкме? Нишлђп син
Аллаџ эшлђренђ шулкадђр гаќђплђнђ-
сећ?" - дигђннђр. Коръђнне шђрехлђњче
кайбер мљфђссир (бер нђрсђне аћлатып
бирњче - Ред.) галимнђр шулай дип аћлат-
ма бирђ: "Сиксђн биш яшьлек хатынныћ
шунда ук књреме килђ башлаган".

Аллаџы Тђгалђ нђрсђгђ дђ булса:
"Бул!" - дип ђйтсђ, ул шунда ук була. Шућа
да Ибраџим пђйгамбђрнећ (галђйџиссђ-
лам) књпме вакытлар њткђч улы тууына бер
дђ гаќђплђнергђ кирђкми. Монда шик-
шљбџђгђ урын калмаска тиеш. Коръђни-
Кђримдђ бу турыда болай диелгђн:
"Фђрештђлђр ђйтте: "Аллаџы Тђгалђнећ
кодрђтенђ гаќђплђнђсезме? Ий, пђйгам-
бђрлек заџир булган љй кешелђре! Сезгђ
Аллаџныћ рђхмђте вђ бђрђкђте булачак.
Ул - Аллаџ эшлђгђн эшлђрендђ макталыр-
га тиешле булган бик олуг бер зат" ("Џуд"
сњрђсе, 11:73).

Књп еллар баласызлыгыннан соћ, Сара
Исхак исемле ул тудырган. Исмђгыйль
белђн Исхак - бертуган. Ул - Ибраџим (гал-

ђйџиссђлам) бик картайгач туган. Аллаџ-
ныћ ихтыярында була алмаган эш юк.

Хђтта бернинди дђ љмет калмады
дигђндђ дђ Аллаџы Тђгалђ телђсђ - телђг-
ђнен бирђ ала. Моны џђрвакыт истђ тотар-
га кирђк.

Ибраџим пђйгамбђр (галђйџиссђ-
лам) рђхмђтсез кеше булмаган. Ул, баш-
ка пђйгамбђрлђр кебек њк, кимче-
леклђрдђн азат булган. Сљенечле хђбђр
алгач, ул Аллаџы Тђгалђгђ рђхмђтен џђм
мактауларын ирештергђн: "Карт кљнемдђ
мића Исмђгыйль вђ Исхакны бирњче Ал-
лаџы Тђгалђгђ барча мактау! Тђхкыйк,
Раббым догаларны ишетњче вђ кабул ит-
њче. Йђ Рабби, минем њземне џђм бала-
ларымны намазларны њтђњче кыл, ий
Раббыбыз, догаларыбызны кабул кыл! Ий
Раббыбыз, њземне вђ ата-анамны џђм
барча мљэминнђрне ярлыка, Кыямђт
кљнендђ хур итмђ!"

Аллаџныћ Рђсњле (саллђллаџу гал-
ђйџи вђсђллђм) бервакыт болай дигђн:

"Минем љммђтемђ каза килгђндђ ул
аныћ белђн очрашыр". Аннан: "Андый каза
кайчан булыр?" - дип сорагач, ул: "Ха-
кимнђр, кљч џђм шђфкатьсезлек кулланып,
њз гражданнарыныћ мљлкђтен тартып ала
башлагач", - дигђн.

Ни генђ булмасын, башкаларныкы
булганны њзлђштерергђ, узурпациялђргђ
(законсыз, кљч кулланып яулап алырга)
куркытып, янап алырга ярамый. Тормыш-
ны џђм милекне яклау - исламда ић тљп
принципларныћ берсе. Башка кешелђр-
нећ ќирен тартып алырга беркемнећ дђ
хакы юк. Аллаџныћ Рђсњле (саллђллаџу га-
лђйџи вђсђллђм) ђйткђн: "Бер кушин ќир
узурпациялђгђн кешегђ Кыямђт кљнендђ
ќитмеш тапкыр књбрђк йљклђтелер".

Кызганыч, хђзерге вакытта кайбер
кешелђр, акчага хирыслыклары аркасын-
да, књп кенђ тыелган эшлђргђ "тыелган"
итеп карамый. Ничек итеп булса да, акча-
ны кулга тљшерњ љчен, алар ялган
вђгъдђлђр бирђ. Ялган вђгъдђ кебек
гљнаџныћ кђффарђте (гљнаџтан арыну га-
мђле) бар дип уйласалар, алар ялгыша.
Андый гљнаџ каршында аныћ кђффарђте
- тау янындагы бер кырмыска кебек кенђ.
Кечкенђ генђ бер кырмыска бик зур бер
тауны урыныннан књчерђ аламы? Юк,
књчерђ алмый. Ялган вђгъдђне "гамус" дип
атыйлар, ул шул вђгъдђне биргђн кеше-
не турыдан-туры тђмуг утына илтђ.

Кызганыч ки, хђзер ялган вђгъдђлђр
тау елгалары кебек ага. Кешелђрдђ Аллаџ-
тан курку да, оят та калмады. Йђ Аллаџ,
безнећ вафатыбызны, аннан соћгы тормы-
шыбызны да яхшылардан ђйлђ.

Гайсђ пђйгамбђр (галђйџиссђлам)
белђн булган бер вакыйганы сљйлђп ки-
тик. Гайсђ пђйгамбђр (галђйџиссђлам),
Мђрьям улы, урам буенча барганда
њзенећ юньсез эшен эшлђп йљргђн бер
бурны (каракны) очраткан. Ул аћа болай
дигђн: "Ий туган, син нигђ урлашасыћ?"

Лђкин бу бур: "Юк, Аллаџ белђн ант итђм,
мин берни дђ урламадым", - дигђн. Бљек-
лђрнећ берсе исеменђ лаек булган бу
пђйгамбђр, белђсезме, нђрсђ дигђн? Ул:
"Аллаџ дљресен ђйткђн, димђк, минем
књзлђрем мине алдаган". Гайсђ пђйгамбђр
(галђйџиссђлам), Аллаџ исеме белђн
ителгђн ант аркасында, нђкъ менђ шулай
дип ђйтергђ мђќбњр булган. Лђкин хђзер-
ге кешелђр Аллаџы Тђгалђ исемен бик еш
куллана башлады, алар кирђк булса да,
кирђк булмаса да Аллаџны искђ ала, бик
еш Аныћ исеме белђн вђгъдђ бирђ, ант
итђ. Бу вакытта аларныћ књбесе њз
љслђренђ нинди зур ќаваплылык алган-
нарын аћлап та бетерми.

Бервакыт Малик ибне Динар, Басра
урамнары буйлап йљргђндђ, егылып яткан
бер исереккђ тап булган. Исерткеч катыш
тљкереге аныћ авызыннан ага, ђ ул њзе
яткан ќиреннђн: "Аллаџ, Аллаџ", - дип
кычкырып ята икђн.

Малик: "Мин бу кешенећ авызын бул-
са да юыйм ђле, Аллаџ исемен чиста авы-
зы белђн ђйтсен", - дип уйлаган. Ул шулай
эшлђгђн дђ, барып аныћ авызын юган, ан-
нары аны њзенећ љенђ алып кайткан.
Тљнлђ, йоклаган чакта, ул тљш књргђн,
тљшендђ бер тавыш ишеткђн: "Малик, син
Минем хакка бу кешенећ авызын чистар-
ттыћ, ђ Мин синећ хакка бу кешенећ књће-
лен пакьлђдем". Шул вакытта Малик, дул-
кынланып, уянып киткђн. Иртђнге намаз-
га азан ђйтђлђр икђн. Ул торган, тђџарђт
алган џђм намаз укырга мђчеткђ киткђн.
Мђчеткђ баргач, ул шундый књренешкђ
тап булган: ниндидер бер кеше, мђчет
янына килеп, Аллаџка ялвара икђн: "Йђ
Аллаџ! Менђ мин Синећ каршыћда торам
џђм, мине ярлыкавыћны сорап, Сића ял-
варам. Кума мине бу капкадан. Син минем
тђњбђмне кабул итђсећме? Ђйт, мића
ќићелрђк булыр. Ђгђр дђ минем
тђњбђмне кабул итсђћ, мића белгерт, мин
њз-њземне кулга алырмын, яхшы якка
њзгђрермен џђм Сића гыйбадђт кылыр-
мын".

Малик ибне Динар аннан: "Аллаџ
сине кызганырлык кем син ул хђтле?" - дип
сораган. "Мин - кичђ син Аллаџ хакына
авызын юган шул эчкече кешемен.
Књргђнећчђ, Аллаџ мине туры юлга бас-
тырды џђм минем хђзерге урынымны
сића да књрсђтте", - дигђн теге кеше.

Мљхтђрђм ќђмђгать! Аллаџы Тђгалђ
Коръђни-Кђримдђ ђйткђн: "Минем мљэ-
мин бђндђлђремђ ђйт: "Ий бђндђлђрем,
гљнаџ кылып њзегезгђ зарар иткђн булса-
гыз, Аллаџныћ рђхмђтеннђн љмет
љзмђгез, чљнки тђњбђ итеп тљзђлгђндђ
Аллаџ гљнаџларны ярлыкаучы, Ул - Аллаџ
- ярлыкаучы вђ рђхимледер" ("Зњмђра (Ха-
лык тљркеме)" сњрђсе, 39:53).

Аллаџныћ Рђсњле (саллђллаџу гал-
ђйџи вђсђллђм) мљбарђк хђдислђренећ
берсендђ ђйткђн: "Зђкят - књтђрђ алмас-
лык авырлык кебек - бик ќаваплы йљк".
Ел саен њз байлыгыћныћ кырыктан берен
мохтаќларга бирергђ кирђк, кешелђргђ
бу бик авыр йљк булып тоела. Лђкин, Ал-
лаџы Тђгалђ изге хђдислђрнећ берсендђ
ђйткђн: "Колым (минем), син башкалар
љчен сарыф ит, ђ Мин синећ љчен сарыф
итђрмен".

Ќитеш, бай тормыш белђн яшђгђн
кешелђр, зђкят тњлђмђс љчен, мећ тљрле
сђбђп таба, ђмма, шул ук вакытта, алар
Аллаџ тыйган књп ђйберлђргђ аннан да
књбрђк суммада акчаларын сарыф итђ.
Шул ук изге хђдистђ Аллаџы Тђгалђ
ђйткђн: "Ышанып тапшырылган ђйбер -
ђманђт байлыкка ђйлђнгђн вакытта..."
Мђсђлђн, син, кемгђдер килђсећ дђ,
ђйтђсећ: "Мин килгђнче шушы ђйберне
саклап тор ђле". Ул сића: "Юк, без туган-
нар да, дуслар да, диндђшлђр дђ тњгел.
Мин аны саклауга алып кала алмыйм", - ди.
Яки, киресенчђ, син кемгђ дђ булса, нин-
ди дђ булса бер ђйберећне саклауга кал-
дырасыћ, ђйлђнеп кайткач, барып аннан
ул ђйберне сорыйсыћ, ђ ул сића: "Аллаџ-

тан курык, син мића берни дђ калдырма-
дыћ", - ди. Син аћа:

"Ђ мин сине судка бирђм", - дисећ. Ул
сића: "Кая телђсђћ - шунда бар, судта ќиде
ишек, кайсысына керђсећ килсђ, шунысы-
на кер дђ, исбатлап кара", - дип ќавап би-
реп, сине куып ќибђрђ. Белђсезме, Кы-
ямђт кљнендђ бу кешегђ Аллаџ ни дип
ђйтђчђк? Ул аћа: "Хђзер инде хуќасына
аныћ мљлкђтен кире кайтар", - диячђк. Ул
кеше ђйтер: "Ий Аллаџ, Ул дљнья инде
тђмам булды, хђзер - икенче дљнья. Аћа
бирђсемне мин хђзер каян алыйм инде?"
Шунда Аллаџ фђрештђлђргђ ђйтер: "Аны
тђмуг чокырларыныћ берсенђ ташлагыз!"
Фђрештђлђр аны тђмугка ташлар џђм
ђйтер: "Ђнђ шул чокырныћ тљбенђ кара!"
Ул кеше тђмуг тљбендђге шул чокырга ка-
рар џђм аныћ тљбендђ аћа ышанып тап-
шырылган шул ђйберне књрер. Шуннан
ары аћа ђйтерлђр: "Хђзер инде син шун-
да тљш тђ, аны алып килеп хуќасына бир!"
Бу кеше тђмуг тљбендђге шул чокыр
тљбенђ таба барыр, аћа анда барып ќитђр
љчен генђ дђ ќитмеш ел вакыт кирђк бу-
лыр. Кайберлђре, гомумђн, анда барып та
ќитђ алмас. Шућа књрђ дђ кешелђр ара-
сындагы милек мђсьђлђлђрендђ Аллаџы
Тђгалђдђн куркырга кирђк. Кешелђр ара-
сындагы мљнђсђбђтлђрдђ дђ игътибарлы
булырга кирђк.

Тагын бер тарихи хђл белђн таны-
шып узыйк. Бер сђњдђгђр вафат булган. Ул
гомере буе намазын калдырмаган, ураза-
сын ќиренђ ќиткереп тоткан, зђкятен
тњлђгђн, хаќ да кылган булган. Вафатын-
нан соћ бер дусты аны тљшендђ књргђн
џђм аннан сораган: "Син Аллаџ белђн оч-
рашкач, Аныћ каршындагы дђрђќђћ ни-
чек булды? Синећ белђн анда ничек
мљгамђлђ иттелђр?" Ул кеше ђйткђн:
"Аллаџ мине ќђзага тартты". Дусты, апты-
рап, аннан сораган: "Син бит намазыћны
да вакытында укып бардыћ, уразаћны да
тиешенчђ тоттыћ, зђкят тђ бирдећ, хаќ да
кылдыћ. Нигђ сине ќђзага тарттылар
соћ?" Аныћ бу соравына ђлеге кеше бо-
лай дип ђйткђн: "Аллаџ мића сораулар
бирде, ђ мин Аныћ сорауларына ќавап
таба алмадым. Ул миннђн: "Ни љчен син
товарыћны њлчђгђнгђ кадђр њлчђњлђрећ-
нећ тљгђллеген кљйлђмђдећ?" - дип сора-
ды. Бу мђсьђлђгђ шул рђвешчђ ќен-
теклђп карау минем башыма да килми
иде".

Ђ хђзер љйлђребез янындагы базар-
ларга карыйк. Анда кемдер алдаша, кем-
дер урлаша, кемдер ялганлый, ђ кемдер
талый. Ђ бит Аллаџы Тђгалђ ђйткђн: "Кем
караклык кыла - ул кеше безнећ беребез
тњгел". Њлчђњлђрдђ алдаган каракларга
карагыз. Аллаџы Тђгалђ алар турында
менђ нђрсђ ди: "Киметеп њлчђњчелђргђ
њкенеч - каты газаптыр. Алар башка ке-
шелђрдђн берђр нђрсђ њлчђп алса,
њлчђњне тутырып, мул њлчђп ала. Башка
кешелђргђ савыт яки бизмђн белђн њлчђп
биргђндђ, киметеп њлчилђр. Ђйђ, ул ке-
шелђр Олуг Кыямђт кљнендђ терелеп ку-
барылачакларын уйламыйлармы? Ул
кљндђ кешелђр барча галђмне тђрбия ит-
њче Аллаџ хозурында хисап љчен басып
торыр" ("Мњтаффифин (Киметњчелђр)"
сњрђсе, 83:1-6).

Кадерле мљселманнар! Аллаџ
Рђсњленећ (саллаллаџу галђйџи
вђсђллђм) Ђбњ Џњрайра исемле сахабђсе
(радыйаллаџу ганџњ) сљткђ су љстђгђн бер
кешене књргђн џђм аћа болай дигђн: "Раб-
быћ сића сљттђн суны киредђн аерып би-
рергђ кушкач, син Аћа ни дип ќавап би-
рерсећ? Син Аћа нђрсђ дип ќавап бирђ
аласыћ?" Йђ Аллаџ! Безне Сића илтњче
туры юлдан аерма! Рђхим-шђфкатећнђн
аерып, безне берњзебезне генђ калдырма!
Безне Синдђ генђ, бары тик Синдђ генђ
мохтаќлыкта ђйлђ!

Татарстан
Республикасы мљфтие

Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

"Аллаџка љмет багла-
удан џђм Аћа ышану-
дан туктаган кеше -
хак юлдан язган кеше.
Кем дђ булса њз байлы-
гына љмет тотса, бу -
ышанычлы тњгел,
чљнки байлык кимергђ
дђ мљмкин, кеше, го-
мумђн, банкрот та
була ала. Кем дђ булса
башка кешелђргђ генђ
љмет итсђ, ул кеше,
гомумђн, бернисез то-
рып калырга мљмкин"
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Кадерле дин кардђшлђре-
без! Менђ тагын сентябрь аена
керђбез. Књплђрегез баласын-
оныгын мђктђп-мђдрђсђгђ
ђзерлђњ, уку ђсбаплары юнђтњ
кебек књћелле  мђшђкатьлђр
белђн мђшгульдер. Хђерле,
ућышлы уку еллары булсын!

Књћелле мђшђкатьлђр, ди-
без, чљнки безнећ халык гомер-
гомергђ укымышлы булган, бе-
лемгђ тартылган. Тарихыныћ ић
болгавыр елларында да, бераз
матди мљмкинлеге килеп чыкса
(йђ булмаса мђхђллђ белђн
ќыелышып), сђлђтлерђк бала-
сын, туганын, авылдашын ерак
ќирлђргђ гыйлем эстђргђ
ќибђргђн... Бер гыйбрђт вђ њрнђк
итеп, сезнећ игътибарыгызга
элекке Бљгелмђ љязе Мићлебай
авылы мулласы Гыйльман хђзрђт
Кђриминећ улы Фатыйхка (књре-
некле язучы, нђшир, журналист,
ќђмђгать эшлеклесе Фатыйх
Кђрими - Ред.) язган мђшџњр ха-
тын тђкъдим итђбез.

"Углым! Мин сине кеше бу-
лырга, гыйлем алыр љчен ерак
ќирлђргђ ќибђрђм. Килђчђктђ
миллђткђ файдалы булуыћны
телим, сине ќибђрњем байлыгым
артыктан тњгел. Синнђн башка
биш балам џђм карт атам бар.
Шуларныћ љлешеннђн аерып сине
озатам. Дљньяда яшђргђ гыйлем,
тљзек ђхлак, тырышлык кирђк.
Бер сђгать гомерећне бушка
њткђрмђ. Анда да "ишаннар", "су-
филар" књп булыр. Кеше сњзенђ ал-
данып, алар тирђсенђ сырышма.
Андыйлардан файда књрђ алмас-

Иманныћ икенче ба-
ганасы - Аллаџыныћ
фђрештђлђренђ ышану.
Аллаџы Тђгалђгђ табын-
ган кеше Аныћ фђрештђ-
лђренђ дђ ышана.
Мљселман њзенећ сизњ ђгъза-

ларыныћ мљмкинлеклђре
чиклђнгђн булуын нык белергђ
тиеш. Без нђрсђне дђ булса
књрмибез, ишетмибез яки той-
мыйбыз икђн, бу нђрсђ дљньяда
юк дигђн сњз тњгел ђле. Аллаџы
яраткан затлар бер-берсеннђн
њзлђренећ табигатьлђре белђн
аерылалар. Фђрештђлђр кеше
сизњ ђгъзалары ярдђмендђ

тљшенђ алмаган затлардан сана-
ла. Лђкин без аларга мђќбњри
ышанырга тиеш, чљнки Аллаџы
Тђгалђ фђрештђлђрнећ булуы
турында безгђ Коръђни-Кђримдђ
њк хђбђр иткђн, ђ Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи вђсђллђм
фђрештђлђр турында хђдислђ-
рендђ ђйтеп калдырган.

Фђрештђлђр нурдан ярал-
тылган. Алар ашамый да, эчми дђ,
ќенеслђре дђ юк џђм џђрвакыт
Аллаџы Тђгалђгђ табынып яши.
Кешелђрдђн аермалы буларак,
фђрештђлђр беркайчан да гљнаџ
кылмыйлар џђм Аллаџыныћ
кушканнарын џђрвакыт тие-

шенчђ њтилђр.
Џђр фђрештђнећ њзенећ

аерым вазыйфасы бар. Аллаџы
Тђгалђнећ тљп фђрештђлђренећ
исемнђре џђм вазыйфалары:

Ќђбраил - ић тљп фђрештђ,
аныћ аша Аллаџы Тђгалђ
пђйгамбђр галђйџиссђламнђргђ
хђбђр ќибђрђ;

Микаил - яћгыр, кар, ќил
џђм башка шундый табигать
књренешлђре љчен ќаваплы
фђрештђ;

Исрафил - Кыямђт кљне ќит-
њен џђм њлгђннђрнећ кабаттан
терелњен белгертеп, Сур мљге-
зенђ љрђчђк фђрештђ;

џђр эш-гамђле љчен ќавап тотача-
гын џђрвакыт истђ тотарга тиеш.

Џђр фђрештђнећ њз вазый-
фасы бар, дидек. Лђкин Аллаџы
Тђгалђгђ фђрештђлђр кеше
ќанын алу, кабердђ сорау алу яки
кешенећ гамђллђрен язып бару
љчен генђ кирђк дигђн сњз тњгел.
Аллаџы Тђгалђ беркемгђ дђ,
бернђрсђгђ дђ мохтаќ тњгел. Шу-
лай да, Ул бу дљньяны нђкъ шул
рђвешле яралткан џђм Аныћ џђр
карарында камил акыл тоемлана.

"Ислам турында
сљйлђшик"

энциклопедиясеннђн

Газраил - кеше њлгђндђ
аныћ ќанын алучы њлем фђреш-
тђсе;

Мљнкир џђм Нђнкир - ке-
шедђн кабердђ аныћ дине ту-
рында сорау алачак фђреш-
тђлђр.

Моннан тыш, џђр кешенећ
яхшы џђм яман гамђллђрен язып
баручы фђрештђлђре бар. Ђгђр
кеше њзенећ гаебен гамђл
дђфтђренђ язып куелганчы танып
љлгерсђ, аныћ гљнаџысы ярлыкана-
чак џђм гамђл дђфтђренђ язылма-
ячак. Мљселман њзенећ янында
фђрештђлђр булуын џђм аларныћ
кеше гамђллђрен язып баруларын,

ЏЂР МЉСЕЛМАН БЕЛЕРГЂ  ТИЕШЛЕ НЂРСЂЛЂР. Аллаџка шљкер, без - мљселманнар..Безнећ илаџыбыз - Аллаџ, Китабыбыз -
Коръђн, кыйблабыз - Кђгъбђ, Пђйгамбђребез -
Мљхђммђд Мостафа саллђллаџу галђйџиссђлам..Беренче кеше џђм беренче пђйгамбђр - Адђм
галђйџиссђлам..Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ салаваты
вђ сђламе ирешсђ иде!) ђтисенећ исеме - Абдул-
лаџ, бабасыныћ исеме - Абдулмоталлиб, ђнисе-
нећ исеме - Ђминђ..Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ салаваты
вђ сђламе ирешсђ иде!) 50 яшенђ кадђр гомер
иткђн хатыныныћ исеме - Хђдичђ..Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ салаваты
вђ сђламе ирешсђ иде!) дњрт кызы џђм љч улы
булган. Кызлары - Зђйнђп, Рукиййа, Љммегљлсем,
Фатыйма. Уллары - Ибраџим, Касыйм, Абдуллаџ.
  .Пђйгамбђребезгђ (аћа Аллаџныћ салаваты
вђ сђламе ирешсђ иде!) 40 яшендђ пђйгамбђр-
лек килђ башлаган. Коръђн аћа 23 ел дђвамын-
да ићгђн. Ул Мђдинђ шђџђрендђ 63 яшендђ ва-
фат булган..Коръђндђ 25 пђйгамбђрнећ исеме бар..Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ салаваты вђ
сђламе ирешсђ иде!) 571 нче елны Мђккђ
шђџђрендђ дљньяга килгђн. 622 нче елны
Мђдинђгђ џиќрђт кылган (књчкђн). 632 нче елны
Мђдинђдђ вафат булган.

. Аллаџтан кешелђргђ тапшырылган тагын љч
китап бар: Муса галђйџиссђламгђ ќибђрелгђн
Тђњрат, Дауд галђйџиссђламгђ ќибђрелгђн За-
бур, Гайсђ галђйџиссђламгђ ќибђрелгђн Инќил..Елда 5 мљбарђк кичђ бар. Бу кичђлђрдђ књп
итеп гыйбадђт кылырга, Аллаџыдан гљнаџларны
ярлыкавын сорарга џђм тђсбих намазы укырга
кирђк. Ул кичђлђр болардыр:

Мђњлид ђн-Нђби - рабигыльђњвђл аеныћ
уникенче кичђсе таћында Пђйгамбђребез (аћа
Аллаџныћ салаваты вђ сђламе ирешсђ иде!)
дљньяга килгђн;

Рђгаиб кичђсе - рђќђп аеныћ беренче
ќомгасы, Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ
салаваты вђ сђламе ирешсђ иде!) ђти-ђнисе ка-
вышкан кљн;

Мигъраќ кичђсе - рђќђп аеныћ 27 нче ки-
чђсе. Бу кичђдђ Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ
салаваты вђ сђламе ирешсђ иде!) књккђ ашкан;

Бђрађт кичђсе - шђгъбан аеныћ 25 нче ки-
чђсе, кыйбла њзгђртелгђн кљн. Бу кичђдђ бер ел
эчендђ булачак эшлђр хакында хљкем кылына,
ђќђл вђ гомерлђр билгелђнђ;

Кадер кичђсе рамазан аеныћ соћгы ункљн-
легенђ яшерелгђн. Бу кичђдђ Аллаџы Тђгалђ
Мљхђммђд Мостафа саллђллаџу галђйџи
вђсђллђмне Пђйгамбђр итеп сайлый; Изге Коръђн
ићђ башлый.

ДЉНЬЯДА ЯШЂРГЂ
ГЫЙЛЕМ КИРЂК...

сыћ. Онытма: укырга, љйрђнергђ
ялкауланма. Ялкау булган кеше
терелђр арасында йљрњче мђет
кеби. Тик кабергђ књмелми. Уку
яшендђ ђхлагыћны бозсаћ,
тђгълим итњдђн читтђ калсаћ,
синећ љчен џђртљрле бђланећ ба-
шыћа килњен истђ тот. Ќаным-
ны фида итђрлек дђрђќђдђ ты-
рышып алган намусымны карал-
тырлык хђрђкђттђ булма. Ялкау
џђм начар иптђшлђр белђн ара-
лашуыћны ишетсђм, миннђн бер-
тљрле ярдђм, мђрхђмђт кљтмђ.
Атаћ-анаћныћ синећ љчен бљтен
кљчлђрен кызганмый иткђн хезм-
ђтлђренђ каршы эштђ булсаћ,
кљфране нигъмђт булыр. Безне
шатландырырлык, килђчђктђ
илгђ йолдыз тљсле якты биреп
торырлык угыл булып кайтуыћ-
ны телибез.

 Гыйльман Ибраџим углы.
Мићлебай, 1892 сђнђ.

Хатыма  љстђмђ  итеп
шуны да языйм. Тљркиянећ гали
мђктђбен яхшы итеп бетереп,
имтихан бирсђћ, бђлки Яурупа-
ныћ берђр мђмлђкђтенђ барып
гыйлем алырга телђрсећ, Герма-
ниягђ яки Франциягђ, њзећ уйлап
безгђ язарсыћ. Минемчђ, ђгђр
џљнђр-техник эшлђре белђн кы-
зыксынсаћ, Германиягђ, ђгђр ма-
тур књренеш, ђдђбият, кљтеб-
ханђлђр  белђн  кызыксынсаћ  -
Парижга  барып, књбрђк чит
теллђрне яхшы белеп кайтуыћ
тиеш булыр дип уйлыйм. Сића
вђгъдђ биргђнемчђ расходлык
барыр".

Ђбњ Џњрайра тапшырган хђдистђ
пђйгамбђребез ђйтђ: "Аллаџы Тђгалђгђ,
ќавабына ныклап ышанган хђлдђ, дога
кылыгыз џђм белеп торыгыз: Аллаџ га-
фил књћелдђн чыккан џђм игътибарсыз
кылынган доганы кабул итми" (Тирмизи
риваяте).
Догаћны кылганда, Аллаџка ђллђ нинди изге

сњзлђр ђйтсђћ дђ, ђгђр ул сњзлђрећ йљрђгећ аша
њтмђсђ, аларныћ файдасы юк. Дога кылганда ка-
лебнећ гафил булуы доганыћ тђэсирен џђм куђ-
тен юкка чыгара.

Бик књп кешелђр доганыћ ђйтелешенђ, ма-
тур сњзлђренђ игътибар биреп, аныћ эчтђлеген

СЊЗЛЂРЕЋ КАЛЕБТЂН ЧЫКСЫН...
онытып ќибђрђлђр. Доганы сихерчелђрнећ тыл-
сымлы сњзлђре, сихри сњзтезмђлђре кебек аћлар-
га ярамый. Доганыћ бљтен хикмђте бђндђнећ эч-
керсез књћел белђн Раббысыннан нђрсђ сорага-
нын аћлап, чын йљрђктђн соравына кайта. Берђњ-
нећ ђллђ нинди матур гыйбарђлђр, шигъри юл-
лар белђн сораганы књћеле аша њтми икђн, ул
сњзлђрнећ кыйммђте булмас. Ђ сњзгђ осталыгы
булмаган кеше, тегеннђн-моннан гына ќыйган сњз
белђн, ђмма књћелен биреп дога кылса - ул кабул
булыр...

         Йосыф ДЂЊЛЂТШИН,
Тђбђн Кама районы имам-мљхтђсибе

ЭРЕНЛЕ ШЕШ ЧЫГУГА КАРШЫ
УКЫЛА ТОРГАН ДОГА

Риваять буенча, Аллаџ Рђсњле (аћа Аллаџ-
ныћ салаваты вђ сђламе ирешсђ иде!) хатын-
нардан Зђйнђп бинте Ќђхштђн: "Синећ яныћда-
гы шифалы њлђн, књз њлђне, сљрмђ hђм яран њлђне
бармы?" - дип сорады. Зђйнђп, ђйе, диде. Аллаџ
Рђсњле (с.г.в.) њлђнне алды да аны ике аяк барма-
гы арасындагы чуанга куеп, болай диде:  "Алла-
џуммђ мотфи ђль-кђбир њђ мљкђббир ас-сагыйр
атфиэџа ганни" (Аллаџым! Син зур нђрсђлђрне
кечерђйтђсећ, кечкенђ нђрсђлђрне зурайтасыћ.
Аныћ (чуанныћ) утын сњндер, миннђн китђр).
(Ђхмђд ибне Хђнбђл: 5/370).
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"БЕР КЊРГЂН КЕШЕ
КЉТЕП АЛА

БУ САБАН ТУЕН!"

ТАТАРСТАННЫЋ баш ка-
зые Ќђлил хђзрђт Фаз-
лыев инде менђ ќиде ел
рђттђн шушы Сабан туен

оештыруда њзе башлап йљри.
- Дини бђйрђмнђрнећ асы-

лын аћлату ниятеннђн
њткђрелгђн балалар Сабан туе-
ныћ беренчесе Балтачта булды.
Икенче елны Карадуганда уздыр-
дык. Аннан безнећ авылны -
Бљрбашны сайладык. Максаты-
быз - ел саен бер авылда уздыру
иде. Соћыннан имамнар белђн
фикерлђштек тђ, Бљрбашта
тљплђнергђ карар кылдык. Без-
нећ авылдагы дини тормышны
љйрђнеп китњ љчен башкаларга
бер форсат та ђле бу, - ди Ќђлил
хђзрђт.

Ђ љйрђнерлек нђрсђлђр,
чыннан да, књп монда. Инде менђ
ничђ еллар мђчет белђн мђктђп
коллективы кулга-кул тотыны-
шып эшли. Бљтен республикада
(бђлки, Россиядђдер) берен-
челђрдђн булып Бљрбашта џђм
Балтач районыныћ башка
мђктђплђрендђ ђхлак дђреслђ-
ре укытыла башлады. Балалар
љчен мљселманча Сабан туе да
бары тик биредђ генђ њткђрелђ...

- Бђйрђмнећ Гает тђкбирлђ-

ре ђйтеп башланып китње дђ књп
нђрсђ хакында сљйли, - ди Татар-
стан мљфтие урынбасары, Казан-
ныћ Гаилђ мђчете имам-хатыйбы
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин. - Моны
Сабан туе гына дип атау дљрес
тњгелдер, балалар љчен Гает
бђйрђме дип ђйтњ урынлыдыр,
чљнки биредђ балалар ќитез-
лектђ, тапкырлыкта гына кљч сы-
нашып калмыйлар, дини яктан да
ђзерлеклђрен књрсђтђлђр.

Ђлеге чараныћ географиясе
елдан-ел кићђя бара. Алдагы ел-
ларда Киров љлкђсеннђн, Марий
Эл, Чувашия Республикаларын-
нан килгђн булсалар, хђзер Баш-
кортстаннан, Ульяновскидан да
кунаклар љстђлгђн. "Бер књргђн
кеше кљтеп ала бу Сабан туен.
Тљп авырлык мђктђп коллективы
љстенђ тљште инде, мин иганђче-
лђрне табучы гына", - дип тый-
наклык књрсђтсђ дђ, иганђчелђ-
рнећ ниндилђрен тапкан ђле
Ќђлил хђзрђт: 300 мећ сумнан
артык акчаны бњлђк алырга гына
тотканнар; 150 кг дљге, 120 кг ит,
180 кг кишердђн 10ар чилђкле 6
казан телећне йотарлык пылау
пешергђннђр. Узган ел ђнђ
кљрђштђ ќићњчегђ скутер би-
рергђ ниятлђгђч, дњрт иганђче

Ќђлил хђзрђт ФАЗЛЫЕВ:

вђгъдђ иткђн булган, берсен
генђ алганнар. Башкаларын со-
ћрак бирерсез дидем, ди хђзрђт.
Сњзлђрендђ торганнар: быелгы
баш батыр Балтач районы Чепья
авылы егете Илназ Мићнемул-
лин да скутерлы булды.

Бђйрђмгђ бик књп кунаклар
кайткан иде. Россия Дђњлђт Дума-
сы депутаты Фатих Сибагатуллин
белђн Татарстан Президенты кар-
шындагы мђдђниятне њстерњ
фонды башкарма директоры Ну-
рия Хашимова, бђйрђмне кићрђк
масштабта њткђрергђ кирђк,
дигђн фикерлђрен ќиткерделђр.
Танылган журналист Ђлмира
Ђдиятуллина исђ: "Бу - безнећ Та-
тарстаныбызныћ дђрђќђсен
књтђрђ, татарларны берлђштерђ,
мљселманнарны ќыйный, ђдђп-
ђхлагыбызны камиллђштерђ тор-
ган чара. Карап, књзђтеп утырдым:

монда милли моћ, ислам диненећ
кыйммђте, нигезе ачык чагыла.
Менђ шуларны бала књћеленђ
кечкенђдђн сећдерђбез икђн,
миллђтебезнећ килђчђге була-
чак", - дип хислђре белђн уртак-
лашты.

Љйлђ намазы вакыты керњгђ
ярышлар тукталды. Ир-атлар, ха-
тын-кызлар аерым, мђйданны ту-
тырып намаз укыды. Ђлегђ намаз-
га басмаганнар аларны читтђн
књзђтеп, сокланып утырды.

- Ќырчы буларак Сабан туе-
ныћ тљрлесендђ катнаштым, - ди
танылган ќырчы, Татарстанныћ
халык артисты Фердинанд Сђла-
хов. - Ислам йолалары буенча
оештырылган бу чараны бљтен
республикага ќђелдерергђ
кирђк. Мђйданны махсус књзђтеп
чыктым, тђмђке пыскыткан бер
кешене очратмадым, агач тљбенђ

утырып аракы эчњче юк. Џђркем
ислам кушканча киенеп килгђн.
Биредђге тђрбияви мохит мине
нык уйландырды.

Фердинанд Сђлахов бу
кљнне њзе дђ балачагына кайткан-
дай булды, ахры. Мђйдан тулы
балаларныћ тљрле ярышларда
катнашканын књзђткђннђн соћ,
ќырчы тњзмђде, яшел чирђм
љстенђ яланаяк чыгып,
рђхђтлђнеп ќырлады.

- Балтач районында яшђњ-
челђр бик бђхетле икђн, - ди Рос-
сия џђм Татарстан мљслимђлђре
берлеге рђисе Наилђ ханым
Ќиџаншина. - Ќђлил хђзрђт ха-
лыкны бер йодрыкка туплап тора.
Имамны халык хљрмђт итмђсђ,
гади генђ бер авылга бу кадђр
кунак килмђс иде. Без, гадђттђ,
бђйрђмнђрне љлкђннђр љчен уз-
дырабыз. Ђ биредђ, киресенчђ,
балалар љчен ђллђ нинди конкур-
слар, чаралар уйлап тапканнар.
Бала белђн бергђ ђти-ђни, ђби-ба-
бай да килђ. Гаилђне рухи яктан
баетучы бђйрђм бу.

Љлкђннђр љчен дђ уеннар
оештырылган иде. "Ат"лар чабы-
шында ђнилђр балаларын
књтђреп чапты, ђтилђр "машина"
йљртте, муллалар ђтђч куды.
Ђтђче генђ бик хђйлђкђр булып
чыкты, имамнарны мђйдан тирђ-
ли ђллђ ничђ тапкыр ђйлђндерде.
Ахырдан тњзмђде, бирелергђ
мђќбњр булды...

                    Лилия
НУРМЉХЂММЂТОВА

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте џђм
Балтач районы мљхтђсибђте бергђлђп уздыр-
ган республикакњлђм балалар Сабан туе Татар-
станныћ књренекле дин ђџеллђрен, ќђмђгать
џђм сђнгать эшлеклелђрен бер мђйданга
ќыйды. Алар арасында Татарстан мљфтие Ка-
мил хђзрђт Сђмигуллин, аныћ урынбасарлары
Рљстђм хђзрђт Батров, Рљстђм хђзрђт Хђйрул-
лин џђм район мљхтђсиблђре бар иде. Сабан
туенда йљзлђгђн бала тљрле-тљрле уеннарда
ярышты, табигать кочагында ял итте, дин
ђџеллђре нђсыйхђтлђрен ишетте.
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Башлангыч белем бирњ систе-
масы мљселман мђгарифенећ бик
мљџим љлеше, чљнки мђчет каршын-
дагы курсларда балалар гына тњгел,
љлкђннђр дђ беренче дини гыйлем-
нђрен ала. Мондый курслар
Њзђклђшкђн дини оешма - Татар-
стан Ќљмџњрияте мљселманнары
Диния нђзарђтенећ урыннардагы
дини оешмалары тарафыннан оеш-
тырыла. Курсларны тђмамлаучы-
ларга бернинди дђ документлар
тапшырылмый, чљнки бу - ислам
буенча ликбезлар гына. Ђмма
хикмђт документта тњгел, мђчет
каршындагы курсларда укучылар
саныныћ елдан-ел арта баруы њзе
њк моћа дђлил. Узган уку елында
республика буенча, мђсђлђн, 13-14
мећ кеше башлангыч дини белем
алды. Татарстанда мђчетлђр саны-
ныћ 1500 дђн артып китњен исђпкђ
алганда, укулар аларныћ яртысын-
нан књбрђгендђ алып барыла дигђн
сњз. Алдынгылар исемлеген Арча
мљхтђсибђте ќитђкли, бњгенге
кљндђ анда 1325 кеше мђчет кар-

ГЫЙЛЕМ АЛУДА КЕМ АЛДА?

шындагы курсларда башлангыч бе-
лем ала.

Башлангыч белем бирњ систе-
масында укучыларныћ составы да
бик тљрле. Статистика мђгълњмат-
ларына караганда, белем алучы-
ларныћ 70 проценты - хатын-кыз-
лар. Мђктђп яшендђгелђр (7 яшьтђн
18 яшькђчђ) - 10-15 процентны,
пенсия яшендђгелђр 35 процентны
тђшкил итђ. Укучыларныћ яртысын-
нан књбрђге - 25 тђн 50 яшькђчђ бул-
ган ир-атлар џђм хатын-кызлар.

Мђчет каршындагы курсларда
укытучы мљгаллим-мљгаллимђлђ-
рнећ составында да тљрлелек си-
зелђ. Узган уку елында, мђсђлђн,
шушы курсларда  800-850 лђп
укытучы белем бирде. Шуларныћ
30-34 проценты -  имамнар, ђ 66
проценты урта яки югары дини
белеме булган, яисђ шундый ук
мђчет каршындагы курсларда
башлангыч белем алган укытучы-
лар иде. Тагын шуны да ђйтеп
узасы килђ: башлангыч курс укы-
тучылары арасында югары гума-

КАЗЫЯТЛЂР
ТЉНЬЯК КАЗЫЯТЕ - Арча, Ђтнђ, Балтач, Кукмара, Саба,
                                      Телђче мљхтђсибђтлђре;
БАШКАЛА - Казан мљхтђсибђте;
ТЉНЬЯК-КЉНБАТЫШ - Югары Ослан, Биектау, Яшел Њзђн,
                                            Лаеш, Питрђч, Балык Бистђсе;
КЉНЬЯК-КЉНБАТЫШ - Апас, Буа, Чњпрђле, Кайбыч,
                                             Кама Тамагы, Тђтеш;
КЉНЬЯК - Аксубай, Алексеевск, Ђлки, Яћа Чишмђ,
                    Спас, Чистай;
КЉНЬЯК-КЉНЧЫГЫШ - Баулы, Бљгелмђ, Лениногорск,
                                             Нурлат, Чирмешђн, Ютазы;
КЉНЬЯК - Азнакай, Ђлмђт, Зђй, Мљслим, Сарман;
ТЉНЬЯК-КЉНЧЫГЫШ - Ђгерќе, Актаныш, Алабуга,
                                             Мамадыш, Менделеев, Минзђлђ;
КАМА БУЕ ТЉБЂГЕ -Чаллы, Тњбђн Кама, Тукай мљхтђсибђтлђре.

нитар белеме булганнар байтак.
Статистика мђгълњматлары кай-

бер нђтиќђлђр ясарга мљмкинлек
бирђ. Беренчедђн, укучылар саны
елдан-ел арта бара. Татарстан бу-
енча 2008-2009 нчы уку елында
аларныћ саны 5-6 мећлђп булса,
2011-2012 нче уку елына 11 мећгђ
ќиткђн. Ђмма ђзерлекле яшь кадр-
лар саны ђллђни књп тњгел ђле. Рес-
публиканыћ эре шђџђрлђрендђ бу
артык сизелми, ђ менђ њзђктђн ерак

районнарда џђм авылларда укыту-
чыларга кытлык бар. Бу юнђлештђ
Диния нђзарђте актив эшчђнлек
алып бара. Яшь имамнарга грант-
лар бирњ, укучылар арасында кон-
курслар џђм викториналар узды-
рып, аларныћ белем дђрђќђлђрен
тикшереп тору шул максатларны
књздђ тотып башкарыла.

                        Айдар КАРИБУЛЛИН,
             ТЌ МДНнећ фђн џђм

мђгариф бњлеге баш белгече

Менђ тагын яћа уку елы якынлаша. Тиздђн мећлђгђн шђкертлђребез
мђдрђсђ ишеклђрен ачып керер, мђчет каршындагы курсларда янђ уку-
лар башланыр. Бу љлкђдђ нинди ућышларга ирешкђнбез, эшлђнђсе эшл-
ђребез књпме? Нђрсђгђ игътибар итђргђ кирђк? Бњгенге сђхифђдђ, стати-
стика мђгълњматларына таянып, ђнђ шул сорауларга ќавап эзлђрбез.
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Иске татар бистђсендђ,
Каюм Насыйри урамында
урнашкан Апанай мђчете
- Казанныћ ић матур
мђчетлђренећ берсе. Ул
1768-1769 нчы елларда
эшмђкђр Ягъкуб Солтан-
галиев тарафыннан
тљзелгђн.

Узган гасырныћ утызынчы
елларына кадђр мђчетнећ
ишеклђре ябылып тормаган:
Аллаџ сњзен ќиткереп, аћ-бе-
лем таратып, татарларны туп-
лап торган ул. Манарасын
ќимереп, љстђмђ љченче кат
тљзеп, совет чорында аны бала-
лар бакчасы итеп файдаланган-
нар. Илдђ саф ќиллђр исђ баш-
лагач, 1995 нчы елда, ниџаять,
иман йорты мђхђллђ мљселман-
нарына кайтарылды. Шул ук
елны реставрация эшлђре баш-
ланып, 2011 нче елда ишеклђре
кабат ачылды. Аны тљзеклђн-
дерњгђ танылган дин ђџеле
мђрхњм Вђлиулла хђзрђт Яку-
пов зур тырышлык куйды, рес-
публика ќитђкчелегенећ,
аерым кешелђрнећ хђйрия яр-
дђме дђ зур булды. Шђџђребез-

"ЏЂР "ЏЂР "ЏЂР "ЏЂР "ЏЂР           ПОЧМАКТАНПОЧМАКТАНПОЧМАКТАНПОЧМАКТАНПОЧМАКТАН
ТАТАРЛЫК АЋКЫП ТАТАРЛЫК АЋКЫП ТАТАРЛЫК АЋКЫП ТАТАРЛЫК АЋКЫП ТАТАРЛЫК АЋКЫП           ТОРА"ТОРА"ТОРА"ТОРА"ТОРА"

нећ књрке булган бу мђчет Фе-
дераль ђџђмияттђге архитекту-
ра џђйкђллђре исемлегенђ кер-
телгђн. 2013 нче елныћ азагын-
да Татарстан мљселманнары
арасында билгеле дин ђџеле,
Диния нђзарђтенећ дђгъвђт
бњлеге ќитђкчесе Нияз хђзрђт
САБИРОВ мђчеткђ имам-ха-
тыйб итеп билгелђнде.

Апанай мђчетендђ минем
беренче генђ булуым тњгел,
килгђн саен књћелдђ шатлык,
бђйрђм рухы тоям. "Бу сњзлђрне

башкалардан да ишеткђнем бар,
- ди хђзрђт. - Шулай булуы гаќђп
тђ тњгел: бу бит тарих, монда џђр
почмактан татарлык аћкып
тора..." Баскычныћ сырлы-бизђ-
кле култыксаларына тотынып,
љске катка књтђрелђм, намаз уку

залларын тагын бер кат карап
чыгам. Ђнђ шул татарлыкны сак-
ларга тырышканнар биредђ: би-
зђлеш, тљслђр, хђтта тђрђз
тљбендђге яран гљллђренђ
хђтле њзебезчђ, саф татарча...

Лагерьга 20 лђп кыз бала
йљри икђн. Дђреслђренђ кереп,
аларныћ сабак алганнарын да
тыћлап утырдым. Кызларны
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе
мљгаллимђлђре, шђкертлђре
укыта, тђрбия кыла. Ислам дине
нигезлђреннђн тыш кызлар хал-
кыбызныћ тарихын, гореф-гадђ-
тлђрен љйрђнђлђр, музейларга
йљрилђр, мђшџњр шђхеслђре-
без белђн очрашулар уздыра-
лар. Кыз бала бит инде ул була-
чак хуќабикђ дђ, шуны књздђ
тотып, алар љчен тегњчелђр
ђзерли торган кљллияттђ оста-
лык дђреслђре оештырырга ни-
ятлђп торалар... Хђзрђт
сљйлђгђннђрне тыћлап утыр-
дым-утырдым да, њзем дђ
сизмђстђн, бу кызларга кызы-
гып, бигрђк бђхетлелђр инде,
Казаныбызныћ тарихи њзђгендђ
яшђгђч, менђ шушы тарихи
мђчеткђ йљри алалар, дип ђйтђ
куйдым. "Безгђ хђтта Ќићњ про-
спектыннан да килђлђр, менђ
шунысы сљендерђ дђ инде,
димђк, мђчетебезне белђлђр", -
диде хђзрђт, ќавап итеп.

Июнь аенда монда малай-
лар лагере эшлђгђн. Соћыннан
ђти-ђнилђрен чакырып, уллары-
ныћ нђрсђгђ љйрђнгђннђрен
књрсђткђч, ђй сљенгђннђр инде.
Рамазан аенда унлап малай
Коръђн уку курсларына йљргђн.
Мин килгђн кљнне дђ берничђ
бала намаз уку залында, укыту-
чылары - коръђнхафиз Исахан
Бабиев тирђсенђ тезелешеп,
Коръђн укып утыралар иде. Бу
курслар дђвамлы булачак икђн.
Ђ сентябрь аеннан, Аллаџка тап-
шырып, мђчет каршында ислам
дине нигезлђре, Коръђн уку кур-
слары ачып, беренче уку елын
башлап ќибђрергђ ќыеналар.
Џђр чђршђмбе џђм якшђмбе
кљннђрендђ икенде намазын-
нан соћ укыла торган лекциялђр
дђ дђвам иттерелђчђк, аларны
Диния нђзарђтенећ дђгъвђт
бњлеге белгечлђре Тимергали
хђзрђт Юлдашев белђн Гали
хђзрђт Ибодов алып бара. Бер-
ничђ китап авторы, тарих
фђннђре кандидаты Нияз
хђзрђт Сабиров њзе дђ лекци-
ялђр укырга нияте барлыгын
сиздерде.

Менђ шундый књћелле
мђшђкатьлђр, уй-ниятлђр бе-
лђн яшђп яталар Апанай мђче-
те мђхђллђсендђ.

Нђњбђџар КЂБИРОВА
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БАЙЛЫКНЫ ДА ЧИСТАРТЫП
ТОРЫРГА КИРЂК

БАЙЛЫКНЫ ДА ЧИСТАРТЫП
ТОРЫРГА КИРЂК

10 ИСЛАМ БАГАНАЛАРЫ

НЂРСЂ УЛ ЗЂКЯТ?
Зђкят ул - мал-мљлкђттђн (байлыктан) фђкыйрьлђр,

мохтаќлар љчен бирелђ торган билгеле бер књлђмдђге акча.
"Зђкят" сњзе "чистарту" дип тђрќемђ ителђ. Чљнки, берен-
чедђн, зђкят - кешелђрнећ байлыгын мал-мљлкђт туплау
белђн бђйле хаталардан џђм ялгышлыклардан, ярамаган
эшлђрдђн арындыра. Икенчедђн, ул кешелђрнећ књћеллђ-
рен  саранлык џђм  шђфкатьсезлек кебек сыйфатлардан азат
итђ, зђкят нђтиќђсендђ кешелђр юмартракка џђм
мђрхђмђтлерђккђ ђйлђнђ. Љченчедђн, зђкят - Аллаџ риза-
лыгы љчен њз ният џђм гамђллђрећне пакьлђњ, чљнки зђкят
тњлђгђн кеше, ният џђм гамђллђренђ Аллаџы Тђгалђнећ
контроле барлыгын тоя џђм Аныћ кануннары буенча яши
башлый. Дњртенчедђн, зђкят ќђмгыятьне социаль тигезсез-
лек аркасында килеп чыга торган канђгатьсезлектђн арын-
дыра. Бишенчедђн, хђлле кешелђр дђ авыр вакытларында
аларны ярдђмсез калдырмаячакларын аћлый.

Ирекле, балигъ, њз акылында булган џђм њзенећ бу
бурычы бар икђнен белњче џђр мљэмин-мљселман зђкят
тњлђргђ тиеш.

ЗЂКЯТ ТЊЛЂЊНЕЋ ШАРТЛАРЫ
Беренче шарт. Ел дђвамында билгеле бер мљлкђткђ,

акча суммасына (нисабка) ия булу. Пђйгамбђребез (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) болай дигђн: "Ел
тђмам булганчы бернинди  мљлкђттђн дђ зђкят алынмый-
дыр" (Ђбњ Дауд). Зђкят ел азагына булган  суммадан чы-
гып тњлђнђ, ягъни зђкят тњлђњ љчен кешенећ ел азагына
без алда ђйтеп киткђн нисабка ия булуы  шарт.

Икенче шарт. Зђкят кешегђ њзенећ кљндђлек тормы-
шын тђэмин итђр љчен кирђк булган акчадан (мљлкђттђн)
алынмый. Монда азык-тљлек, ул кешелђрне яшђгђн йорт-
лары, љй ќиџазлары, аларны суык џђм эсседђн саклаучы
киемнђре, эш кораллары, акыл хезмђте белђн шљгыльлђ-
нњчелђр љчен аларныћ бу эшлђрендђ кулланылучы китап-
лары џђм кљндђлек тормыш љчен зарур булган башка
ђйберлђр књздђ тотыла.

Љченче шарт. Зђкят тњлђњче кешенећ  тиешле ния-
те булу, бу ниятнећ зђкят тњлђњ љчен акчалар бњленгђн
вакытта булуы.

Зђкятне нинди мљлкђттђн тњлилђр?
Зђкят ќиде ђйбердђн тњлђнђ: алтын-кљмеш, сђњдђ,

ќилђк-ќимеш џђм яшелчђ, маллар (мљгезле эре терлек
џђм мљгезле вак терлек), файдалы казылмалар, табыл-
ган хђзинђдђн.

Кыйммђтле кђгазьлђрдђн зђкят тњлђнђме?
Ђлбђттђ, алтын, кљмеш џђм акчадан тњлђнгђндђге

кебек њк 2,5 процент књлђмендђ тњлђнђ.
Нинди суммадан башлап зђкят тњлђнђ башлый?
Зђкят тњли башлауныћ минималь микъдары, ягъни,

нисабны   акчалата бђялђњ  алтынныћ дљньядагы хакына
бђйле. Ул микъдар 84 грамм алтын хакына бђрабђр.  Без
84 грамм алтынны аныћ бђясенђ тапкырлыйбыз да, шул
84 грамм алтын хакын, ягъни  шућа бђйле рђвештђ,  ни-
сабныћ суммасын ачыклыйбыз. Ђгђр дђ кешенећ алты-
ны, кљмеше, кыйммђтле кђгазьлђре, ђйлђнештђге товар-
ларыныћ књлђме нисабтан артык икђн, ул бар бу мљлкђте
суммасыныћ 2,5 процентын зђкят итеп тњлђргђ тиеш.

Зђкят тњлђњнећ вакыт кысалары бармы?
Зђкят ел саен тњлђнеп торырга тиеш. Ђгђр дђ кеше-

нећ мљлкђте нисабтан артып китђ  икђн, џђм бер ел вакыт
њткђннђн соћ да аныћ мљлкђте нисабтан ким булмаса, ул
њзендђ булган мљлкђт суммасыннан зђкят тњли.

ЗЂКЯТТЂН КЕРГЂН АКЧАЛАР НИНДИ
МАКСАТЛАРДА ТОТЫЛА?

Зђкятнећ кемнђр љчен тотылуы Коръђндђ бил-
гелђнгђн: "Садакалар - фђкыйрьлђргђ, мескеннђргђ,
ђмир тарафыннан куелган зђкят ќыючыларга вђ
зђкят љчен исламга књћеллђре љлфђт хасыйл иткђн ке-
шелђргђ: тоткында булган кешелђргђ, бурычын
тњлђргђ кљче ќитмђгђн бурычлы кешелђргђ, ислам
дине љчен Аллаџ юлына џђм малсыз калган мосафир-
ларгадыр, шул књрсђтелгђн урыннарга бирмђк Алла-
џыдан фарыз ителде. Аллаџ белњче вђ хљкем итњче"
("Тђњбђ" сњрђсе, 60 нчы аять).

Ярлылар. Ђбњ Хђнифђнећ фикере буенча, ярлылар
исђбенђ њзендђ нисаб књлђмендђ акча булмаган яки
њзенећ  бу акчаларын (мљлкђтен) њзенећ кљндђлек ихты-
яќларын канђгатьлђндерњ љчен  (њзен торак, кием џ.б.
белђн тђэмин итђр љчен) тотучылар керђ. Ђгђр дђ кеше

нисаб књлђмендђге финанс чараларына (мљлкђткђ) ия
икђн - ул ярлы булып исђплђнђ, ђмма зђкяттђн ярдђм ала
алмый.

Мљлкђтсез кеше - бер нђрсђсе дђ булмаган кеше.
Зђкят ќыючылар - зђкят ќыю џђм аны бњлеп бирњ

белђн шгыльлђнњче кешелђр, алар бу эшкђ мљселманнар
тарафыннан билгелђнеп куела. Зђкят  ќыю џђм ќыелган
ул сумманы бњлеп бирњ - кешелђр алдында да, Аллаџы
Тђгалђ алдында да зур ќаваплылыкка ия.

Бурычлылар. Болар њз мђнфђгатьлђрендђ,
мђсђлђн, кием сатып алырга, дђваланырга џ.б. яки баш-
калар мђнфђгатьлђрендђ, мђсђлђн, алар арасындагы
дошманлыкка чик куяр љчен, бурычка акча алып торган
кешелђр. Њзлђре њз бурычларын њз кљчлђре белђн тњли
алмаган кешелђрнећ бурычлары зђкят исђбенђ капла-
нырга мљмкин. Лђкин бу шђригать тарафыннан рљхсђт
ителгђн максатларда алынган бурычларга гына кагыла. Њз
кљче белђн бурычын кайтара алырга сђлђтле кеше зђкят
итеп ќыелган  суммалар ярдђменђ исђп тота алмый.

Аллаџ исеме љчен булган эшлђргђ исламга љндђњ
џђм дђгъвђт кылу, аныћ фђнни потенциалын ныгыту џђм
мљселманнар арасында фетнђ чыгара торган каршы як
идея џљќњмнђрен кире кайтару буенча эшчђнлек керђ.
Зђкят акчалары мљселман гыйбадђтханђлђре џђм уку
йортларын тоту љчен дђ кулланылырга мљмкин.

Мосафирлар. Зђкят акчалары юлда булучы џђм бу
вакытта авыр хђлдђ калган (мђсђлђн, бар акчаларын да
югалтып бетергђн, талануга дучар булган) мосафирларга
ярдђм итњ љчен кулланыла. Бу  вакытта аларныћ гомуми
матди хђле исђпкђ алынмый.

ЗЂКЯТ ЉЧЕН ТЂГАЕНЛЂНГЂН АКЧАНЫ
МЂЧЕТ ЯКИ МЂДРЂСЂЛЂРГЂ

КИТЕРЕРГЂ ЯРЫЙМЫ?
Фикыџ буенча элекке китапларда зђкят акчасы

мђчетлђргђ бирелергђ тиеш тњгел дип књрсђтелђ иде.  Ул
вакытларда (бу китаплар язылган мљселман иллђрендђ)
зђкятне казнага ќыю белђн дђњлђт њзе шљгыльлђнђ иде.
Ил ќитђкчесе моны њзе тикшереп тора, бу юнђлештђ эш-
лђњче тулы бер структура бар иде. Мђктђп џђм
мђдрђсђлђрне тоту чыгымнарын дђњлђт њзе књтђрергђ
тиеш иде.  Шућа књрђ дђ элек бу мђсьђлђ књтђрелми иде.
Ђ хђзер исђ вђзгыять бљтенлђй башкача. Без мђчет џђм
мђдрђсђлђр тљзибез, ђ дђњлђт, кызганычка, аларны тоту
буенча акча бирми. Бњген без йљргђн мђчетлђр, безгђ
имамнар ђзерлђп чыгаручы мђдрђсђлђр яшђњ чыганак-
ларын њзлђре эзлђргђ  мђќбњрлђр. Ђ  Берлђшкђн Гарђп
Ђмирлеклђрендђ, мђсђлђн, гади бер мђэзин дђ аена 850
доллар хезмђт хакы ала. Тљркиядђ бар мђчетлђр дђ дђњлђт
исђбенђ тотыла, ђ аларныћ имамнары  Ислам эшлђре џђм
вђкыф  министрлыгы фђрманы  белђн тђгаенлђнђ.

XIX гасыр ахыры - XX  гасыр башында безнећ мђчет-
мђдрђсђлђребезне дђ хђйриячелђр џђм тљрле
дђрђќђдђге сђњдђгђрлђр тоткан. Бу турыда мђчетлђрнећ
исемнђре дђ сљйли: Борнай мђчете, Апанай, Гали мђчетл-
ђре. Ул эшмђкђрлђр игелекле эш эшлђгђннђр, проблема-
ныћ асылын бик яхшы аћлаганнар. Беркем дђ, бњгенге
кљндђ кем дђ булса њз акчасына мђчет яки мђдрђсђ то-
тарга тиеш, дип ђйтми. Мђчет џђм мђдрђсђлђрнећ эшчђ-
нлеклђрен тђэмин итњ - бар мљселманнарныћ  ќаваплы-

лыгында! Белњебезчђ, зђкят Аллаџ юлында йљрњчелђр
љчен тњлђнђ, ђ мђчет џђм мђдрђсђлђр нђкъ менђ Аллаџ
диненећ торгызылуы џђм таралыш алуына хезмђт итђ.
Џђм  шунысын да ђйтеп китђргђ кирђк, без бњген горур-
лана торган татар зыялыларыныћ барысы да диярлек
шундый мђдрђсђлђрдђ белем алганнар.

НИ ЉЧЕН МЉСЕЛМАННАР ЗЂКЯТ
ТЊЛЂЊДЂ СЊЛПЂНЛЕК КЊРСЂТЂ?
Беренчедђн, зђкятне тњлђњ иманныћ никадђр

ныклы булуына бђйле, ђ безнећ иманнарыбыз дљнья-
вилык мђшђкатьлђре белђн буталган. Без бу дљнья
тормышын килђчђк ахирђт тормышыбыздан ныграк
яратабыз. Ќилле машиналар алырга, шђп йортлар
тљзеп калырга, байлыкларыбызда бер-беребез белђн
ярышырга тырышабыз. Моныћ бер гаебе дђ юк,  Аллаџ
акча эшлђњне  тыймый, Ул исраф итњчелђрне џђм зђкят
тњлђмђњчелђрне генђ яратмый. Гомумђн, зђкят тњлђњ
- безгђ бай булып яшђргђ тђкъдир язган љчен Раббы-
бызга рђхмђтебез ул. Аныћ биргђн бар бђрђкђтенђ
шљкер итеп, мљлкђтенећ 2,5 проценты Раббыныкы
икђнлеге турында уйланмау - кешенећ Раббыга
књрсђткђн ић зур рђхмђтсезлеге. Аллаџ  барыбер
аларны њзенђ кайтарачак, чљнки  алар ул кешенећ њз
милке  тњгел. Кеше, Аллаџ сакласын, тљрле бђла-каза-
ларга, авыруларга, џђлакђтлђргђ, банкротлыкка та-
рырга мљмкин, чљнки безнећ тормышыбыз сынаулар-
дан тора.  Мљхђммђд Пђйгамбђр  (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде!) болай дигђн: "Аллаџ
барлык бай мљселманнарга да зђкят бирергђ књрсђтмђ
биргђн. Ђгђр дђ бай мљселманнар моны эшлђмђсђлђр,
ярлыларныћ мохтаќлык вакытында кичергђн џђр
ќђфасы байлар ќилкђсенђ ятар.  Чљнки алар зђкят
тњлђмђгђннђр. Хисап кљнендђ алар ул ярлылар ки-
чергђн бђла-казалар џђм ќђфа  чигњлђр љчен ќавап
бирерлђр џђм  Аллаџ аларны бу гамђллђре љчен каты
ќавапка тартыр" (Сахих Мљслим). Бу аларныћ њзлђре-
неке булмаган  мљлкђт белђн файдаланганнары,
фђкыйрьлђргђ тиешле булган байлыкларын аларга
бирмђгђннђре љчен эшлђнер.

Икенчедђн, бу пассивлык књплђрнећ зђкят тњлђњне
мђќбњри эш дип исђплђмђвендђ чагыла. Алар аны тњлђве
мђќбњри булмаган садакалар белђн бутыйлар.

Љченчедђн, мљселманнар  дингђ реаль љлеш кертђ
алуларын тоймыйлар, бу эшне алар љчен башкалар
эшлђргђ тиеш дип уйлыйлар.

Дњртенчедђн,   акча ул ачык књренеп торган ђйбер,
ђ савап - Аллаџныћ бњлђге исђ ачык књренеп тормый. Џђм
без, мљселманнар, Аллаџныћ безгђ исђплђгђн савабын
тоярга љйрђнђ алмадык ђле. Ђгђр дђ мђчеткђ џђр  килгђн
саен 50 доллар акча вђгъдђ итсђлђр, безнећ мђчетлђре-
безгђ, мљгаен,  халык сыя да алмас иде.

Бишенчедђн, мљселманнар зђкят тњлђњ белђн алар-
ныћ байлыклары кимер дип уйлыйлар, гђрчђ Коръђн џђм
Пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булса
иде!) сљннђте, киресенчђ, зђкят тњлђњнећ безнећ байлык-
ны арттыруын књрсђтсђ дђ.  "Аллаџ юлына биргђн малныћ
мисалы - бер бљртек орлык кеби, ул орлык њстерде ќиде
башак, џђр башакта йљзђр орлык. Аллаџ њзе телђгђн
бђндђсенђ ќиде йљздђн дђ арттырып бирер. Аллаџ кић-
лек иясе џђм барча нђрсђне белњчедер" ("Бђкара" (Сыер)
сњрђсе, 261 нче аять). "Аллаџныћ Рђсњле  (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде!) ђйткђн: "Бђндђнећ тђгамы
зђкят тњлђњдђн кимемђс" (Сахих Мљслим).

Ђгђр дђ халык зђкят тњлђњдђн туктаса,  ул яћгырдан
џђм Аллаџ рђхмђтеннђн мђхрњм ителер. Ќирдђ ќанвар-
лар џђм башка мђхлуклар булмаса, Аллаџ анда беркай-
чан да яћгыр  яудырмас иде.

Ђгђр дђ байлыктан зђкят тњлђнми икђн, бу байлык
њз-њзен бетерђ башлаячак.

Тњлђнми калган зђкят Хисап кљнендђ  богаулар рђве-
шендђ булыр, ул богаулар зђкят тњлђмђгђн кешене бога-
улап алырлар.

Хисап кылу вакытында зђкят тњлђмђгђн кешелђрнећ
маћгайларына, ян якларына џђм аркаларына келђймђ
сугарлар.

Књћеллђрнећ џђм байлыкныћ чисталыгы бурычлар-
ны тљгђл њтђњдђн гыйбарђт. Ђ байлыкка ия булуныћ  бу-
рычы - аннан вакытында џђм тиешенчђ зђкят тњлђњ.
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Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ
"Хђлђл" стандарты комитеты ризык сатып ал-
ганда тњбђндђгелђргђ игътибар итђргђ кићђш
бирђ:
1. Ризыкныћ тљрњ материалында "хђлђл" тамга-
сы џђм ќаваплы оешманыћ исеме булырга
тиеш.
2. Хђлђл ризыкныћ составын ќентеклђп тикше-
регез.
3. Составында терлек мае, желатин, алкоголь
булган  продуктларны кулланмагыз.
4. Ђгђр азык-тљлекнећ берђр ингредиенты шик
уятса, аныћ турында интернет челтђреннђн
мђгълњмат эзлђгез яки  http://halalrt.com/  сайты-
ныћ "Хђлђл турында сорауларыгыз" бњлегенђ
кереп, "Хђлђл" стандарты комитеты вђкиллђ-
реннђн белешегез.
5. Хђрђм яки шикле дип табылган "Е" кодлы ин-
гредиентлар таблицасын њзегездђ булдырыгыз.
6. Хђлђл ит ризыклары хђлђл булмаганы белђн
бергђ сакланырга тиеш тњгел.
7. Терлек кулдан яки механик юл белђн чалынган-
мы - шућа игътибар итегез. Моныћ љчен џичью-
гы эре ќитештерњ предприятиелђрендђ бу эшнећ
кайсы ысул белђн башкарылуын белњ мљџим.

Кибет киштђлђре
тљрле тђм-томнардан сы-
гылып торса да, мљсел-
ман сатып алучысына
шактый кыенга туры
килђ. Чљнки ризык соста-
вына кушылган юк кына
берђр љстђмђ синећ
хђлђл дигђн ризыгыћны
хђрђмгђ чыгарырга
мљмкин. Димђк, кђрзи-
нећђ салганчы  ризык-
ныћ ялтыравыклы кабы-
на язылганнарны ќен-
теклђп укырга кирђк. Хи-
мик, биолог яки азык-
тљлек сђнђгате белгече
булмаса да, кайбер
нђрсђлђрне џђр мљсел-
ман белергђ бурычлы.
Эшне, нђрсђ ул хђлђл,
дигђн сорауга ќавап
эзлђњдђн башлыйк.

Аллаџы сњбхђђнђџњ вђ
Тђгалђ Изге Коръђндђ: "Ий, ке-
шелђр! Ќирдђ булган пакь,
хђлђл ризыкларны гына ашагыз!
Вђ шайтан эзенђ кермђгез, ул
сезгђ ачык дошман!"("Ђл-Бђка-
ра", 168 нче аять), - дип
хђлђлнећ ни икђнен аћлатып
бирде. Ерткыч ќанвар, њлђксђ
џђм дућгыз итеннђн тыш, шђри-
гать кануннары буенча чалын-
ган пар тояклылар џђм кош
итеннђн ђзерлђнгђн ризыклар
хђлђл санала. Шулай ук балык-
ныћ бик књп тљрлђре, бал,
бљртеклелђр, сљт, сљт ризыкла-
ры, исерткеч булмаган эчем-
леклђр џђм башкалар да безгђ
хђлђл булды. Ђ хђрђм хакында
Аллаџы Тђгалђ болай ди: "Сез
мљэминнђргђ њлгђн хайван ите,
бугаз каны, дућгыз ите џђм суй-
ганда Аллаџыдан  башка затныћ
исеме зикер ителеп суелган хай-
ван ите хђрђм булды, янђ буы-
лып њлгђн, сугылып њлгђн, юга-
ры ќирдђн тљшеп њлгђн, бер
хайван тарафыннан сљзелеп яки
тибелеп њлгђн хайван ите, янђ
ерткыч хайван њтергђн хайван-
ныћ ите хђрђмдер, ђгђр бир-
телгђн яки ерткыч хайван
ќђрђхђтлђгђн хаваннарны
њлмђс борын "Бисмиллђџи ал-
лаџу ђкбђр!" дип ђйтеп бугазлап
љлгерсђгез - ите хђлђлдер. Янђ
тђрелђр яки каберлђр љчен бу-
газланган хайван итлђре
хђрђмдер. Янђ сезгђ хђрђм
ителде ырымланган уклар

белђн хљкем итњегез. Ырымныћ
џђртљрлесе дђ хђрђмдер" ("Ђл-
Маидђ", 3 нче аять).

Шулай итеп, хђрђм белђн
хђлђл буенча сораулар калмады,
чљнки бу хакта Аллаџы Тђгалђ
Изге Китабында Њзе аћлаткан.
Ђмма Пђйгамбђребез хђдислђ-
рендђ шикле нђрсђлђр телгђ
алына. Андый ризыкны кулла-
нырга ярыймы? Гомумђн, нђрсђ
ул шикле ризык? Менђ гади генђ
бер мисал. Супермаркетта тђм-
томнардан сыгылып торган
шњрлеклђр арасыннан барганда,
безнећ карашыбыз књз явын
алырлык тљстђге мармеладлар-
га тљшђ, ди. Бер карасаћ, бу тђм-
томныћ бернинди зарары да юк
кебек инде. Ђмма бу беренче
карашка гына шулай. "Бернинди
зарарсыз" шул мармеладны
ќитештергђндђ желатин кулла-
налар. Желатин, мђгълњм бул-
ганча, терлек тиресеннђн, сљяк-
лђреннђн ясала, ђ ул терлек
хђлђл булгандыр, хђлђл ысул
белђн чалынгандыр, дип бере-
без дђ кистереп ђйтђ алмый.
Алай гына да тњгел, бњгенге
кљндђ желатинны ић књп ќитеш-

терњче ил булып Кытай санала.
Ђ кытайлар, њзегез белђсез, нин-
ди генђ экзотик ќанварларны
ашамыйлар...

Менђ сез, кђрзинегезне
књтђреп, яшелчђлђр бњлегенђ
килђсез. Монда инде бернинди
шикле нђрсђ булырга тиеш
тњгел кебек. Лђкин андый
нђтиќђлђр ясарга ашыкмагыз.
Мђгълњм булганча, биоинжене-
рия дигђн фђн геннарны књчерњ
ярдђмендђ яшелчђлђрнећ нин-
дилђрен генђ ќитештерергђ
мљмкинлек бирми хђзер. Азык-
тљлек ярлыкларындагы ГМО (ге-
нетически модифицированный
организм) дигђн язу сез сайла-
ган ризыкныћ хђрђм булуы ту-
рында сљйли, чљнки шђригать
кануннары буенча, кеше сђлам-
ђтлегенђ зыян сала торган ри-
зык хђлђл була алмый. ГМОлы
ризыкларныћ кеше организмы-
на зарары расланса да, кызга-
нычка, ќештерњчелђрнећ бу
эштђн туктарга џич исђплђре
юк. Шућа књрђ табигый булма-
ган тљстђге яшелчђлђрне кђрзи-
негезгђ салмавыгыз хђерлерђк.

Мљселман яшьлђр берлеге "Хђлђл" стандарты комитеты
белђн берлектђ ќђмђгать туклануы урыннарында хђлђл ризык
ђзерлђњне тикшерњ айлыгын игълан итте. Айлык дђвамында
хђлђл ризык ђзерлђњлђре хакында белдергђн кафелар, ресто-
раннар барлана. Мљселман яшьлђре берлеге вђкиллђре кафе-
ларда хђлђл ризыклар куллану турында мђгълњмат туплый, шу-
лай ук хезмђткђрлђр арасында хђлђл ризык хакында сорашты-
рулар њткђрђ.

"Хђлђл" стандарты комитеты ќитђкчесе Марат Низамов бил-
гелђп њтњенђ караганда, бик књплђр хђлђл ризыкныћ нинди бу-
лырга тиешлеге хакында хђбђрдар тњгел. "Без чынлап та хђлђл
ризык ашавыбызга ышанырга тиеш. Ђлеге айлык кешелђргђ та-
гын бер мђртђбђ хђлђл ризык белђн тукланырга кирђклекне искђ
тљшерер. Без шђџђрнећ барлык хђлђл оешмаларында булырга,
анда эшлђњчелђрне хђлђл ризык ђзерлђњ серлђренђ тљшенде-
рергђ тырышырбыз", - ди ул.

Айлык нђтиќђлђре белђн "Дин вђ мђгыйшђт" газетасыныћ
алдагы санында таныштырырбыз.

СОРАУ - ЌАВАП

БАЛТАЧ ЯРМИНКЂСЕНЕЋ
АБРУЕ АРТА

Июль азагында Татарстанныћ Балтач районында  "Балтач-
2014" хђлђл ярминкђсе узды. Аны "Хђлђл" индустриясе милли ас-
социациясе, Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ
"Хђлђл" стандарты комитеты џђм "Балтач" индустриаль паркы
оештырды. Ярминкђ ачылышында Татарстан Республикасыныћ
Инвестицион њсеш агентлыгы ќитђкчесе Линар Якупов, Балтач
муниципаль районы башлыгы Рамил Нотфуллин, ТЌ МДН нећ
"Хђлђл" стандарты комитеты ќитђкчесе Марат Низамов џђм Та-
тарстанныћ баш казые Ќђлил хђзрђт Фазлыев катнашты. Быел-
гы ярминкђдђ "Челны- мясо" ќаваплылыгы чиклђнгђн ширкђте,
Alokozay, Bateel, "Бђхетле" сђњдђ челтђре актив катнашты. Яр-
минкђгђ Мамадыш, Кукмара џђм башка књрше районнардан да
кунаклар килгђн иде. Мондый ярминкђлђр килђчђктђ башка рай-
оннарда да оештырылырга мљмкин, кунаклар ђнђ шундый телђк
белдергђннђр.

АШАГАНЫЋ ХЂЛЂЛМЕ?

- Балалар бик
яратып ашый торган
гематоген хђлђл
микђн?

- Гематоген мљгезле эре
терлек канына куертылган сљт,
бал, аскорбин кислотасы џђм
башка љстђмђлђр кушып ясала.
Коръђндђ: "Сез мљэминнђргђ
њлгђн хайван ите, бугаз каны,

дућгыз ите џђм суйганда Алла-
џыдан  башка затныћ исеме зи-
кер ителеп суелган хайван ите
хђрђм булды..." - диелђ ("Маидђ",
3 нче аять). Димђк, гематоген -
хђрђм, аны кулланырга ярамый.

ДЉНЬЯНЫ ЯУЛАСЫЛАР
БАР ЂЛЕ

Мљселманнар књплђп яшђгђн Кљнбатыш иллђрендђ хђлђл
азык-тљлек базары зур тизлектђ њсђ. Франциядђ, мђсђлђн, фран-
цузларныћ милли ризыгы саналган бавыр паштетыннан башлап
хђлђл ризыкларныћ кић ассортименты тђкъдим ителђ. Бљекбри-
таниядђ эре супермаркетларда хђлђл ит, колбаса ризыклары
сатыла. Сатуда балалар љчен хђлђл ризыкларга хђтле бар. Кай-
бер рестораннарда хђлђл тавык итенђ заказ бирергђ мљмкин.
Германиядђ дђ хђлђл азык-тљлек ќитештерњдђ шђригать канун-
нары саклана. Немец ќитештерњчелђр ассоциациясе вђкиллђ-
ре хђлђл азык-тљлек ќитештерњнећ бик файдалы бизнес булуын
таныйлар.

 Дљньяда бњгенге кљндђ хђлђл продукцияне сертификациял-
ђњче 122 оешма бар икђн. Аларныћ џђркайсы, њз милли
мђнфђгатьлђреннђн чыгып, бљтендљнья сертификация њзђге бу-
ларак танылырга тели. Ислам Хезмђттђшлеге Оешмасы
Берлђшкђн Гарђп Ђмирлеклђренђ дљньяныћ 57 илендђ гамђлдђ
булырлык бердђм стандарт эшлђргђ кушты. Шундый стандарт
кабул ителсђ, бу хђлђл продукция ќитештерњ тармагын њстерњгђ
кљчле этђргеч булачак.

Gulf News
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"АЯТЕЛ-КЉРСИ" ТЂФСИРЕ"АЯТЕЛ-КЉРСИ" ТЂФСИРЕ"АЯТЕЛ-КЉРСИ" ТЂФСИРЕ"АЯТЕЛ-КЉРСИ" ТЂФСИРЕ"АЯТЕЛ-КЉРСИ" ТЂФСИРЕ

ИЋ БЉЕК АЯТЬ
Њбђйй  ибне Кђгъб хђбђр иткђн:

"Пђйгамбђрдђн (саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм) берђњ: "Йђ Рђсњлуллаџ, Ал-
лаџы Тђгалђ Китабында кайсы аять ић
бљек булыр икђн?" - дип сораган.
Пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм: "Аятел-Кљрси" ("Кљрси" аяте-
дер)... Ќаным Аныћ хљкемендђ булучы
Аллаџы Тђгалђ белђн ант итђмен, ул аять-
нећ теле дђ бар, ике ирене дђ бар. Ал-
лаџы Тђгалђнећ гареше аягы янында
тђсбих ђйтеп тора..."- дигђн".

ФАРЫЗ НАМАЗЛАР
АЛДЫННАН "АЯТЕЛ-

КЉРСИ"НЕ УКУ
Берђњ "Аятел-Кљрси"не намаз баш-

лар алдыннан укыса, шайтан ул кешенећ
янына намаз вакытында якын да килмђс.
Аллаџы Тђгалђ ул кешене дљньядагы
бђла-казалардан, џђлакђт-
фђлакђтлђрдђн, шайтанныћ шђрреннђн
имин итђр.

"АЯТЕЛ-КЉРСИ"НЕ
НАМАЗДАН СОЋ УКУ
Ђнђс хђзрђт радыйаллаџу ганџњ тап-

шырган: "Рђсњлуллаџ галђйџиссђлђм:
"Кем, џђр фарыз намазын укып бетергђч,
"Аятел-Кљрси"не  укыса - килђсе намазга
кадђр иминлектђ булыр. Лђкин
пђйгамбђрлђр, рас сњзлелђр, шђџитлђр
генђ шулай булдыра алырлар", - дигђн.

Хђзрђти Хђсђн радыйаллаџу ганџњ,
Мљхђммђд галђйџиссђлђмнећ оныгы:
"Кем дђ кем "Аятел-Кљрси"не фарыз на-
мазлардан соћ укып тора икђн, килђсе
намазга кадђр Аллаџы Тђгалђнећ сакла-
вында булыр!" - дигђнне тапшырган.

***
"Тарих Бђгъдад" китабында

Пђйгамбђр галђйџиссђлђмнећ Ибне Габ-
бас (радыйаллаџу ганџњмђ) риваяте бу-
енча хђдис-шђрифе китерелгђн: "Кем дђ
кем фарыз намазын тђмамлаган саен
"Аятел-Кљрси"не укый икђн - Аллаџы
Тђгалђ аћа шљкрана бђндђлђрнећ кале-
бен, туры - рас сњз сљйлђњчелђрнећ гам-
ђллђрен, пђйгамбђрлђрнећ ђќерлђрен
бирер. Ул бђндђ Аллаџы Тђгалђ рђхмђте
астында булыр. Аћа ќђннђткђ китђргђ
килеп ќитмђгђн ђќђле генђ комачаулап
торыр".

***
Ђбњ Њмђмђџ радыйаллаџу ганџњ ри-

ваять иткђнчђ, Рђсњлуллаџ галђйџ-
иссђлђм пђйгамбђребез: "Бер мљэмин
биш вакыт намаздан соћ "Аятел-Кљрси"-
не укыса, Аллаџы Тђгалђ бу мљэминнећ
ќанын нђкъ сугыш кырында шђџит бу-
лып киткђн пђйгамбђрлђрнећ ќаннарын
алган шикелле алыр..."- дип ђйткђн.

***
 "Ђй, Гали! Џђр намаз артыннан

"Аятел-Кљрси" укысаћ, шљкер итњчелђр-
нећ калебе, пђйгамбђрлђрнећ савабы,
изге књћеллелђрнећ гамђллђре сића би-
релер", - дигђн Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм).

БЂРЂКЂТ АРТТЫРУЧЫ АЯТЬ
Гайшђ ана (радыйаллаџу ганџђ)

хђбђр иткђн: "Берђњ Мљхђммђд (саллђл-
лаџу галђйџи вђсђллђм) яына килеп,
љеннђн бђрђкђт китњенђ зарлана.
Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм бу мескен кешегђ: "Син "Аятел-
Кљрси"не књћелдђн белмисећмени? Син
аны тђгам љстенђ укыган саен Аллаџы
Тђгалђ аныћ бђрђкђтен арттырып то-
рыр!" - дип кићђш-нђсыйхђт биргђн".

***
Сахабђлђрнећ берсе ђфђндебез

Мљхђммђд галђйџиссђлђм хозурына ба-
рып: "Йђ Рђсњлуллаџ! Љемдђ бђрђкђт
дигђн нђрсђ бер дђ калмады!" - дигђч,
Мљхђммђд галђйџиссђлђм: "Син "Аятел-
Кљрси"не белмисећ мђллђ? Ул ризык
љстендђ укылса, Аллаџы Тђгалђ аныћ
бђрђкђтен арттырыр. Ул сине дђ, гаилђ-
ћне, љећне џђм љећ тирђсендђге башка
йортларны да саклаячак. Сез аныћ фай-
даларын белсђгез, џич ташламас идегез!
Яткан вакытта укысаћ, ќеннђрнећ
шђрреннђн котылырсыћ вђ Аллаџы
Тђгалђ њзећђ ике фђрештђне вђкил итеп
куяр, алар сине саклап торырлар", -
дигђн.

***
Бђрђкђт арттыру љчен "Аятел-

Кљрси"не бер кисђк ефђк љстенђ 313
мђртђбђ укырлар, џђр "Аятел-Кљрси"
укыган саен укучы кеше шул ефђккђ
љрергђ тиеш булыр. Укып бетерелгђч, бу
ефђк кисђге йортныћ берђр югары уры-
нына эленеп куелыр.

"АЯТЕЛ-КЉРСИ"НЕ ХЂСРЂТ
ВАКЫТЫНДА УКУ

Ђбњ Катђдђџ тапшырган: "Рђсњлул-
лаџ саллђллаџу галђйџи вђсђллђм: "Кем
дђ кем хђсрђт вакытында "Аятел-Кљрси"
белђн "Ђл-Бђкара" сњрђсенећ ахыргы 3
аятен укыса, Аллаџы Тђгалђнећ ярдђ-
менђ ирешер", - дип ђйтте".

ЉЙДЂН ЧЫККАНДА УКЫЛА
ТОРГАН "АЯТЕЛ-КЉРСИ"
Мљхђммђд галђйџиссђлђм хђзрђти

Галигђ (Аллаџы Тђгалђ аныћ йљзен нур-
ландырсын!) васыять итеп: "Кем дђ кем
љеннђн "Аятел-Кљрси"не укып чыга икђн,
љенђ кайтып ќиткђнче Аллаџы Тђгалђ-
нећ химаясендђ, яклавында булыр.
"Аятел-Кљрси" укылган йортка утыз кљн
буена шайтаннар якын килмђс, кырык
кљн буена сихерче ирлђр џђм хатыннар
да керђ алмас. Ий, Гали! "Аятел-Кљрси"-
не балаларыћа, хатыннарыћа, књршелђ-
рећђ љйрђт! Моннан да бљегрђк аять
ићмђде ђле! Берђњ йокыга ятар алдын-
нан "Аятел-Кљрси"не укыса, Аллаџы
Тђгалђ аныћ њзен дђ, књршесен дђ,
књршесенећ књршесен дђ, ље тирђсендђ
булган љйлђрне дђ џђртљрле начарлык-
тан имин итђр. Сњзлђрнећ ђфђндесе -
Коръђндер. Коръђннећ ђфђндесе - "Ђл-
Бђкара" сњрђсе, "Ђл-Бђкара" сњрђсенећ
ђфђндесе исђ - "Аятел-Кљрси"дер", - дип
ђйтте.

Шулай ук Пђйгамбђр галђйџ-

иссђлђм хђбђр иткђнчђ, љеннђн чыккан-
да "Аятел-Кљрси"не укучы кешене Ал-
лаџы Тђгалђ ќитмеш мећ фђрештђсенђ
тапшырыр. Ул фђрештђлђр аныћ љчен
истигъфар ђйтеп торырлар, ди.

"АЯТЕЛ-КЉРСИ"НЕЋ
СЕРЛЂРЕ

Рђсњлуллаџ саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм "Аятел-Кљрси"не кљн саен 7
шђр мђртђбђ укып, њзенђ ќен-пђри
шђрреннђн иминлек сораган.

***
Тљн уртасында кыйблага юнђлеп,

170 мђртђбђ хђерле ният белђн укылган
"Аятел-Кљрси" хакына телђклђр њтђлер,
иншђ Аллаџ.

"АЯТЕЛ-КЉРСИ" ТУРЫНДА
ОЛЫ ИШАН-ХЂЗРЂТЛЂР

СЊЗЕ
Хђзрђти Баба Фђридуддин Ќђнќ

(радыйаллаџу ганџњ) болай дигђн:
- "Аятел-Кљрси" - Коръђннећ ић

бљек аяте буладыр;
- "Аятел-Кљрси"не укучы, ќеннђр-

нећ шђрреннђн иртђн кичкђ, кичтђн
иртђгђ кадђр иминлектђ булыр;

- "Аятел-Кљрси"не уку Коръђннећ
дњрттђн бер љлешен укуга тић;

- "Аятел-Кљрси"не џђр фарыз намаз-
дан соћ укучыны ќђннђткђ керњдђн
ђќђл ќитмђњ генђ тоткарлап торыр;

- "Аятел-Кљрси"не фарыз намаздан
соћ укучы кеше килђсе фарыз намазга
кадђр иминлектђ булыр;

- "Аятел-Кљрси"не ризык, су љстенђ
уку ризыкка да, суга да бђрђкђт бирер;

- љйгђ кергђндђ "Аятел-Кљрси"не
уку шайтанны љй бусагасы аркылы
њткђрмђс;

- "Аятел-Кљрси"не укучыныћ њзе дђ,
гаилђсе дђ, малы да, ље дђ, књршелђре дђ

Књптђн тњгел "Хузур" нђшрият йортында Фђрит хђзрђт СЂЛМЂНнећ
"Аятел-Кљрси" тђфсире" дип аталган китабы басылып чыкты. Анда
Коръђннећ ић бљек аяте тђфсир ителђ, аны дљрес уку тђртиплђре,
мђгънђви њзенчђлеклђре, серлђре, фазыйлђтлђре ќентеклђп аћлаты-
ла, ђлеге аятьне кайсы вакытта, кайсы урында укыганда нинди савап-
лар бирње хакында да ђйтелђ. Џђркайсыгызга књркђм аятьне укып, аныћ
шифасын, сихђтен тоярга, рухыгызны ныгытырга џђм тормышыгыз-
ны  бђрђкђтле итђргђ язсын, дигђн телђк белђн ђлеге китаптан љзеклђр
тђкъдим итђбез.

иминлектђ булырлар;
- "Аятел-Кљрси"не укучы янына ка-

рак якын килмђс;
- "Аятел-Кљрси" берђр савыт љстенђ

укылса, ул савытны шайтан ача алмас;
- "Аятел-Кљрси"не йокларга яткан

кеше укыса, уянганчыга кадђр ул 2
фђрештђ карамагында булыр;

- ђйберлђр љстенђ "Аятел-Кљрси"не
укып љрњ аларны шайтаннан саклар;

- љйдђн чыгучы кеше "Аятел-
Кљрси"не укыса, љенђ кайтканчы Аллаџы
Тђгалђ яклавында булыр;

- "Аятел-Кљрси" белђн "Ђл-Мљэмин"
сњрђсенећ аятьлђрен иртђн укучы кеше
кичкђ кадђр, кичен укучы иртђсенђ
кадђр имин булыр.

***
Котбњддин Бђхтияр (рахмђтуллаџи

галђйџи) ђйткђн:
- Аллаџы Тђгалђ љйдђн чыкканда

"Аятел-Кљрси"не укучы кешене мохтаќ-
лыктан коткарыр;

- авыру кешегђ "Аятел-Кљрси"не
укып љрсђлђр, авыруга ќићеллек булыр;

- хастаханђдђге авырулар ята тор-
ган бњлмђгђ "Аятел-Кљрси"не укып
љрсђлђр, иншђ Аллаџ, авыруларга
ќићеллек булыр;

- иминлек џђм бђрђкђт љчен
"Аятел-Кљрси"не 33 яки 99 мђртђбђ укыр-
лар;

- куркыныч тљшлђрдђн интегњче
кеше йокы алдыннан "Аятел-Кљрси"не 3
мђртђбђ укысын;

- ќомга кљннђрдђ, икенде нама-
зыннан соћ, берьялгызы булган урында
"Аятел-Кљрси"не 70 мђртђбђ укучы кеше
нур књрђ башлар, бу вакытта догалары
кабул булыр.

 "АЯТЕЛ-КЉРСИ" ШИФАСЫ
Явыз хуќа каршына керер алдыннан

"Аятел-Кљрси"не уку явызны телсез кал-
дырыр.

АЧУ ЧЫККАН ВАКЫТТА
"АЯТЕЛ-КЉРСИ"НЕ УКУ

Кем дђ кем "Аятел-Кљрси"не ачуы
чыккан вакытта укыса џђм шуннан сул
ягыннан тљкерсђ - янындагы шайтан чи-
генер џђм ачуы басылыр.

313 "АЯТЕЛ-КЉРСИ"
Мђгълњм ки, "Аятел-Кљрси"дђ 170

хђреф бар, бу аять 50 сњздђн тора. Шућа
књрђ галимнђр бу аятьне берьюлы 50 яки
170 мђртђбђ укырга дип кићђш
иткђннђр. Шулай ук "Аятел-Кљрси"не бе-
рьюлы 313 мђртђбђ, ягъни Ђсъхђб Талут
(Талут юлдашлары, ярдђмчелђре) џђм
Бђдер сугышында катнашкан сахабђлђр
санынча укырга да тђкъдим иткђннђр.
Џђм Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм исемнђре санынча, ягъни 201
мђртђбђ уку да дљрес булыр.

СЕЗГЂ КИРЂКЛЕ КИТАПЛАР -
"ХУЗУР" КИБЕТЛЂРЕНДЂ

Татарстан мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ "Хузур" нђшрият йорты књћеллђ-
рне рухи яктан баету џђм ислам кыйммђт-
лђрен тарату максатыннан китаплар нђшер
итњне дђвам итђ. Нђшрият йорты кибете
киштђлђреннђн кић катлам укучыларга
тђгаенлђнгђн китапларны да, имамнарга,
башлангыч дини белем бирњчелђргђ атал-
ган басмаларны да табып була.

"ХУЗУР" нђшрият йортыныћ сайты -
huzur.ru.

Казандагы кибетлђре адреслары: Ло-
бачевский урамы, 6 нчы йорт џђм Газовая
урамы, 19 нчы йорт.

 Заказ бирњ љчен телефоннар:
(8843) 2-02-07-74; 8 (965) 596 5537.
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- Элек ана капиталы љчен
250 мећ сум бирђлђр иде,
хђзер - 430 мећ сум. Бу риба
булып исђплђнмиме?

- Хђнђфи мђзџђбенећ аб-
руйлы "Ђл-Лњбђђбњ фи шђрхи
ђл-Китђђб"ендђ болай дип
ђйтелгђн: "Риба" сњзе гарђп те-
лендђ телђсђ нинди љстђмђне
аћлата, шђригать терминологи-
ясендђ исђ риба - шђригать
њлчђмнђре (књлђм, авырлык
џ.б.) белђн њлчђнђ ала торган
џђм тиешле алмашынуы булма-
ган артыклык. Ђ бу њлчђм берђ-
млеге мљлкђт алмашуда катна-
шучыларныћ берсе тарафыннан
шарт итеп куелган булырга
тиеш".

Бу хакта Имам ђн-Нђсафи-
нећ "Канзњ-Дђкаикъ" китабында
да "товарны товарга алмашкан
вакытта алмашынуы булмаган
артыклык" дип ђйтелгђн.

Моћа дђлил итеп хђдис ки-
терик. Ђбњ Сђгыйд ђл-Худридан
Пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ
салаваты вђ сђламе ирешсђ
иде!) шушы сњзлђрен тапшыра-

Ана капиталы хђлђл микђн?

лар: "Алтын - алтынга, кљмеш -
кљмешкђ, бодай - бодайга, арпа
- арпага, хљрмђ - хљрмђгђ, тоз -
тозга џђм бердђй кыйммђтле-
лектђ - кулдан кулга. Ђ кем
љстђгђн яки љстђњне сораган -
риба кылган булып исђплђнђ,
џђм дђ бу вакытта бирњче кеше-
нећ гљнаџы алучы кешенећ
гљнаџына тигез" (Мљслимдђ ки-
терелгђн).

Алда ђйтелгђннђрдђн чы-
гып,  бу очракта "риба" (ростов-
щиклык) юк, ђ бу акчалар сезгђ
дђњлђтебездђн бњлђк џђм
ярдђм, џђм бу игелекле эш бу-
лып тора. Моныћ игелекле эш
булуы Кђламе шђриф сњзлђре
белђн дђлиллђнђ: "Ий мљэ-

НИНДИ ХАТЫН-КЫЗ
БЕЛЂН НИКАХЛАШУ

ТЫЕЛА
Сорауга Татарстан мљфтие

Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН ќавап бирђ
миннђр! Яхшы эшлђрдђ, изге
гамђллђрдђ гљнаџлардан, зо-
лым эшлђреннђн саклануда яр-
дђмлђшегез! Ђмма гљнаџлы
эшлђрдђ џђм дошманлашуда
яки золым эшлђрендђ џич тђ яр-
дђмлђшмђгез! Аллаџтан куркы-
гыз, аныћ вђгазьлђрен, хљкемн-
ђрен игътибарсыз калдырудан
сакланыгыз! Дљреслектђ Аллаџ
сакланмаучылардан каты газап
белђн њч алучыдыр" ("Маидђ
(Аш яулыгы)" сњрђсе, 2 нче аять).

Мљслим ќыентыгында Ђбњ
Џњрайрадан (Аллаџ аћардан ра-
зый булса иде!) Пђйгамбђребез-
нећ (аћа Аллаџныћ салаваты вђ
сђламе ирешсђ иде!) шул
сњзлђре тапшырыла: "Кем бу
дљньяда мохтаќныћ хђлен
ќићелђйтђ, Аллаџ ахирђттђ
аныћ хђлен ќићелђйтер, кем
мљселманга шђфђгать књрсђтђ,
Аллаџ ул кешегђ бу дљньяда џђм
ахирђттђ шђфђгать књрсђтер;
Аллаџ њз колына ул башка мљэ-
мин туганнарына ярдђм иткђн
вакытта ярдђм итђ".

Мљселман кешегђ кайбер хатын-кызлар белђн никахлашу
тыела. Нинди хатыннар соћ алар?

1. Шђригать кануннары буенча ир кеше љч тапкыр талак
ђйткђннђн соћ хатыны белђн кабат никахлаша алмый. Никахла-
шырга телђгђн очракта бу хатын башка ир-атка кияњгђ чыгып, аныћ
белђн якынлык кылырга тиеш. Яћа ире њлеп китсђ, яисђ аерылыш-
кан очракта гына, хатынныћ беренче ире аныћ белђн янђдђн ни-
кахлашу хокукына ия була.

2. Дњрт хатыны булган ир-атка бишенче хатын белђн никахла-
шу тыела.

 3. Бер њк вакытта бертуган хатын-кызлар белђн никахлашу
тыела.

Мљселман ир-аты шулай ук хатыныныћ ђтисе яисђ ђнисенећ
кыз туганы; хатыныныћ оныгына да љйлђнђ алмый. Бу хатын-кыз-
ларныћ канкардђшлђр яисђ сљт туганы булуы мљџим тњгел. Мон-
дый никахлар хатыны њлеп киткђн яки аерылышкан очракта гына
укыла ала.

4. Исламда башка кеше хатыны белђн никахлашу хђрђм сана-
ла. Хатын-кыз бары тик бер генђ ирнећ хатыны була ала.

5. Ире белђн аерылышканнан соћ яисђ ире њлгђннђн соћ бил-
геле бер вакыт њтмичђ торып (идда),  ул хатын-кыз белђн никахла-
шу тыела.

6. Мљселман кешегђ Аллаџы Тђгалђнећ Китапларына иярмђгђн
хатыннарга -  потларга яки утка табынучыларга, дђџри яисђ сек-
тантларга љйлђнњ тыела. Хатын-кыз исламны кабул иткђн очракта
алар никахлаша ала.

Хђнђфи мђзџђбе галимнђре фикере буенча, мљселман кешегђ
иудаизм яки христиан динендђге хатын-кыз белђн никахлашырга
мљмкин, ђмма бу хупланган никах тњгел (шђфигый мђзџђбе буена
мондый никах бљтенлђй рљхсђт ителми). Шул ук вакытта иудаизм
џђм христиан динендђге ир-ат белђн мљслимђнећ никахлашуы
тыелган гамђл, зина булып санала.

Бу бозымны ирлђргђ дђ, хатыннарга да ясыйлар. Бозымга ќаваплы
ќен ирнећ ќенес ђгъзаларына тђэсир итђ, нђтиќђдђ сперматозоидлар-
ныћ књлђме тиешле дђрђќђгђ ќитми. Моннан тыш ќен сперматозоид-
ныћ яшђвен тђэмин итђ торган тимергђ ќимергеч йогынты ясый.

Хатын-кызларда ќен аналык бизлђрен зарарлый. Нђтиќђдђ хатын
балага уза алмый. Кайвакытта балага узу ућышлы да булырга мљмкин.
Лђкин бу вакытта ќен аналыктагы кан тамырларына зыян  салып, бала
тљшђ.

Бу тљр бозымга књкрђк кысу, зиџен чуалу, бил авырту, тынычсыз
йокы, яман тљшлђр књрњ џ.б. хас.

Тњбђндђге чараларны кулланып дђвалау тђкъдим ителђ:
- иртђлђрен "Саффат" сњрђсен укырга яки тыћларга;
- йоклар алдыннан "Мђгариќ"сњрђсен укырга яки тыћларга;
- тмин маена Коръђннећ 1; 2:255, 285-286; 3:200 аятьлђрен џђм ќиде

мђртђбђ 112, 113, 114 нче сњрђлђрен укып, шуныћ белђн йоклар алдын-
нан авыруныћ књкрђген, маћгаен џђм умыртка баганасын майларга;

- шул ук аятьлђрне корт балына укып, џђр кљнне ашар алдыннан
бер кашык кабарга.

Дђвалауны 3 ай дђвам итђргђ.
Хасса бинт Рашид бине Габдуллаџ ђл-Мђзђнинећ

"Коръђн белђн шифа табу" китабыннан

Бервакыт бер шђкерт
њзенећ остазына болай дип
мљрђќђгать итђ икђн:

- Син шундый зирђк, кђе-
фећ дђ џђрвакыт яхшы, беркай-
чан ачулы чагыћны књргђнем
юк. Мине дђ шундый булырга
љйрђт ђле.

БАЛАЛАРЫ БУЛМАСЫН ЉЧЕН
ЯСАЛГАН БОЗЫМНАН ДЂВАЛАУ

Фђрештђлђр исемен кушарга ярыймы? Аллаџы Тђгалђ
Коръђннећ "Зњгърњф" сњрђсендђ болай ди: "Аллаџныћ хезм-
ђтендђге фђрештђлђрне дђ алар хатын-кызга саныйлар.
Ђйтерсећ ки, алар фђрештђлђрнећ яралтылышын књреп тор-
ган. Гаќђп. Аларныћ бу ялган шаџитлыгы язылып куелачак
џђм алар ќавапка тартылачак" (19 нчы аять).

Бу аятьтђн мљшриклђрнећ фђрештђлђрне хатын-кыз ќене-
сенђ кертњлђрен аћлыйбыз. Аллаџы Тђгалђ аларныћ болай кыла-
нуларын яратмый џђм аларны шелтђлђп кенђ калмый, бђлкем
"ќавапка тартылачаклар" дип куркытып та куя. Инде без мљсел-
маннар њзебезнећ хатын-кызларыбызга фђрештђлђрнећ (Ќђбра-
ил, Микаил, Исрафил) дигђн исемнђрне дђ кушсак, ул чагында
мљшриклђр: "Ђнђ мљселманнар да њз хатын-кызларына фђрештђ-

лђрнећ исемнђрен кушалар, бу бит
фђрештђлђрнећ хатын-кыз ќене-
сеннђн булуын аћлата", - дип ђйтњлђре
бар. Шућа књрђ ислам галимнђре
мљшриклђргђ сђбђп булмасын љчен ха-
тын-кызларга андый исемнђрне кушу-
дан тыйганнар џђм дљрес тђ эш-
лђгђннђр. Ђ ирлђргђ килгђндђ, кире-
сенчђ, "ярамый" дигђн кисђтњче, тыючы
дђлиллђр юк. Шулай булгач, андый
исемнђрне кушу хђрђм дђ, мђкруџ та
тњгел, иншђ Аллаџ. Кыскача ђйткђндђ,
мљшриклђргђ берничек тђ охшарга,
аларныћ кагыйдђлђренђ туры китереп
гамђл кылырга ярамый.

 Авыр булса, ташлап калдыр
Остазы шђкертеннђн

бђрђћге џђм њтђкњренмђле кап-
чык алып килњен сораган.

- Ђгђр дђ син кемгђ дђ бул-
са њпкђлђсђћ, бђрђћгенећ бер
ягына њз исемећне, ђ икенче
ягына њпкђлђткђн кешенећ исе-
мен яз. Аннары аны шушы кап-
чыкка салып куй.

 - Шул гынамы? - дип апты-
рап сораган шђкерт.

- Юк, - дигђн остазы, - син
бу капчыкны џђрвакыт њзећ
белђн йљрт. Џђм берђрсенђ
њпкђлђгђн саен имзаланган
бђрђћгећне сала бар.

Шђкерт шулай эшли баш-
лый. Берникадђр вакыт њтђ,
шђкертнећ капчыгы да шактый
авырая. Ќитмђсђ, баштарак са-
лынган бђрђћгелђр бозылып,
начар ис чыгара. Шђкерт тњзми,

остазы янына барып:
- Мин бу капчыкны башка

књтђреп йљри алмыйм. Берен-
чедђн, ул бик авыр, икенчедђн,
бђрђћге бозыла. Син мића баш-
ка нђрсђ тђкъдим ит инде,-
дигђн.

Шул чакта остазы аћа болай
дип ќавап биргђн:

- Менђ синећ ќаныћ да
нђкъ шундый хђлдђ. Кемгђ дђ
булса њпкђлђгђндђ, књћелећне
авыр таш баса башлый. Син аны
башта сизмисећ ђле, аннары
ташлар књбђя, авырая... Шундый
авыр йљкне књтђреп йљрњ нигђ
кирђк сића? Ђ бит ул йљктђн ко-
тылу љчен "капчыкка бђрђћге ту-
тырып йљрмђскђ" кирђк - бары
шул гына,- дигђн.

Islam-Today

ИСЕМЕЋ МАТУР,
КЕМНЂР КУЙГАН?

ИР-АТ ИСЕМНЂРЕ
Аршат  (гарђп яки фарсы) - ић акыллы, љлкђн,
югары дигђн мђгънђне белдерђ
Асаф (г.) - яхшы сыйфатлы, уйчан, хђстђрле
Аслан (тљрки-угызча) - Арыслан
Асман (ф.) - књк йљзе
Асылбай (г.-тљр.-татар) - асыл бай, књркђм ир
бала
Асылбђк (г.-тљр.-т.) - асыл бђк
Асылгђрђй (г.-тљр.-т.) - Асыл + Гђрђй
Асылзат (г.) - књркђм зат
Атабай (тљр.-т.) - љлкђн бай
Атнабай (ф.-тљр.-т.) - ќомга кљн туган ир бала

ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНЂРЕ
Бакирђ (г.) - гыйффђтле кыз
Балкыш (болгар-татар) - балкып торучы
Бану (ф.) - бикђ, кђлђш
Бария (г.) - бар итњче
Баянсылу (монгол-тљр.-т.) - бђхетле сылу
Биби (ф.) - кыз бала, бикђ, ханым
Бибигљл (ф.) - Биби + гљл
Бибикамал (ф.-г.) - Биби + Камал (љлгергђн, ка-
мил)
Бибиназ (ф.) - Биби + наз
Бибинур (ф.-г.) - Биби+ Нур

Гомђр Саттарныћ "Исемећ матур,
кемнђр куйган?" китабыннан
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Хатларыгызны  Диния  нђзарђтенђ(Лобачевский ур., 6 нчы йорт)
яисђ  naubahar67@list.ru  адресы буенча ќибђрђ аласыз

 "ЊЗЕМЂ КИРЂКНЕ
МИН МОНДА ДА ТАПТЫМ"

Байтактан бирле аралашып, хђл-
ђхвђл белешеп йљрешсђк тђ, Илбик
абый никтер њзе турында ачылып ки-
теп сљйлђргђ ашыкмады, карап то-
рышка кырысрак кеше ул. Язмышы да
гади генђ тњгел, ахры,  Казанга
Њзбђкстаннан кайтып тљплђнгђн, њз
гомерендђ берничђ мђчетне тљзњдђ
башлап йљргђн, дилђр. Беркљнне, ниџа-
ять, безне эш бњлмђсенђ дђшеп керт-
те дђ, њзе сљйлђсе урынга ноутбугын
кабызып куйды. Џђм без, дљньябызны
онытып, аныћ турында мавыктыргыч
фильм карадык...

Йљзем куаклары, алмагач, шђфта-
лулар њсеп утырган бик зур ишегалдын-
дагы табыннар артына њзбђк
тњбђтђе кигђн картлар, ир-егетлђр
тезелешкђн. Ишегалды уртасында ба-
сып торган урта яшьлђрдђге ир яны-
на (Илбик абыйныћ унбиш яшькђ
яшьрђк чагы) килеп, аћа хђерле
сђфђрлђр телилђр, аннан кочаклары-
на кысып, дусларча шап-шоп иттереп
аркасыннан кагалар. Дин ђџеллђре, ге-
нераллар, зур-зур тњрђлђр... Илбик
абый сул кулын йљрђк турында тот-
кан кље тыенкы гына сљйлђшђ,
рђхмђтлђр ђйтђ, вакыт-вакыт
књзлђре дымланып китђ. Бу - озату ки-
чђсе икђн. Дуслары, якыннары, район-
дашлары аны шулай зурлап Татар-
станга озата.

Илбик абый Шђйдуллин
Њзбђкстанныћ Сђмђрканд љлкђсендђ,
Пайарык районында туып њскђн. Пай-
арыкны хђзер Ђл-Бохари дип
йљртђлђр. Шушы райондагы Хартанг
дигђн кышлакта бљек ислам дине
тђгълиматчысы Бохари ќирлђнгђн, бу
ислам дљньясындагы ић изге урыннар-
ныћ берсе санала. Пайарыкка Илбик
абыйныћ ђтисен - белемле прокурорны
1934 нче елда эшкђ ќибђргђн булалар,
Татарстанныћ Телђче районы Зур
Мђтђскђ авылы кызы белђн алар
шушы ќирдђ тљплђнеп яшђп калалар,
љч кыз, 2 малай тђрбиялђп њстерђлђр.
Бик хљрмђтле гаилђ була бу. Район
њзђгендђ 300 лђп татар яши, Илбик
абыйныћ ђтисен алар њзлђренећ акса-
калы итеп сайлап куялар, њлем-китем
буламы, бала туамы, гаилђдђ низаг ки-
леп чыгамы - бар да тизрђк аксакалга
йљгереп килђ. Ђтисе њлеп киткђндђ
Илбик абый ђле бик яшь була, ђмма ха-
лык аныћ ђтисе урынында калуын
тели. Менђ шулай итеп, аћа - 25 яшь-
лек егеткђ аксакал булырга, миллђт-
тђшлђрен кайгыртырга туры килђ.
Џђм, ђлбђттђ инде, шундый абруйлы
кешегђ намаз укымый йљрњ килешми, ул
намазга баса.

Аныћ хезмђт кенђгђсендђ ике генђ
эш урыны књрсђтелгђн: 10 ел ДОСААФ
та балалар белђн эшлђгђн џђм авто-
базада 30 ел буе машина йљрткђн. Бе-
ренче мђчетен дђ шул њзе эшлђгђн ДО-
СААФ территориясендђ тљзеткђн ул.

 - Дљресрђге, ДОСААФка бер каты-
шы да юк иде ул ќирнећ, караучысыз
ташландык бер урын, - дип тљзђтмђ
кертђ Илбик абый. - Шулай да бирђсе-
лђре килми. Тарткалаша-тарткала-
ша, артыннан йљри-йљри рљхсђт
алып, 300 кешелек мђчет тљзеп куй-

дык. Шуны књреп йљргђн бер сђњдђгђр,
акчам бар, тагын бер мђчет тљзет
ђле, син булдырасыћ аны, дип килгђн.
Киттем мин райкомныћ беренче сек-
ретарена ќир сорап. Тљрмђгђ утырту
белђн янап, куып чыгардылар њземне.
Анда бер иске зират урыны бар иде, со-
вет чорында шуныћ яртысында кир-
печ заводы эшлђп торды, аннары аны
таркатып бетерделђр, урыны
чњплеккђ ђйлђнде. Без менђ шул урын-
га ризалаштык. Аллага тапшырып,
бер куй чалып канын чыгардык та, дус-
тымныћ бульдозерына утырып теге
урынны тигезлђп куйдым. И-и ул
мђчет тљзелеше аннары майлагандай
барды инде! Сђмђрканд мљфтие Ус-
манхан хђзрђт (ул соћыннан бљтен
Њзбђкстан мљфтие булды) њзенећ фа-
тихасын бирде. Кирпеч заводына кир-
печ сорап барган идем, анысы хаќи
икђн, кирпечне ярты хакка тљяп ќиб-
ђрде. 15 кешелек бригаданы мђхђллђ
халкы 7 ай буена чиратлашып ашат-
ты. Беркљнне тљзелешкђ килсђм, рай-
комныћ беренче секретаре чыгып бара
машинасына утырып. "Мљселманныћ
џђркайсы мондый эшкђ алынмас! Ђйт,
нинди ярдђм кирђк?" - ди. Кирпеч ќитеп
бетми иде, 5 мећ кирпеч сорадым.

Тљзелеп бетсђ дђ, Њзбђкстандагы
вазгыять белђн бђйле рђвештђ, мђчет
шактый вакытлар ачылмый тора,
Президент Кђримовныћ мђчетлђрне
ачтырырга рљхсђте юк, 300 мђчет шул
хђлдђ, дилђр. Рљхсђт алу љчен тагын
мљфтинећ ишеген шакырга туры килђ.
Ярдђм итђ мљфти, тђвђккђллђп
рљхсђт кђгазе тоттырып чыгара. Та-
тарстанга књчеп китђргђ нияте бар-
лыгын ђйткђч тђ аны аћлаучы, фати-
хасын бирњче шул мљфти хђзрђт була.
"Син безнећ љчен барысын да эшлђдећ,
инде бар, ата-бабаћ ќиренђ кайтып
тљплђн", - ди ул аћа.

Шунда туып њсмђсђћ дђ, ата-баба
туфрагы барыбер тарта, ахры! Баш-
та ике апасы Казанга кайтып
тљплђнђ, аннары абыйсы. Тик абыйсы-
на бирегђ кайтып озак яшђргђ язмаган

икђн, 2000 нче елда ул вафат була.
Менђ шул елны абыйсыныћ кырыгын
укытырга кайткач, Илбик абый
Мђдинђ мђчетендђ Хатый абый Бикм-
љхђммђтов белђн таныша. Икенче
тапкыр алар биш ел њткђч, очраклы
тљстђ троллейбуста очрашалар. Ул
чакта инде Илбик абый Казанга
бљтенлђй књченеп кайткан була.
"Мђчет тљзедем дигђн идећ, ђйдђ, кил,
мића синећ ярдђмећ кирђк", - ди аћа Ха-
тип абый. Менђ шуннан соћ бергђлђп
алар Казанныћ Гаилђ мђчетен тљзњ
эшенђ керешђлђр. Ђ бњгенге кљндђ шул
мђчеттђ имам вазифасын башкара-
лар.

Экранда књргђн сюжетлар џаман
минем књз алдымнан китми. Хан сара-
едай йортын, туып њскђн ќирен, дусла-
рын шулай ќићел генђ ташлап кай-
тып китњен џич башыма сыйдыра ал-
мыйча, тљпченњемне дђвам итђм:

- Њзбђкстан - Сезнећ туган ќире-
гез. Анда да бик хљрмђт иткђннђр њзе-
гезне, ќибђрђселђре дђ килмђгђн. Бай-
мул тормышта яшђгђнсез. Нђрсђ
тартып кайтарды Сезне монда?

- Алтмыш яшемне тутыруга
атам-анам йортына кайтырга дигђн
ниятем бар иде минем. Туганнарым да,
кайт та кайт, диюдђн џич туктама-
ды. Советлар Союзы таркалгач, чит
илдђ каласылары килмђде, ахры, та-
тарларныћ барысы да диярлек Росси-
ягђ кайтып китте. Њзем ђйберлђрен
тљяшеп, озатышып йљрдем.
Њзбђкстанда беркемем дђ калмады:
олы кызым Венера белђн кечесе Илма-
ра ђнилђре янында Бакчасарайда, ур-
танчы кызым Ленара гаилђсе белђн
Америкада яши. Адђм баласын ризыгы
йљртђ бит, кайтам дип кенђ мин дђ
кайта алмаган булыр... Ђ монда кайт-
каныма бер генђ мизгелгђ дђ њкенгђнем
булмады. Њземђ кирђк булган нђрсђне  -
мђчетне џђм кешелђрнећ хљрмђтен
мин монда да таптым...

Мђрьямбану ХАФИЗ

РЂХМЂТЕМНЕ ЂЙТЂ
АЛМАДЫМ...

 Хљрмђтле дин кардђшлђрем!
Тормыш юлымдагы бер хата турын-
да сљйлисем килђ, барчагызга да
гыйбрђт булсын ђле.

Яшь чагымда мин бик яхшы бер
апаны очраттым. Ул мине туй мђќле-
сендђ књреп, њзенђ туган тиешле бер
егет белђн таныштырды. Аннары
безнећ никахыбызда ире белђн
хљрмђтле кунаклар булдылар.

Аллага шљкер, ќђмђгатем белђн
16 ел бергђ яшибез, инде балалары-
быз да зур егетлђр булып њсеп
килђлђр. Лђкин ђллђ яшьлек ќилб-
ђзђклеге, ђллђ надан булганбыз, шул
ханымны иптђше белђн парлап ку-
накка чакырып, тђм-томнар белђн
чђй эчертеп, бњлђклђр биреп, зур
рђхмђтлђр ђйтђ белмђдек. Хђзер
инде еш кына уйлыйбыз - ђгђр шул
вакытта ул хатын безне таныштырма-
ган булса, язмышларыбыз ничек бу-
лыр, кайсыбыз кем белђн никахла-
шыр иде, улларыбыз нинди
нђсселдђн туган булыр иде икђн? Ба-
лаларыбызга да ђйбђт мљселман
кызлары белђн никахлашып, бђхет-
ле гомер кичерергђ насыйп булса
иде.

Соћ булса да, зурлап кунакка
дђшђр, бњлђклђр дђ бирер идек тђ,
лђкин ул ханым да, аныћ ире дђ
мђрхњмнђр инде. Урыннары
ќђннђттђ булсын, догадан калдыр-
маска тырышабыз њзлђрен.

Бу тормыш юлында безнећ эш-
лисе бик књп эшлђребез, њтђсе бик
књп юлларыбыз, хђл итђсе бик књп
проблемаларыбыз бар. Џђм менђ
шул проблемаларны чишђргђ кем-
дер сњзе белђн, кемдер гамђле
белђн, кемдер хђтта акча белђн дђ
ярдђм итђ. Шул ярдђм љчен вакытын-
да рђхмђт ђйтђ белергђ кирђк. Юкса
бњген њк ђйтмђсђк, иртђгђ соћ булуы
бар, гомерлђр бик кыска бит.

Гљлфия ТАЌИЕВА,
Казан

АЛЛАЏЫГА ШЉКЕР КЫЛАМ
Аллаџыга шљкер кылам исђнлек биргђненђ,
Аякларым йљргђненђ, књзлђрем књргђненђ;

Аллаџыга шљкер кылам нигъмђтлђндергђненђ,
Аятьлђрне ятлар љчен зиџеннђр биргђненђ;

Аллаџыга шљкер кылам якты кљн биргђненђ,
Књктђн яћгырлар яудырып, иген њстергђненђ;

Аллаџыга шљкер кылам караћгы тљннђренђ,
Намазларны укыр љчен ярдђмен биргђненђ;

Аллаџыга шљкер кылам ураза биргђненђ,
Бђндђлђрнећ гљнаџларын ярлыкыйм, дигђненђ;

Аллаџыга шљкер кылам ак карлы кышларына,
Ќђйге матур ал таћнарда сайраган кошларына;

Аллаџыга шљкер кылам сабырлык биргђненђ,
Сабырлыкныћ савапларын бирермен, дигђненђ;

Аллаџыга шљкер кылам иманга кайтканыма,
Намаз укып, Коръђн укып тынычлык тапканыма.

Рђшидђ ГАЛИЕВА,
                                   Казан
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ЌИРДЂГЕ
АЛЛАЏ ЙОРТЛАРЫ

ДЉНЬЯДА 15

Ќир шарында мђчетлђр - Аллаџ йортлары
булмаган урыннар инде, шаять, калмаган-
дыр. Аларныћ тарихлары, зурлыклары
тљрле, кайсылары карап торышка гади генђ,
ђ кайберлђре хан сарайларын хђтерлђтђ. Бу
сђхифђдђ ислам архитектурасыныћ "энќе
бљртеклђре" булып саналучы мђчетлђрнећ
кайберлђре белђн танышырбыз.

Согуд Гарђбстанында, Мђккђ шђџђренд-
ђге ЂЛ-ХЂРАМ мђчете зурлыгы ягыннан бе-
ренче урында тора, анда берьюлы 4 миллион
мљселман гыйбадђт кыла ала, гомуми мђйда-
ны 88,2 га ны тђшкил итђ. Аныћ тарихы 638
нче елдан башлана. Мђчетнећ 89 метр биек-
лектђге 9 манарасы бар, эчке ишегалдында
Кђгъбђ урнашкан. Ђл-Хђрам мђчете торган
шушы урында Адђм галђйџиссђлам Ќирдђге
беренче гыйбадђт йортын тљзегђн дилђр.
Гыйбадђтханђ Бљтендљнья су басуы вакытын-
да ќимерелгђннђн соћ, Ибраџим галђйџиссђ-
лам белђн Исмђгыйль галђйџиссђлам аны шул
нигезендђ кабат торгызганнар.

Согуд Гарђбстанында, Мђдинђ шђџђрен-
дђге КЫЙБЛЂТЂЙН мђчете - дљньядагы ике
михраблы бердђнбер мђчет, аларныћ берсе -
Иерусалимга, икенчесе Мђккђгђ карап тора.
Кыйблђтђйн мђчете Пђйгамбђребез Мљхђм-
мђд Мостафа саллђллаџу галђйџиссђлам
Мђдинђгђ књчеп килгђннећ икенче елында
пальма агачы џђм яфракларыннан гына тљзеп
куелган була. Мљселманнар 16-17 ай дђва-
мында йљзлђрен Ђл-Ђкъса мђчетенђ каратып
намаз укыганнар, шуныћ аркасында яџњдилђр

Мђдинђ шђџђрендђге ЂЛ-КУБЂ мђчете -
ислам тарихындагы беренче мђчет санала.
Аныћ нигез ташларын Пђйгамбђребез (с.г.в.)
њз куллары белђн салган, бина исђ аныћ за-
мандашлары тарафыннан тљзелеп беткђн. Со-
ћыннан берничђ тапкыр реставрациялђнгђн.
Бњгенге кљндђ ул ић гњзђл џђм мђџабђт мђчет-
лђрнећ берсе.

Тљркиянећ Стамбул шђџђрендђге АЙЯ-СО-
ФЬЯ мђчете - элек православие гыйбадђтхан-
ђсе булган. Византия империясе чорында Кон-
стантинопольнећ њзђгендђге бу бина импера-
тор сарае белђн янђшђ урнашкан булган.
Шђџђр Госманлы империясе кулына књчкђннђн
соћ, Софья соборы мђчеткђ ђйлђндерелеп,
аныћ тњбђсендђ дњрт манара калкып чыга, ђ
1935 нче елдан ул музей статусын йљртђ. 1985
нче елда исђ ЮНЕСКО Бљтендљнья мирас
объекты исемлегенђ кертелде.

њзлђрен љстенрђк дип књрсђтергђ тырышкан-
нар. Бу хђл Пђйгамбђребез галђйџиссђламне
борчуга салган, ул Аллаџы Раббыбыздан кый-
бланы њзгђртњ турында вђхи кљткђн. Ниџаять,
ул кљн килеп ќиткђн -  шђгъбан аеныћ 15 нче
кљнендђ Пђйгамбђребез (с.г.в.) намазныћ
икенче ракђгатен тђмамлагач, йљзен Кђгъбђ
тарафына борган.

Касабланкадагы ХЂСЂН II МЂЧЕТЕ Атлан-
тик океан ярына урнашкан. Аныћ пыяла залы
берьюлы 25 мећ мљселманны сыйдыра, тагын
80 мећ кеше мђчет янындагы мђйданда гый-
бадђт кыла ала. Бу бинаны Марокко короле
Хђсђн II 1980 нче елда тљзеткђн. Аныћ пыяла
идђне аша океан дулкыннары тђгђрђшкђнен
књзђтергђ мљмкин, ђ дулкыннар 10 ар метрга
књтђрелгђндђ, мђчет яртылаш су астында ка-
лып, йљзеп баручы корабны хђтерлђтђ. Архи-
тектура њзенчђлеге ягыннан аћа тићнђр бул-
маса да, зурлыгы буенча ул дљньяда икенче
генђ урында.

ДЂЏЛИНЕЋ ЌАМИГЪ мђчете - зурлыгы бу-
енча сигезенче урында тора. Ул ић борынгы
џђм матур мђчетлђрнећ берсе, 1656 нчы елда
тљзелеп беткђн. 40 ар метр биеклектђге ике ма-
наралы бу мђчеттђ берьюлы 25 мећ мљселман
гыйбадђт кыла ала. Кљньяк манараныћ ић юга-
ры очына бик тар баскычтан књтђрелсђћ, Иске
шђџђрнећ гњзђл манзарасы уч тљбендђге кебек
књренђ. Џиндстанныћ мђдђни џђм дини кыйм-
мђте саналучы бу бинада Пђйгамбђребез гал-
ђйџиссђламнећ аяк киеме, чђч џђм сакал
бљртеклђре, Коръђннећ Мљхђммђд пђйгамбђр
њзе ђйтеп яздырган бњлеге, Коръђннећ болан
тиресенђ язылган књчермђсе саклана.

МАЛИНЫЋ ДЖЕННЕ ЌАМИГЪ мђчете  1909
нчы елда кызылбалчыктан тљзелгђн. Ул XIII-XIV
гасырлардагы элеккеге ќамигъ мђчет уры-
нында љч метр биеклектђге платформага ур-
наштырылган. Бина њзе 75 метр биеклектђ, ђ
манаралары 50 метрга књтђрелђ. Ул књптђн
тњгел генђ электрлаштырылган. Мђчет эченђ
Малидагы кагыйдђлђр буенча бары тик мљсел-
маннар гына њтђ ала. Дженне ќамигъ мђчете
1988 нче елда ЮНЕСКО Бљтендљнья мирас
объекты исемлегенђ кертелгђн.

Стамбулныћ (Тљркия) ЗЂЋГЂР МЂЧЕТЕ 19
яшьлек солтан Ђхмђд I ђмере буенча 1609-
1616 нчы елларда тљзелђ. Алты манаралы бу
мђчетнећ гљмбђзлђренђ Пђйгамбђребез
(с.г.в.) хђдислђре, Изге Коръђн аятьлђре
язылган. Мђрмђр дићгез ярында - Айя-Софья
музее каршында урнашкан бу гњзђл бинаныћ
эчке диварларын ак џђм зђћгђр тљслђрдђге
керамика белђн бизђгђннђр, исеме дђ шуннан
килеп чыккан. Мђчетнећ 260 тђрђзђсе бар,
шућа књрђ анда бик якты. Мђрмђрдђн ясалган
михрабына Мђккђдђн кайтартылган кара таш
урнаштырылган. Мђчет янђшђсендђге тљр-
бђдђ Солтан Ђхмђд I ќирлђнгђн.
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16 БЂЙРЂМ КАЙТАВАЗЫ

Газетада Аллаџы Тђгалђнећ исемнђре, Коръђннђн аятьлђр бар, тиешсез урынга кулланудан сакланыгыз!
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"МОНДЫЙ  БЂЙРЂМНЂР БИК КИРЂК"

Ураза бђйрђме
ућаеннан концертны бу
юлы башкаладагы ић зур
корылма - "Казан Арена"
янындагы мђйданда
њткђрделђр, стадионныћ
олы телеэкраннарыннан
сђхнђ уч тљбендђ кебек
књренеп торды.

- Ураза гаетенђ ба-
гышлап икенче тапкыр
концерт оештырабыз,
алга таба бу бездђ тради-
циягђ кереп китђр дип
уйлыйбыз, - дип фикерл-
ђрен ќиткерде Татарстан
Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллин. - Концертта
катнашырга дљньяда бик
књп тамашачыларныћ књћелен
яулаган талантлы нђшид башка-
ручыларны эзлђдек. Мљселман
ќырларын башкаручы Мђџир
Зейн белђн дђ элемтђгђ чыккан
идек, ђмма аныћ Дубайда чы-
гыш ясыйсы бар иде. Шућа књрђ
тљрек музыкантлары Месут Кур-
тис белђн Седат Учанны чакы-
рырга булдык. Месут Куртис ул
Мђџир Зейн џђм Сђми Йосыф
белђн дђ иќади хезмђттђш-
лектђ яши. Алар бик мђгънђле
џђм моћлы ќырлар башкара.
Казанда тђкъдим ителњче про-
грамманы да бергђлђп сайла-
дык. Месут Куртистан, мђсђлђн,

тљрекчђ генђ тњгел, гарђп џђм
инглиз теллђрендђге ќырла-
рын да яћгыратуын сорадык.

Бђйрђм сђхнђсеннђн тама-
шачыларны Ураза гаете белђн
тђбриклђп, мљфти ић изге телђ-
клђрен ќиткерде. Кешелђрне
мђрхђмђтле булырга љндђде.

- Башкаларга мђрхђмђтле
булган бђндђгђ, Раббыбыз да
мђрхђмђтле булыр, дигђн
Пђйгамбђребез (с.г.в.). Аллага
шљкер, Рамазан айларын књр-
кђм итеп уздырдык, мђрхђ-
мђтле гамђллђр кылдык, изге
эшлђргђ љндђдек. Рамазан аен-
да башлаган игелекле гамђллђ-

рне изге ай
тђмамлангач та
дђвам итсђк иде.
Аллаџы Тђгалђ
халкыбызга, ди-
небезгђ, иле-
безгђ яћа кљч-
куђт бирсен, тот-
кан уразалар-
ныћ, биргђн фи-
тыр сђдакала-
р ы б ы з н ы ћ
ђќер-савапла-
рын књрергђ на-
сыйп булсын! -
дип телђде Ка-
мил хђзрђт Сђ-
мигуллин.

Бђйрђм ки-

Казанда Ураза гаетенђ багышлап зур хђйрия концерты
узды. Бу - танылган чит ил музыкантлары катнашында
оештырылган икенче шундый бђйрђм. Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте њткђн ел Европаныћ мђшџњр
автор-башкаручысы Сђми Йосыф чыгышын оештырган
иде. Быел Тљркиядђн Седат Учан белђн Месут Куртис
килде. Шулай ук њзебезнећ татар музыкантлары да ис-
лам динен олылаучы ќырларын башкарды.

чендђ Татарстан Диния
нђзарђте янђ бер хђйрия
акциясе дђ њткђреп алды.
Украинадан Татарстанга
аяк баскан качакларга
матди ярдђм књрсђтњ
йљзеннђн халыктан хђер
акчалары ќыелды. Татар-
стан мљфтиенећ беренче
урынбасары Рљстђм Бат-
ров: "Украина ќирендђге
канкоештан качып, йорт-
милкен ташлап, мећ-
лђгђн халык читкђ чыгып
китђргђ мђќбњр булды.

Татарстан да йљздђн артык ка-
чакны кабул итте. Аларга бер-
гђлђп ярдђм итик", - дип
мљрђќђгать итте. Хђер акчала-
рын 7715 номерына "Зђкят" сњзе
язылган СМС аша ќибђрергђ
яки мђйдандагы махсус тартма-
ларга салырга мљмкин иде. "Бу
кичтђ ќыелган акчалар Диния
нђзарђтенећ "Зђкят" фонды аша
Украина качакларына булышуга
тотылачак", - диде мљфтинећ бе-
ренче урынбасары Рљстђм
хђзрђт.

Концерт программасын
исђ Татарстанныћ атказанган
артисты Фђнис Ќиџаншин алып
барды. Татарстанда мљнђ-
ќђтлђр, дини ќырлар башкару
осталары Фђрит Хђлђветдинов,
Ильяс Халиков, "Риваять" ансам-
бле, Руслан Габитов, Илгиз
Шђйхразиев чыгыш ясады. 8
сыйныфта гына укыса да, моћлы
ќырлар яратучы Ильяс Минџа-
ќевны казанлылар беренче тап-
кыр тыћлады. Алардан соћ
тљрек кунакларына чират ќитте.

Седат Учан Татарстан хал-
кына атап бик књп ќылы сњзлђр
ђйтте. 39 яшьлек тљрек ќырчы-
сыныћ дини белеме дђ бар. Ул
актив карашлы шђхес, њз илендђ
џђрдаим телевизион тапшыру-
ларда, ќђмђгать очрашуларын-
да катнаша. Ислам динен данла-

учы нђшидлђрне яратып башка-
ра. Ел саен диярлек музыкаль
ќыентык яздыра икђн, аларныћ
саны инде 12гђ ќыелган.

- Мин Аллаџыбызны макта-
учы, динебезнећ гњзђллеген
књрсђтњче, мљселманнарны бер-
лђштерњче ќырлар башкарыр-
га тырышам. Аларны Татарстан
халкына да ирештерђ алуыма
шатмын, - дип Казанга сђяхђ-
теннђн алган хис-тђэсирлђре
белђн уртаклашты Седат Учан. -
Татарстанга мин тђњге тапкыр

килдем. Кол Шђриф мђчетендђ
ќомга намазы укырга, Казан
Кремленећ истђлекле урынна-
ры белђн танышырга љлгердек.
Татарстанлыларга, Диния нђза-
рђтенђ безне шулай ќылы кар-
шы алулары љчен рђхмђтебезне
ќиткерђм. Њзебезне туганнары-
быз арасында кебек хис иттек.
Без бит барыбыз да бер Аллаџ-
тан яралтылган, дљньяда тыныч-
лык урнашсын, књћеллђрдђ
иман, ќаннарда ышаныч бул-
сын, - дип телђде ул.

Концерт барышында Седат

Учан татар ќырчылары белђн
дуэт та тђкъдим итте. Ильяс Ха-
ликов тљрек башкаручысыныћ
иќатын бик тђ хљрмђт итђ икђн,
аныћ "Тђњбђ кыл" ђсђрен татар-
чага тђрќемђ иткђн. Аны Седат
бей белђн алар тљрек џђм татар
теллђрендђ бергђлђп яћгырат-
ты.

Кичке књктђ яћа ай балкы-
ганда концерт программасы Ме-
сут Куртис чыгышы белђн
тђмамланды. Ул казанлыларга
ђле књптђн тњгел генђ дљнья
књргђн яћа альбомындагы
ђсђрлђрен бњлђк итте. Тљрек
ќырчысы тумышы белђн Маке-
дониядђн. Шулай ук ул Англия-
дђге университетларныћ бер-
сендђ белем алган. Биш телдђ
иркен сљйлђшђ. Аныћ иќатын
мљселман дљньясында нђ-
шидлђр башкаруныћ яћа бер
юнђлешен кертњче буларак бђя-
лилђр.

- Яћа альбомымда књтђ-
релгђн тљп тема - ул ихласлык.
Бњгенге ќђмгыятьтђ нђкъ менђ
бер-беребезгђ ихласлык књр-
сђтњ ќитми. Ислам кешелђрне
ихтирамлы булырга чакыра, мин

дђ њземнећ музыкаль ђсђр-
лђремдђ шуныћ ђџђмиятен
искђ тљшерергђ телим, - дип
сљйлђде Месут Куртис. - Мондый
бђйрђмнђр бик кирђк, чљнки
ќырлар џђм кљйлђр аша
диннђр џђм мђдђниятлђр ара-
сындагы бђйлђнешлђр ныгый.

Концерт азагында чит ил
кунаклары тамашачыларга авто-
графлы музыкаль ќыентыкла-
рын тђкъдим итте.

Лилия ГАДЕЛШИНА,
                                           intertat.ru
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