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КОРБАН КОРБАН КОРБАН КОРБАН КОРБАН      БЂЙРЂМЕБЂЙРЂМЕБЂЙРЂМЕБЂЙРЂМЕБЂЙРЂМЕ
МЉБАРЂК МЉБАРЂК МЉБАРЂК МЉБАРЂК МЉБАРЂК      БУЛСЫН!БУЛСЫН!БУЛСЫН!БУЛСЫН!БУЛСЫН!

ТАМАШАЧЫГАТАМАШАЧЫГАТАМАШАЧЫГАТАМАШАЧЫГАТАМАШАЧЫГА
МЉСЕЛМАНМЉСЕЛМАНМЉСЕЛМАНМЉСЕЛМАНМЉСЕЛМАН

КИНОСЫ  КИРЂККИНОСЫ  КИРЂККИНОСЫ  КИРЂККИНОСЫ  КИРЂККИНОСЫ  КИРЂК

"КАБУЛ КЫЛЫНГАН"КАБУЛ КЫЛЫНГАН"КАБУЛ КЫЛЫНГАН"КАБУЛ КЫЛЫНГАН"КАБУЛ КЫЛЫНГАН
ХАЌ ЉЧЕН БЊЛЂК ХАЌ ЉЧЕН БЊЛЂК ХАЌ ЉЧЕН БЊЛЂК ХАЌ ЉЧЕН БЊЛЂК ХАЌ ЉЧЕН БЊЛЂК –––––

БАРЫ ЌЂННЂТ"БАРЫ ЌЂННЂТ"БАРЫ ЌЂННЂТ"БАРЫ ЌЂННЂТ"БАРЫ ЌЂННЂТ"

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)

6 +

АЛЛАЏЫАЛЛАЏЫАЛЛАЏЫАЛЛАЏЫАЛЛАЏЫ
ТЂГАЛЂГЂ ТАЯНУТЂГАЛЂГЂ ТАЯНУТЂГАЛЂГЂ ТАЯНУТЂГАЛЂГЂ ТАЯНУТЂГАЛЂГЂ ТАЯНУ

МЉФТИ   ДЂРЕСЛЂРЕМЉФТИ   ДЂРЕСЛЂРЕМЉФТИ   ДЂРЕСЛЂРЕМЉФТИ   ДЂРЕСЛЂРЕМЉФТИ   ДЂРЕСЛЂРЕ

6
бит

4-5
бит

12
бит

Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!
Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рахмђтњллаџи њђ бђракђђтњџ!

Мљхтђрђм ќђмђгать!
Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђзарђте џђм шђхсђн њз исе-

мемнђн барлык татарстанлыларны олуг џђм мљбарђк Корбан гаете белђн котлыйм!
Ислам дљньясыныћ књркђм бђйрђме - Корбан гаете барчаларыбызга хђерле булсын,
иминлек, игелек, бђрђкђт алып килсен!

Елга бер мђртђбђ килђ торган ђлеге бљек бђйрђмне бљтен дљнья мљселманнары
тњземсезлек белђн кљтеп ала. Бу кљнне дин кардђшлђребез мђчетлђрдђ ќђмђгать бу-
лып бђйрђм намазларын укый, догалар кыла. Аллаџы тарафыннан билгелђнгђн,
пђйгамбђрлђр кылган вђ безгђ кушып калдырылган изге гыйбадђтлђрнећ берсе - Ал-
лаџы ризалыгы љчен корбан чалу йоласын башкаралар. Корбан бђйрђме кљнне
Мђккђдђге хаќилар исђ хаќ гыйбадђтенећ тљп гамђллђрен тђмамлый.

Без Корбан бђйрђмен зурлап, гаилђлђребезнећ, туганнарыбызныћ, књршелђре-
безнећ књћелен књреп, игелекле гамђллђр кылып, Аллаџы Тђгалђ мђрхђмђтенђ, ри-
залыгына ирешергђ тырышабыз. Биргђн нигъмђтлђренђ шљкер итњ, фђкыйрьлђргђ
џђм мохтаќларга ярдђм итњ, хђер-садакалар љлђшњ безне Аллаџы Тђгалђгђ якынай-
та. Рђхимле Раббыбыз Корбан бђйрђменђ нђкъ менђ шушы мђгънђне, ягъни Њзенђ
якынаю юлын салган.

Изге Коръђндђ ђйтелгђн: "Аллаџы ђмерлђрен тыћлагыз, итагать итегез, њз
мљмкинлеклђрегездђн  чыгып, хђер-садака бирегез. Нђфесен тыя белгђн кеше
сђгадђткђ ирешер" ("Тђгабњн" сњрђсе, 16 нчы аять).

Пђйгамбђребез (саллђллаџу гђлђйџи њђ сђллђм) бер хђдисендђ ђйткђн:
"Мђрхђмђтле кешелђргђ Аллаџы рђхмђт итђр. Ќир йљзендђ булганнарга сез
мђрхђмђт итегез, књктђ булганнар сезгђ мђрхђмђт итђр". Аллаџы Тђгалђнећ ик-
сез-чиксез мђрхђмђтенђ барчабызга да ирешергђ насыйп итсен!

Олуг гает кљнендђ бђйрђм намазларын укырга, корбаннар чалырга, књћеллђре-
бездђге мђрхђмђт, куаныч-шатлык хисен тирђ-юньдђгелђргђ ќиткерергђ язсын! Га-
илђлђребез нык, љйлђребез нурлы булсын! Республикабызга бђрђкђт, ил-кљннђре-
бездђ  тынычлык, иминлек бирсен!

Њзђклђшкђн дини оешма – Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН
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"ТАТАРЛАР ИСЛАМНЫЋ
АСЫЛЫН САКЛЫЙ АЛГАННАР"
Татарстан мљселманнары

Диния нђзарђте  џђм Сњрия-
нећ вђкыф џђм ислам эшлђре
министрлыгы арасында гарђп
телен љйрђнњ, коръђнхафиз-
лар ђзерлђњ, толерантлыкны
њстерњ џђм башка дини юнђ-
лештђге љлкђлђрдђ хезмђттђ-
шлек итњне књз алдында тот-
кан килешњгђ кул куелды. Ки-
лешњне Татарстан мљфтие Ка-
мил хђзрђт Сђмигуллин белђн
Сњриянећ вђкыф џђм ислам
эшлђре министры Мљхђммђд
Ђссђйд Абдуссатар имзалады.

 Ђлеге рђсми чарадан соћ
ике як та бњлђклђр алышты. Ка-
мил хђзрђт мљхтђрђм кунак-
ларга  милли бњлђклђр џђм та-
нылган татар дин ђџеллђре-
нећ "Хузур" нђшрият йортын-
да басылып чыккан китапла-
рын тапшырды.

Очрашуныћ рђсми љлеше
тђмамлангач, Татарстан мљфтие
џђм кунаклар: Сњрия министры
Мљхђммђд Ђссђйд Абдуссатар
џђм танылган ислам галиме,
шђех, доктор Мљхђммђд
Тђњфыйк Рамазан Ђл-Бутый  жур-

налистларныћ сорауларына
ќавап бирде. Журналистлар
белђн аралашканда кунаклар
Татарстанныћ дин љлкђсендђге
ућышларын билгелђп њттелђр.
"Сез алга таба зур адымнар яса-
гансыз. Бу адымнар бик профес-
сиональ. Татарлар бернинди
њзгђрешлђр кертмичђ, ислам
љйрђтњлђрен бозмыйча, аныћ
асылын саклый алганнар. Безгђ
књп нђрсђгђ сездђн љйрђнергђ
кирђк ђле. Шуны да ђйтик, гарђп
булмаган башка миллђтлђр ис-
ламны бик зур мђхђббђт белђн

кабул иткђннђр. Џђм аныћ њсе-
шенђ зур кљч куялар. Болгар ба-
балары юлын дђвам итеп, татар-
лар да диннећ тљрле
љлкђлђрендђ зур ућышларга
ирешђлђр. Бњгенге килешњ ха-
кында кыскача гына шулай
ђйтергђ мљмкин:  безнећ њзара
хезмђттђшлегебез исламны,
љммђтне толерант булмаган,
каршылыклар тудыра торган фи-
керлђрдђн саклаудан гыйбарђт",
- диде Сњрия министры.

dumrt.ru

БМО ТАТАРСТАН ТЂЌРИБЂСЕН  ЮГАРЫ БЂЯЛЂДЕ
Берлђшкђн Миллђтлђр Оешмасы сессиясе

кысаларында Женевада "Ислам - тынычлык
дине: конфессияара килешеп яшђњ" дигђн тема-
га сљйлђшњ оештырылды. Сљйлђшњдђ Татарстан
мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин, Татарстан Рес-
публикасы Президенты аппараты ќитђкчесе
урынбасары - Президентныћ Эчке сђясђт
мђсьђлђлђре департаменты ќитђкчесе Алек-
сандр Терентьев, Татарстан мљфтиенећ беренче
урынбасары Рљстђм хђзрђт Батров џђм башка-
лар катнашты.

"Тњгђрђк љстђл"дђ  Татарстанныћ  динара
мљнђсђбђтлђр тђќрибђсен уртаклаштылар, ТР
мљселманнары Диния нђзарђте эшчђнлеге, юнђлеш-
лђре тђкъдим ителде, республикадагы мљселманнар-
га, дини вазгыятькђ багышланган видеороликлар
књрсђтелде. Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђми-
гуллин Берлђшкђн Миллђтлђр Оешмасы ђгъзаларын
республика мљселман љммђте џђм татарларныћ ис-
лам тарихы белђн таныштырды. "Совет чорыннан
республикада бары 24 мђчет калган иде. Бњгенге
кљндђ рђсми теркђлгђн мђчетлђр саны 1430 га
ќитте. Татарстанда динне њстерњ, тарату џђм татар
халкыныћ бай дини, рухи мирасын торгызу љчен ни-
гез, потенциал бар. Чљнки татар дин галимнђре бик
зур мирас, ќитди хезмђтлђр калдырганнар, динне
љйрђнњ џђм башкаларга ќиткерњ љчен књп тырыш-
лык куйганнар", - диде ул. Мљфти хђзрђтлђре хђзер-
ге кљндђ республикада коръђнхафизлар ђзерлђњ,
Изге китапны љйрђнњ мђсьђлђлђренђ, татар дин
ђџеллђре мирасын торгызу ниятеннђн нђзарђт та-
рафыннан алып барылган нђшрият эшчђнлегенђ
аерым игътибар юнђлтте.

Шулай ук "тњгђрђк љстђл" эшендђ нђзарђтнећ ап-

парат ќитђкчесе Ришат Хђмидуллин, Россия Мљселман
яшьлђре берлеге рђисе Марсель Сабиров, Татарстан
Мљслимђлђр берлеге рђисе Наилђ ханым Ќиџаншина
катнашты џђм њзлђренећ дини эшчђнлеклђре хакын-
да сљйлђделђр.

***
Мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллин Россиянећ

Берлђшкђн Миллђтлђр оешмасындагы даими вђкил-
легендђ Швейцариянећ "Рождество Богородицы" чир-
кђве рухание, протоиерей Михаил Гундяев белђн оч-
рашып, нђзарђтнећ Казан епархиясе белђн хезмђттђ-
шлеге хакында сљйлђде. Њзара хезмђттђшлек кысала-
рында тљрле дин вђкиллђре катнашында уздырылган
чараларны искђ алды. Мљселман џђм православ
яшьлђр љчен уртак проектларныћ тормышка ашыры-
луы  њзара килешеп, тыныч яшђњ хакында сљйлђвен
ђйтте.

***
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин

Берлђшкђн Миллђтлђр Оешмасыныћ Кеше хокуклары
буенча баш комиссары идарђсе штаб-квартирасында
баш комиссар Зђид Раад ђл-Хљсђен белђн очрашты.
Мљфти баш комиссарны Татарстан мљселман љммђте
њзенчђлеклђре, ућышлары, тарихы белђн таныштыр-
ды. Сљйлђшњдђ быел октябрь аенда Татарстан ќитђк-
челеге булышлыгында џђм БМОныћ Кеше хокукларын
яклау буенча баш комиссары идарђсе катнашында
њткђрелђчђк "Мљселман хатын-кызы џђм бњгенге
дљнья" дип аталган конференция турында да сњз бар-
ды. Ђлеге чара Берлђшкђн Миллђтлђр Оешмасы тара-
фыннан хатын-кызларга карата џђр тљр дискримина-
цияне юкка чыгару буенча конвенция кабул ителњгђ 35
ел тулу ућаеннан оештырыла. Баш комиссар конферен-
цияне њткђрњ урыны итеп Татарстанныћ сайлануы оч-
раклы тњгел икђнне билгелђп њтте. Татарстанныћ мил-

лђтара џђм динара мљнђсђбђтлђрдђ туплаган тђќри-
бђсе, шулай ук тљрле халыклар, диннђр хокукын яклар-
га мљмкинлек тудыруы зур кыйммђткђ ия, дип ассызык-
лады ул.

***
Икенче кљнне ястњ намазыннан соћ мљфти Ка-

мил хђзрђт Сђмигуллин Цюрих шђџђренећ ќамигъ
мђчетенђ йљрњчелђргђ вђгазь сљйлђде. Мљфти
хђзрђтлђре њзенећ вђгазендђ гыйлем туплау џђм
галимнђрнећ дђрђќђлђре хакында аћлатты. Коръђн
аятьлђре, Пђйгамбђребез хђдислђре белђн гыйлем
тљшенчђсен ќиткерде. Мђчеткђ ќыелганнар Татар-
стан мљфтиен бирелеп тыћладылар. Вђгазьдђн соћ
Камил хђзрђт мђчет имамы белђн књреште. Тљрле
иллђрдђ дини эшчђнлек алып баручы, динебезгђ џђм
мљселманнарга хезмђт итњче дин ђџеллђре њзара бик
ќылы аралаштылар. Мљселманнар Камил хђзрђткђ
вђгазе љчен рђхмђтлђрен белдерделђр, аны Швей-
цариядђ янђ књрергђ љмет баглауларын ђйттелђр.
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КОРБАН ЧАЛУ,
КАЛДЫКЛАРЫН  УРНАШТЫРУ

МЂСЬЂЛЂСЕ ХЂЛ ИТЕЛДЕ
Корбан бђйрђме якынлашкан бу кљннђрдђ мљсел-

маннарны, корбанны кайда чалырбыз, мђчетлђр кар-
шында бу эш ничек оештырылыр, дигђн сораулар бор-
чый. Сер тњгел, шђџђр ќирлђрендђ корбанны телђсђ
кайсы урыннарда чалу, корбан калдыкларын калды-
рып китњ књренешлђре дђ очраштыргалый бит.

Шушы ямьсез књренешлђрне булдырмас љчен мљфти Ка-
мил хђзрђт Сђмигуллин зур мђчетлђр янында корбан чалу
урыннары - павильоннар булдыру инициативасы белђн чык-
ты. Мљфти урынбасары Рљстђм хђзрђт Хђйруллин бел-
дергђнчђ, быел шундый павильоннар Казан, Татарстанныћ
башка зур шђџђрлђре мђчетлђренећ кайберлђрендђ куел-
ган инде, анда берьюлы 3 ђр баш мал чалырга мљмкин. Кор-
бан чалу башкаланыћ Мђрќани, Ярдђм, Гаилђ џђм башка
мђчетлђрендђ, мљхтђсибђтлђрнећ ќамигъ мђчетлђрендђ
оештырыла.

- Корбан гаете кљннђрендђ мђчетлђрдђ 200 ђр баш мал
чалына. Чират булмасын љчен џђр мљхтђсибђт зуррак комп-
лекслар булдырырга тырыша. Чаллы, Ђлмђт шђџђрлђрендђ
андый комплекслар бар инде. Тиздђн Лаеш районы Сокуры
бистђсендђ дђ ачылырга тиеш. Хђзер Казанда, авыл район-
нарында да шундый комплекслар булдыру љстендђ эш бара.

 Корбан калдыкларын урнаштыруга килгђндђ, эшкђртеп,
ашламалар, малларга витаминнар ясар љчен, алар Алабуга
икътисади зонасында ачылган заводка озатылачак. Калдык-
ларны тљяп илтњдђ шђџђр хакимиятлђре ярдђм итђчђк. Ди-
небез - чисталык дине, бездђн соћ пычрак калмаска тиеш, - ди
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин.

КАЙСЫ МЂКТЂПТЂ ХЂЛЂЛ
РИЗЫК АШАТАЛАР?

Књп кенђ ата-аналарны Казанныћ кайсы мђктђплђрендђ хђлђл ри-
зык белђн тукландыру оештырылуы кызыксындыра.  Башкаланыћ
Азык-тљлек џђм ќђмђгать туклануы департаментыныћ ТР МДНнећ
"Хђлђл" стандартлар комитетына биргђн мђгълњматларына караганда,
тњбђндђге мђктђпкђчђ яшьтђге џђм урта белем бирњ учреждениелђ-
рендђ хђлђл ризык ашаталар:

Вахитов районы: 80 нче мђктђп, 131 нче лицей;
Мђскђњ районы: 12 нче татар гимназиясе; 2 нче,17 нче гимназиялђр; 2 нче

татар-тљрек лицее; 65,94 нче мђктђплђр;
Яћа Савин районы: 155 нче гимназия, 113 нче мђктђп;
Идел  буе  районы: 18,19,16 нчы гимназиялђр, 68 нче мђктђп;
Совет районы: 171,108,149, 175 нче мђктђплђр;
Вахитов районы:  188, 273, 283 нчы балалар бакчалары;
Мђскђњ  районы: 105, 126, 184, 372, 295, 294 нче балалар бакчалары;
Идел буе  районы:  32, 358, 307, 23, 130, 396, 163 нче балалар бакчалары;
Киров районы: 252, 178, 75 нче балалар бакчалары;
Авиатљзелеш  районы: 51, 404 нче балалар бакчалары;
Совет районы:  352, 54,  100, 60, 336, 67, 377, 230, 415, 103, 180, 109, 211, 148,

167, 40, 272, 398, 394, 330, 402, 64 нче балалар бакчалары;
Яћа Савин районы: 99,  151, 28, 110 нчы балалар бакчалары.
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БАЛ КОРТЫ КЕБЕК
ФАЙДАЛЫСЫН ГЫНА АЛЫРГА КИРЂК

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин Халыкара мљселман га-
лимнђре берлегенећ рђсми ђгъзасы булып сайланды. Бу хакта  Ха-
лыкара мљселман галимнђре берлеге генераль сђркатибе доктор Али
ђл-Карадаги белђн очрашуда билгеле булды. Ђлеге очрашуда Рос-
сия тљбђклђре мљфтилђре, аерым алганда, Мђскђњ, Дагыстан, Чеч-
ня, Кабардин-Балкар, Чита, Ставрополь крае мљфтилђре катнашты.

МЉФТИ ХАЛЫКАРА МЉСЕЛМАН
ГАЛИМНЂРЕ БЕРЛЕГЕНЂ

САЙЛАНДЫ

 – Бу форумда Россия делегациясе-
нећ зур булуы нђрсђ белђн бђйле? Ис-
тамбулдагы очрашуда илебезнећ
тљрле регионнарыннан дин эшлеклел-
ђре, диния нђзарђте башлыклары кат-
нашты. Сезнећчђ, Россиядђге ислам
њсешенђ бу нђрсђ бирђ?

- Ђлеге сорауга ќавап биргђндђ, ми-
нем бер мисалны искђ тљшерђсем килђ:
Сочидагы Олимпиаданыћ символы кора-
ма юрган булуын барыбыз да хђтерлибез.
Бу илебездђ тљрле миллђт џђм тљрле дин
кешелђре яшђвен књрсђтте. Россия - хри-
стиан иле генђ тњгел, ислам динен, ислам
факторын да исђпкђ алырга џђм ќђмгы-
ять файдасына кулланырга кирђк.

Ђлхђмдњлиллђџи, быел мљселман га-
лимнђре форумында безнећ саныбыз ар-
тты. Даими очрашып торырбыз, мљџим
сораулар, шул исђптђн, шђригатькђ кагы-
лышлылары буенча фикер алышырбыз,
дип љмет итђм. Быел Казанда њткђн татар
дин ђџеллђре форумында без мљхтђрђм

Халыкара мљселман галимнђре берлеге генераль ассамблеясы-
ныћ IV сессиясендђ Россия вђкиле буларак катнашкан Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте рђисе мљфти Камил хђзрђт СЂМИ-
ГУЛЛИН, Россия мљселманнары дљньякњлђм ислам фикеренђ, њсеш
юнђлешенђ џђм процессларына активрак йогынты ясарга тиеш,
дип саный. Аныћ фикеренчђ, моћа ирешер љчен Россиянећ таныл-
ган мљселман эшлеклелђрен халыкара берлђшмђлђргђ џђм форум-
нарга ќибђреп кенђ калмыйча, аларны илебездђ дђ оештыра баш-
ларга кирђк. Бу турыда  Камил хђзрђт IslamNews мђгълњмат агент-
лыгына биргђн эксклюзив интервьюсында сљйлђде.

тђќрибђсе џђм хезмђтлђре эшебездђ зур
ярдђм булып тора. Ђлеге форумда башка
галимнђр арасында аны да очратуыбыз-
га без бик шат.

-  Мљселман галимнђренећ караш-
лары тљрле булуы билгеле. Бу ислам
динен традицион, Россиядђ гадђткђ
кергђнчђ аћлауга каршы килмиме?

- Без џђрвакыт безне аерып торучы
тњгел, ђ берлђштерњче нђрсђлђргђ таяна-
быз. Балачакта мића умартачылык белђн
шљгыльлђнгђн бер галим акыллы кићђш
биргђн иде. Ул болай диде: "Чђчђккђ игъ-
тибар бирмичђ, ић файдалысын - серкђ-
не генђ ќыючы бал кортыннан њрнђк ал".
Файдалысын гына, безне баетырдаен
гына алып, њзебездђ кулланырга тиешбез.

- Шђхсђн њзегезне нђрсђ баетыр
иде?

- Ић элек, мића очрашуларныћ прин-
цибы ошый: тљрле ил галимнђре ќыелы-
шып, њз фикерлђрен ђйтђлђр џђм, ић
мљџиме - башкаларныћ фикерлђрен тыћ-
лыйлар. Безгђ моћа љйрђнергђ кирђк. Ур-
так мђсьђлђлђрне Кавказ џђм Идел буе
дин эшлеклелђре - барыбыз бергђлђп,
бер љстђл артында чишђргђ тиешбез.

 - Фикер алышу бер-берећне бае-
ту гына тњгел, шулай ук ниндидер
мђсьђлђлђрдђ бер-берећђ йогынты
ясау да. Њзегезгђ-њзегез каршы килми-
сезме?

- Без, Россия мљселманнары, уртак
сорауларны бергђлђшеп, ќирле њзенчђ-
леклђрне исђпкђ алып чишђргђ кирђкле-

мљфтилђр Тђлгать хђзрђт Таќетдин џђм
Равил хђзрђт Гайнетдин белђн барлык
мљселманнар љчен рамазан ае башын
џђм Ураза бђйрђме кљнен билгелђдек.
Мондый ќыелышлар бик кирђк, чљнки
алар фикер каршылыкларын џђм килеп
чыккан кыенлыкларны чишкђндђ дин
кардђшлђребез тђќрибђсен файдала-
нырга мљмкинлек бирђ.

- Халыкара мљселман галимнђре
берлеге белђн хезмђттђшлек итњ
тђќрибђгез нинди?

- Без берлекнећ књп кенђ вђкиллђре
белђн таныш. Мин еш кына тљрле чара-
ларда профессор Карадаги белђн очра-
шам, аныћ белђн тљрле мљџим сораулар
буенча фикер алышам, лђкин мондый зур
чарада беренче тапкыр катнашуым. Бу
очрашулар бик зур ђџђмияткђ ия.
Мђсђлђн, хђзер без Коръђни-Кђрим тђф-
сирен ђзерлибез. Бу мђсьђлђне танылган
галимнђр, шул исђптђн, шђех Мљхђммђд
Содик белђн дђ карадык, аныћ бай

Генераль сђркатип Россия мљселманнарын Халыкара мљселман галимнђре бер-
леге эшчђнлеге белђн таныштырды. Ул, ђлеге оешма бер генђ илнеке тњгел, џђм аныћ
сђяси максатлары юк, дип белдерде. Берлекнећ тљп эшчђнлеге мљселман галимнђ-
рен берлђштерњдђн џђм ислам гыйлемнђрен њстерњдђн гыйбарђт. Али ђл-Карадаги
Россия галимнђрен берлеккђ керергђ, њз иллђренећ њзенчђлеклђрен исђпкђ алган
хђлдђ, фђтвалар чыгарырга чакырды. Шулай ук ислам мђгарифенећ заманча систе-
масын эшлђргђ тђкъдим итте.

 Россия делегациясе, њз чиратында, Халыкара мљселман галимнђре берлеге
генераль ассамблеясыныћ Истамбулда узган IV сессиясендђ катнашырга чакыру-
лары љчен берлекнећ  генераль сђркатибе Али ђл-Карадагига рђхмђт ђйтте џђм
алга таба нђтиќђле эшчђнлеккђ љмет баглауларын бедерде.

Халыкара мљселман галимнђре берлеге 2004 нче елда оеша. Аныћ составына
шђригать фђннђре џђм мђдђнияте, исламны њстерњ, тарату мђсьђлђлђре белђн
шљгыльлђнњче мљселман галимнђре керђ.

ген яхшы белђбез. Форумга кићђшлђшер,
тђќрибђ уртаклашыр љчен ќыелдык,
лђкин карарны њзебез чыгарабыз. Безнећ
илдђ бњгенге кљндђ белемле кешелђр
бар, бу мђсьђлђдђ кытлык кичермибез.

Бер мисал китерђм. Коръђндђ
ђйтелгђнчђ, ислам - уртачалык дине.
Лђкин "уртачалык" тљшенчђсен џђр
кеше њзенчђ аћлый. Ђгђр дђ без
бњлмђдђге температура турында сњз
алып барсак, гарђпкђ бер температура,
Россиядђ яшђњчелђргђ икенче темпера-
тура ошаячак. Дини мљнђсђбђтлђрдђге
уртачалык мђсьђлђсендђ дђ шулай ук.
Дљньяда бљтен нђрсђ дђ чагыштырмача
бђялђнђ.

 - Бђлки Россия мљселманнары го-
муммљселман тенденциялђренђ йо-
гынты ясый аладыр. Безнећ љммђ-
тебезнећ мљселман дљньясы белђн ур-
таклашырлык нђрсђсе бар?

- Россиядђ революциягђ кадђр њк ис-
лам дине белеме буенча бик зур багаж
тупланган. Дагыстан џђм башка мљселман
регионнарын исђпкђ алмаганда, бер Та-
тарстанда гына да ислам дине буенча 30
мећнђн артык хезмђт басыла. Бу мирас-
ны торгызырга џђм башкаларга таратыр-
га кирђк. Џичшиксез, анда башкаларныћ
белемнђрен баетырлык хезмђтлђр бар.
Килђчђктђ ислам дљньясын безнећ га-
лимнђр, аларныћ казанышлары белђн та-
ныштыру љчен, галимнђр берлеге конфе-
ренциясен безнећ илдђ њткђрњ яхшы бу-
лыр иде.

"ВЂЛИУЛЛА ХЂЗРЂТНЕЋ НИЯТЕ –
ТАТАР ДИН ГАЛИМНЂРЕНЂ МЉНЂСЂБЂТНЕ ЊЗГЂРТЊ ИДЕ"

Татарстан Ќљмџњрияте мљсел-
маннары Диния нђзарђте Россия ис-
лам институты белђн берлектђ оеш-
тырган Љченче "Якупов укулары"нда
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин, Татарстанныћ баш ка-
зые Ќђлил хђзрђт Фазлыев, РИИ рек-
торы Рђфыйк Мљхђммђтшин, Голђма-
лар шурасы рђисе Габдулла хђзрђт
Ђдџђмов, нђзарђтнећ дђгъвђт бњлеге
ќитђкчесе Нияз хђзрђт Сабиров џђм
башкалар катнашты.

"Бњгенге чара танылган дин ђџеле
џђм ќђмђгать эшлеклесе  Вђлиулла
хђзрђтне искђ алу џђм аныћ књпкырлы
эшчђнлеген љйрђнњ булып тора.  Хђзрђт
бљтен гыйлемен, акылын, кљчен дин юлы-
на багышлаган шђхес. Аныћ књп сандагы
мђкалђлђре, вђгазьлђре татарларныћ
дин тарихын ачып бирђ.  Шућа књрђ алар-
ны љйрђнњ безгђ дђ гыйлем љсти. Шулай
ук хђзрђтнећ хезмђтлђре мљселманнар
љммђтенђ кагылышлы бик књп сораулар
хакында сљйлђшергђ, фикер алышырга

этђрђ.  Вђлиулла хђзрђт хакындагы хати-
рђлђрне яћарту тљрле буын дин ђџелл-
ђре  арасындагы багланышны да ныгы-
та.  "Якупов укулары"н њткђрњ  шул яклап
та мљџим", - дип ассызыклады њзенећ чы-
гышында мљфти Камил хђзрђт. - Барча-
бызга да мђгълњм, Вђлиулла хђзрђт  та-
тар дин галимнђрен, дини мирасны
љйрђнде. Ул рухи мирасыбызны кайтару
љчен  зур тырышлык куйды. Аныћ нияте
- татар дин галимнђренђ  булган
мљнђсђбђтне њзгђртњ иде. Вђлиулла
хђзрђт: "Безнећ бабаларыбыз исламны
сахабђлђрдђн кабул иткђн, татарлар
арасында зур галимнђр булуы исђ асыл
исламны саклаган", - дип язды.
Хђзрђтнећ бар нияте менђ шушы  хакый-
катьне барчабызга  ќиткерњ иде. Без
быел дини гореф-гадђтлђрне торгызу
елы дип игълан иттек. Бу Вђлиулла
хђзрђт ниятен тормышка ашыруны
дђвам итњ булып тора".

"Якупов укулары"нда рухи тормы-
шыбызга, дини мђсьђлђлђргђ багышлан-

ган дистђдђн артык чыгыш тыћланды. Та-
тар халкыныћ рухи мирасы бай. Аны
љйрђнњдђ, халыкка ќиткерњдђ Вђлиулла
хђзрђт эшчђнлеге њрнђк булып тора.
Чыгыш ясаучылар, алга таба башка дин

ђџеллђренђ, мљгаллимнђргђ, шђкерт-
лђргђ зыялы дин ђџеленећ эшен дђвам
итђргђ язсын, дигђн телђк белдерделђр.

 Айзирђк ГЂРЂЕВА,
dumrt.ru
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Бу аятьтђ Аллаџы Тђгалђдђн башканы њзлђренђ
яклаучы итеп алучылар њрмђкњчкђ тићлђнђлђр.
Аятьнећ кыскача тђфсиреннђн без њрмђкњчнећ йор-
ты булуын књрђбез. Лђкин аныћ оясы бик зђгыйфь
џђм нык тњгел. Њрмђкњч оясы никадђр кљчсез џђм
зђгыйфь булган кебек,  Аллаџы Тђгалђдђн башканы
њзлђренђ яклаучы итеп алучылар ябышкан ќеп тђ
шулкадђр зђгыйфь.

Бљек динебез кићђшлђренећ џђм нигезлђренећ
берсе - Аллаџы Тђгалђгђ љмет итњ, Аћа тђвђккђллђњ,
Аћа џичшиксез ышану. Бу сабакны, Аллаџы Тђгалђгђ
тђвђккђллђњ сабагын, Пђйгамбђребездђн  (саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм) алыйк. Књченгђн вакытта
мђгарђгђ качуын, Аллаџы Тђгалђгђ тђвђккђллђвен,
иптђшенђ нинди њрнђк књрсђтњен карыйк. Билгеле
булганча, Мђдинђ шђџђренђ књченгђн вакытта
Пђйгамбђребез (саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм) џђм
аныћ дусты Ситдыйк Ђкбђр мђгарђгђ качалар. Алар
артыннан куып килњче дошманнар шул мђгарђ яны-
на ќитђлђр. Бу мизгелдђ ќирдђ дђ, књктђ дђ
сђфђрчелђргђ булыша алырлык бернђрсђ дђ бул-
мый. Аларны нђрсђ коткарганын белђсезме? Гади
њрмђкњч пђрђвезе. Юка, лђкин бик файдалы. Ђйе,
њрмђкњч коралы. Сљбханалла!  Кайчан да булса моћа
охшаш нђрсђ књргђнегез бармы? Пђрђвездђн ясал-
ган корал књргђнегез бармы?

Сњз башында Аллаџы Тђгалђ нђрсђ ђйткђнен
хђтерлисезме? "...љйлђрнећ зђгыйфьрђге
њрмђкњч љедер, салкыннан, яћгырдан файда бир-
мидер... ђгђр шуны белсђлђр"("Гђнкђбут" сњрђсе,
41 нче аять).

Њрмђкњч пђрђвезе нђрсђ соћ ул? Џђм мђгарђгђ
керњ юлында яткан ике књгђрчен йомыркасы... Дош-
маннар мђгарђ янында тукталалар. Игътибар белђн
барысын да карап чыгалар. Араларыннан берсе ку-
лын гына сузса да, Пђйгамбђребезгђ (саллђллаџу га-
лђйџи њђ сђллђм) џђм Ђбњ Бђкергђ (радыяллаџу
ганџњ)  кагылган булыр иде.

Ђбњ Бђкер (радыяллаџу ганџњ) елап, болай ди: "И
Аллаџы Тђгалђ Илчесе! Мин књземне ачкач, Ђбњ
Ќђхил књзлђрен књрдем. Ул да безне књрде дип уй-
лыйм". Аллаџы Тђгалђ Илчесе аћа ќавап бирђ: "Син
Аллаџы Тђгалђ сњзлђрен хђтерлђмисећме? Бу аять-
не укыганыћ булмадымыни?"

"Ђгђр мљшриклђрне Коръђн юлына чакырса-
гыз, аны ишетмђслђр. Вђ књрерсећ, алар сића ка-
рарлар, лђкин хакны књрмђслђр" ("Ђгъраф"
сњрђсе, 198 нче аять).

"Аллаџы Тђгалђнећ нђрсђ ђйткђнен тыћла:
"Ђгђр њлемгђ хђзерлђнгђн кешенећ ќаны бу-

газына ќитсђ, сез шул вакытта аћа карап сорар-
сыз. Ул кешенећ хђлен белњ љчен сезгђ караган-
да Без белем вђ кодрђтебез белђн аћа якынрак-
быз, лђкин ул кешегђ килгђн хђлне сез белмисез
џђм књрмисез" ("Вакыйга" сњрђсе, 83-85 нче
аятьлђр).

Синећ књзлђрећнећ хуќасы кем? Терелђрне њле,
ђ њлелђрне тере итњче кем? Барлык нђрсђ белђн дђ
кем идарђ итђ? Ђлбђттђ, Аллаџы Тђгалђ!"

Хљрмђтле мљселман кардђшлђр!
Аллаџы Тђгалђ ихтыярына каршы баручылардан

булмыйк. Њрмђкњч пђрђвезе - Аныћ коралларыннан.
Залим хакимнђргђ ислам динендђ мондый

мљнђсђбђт: Ибраџимга  (галђйџиссђлам) кыенлык ки-
терњче Намрудны алсак, билгеле булганча, аны  бер
черки ќићђ. Њз вакытында ул, Аллаџы Тђгалђ ихтыя-
рына каршы барып, Ибраџимны (галђйџиссђлам)
ќђзаларга тели. Ибраџим (галђйџиссђлам) белђн
ничек бђхђслђшђ? Бу вакыйганы Коръђни-Кђрим
ничек тасвирлый - шуны карыйк. Аллаџы Тђгалђ
ђйтђ:

"Ий, Мљхђммђд галђйџиссђлам, белдећме
Аллаџ биргђн байлыгына таянып, Раббысы ха-
кында Ибраџим галђйџиссђлам белђн тартыш-
кан кешене? Ул Намруд патша иде. Ибраџим гал-
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мнећ хуќасы. И, књклђрне терђксез тотып торучы!
Барысы да бары тик Синећ ярдђмећ белђн генђ яши.
Сића гына гыйбадђт кыла. Џичшиксез, Син кљчсез
калганнарга кљч бирђсећ, егылучыларны аякка бас-
тырасыћ, мохтаќларга ризык бирђсећ. Хђсрђт
килгђн кешелђргђ дђ бары тик Син генђ булышасыћ.
Сљйлђњчелђрне ишетђсећ, дђшмђњчелђрнећ серлђ-
рен џђм уйларын белђсећ. Яшђњчелђргђ бђрђкђт би-
рђсећ. Њлњчелђр исђ Сића кире кайталар.

Дљньяларныћ хуќасы булган Аллаџым! Син -  пы-
шылдап ђйтелгђнне ишетњче џђм белњче! Юлларны
ачучы џђм кайгы килгђннђрнећ догаларын кабул ит-
њче, авыр хђлдђ калганнарга булышучы! Син барлык
кимчелеклђрдђн азат. Син бар џђм Син бер. Џђр яра-
тылган нђрсђ Синећ барлыгыћа дђлил булып тора.

И мђћге тере (Хђййњ) џђм тереклек бирњче
(Каййњњм) Аллаџым! Сића гына љмет итђлђр. Сђќдђ
кылучыларныћ сђќдђлђре Синећ каршыћда баса-
чак.

Кадерле џђм хљрмђтле кардђшлђрем! Инде те-
мабызга кайтыйк.

Аллаџы Тђгалђ Илчесе (саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм) Ђбњ Бђкергђ  (радыяллаџу ганџњ) болай ди:
"... алар сића карарлар, лђкин хакны књрмђслђр"
("Ђгъраф" сњрђсе, 198 нче аять) - син бу сњзлђрне
ишетмђдећмени?" Бу тићдђше булмаган Аллаџы
Тђгалђгђ џичшиксез тђвђккђллђњ! "Мин дђ њтерђ џђм
терелтђ алам" дип ђйтњче белђн нђрсђ булган? Кеч-
кенђ генђ черки аныћ миенђ кереп, њзенђ тђхет ясый.
Џђм њтергђнче чыкмый. Аныћ байлыгы белђн мон-
нан соћ нђрсђ булып бетђ соћ? Байлыгы аћа булы-
ша алганмы?

Коръђн аятендђ мондый кешелђрнећ хђле ни-
чек чагылуына карагыз:

"Ђмма гамђл дђфтђре ућ кулына бирелгђн
кеше: "Ий, ќђмђгать, килегез, минем гамђл
дђфтђремне укыгыз, мин, ђлбђттђ, дљньяда бел-
дем бњген хисапка юлыгачагымны", - дияр. Ул

кеше риза булырлык яхшы тереклектђ. Бљек
дђрђќђле ќђннђттђ. Ул ќђннђтлђрнећ ќимеш-
лђре утырган вђ яткан кешелђргђ якындыр. Аша-
гыз вђ эчегез тђмлђп лђззђт белђн, дљньяда  буш
вакытларыгызны изге гамђллђр илђ уздырганы-
гыз љчен! Ђмма гамђл дђфтђре сул кулына би-
релгђн кеше ђйтер: "Ий, кђшки мића гамђл
дђфтђрем бирелмђгђн булсачы! Хисабымныћ
нинди икђнен белмђгђн булсамчы! Ий, њкенеч,
мине њтергђн њлем эшемне бетереп яћадан мине
тергезмђгђн булсачы! Хђзер инде мића малым
џич файда бирмђде. Инде миннђн њземнећ
бђйсезлегем вђ кљчем џђлак булды! Аллаџ газап
фђрештђлђренђ ђйтер: "Алыгыз ул кешене, бо-
гаулагыз аны! Соћра ќђџђннђм утында яндыры-
гыз аны! Соћра аны ќитмеш аршын озынлыкта-
гы чылбыр белђн урагыз! Чљнки ул, ђлбђттђ, олуг
булган Аллаџка ышанмый иде. Дђхи ул њзен вђ
ђџлен мескенне ашатырга кызыктырмый иде. Бу
кљндђ, бу урында аћа ярдђм бирђчђк дус юк"
("Хаккат" сњрђсе, 18-35 нче аятьлђр).

Тђкђббер џђм масаючан кешелђргђ ислам дине-
нећ карашы шундый.

Мисыр Фиргавене кычкырган:
"Ий, ќђмђгать, сезнећ љчен миннђн башка

илаџ бар дип белмимен, ий, Џаман, кирпеч янды-
рып, минем љчен бер биек манара тљзе, шаять,
мин югары менеп, Мусаныћ Аллаџын књрермен
вђ хђлен белермен, тђхкыйк, миннђн башка
Аллаџ бар дип ђйтњендђ мин Мусаны ялганчы-
лардан дип уйлыйм", - дип" ("Касас" сњрђсе, 38 нче
аять).

Хљрмђтле дин кардђшлђр! Тыћлагыз џђм минем
кебек њк гаќђпкђ калыгыз. Аллаџы Тђгалђ Мусага
џђм Харунга (галђйџиссалђм) болай дигђн:

"Вђгазьлђр љчен икегез Фиргавенгђ бары-
гыз, чљнки ул чиктђн тыш азды. Фиргавенгђ йом-
шак яхшы сњзлђр сљйлђгез, шаять, вђгазьлђнер

"Аллаџыдан башка сыннарны дус тот-
кан мљшриклђрнећ мисалы, њрмђкњч ке-
бек ул њзенђ љй ясады, ђлбђттђ, љйлђрнећ
зђгыйфьрђге њрмђкњч љедер, салкыннан,
яћгырдан файда бирмидер, шуныћ кебек
сыннарны дус тоткан мљшриклђр дђ алар-
дан џич файда књрмђслђр, ђгђр шуны
белсђлђр" ("Гђнкђбут" сњрђсе, 41 нче
аять).

ђйџиссђлам Намрудка ђйтте: "Мин гыйбадђт
кыла торган зат њлекне тергезђ џђм њтерђ. На-
мруд ђйтте: "Мин дђ њтерђм џђм тергезђм". Иб-
раџим галђйџиссђлам ђйтте: "Ни телђсђм шуны
булдырам дип мактанасыћ, Аллаџ кояшны
мђшрикътан чыгара, ђ син мђгърибтђн чыгар", -
дип. Намруд бу эшне эшли алмагач хђйран бул-
ды, хурлыкка тљште. Аллаџ, ђлбђттђ, хакны ин-
карь итњче залимнђрне туры юлга књндермђс"
("Бђкара" сњрђсе, 258 нче аять).

Канан улы Намрудны нђрсђ њтерђ? Хђрби корал-
мы? Ђллђ Аллаџы аныћ сараена бомбалар ыргыта-
мы? Иленђ џљќњм итђлђрме? Аны нђрсђ юк итђ соћ?

Аллаџы Тђгалђнећ залимнђргђ карата кулланган
коралы бик њткен, ул телђсђ кемне гаќђпкђ калды-
ра ала. Намрудны юк иткђн корал да њрмђкњч кора-
лына тић. Бу корал - гади черки. Ул, колак аша кереп,
мигђ кадђр барып ќитђ. Намруд басып та, утырып
та тора алмаслык хђлгђ тљшђ. Хђлен ќићелђйтергђ
телђп, ул њзенећ башына суга башлый.

Аллаџ. Аллаџ. Аллаџ… Аллаџы Тђгалђдђн дђ
кљчлерђк џђм кодрђтлерђк кем дђ булса бармы? Юк.
Аннан да кљчле беркем юк. Бары тик Аллаџы
Тђгалђдђ генђ кљч џђм кодрђт. Ул гына - бљтен галђ-
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яки Аллаџ газабыннан куркыр ("Та Џа" сњрђсе, 43-
44 нче аятьлђр).

Аллаџы Тђгалђ Мусага џђм Харунга (галђйџис-
сђлам) Фиргавен белђн бик йомшак сљйлђшергђ
куша. Бу чыннан да гаќђп хђл. Залим џђм тиран
белђн шулай сљйлђшергђ куша! Бу аятьне укыгач, бер
тђкъва кеше, тњзђ алмыйча, болай ди: "Я Раббым!
Ђгђр дђ "мин сезнећ раббыгыз" дип ђйткђн Фирга-
венгђ Аныћ кичерње џђм  мљрђќђгате шул дђрђќђдђ
икђн, "сњбхђђнђ Раббиђл ђгълђ" дип ђйтњчелђргђ
нинди мљнђсђбђттђ булыр икђн?" "Сезнећ миннђн
башка Раббыгыз юк" дип ђйткђн Фиргавенгђ шулай
мљрђќђгать итђ икђн, "лђ илђђђџђ иллђллаџ" дип
ђйтњчелђргђ ничек мљрђќђгать итђр икђн?"

Муса (галђйџиссђлам) заманында кљчле ачлык
була. Кљннђр, айлар, еллар дђвамында яћгыр яумый.
Бљтен ќирдђ ачлык башлана. Ќир корылыктан яры-
ла. Моннан соћ Муса (галђйџиссђлам) Израиль улла-
ры белђн бергђ дога кыла, лђкин яћгыр барыбер
яумый. Аллаџы Тђгалђ Мусага (галђйџиссђлам) бо-
лай ди: "И Муса! Арагызда фетнђче бар. Ул сезнећ
арагызда булган вакытта Мин сезгђ яћгыр ќибђрм-
ђячђкмен!" Шуннан соћ Муса (галђйџиссђлам) халык-
ка тњбђндђге сњзлђр белђн мљрђќђгать итђ: "И Из-
раиль уллары! Аллаџтан куркыгыз! Арагызда Аллаџы
Тђгалђгђ каршы барган кеше бар. Аллаџы Тђгалђ
безгђ яћгыр бирсен љчен, ул безне ташлап китсен".
Беркем дђ чыкмый.  Муса (галђйџиссђлам) яћадан
халкына мљрђќђгать итђ џђм Аллаџы Тђгалђгђ дога
кыла. Аллаџы Тђгалђ кљчле яћгырлар ќибђрђ. Муса
(галђйџиссђлам), гаќђпкђ калып, Аллаџы Тђгалђгђ
сорау бирђ: "Я Аллам! Ул фетнђче, кем генђ булма-
сын, безне ташлап китмђде. Шућа да карамастан, Син
безгђ яћгырлар бирдећ". Аллаџы Тђгалђ болай ќавап
кайтара: "Минем колым тђњбђ итте". Муса (галђйџис-
сђлам): "Минем аныћ белђн танышасым килђ. Кем
ул?"- дип сорый. Аллаџы Тђгалђ: "И Муса! Мин ул ке-
шене мића каршы барган вакытта књрсђтмђдем, инде
тђњбђ иткђч, аныћ кем икђнен књрсђтњ Мића ки-
лешмђс", - дип ќавап бирђ.

Я Раббым! Мин гљнаџ кылучы  Синећ мескен
колыћ. Ђ Син безнећ гљнаџларыбызны кичерђсећ.
Мин начарлык кылган вакытта, Син мине ташлап кит-
мђдећ, мића карата шђфкатьлелек књрсђттећ. Син чын
гаделлек џђм юмартлык иясе. Син мул итеп бирњче.

Аллаџы Тђгалђнећ Мусага (галђйџиссђлам)
ќавабы: "И Муса! Ул гљнаџ кылган вакытта, Мин аны
яшердем, ул тђњбђгђ килгђч, ничек итеп Мин аны
башкалар алдында хурлап књрсђтим инде?" Бу бит
бик зур шђфкатьлелек!

Кадерле дин кардђшлђрем!
Аллаџы Тђгалђ Илчесен (саллђллаџу галђйџи њђ

сђллам) мђгарђдђ саклап калган корал - њрмђкњч
пђрђвезе була. Намрудны юк итњче - кечкенђ генђ
черки. Фиргавенгђ карата нинди корал кулланыла
соћ? Бу сорауга ќавап биреп карыйк... Бергђлђшеп
Кызыл дићгез ярларына китик. Зур-зур дулкыннар
ярга бђрелђ... Дићгез бик кић џђм зур. Муса (галђйџ-
иссђлам) яр буенда басып тора. Борылып караса,
Фиргавенне књрђ. Израиль улларын курку баса.
"Хђзер Фиргавен гаскђрлђре яныбызга килеп ќитеп,
безне юк итђчђк", - дип тљшенкелеккђ бирелђлђр. Бу
куркыныч вакытта Муса (галђйџиссђлам) халкын ты-
нычландырыр љчен нђрсђ эшли соћ? Куркудан кыл-
тырап торган халкына ул нђрсђ дип ђйтђ? Ул болай
ди:

"Юк, безгђ ирешђ алмаслар, чљнки Раббым
минем илђдер, ђлбђттђ, котыла торган юлга
књндерер" ("Шњгђрањ" сњрђсе, 62 нче аять).

Кадерле дин кардђшлђрем! Аларныћ Аллаџы
Тђгалђгђ ни дђрђќђдђ чын књћеллђреннђн  ышану-
ларына игътибар итегез! Моннан ары нђрсђ була
соћ?

Дићгез шул килеш каламы? Муса (галђйџиссђ-
лам) шулай ук басып торамы? Селкенмидђме? Фир-
гавен џљќњмен дђвам итђме? Алга таба нђрсђлђр
булып беткђнен карагыз. Ђлбђттђ, Аллаџы Тђгалђ
аларга булышырга тиеш. Чљнки барлык кыенлыклар-
ны чишђргђ бары тик Ул гына сђлђтле. Бер зирђк
кеше болай дигђн: "И, хђсрђтле кеше! Хђсрђтећ
китђр. Синећ љчен шатлык бар. Шатлан. Чљнки бљтен
кайгылардан безне Аллаџы Тђгалђ генђ коткара ала.
Кайвакыт кеше тљшенкелеккђ бирелђ. Беркайчан да
љметсезлеккђ бирелмђ. Чљнки Аллаџы Тђгалђ бљтен
кешегђ дђ булыша. Кайгы килгђн вакытта Аллаџы
Тђгалђгђ тђвђккђллђ, аныћ биргђненђ канђгать бул.
Чљнки бљтен нђрсђ дђ Аллаџы Тђгалђ ихтыяры белђн
була. Ант итђм, безнећ Аллаџы Тђгалђдђн башка бер-

кемебез дђ юк. Безгђ Аллаџы Тђгалђ ќитђ. Џђр эше-
бездђ Аллаџы Тђгалђ безнећ белђн."

Фиргавен гаскђрлђре белђн куа килђ, ђ Муса (га-
лђйџиссђлам) дићгез буенда уйланып тора. Дулкын-
нар тагын да биегрђк булып, зур кљч белђн ярга
бђрелђлђр. Ул заманда инженерлар, бер ярдан икен-
чесенђ књпер салырлык кљчлђр џђм технологиялђр
булмаган. Муса (галђйџиссђлам) нђрсђ эшлђгђн соћ?
Бу мизгелдђ аћа Аллаџы Тђгалђдђн ярдђм килђ:

"Таягыћ илђ дићгезгђ сук дип Мусага вђхи
кылдык, бђс дићгездђн 12 юл ачылды, џђр ике
юл арасында зур тау кебек биек су булды"
("Шњгђрањ" сњрђсе, 63 нче аять).

Кадерле мљселманнар! Аллаџы Тђгалђнећ код-
рђтен, бљеклеген књргђнегез бармы? Хђдислђрнећ
берсендђ Аллаџы Тђгалђ болай ди: "И Муса! Акча
яраткан кеше Мине яратмаган. Бу дљньяны яраткан
кеше Мине яратмаган. Чљнки бер йљрђктђ Мића да,
бу ђйберлђргђ дђ мђхђббђткђ урын юк". "И Муса!
Кешелђрдђн курыккан кеше Миннђн курыкмый. Ри-
зыгы турында кайгырган  кеше Мића ышанмый.
Мића тђвђккђллђгђн кешелђр љчен Мин ќитђрлек.
Чљнки бђрђкђт џђм байлык ачкычлары Минем кул-
да. Мића љмет иткђн колымны Мин, џичшиксез,
ќђннђткђ кертермен. Аныћ мљџим џђм авыр эшлђ-
рен ќићелђйтермен. Миннђн башкага ышанган ке-
шелђрнећ аяк асларыннан ќирне алырмын. Ярдђ-
мсез калдырырмын. Аны юк иткђч, кызганмаячак-
мын!"

Аллаџы Тђгалђ нђрсђ булганын џђм нђрсђ була-
чагын белђ. Џђм ниндидер гамђл кылынган мизгелдђ
аныћ ничек тђмамланачагын да белђ. Изге хђдистђ
болай диелгђн: "Миннђн башкага ышанган кешелђ-
рнећ аяк асларыннан ќирне алырмын. Џђм ярдђм-
сез калдырырмын".

Аллаџы Тђгалђ њз нурыннан бирмђсђ, кеше аны

Югарыдагы сорау буенча галимнђр арасын-
да фикер тљрлелеге књзђтелђ. Ђбу Сђхел ђз-
Зђќаќи ђлеге фикер каршылыкларына
мљнђсђбђттђ болайрак аћлатма биргђн: бу
фикер каршылыгы имам Ђбу Йосыф џђм имам
Мљхђммђд (рђхмђтуллаџи галђйџимђ) арасын-
да. Ђбу Йосыф (рђхмђтуллаџи галђйџи) фике-
ре буенча, мљмкинлеклђр (барлык шартлар)
барлыкка килњ белђн хаќны быел ук њтђњ
мђќбњри (фарыз).

Имам Мљхђммђд (рђхмђтуллаџи галђйџи)
исђ, њз чиратында: "Хаќ кылу мђќбњри була,
ђмма нђкъ менђ бу елда ук тњгел" - дигђн фи-
кердђ торган. Ягъни, адђм баласы хаќны быел
да џђм алдагы елларда да њти ала. Сњз ућаен-
да шунысын да ђйтђсем килђ: ђлеге фикер
белђн имам ђш-Шђфигый (рђхмђтуллаџи гал-
ђйџи) да килешкђн. Имам Ђгъзам (рђхмђтул-
лаџи галђйџи) тарафыннан исђ ике фикер ки-
терелђ, ягъни "шундук фарыз була" џђм
"чиклђнмђгђн вакытка фарыз була".

Мђсьђлђне тикшерњгђ керешкђнче, имам
Мљхђммђднећ (рђхмђтуллаџи галђйџи) кара-
шын карап њтик.

Аллаџы Тђгалђ хаќны вакыт ягыннан
чиклђњлђр куймыйча мђќбњри итеп йљклђгђн.
"Ђли Гыймран (Гыймран гаилђсе)" сњрђсендђ
(97 нче аять) болай диелгђн:

"Юлын тапкан (кљче ќиткђн, хђленнђн
килгђн) (барлык) кешелђрне Аллаџ ризалыгы
љчен анда (хаќга) барырга бурычлы итте".

Њтђњ вакытына килгђндђ исђ, Коръђндђ бо-
лай диелгђн:

"Хаќ билгеле бер айларда кылына".
Шул рђвешчђ, без хаќны гомерећнећ

телђсђ кайсы елындагы билгеле бер айларда
кылырга була икђнлеген аћлыйбыз. Коръђн

кайдан алыр? Аћа хакыйкатьне кем књрсђтер? Бу ту-
рыда Коръђни-Кђримдђ болай диелђ:

"Яки ул имансыз дин тотучыларныћ гамђл-
лђре, тирђн дићгездђ дулкынлыктан барлыкка
килгђн караћгылык кебек. Ул дићгезне дулкын
каплый, ул дулкын љстеннђн янђ дулкын кап-
лый, вђ ул дулкын љстеннђн кара болыт каплый-
дыр, ошбу караћгылыклар берсе икенчесенећ
љстенђ караћгылыктыр. Ошбу катлы-катлы ка-
раћгылык астында калган кеше, ђгђр кулын чы-
гарса, ифрат караћгылыктан кулын књрергђ
якын да булмас. Аллаџ кемгђ иман нурын
бирмђсђ, ђлбђттђ, аныћ иман нуры булмас!"
("Нур" сњрђсе, 40 нчы аять).

Кадерле дин кардђшлђрем! Бер тапкыр булса
да Аллаџы Тђгалђгђ тђвђккђллђп карыйк. Аныћ
юлыннан барып карыйк. И мљселманнар! Ислам
дине кануннарын њтђп карыйк. Чын књћелдђн бу ка-
нуннарны кабул итик. Бары тик бер Аллаџы
Тђгалђгђ ышаныйк. Без барыбызда Аныћ янына
кире кайтачакбыз, кылган гамђллђребез Аныћ ал-
дында басар. Яхшы гамђллђребез љчен савабын, на-
чарлары љчен ќђзасын алырбыз. Вакытны ђрђм ит-
мичђ, Кыямђт кљнендђ кирђк булачак ризыкны
ђзерлик. Аллаџы Тђгалђ бездђн риза булсын иде,
Кыямђт кљне ќђзаларыннан сакласын иде. Безгђ
ќђннђт џђм ић кадерлесе - Њзен књрњне насыйп ит-
сен иде.

Сњзебезгђ кире кайтсак, Муса (галђйџиссђлам)
Израиль уллары белђн Кызыл дићгезне кичђ, ђ Фир-
гавен гаскђре белђн дићгездђ батып њлђ.

Залимнђрнећ џђм юлдан язганнарныћ ахыры
шундый була. Теге дљньяда исђ ќђза тагын да
кљчлерђк џђм мђћгелек.

Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рахмђтуллаџи вђ
бђракђђтњџ…

Мљмкинлегећ килеп чыкса, бу елны ук
хаќ кылу мђќбњриме яки аны

кичектереп килњ ярый торган эшме?
безгђ вакыт буенча чиклђњлђр куймый, шућа
књрђ хаќга бу елны (тђгаенлђнгђн бер елда)
бару мђќбњри дигђн раслау нигезсез санала.

Шулай ук, шунысын да билгелђп њтђргђ
кирђк: Мђккђ џиќри исђп буенча 8 нче елда
яулап алынган, ђ безнећ сљекле Пђйгамбђре-
без (саллђллаџу галђйџи вђсђллђм) хаќны
бары тик 10 нчы елда гына кылган. Ђгђр хаќ
кичекмђстђн њтђлергђ тиешле гыйбадђт тљре
булган булса, Аллаџныћ Илчесе (саллђллаџу га-
лђйџи вђсђллђм) аны њтђњ вакытын кичектереп
тормаган булыр иде.

Лђкин, безнећ тарафтан югарыда телгђ
алынганча, имам Ђбу Хђнифђдђн (рђхмђтул-
лаџи галђйџи) ђлеге мђсьђлђ буенча ике рива-
ять китерелђ. Ђмма аныћ ышанычлырагы - хаќ
кичектерелмичђ, бу елда ук кылына дигђне.

Ђ хђзер, ђйдђгез, имам Ђбу Хђнифђ џђм
Ђбу Йосыф (рђхмђтуллаџи галђйџимђ) караш-
ларына књчик. Хаќ кылу боерыгы билгеле бер
вакыт белђн конкретлаштырылмаган. Ягъни,
аны шул ук елны яки килђсе елларда њтђњ
мљмкинлеге бирелгђн. Ђмма ић яхшысы - аны
быел ук њтђп калу (мљмкинлегећ килеп чыгу
белђн њк). Хаќ кылуны гел-гел кичектереп килњ
исђ, нинди дђ булса сђбђплђр аркасында,
ђлеге гыйбадђтне њтђњдђн колак кагуга ките-
рергђ мљмкин.

Шулай итеп, ђгђр имам Мљхђммђднећ
(рђхмђтуллаџи галђйџи) фикерен алсак,
мљмкинлеге булып та хаќ кылуны кичектерњ-
челђр табылачак џђм бу кешелђр љчен зыянга
булырга мљмкин. Ђгђр икенче фикерне - тиз
арада (кичекмђстђн) кылу фикерен алсак, мо-
нысы барыбыз љчен дђ ић кулае булыр. Сњз
ућаеннан, имам ђл-Худа Ђбу Мансур ђл-Мђту-
риди (рђхмђтуллаџи галђйџи) да мљмкинлегећ
булу белђн њк хаќ кылу яклы. Аныћ фикеренчђ,
телђсђ нинди боеруныћ (мотлакныћ) бил-
гелђнгђн аралыгы юк, алдагы (хђзерге) вакыт-
ны књздђ тотарга кирђк (ягъни шундук эшлђргђ).

Татарстан Республикасы мљфтие
Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН
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"КАБУЛ КЫЛЫНГАН
ХАЌ ЉЧЕН БЊЛЂК -
БАРЫ ЌЂННЂТ"

"Шулаен шулай да ул, - ди
мића бер танышым, - ђ менђ
берђр йоласын дљрес
њтђмђсђћ, "штраф тњлисе" икђн
бит анда, юкса хаќыћ кабул
булмый, ди. Акчам бар дип,
ђзерлђнмичђ генђ чыгып китђ
торган ќир тњгел ул". Чыннан
да, хаќиларны ничек ђзер-
лилђр икђн, дип кызыксыну
мине Казанныћ Солтан мђче-
тендђ "ДУМ РТ ХАДЖ" уздыра
торган курсларга алып килде.

Беренче дђрес булганга-
мы, мђчет шыгрым тулы - алма
тљшђрлек тђ урын юк. Хђтта Ка-
занга якын авыл районнарын-
нан да килгђннђр. Дђресне
Мђдинђ мђчете имамы Абдул-
ла хђзрђт ГАЛИЕВ алып барды.
Ул ић ђњвђл, џђр дђрескђ ки-
лергђ, бер-берећне бњлдер-
мђскђ, сорауларны дђрес аза-
гында бирергђ, дигђн талђплђ-
рен ђйтеп, кулына хђдислђр
ќыентыгын алды:

- "Кем Аллаџ љчен хаќ
кылса, хаќ вакытында
фђхеш сњз сљйлђмђсђ, гљнаџ
эш эшлђмђсђ, хаќдан ана-
сыннан туган кебек пакь бу-
лып ђйлђнеп кайтыр".
Мљмкинлеге булган џђр мљсел-
манга хаќга бару фарыз. Без
анда зђмзђм суына, я булмаса
туганнарыбызга бњлђк ќыярга
бармыйбыз, ђ Аллаџ ризалыгы
љчен барабыз. Хђдистђ:
"Љммђтемнећ урта сыйны-
фы хаќга сђњдђ нияте белђн,
галимнђре шљџрђт љчен,
фђкыйрьлђр телђнер љчен
бара", - диелђ. Бу гамђллђр дђ
књренђ башлады инде.

Ни љчен Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллам
Мђккђгђ барып яшђргђ кићђш
итмђгђн? Хаќ кылгач, гљнаџка
керешкђнче, саф-пакь килеш
тизрђк Мђдинђгђ књчђбез,
чљнки анда кылган гљнаџ та 700
тапкыр арттырып языла. Кызга-
нычка, кайберђњлђрнећ бу ха-
лђте Ќиддђгђ ќиткђндђ
беткђн була шул. Калеб чиста-
лыгын сакларга тырышырга
кирђк. Кыенлык килеп чыкса,
Аллаџныћ тђрбиясе итеп кабул
итегез, без бит анда рђхђтлек
эзлђп бармыйбыз. Фђхеш
сњзлђр сљйлђшмђгез, гайбђт,
ялган, яманлау шућа керђ.
Хђтта кыска буйлы дип ђйтњ дђ
гайбђттђн китђргђ мљмкин.
Буш, кирђкмђгђн сњзлђр
сљйлђњдђн сакланыгыз, кирђк-
лесен генђ сљйлђгез. Бер-бере-
гез белђн яхшы мљгамђлђдђ
булыгыз, сабыр итегез. Књпме
акча тњлђп барган хаќыгыз эк-
скурсия генђ булып калмасын.

Ќђџђннђм утыннан
Гарђфђ кљнендђ ураза аена,
башка кичђлђргђ, бђйрђм-
нђргђ караганда да књбрђк

Шушы кљннђрдђ Татарстан мљселманнары
хаќ гыйбадђтен кылу љчен ерак юлга кузга-
лырга тора. Хаќ кылуныћ хђзер бер кыен-
лыгы да юк шикелле - очкычка утырасыћ
да берничђ сђгатьтђн Ќиддђ шђџђренђ ба-
рып тљшђсећ. Аннары автобус сине
Мђккђдђге кунакханђгђ илтеп куя. Анда
яшђњ, ашау яклары, медицина хезмђте
књрсђтњ - бары да алдан хђстђрлђп куелган.

кеше азат ителђ; адђм бала-
сына њлњ љчен ић хђерле ва-
кыт рамазаннан соћ яки хаќ-
дан соћ, диелђ хђдислђрдђ.
Чљнки без хаќга гљнаџ капчык-
ларыбызны тљяп  барабыз, ха-
ќыбыз кабул булганда, иншђ
Аллаџ, анадан туган гљнаџсыз
сабый кебек калабыз.

Безнећ љчен ић ућае -
тђмђттегъ хаќы, ягъни  гомрђ
белђн хаќны бер-бер артлы
њтђњ. Гомрђ - хђленнђн килгђн
кеше љчен сљннђт санала. Гом-
рђнећ ике фарызы бар: их-
рам џђм Кђгъбђ тирђли та-
ваф кылу. Ваќибы да икђњ:
сђгъи кылу (Сафа белђн
Мђрва таучыклары арасын 7
тапкыр ђйлђнњ) џђм чђч ал-
дыру яки кыскарту. Булачак
хаќи љйдђн госелле килеш чы-
гып китеп, аэропортта ук их-
рамга керђ (ихрам - ике тукыма
кисђгеннђн гыйбарђт, ул ирлђр
љчен генђ, хатын-кызлар ќете
тљстђ булмаган књлмђк кия).
Очкычта вакыт-вакыт лђб-
бђйкђ, тђџлил, тђкбир ђйтеп
барабыз. Хатын-кызларныћ та-
вышлары да гаурђт, алар пы-
шылдап кына укый. Мђккђгђ
кергђндђ аерым дога укыла.

                      ***
Дђрескђ шулай ук "ДУМ РТ

ХАДЖ" программасы табибла-
рын да чакырганнар. Рамил
ХИСАМОВ белђн Ринат ГАЛИ-
МОВ чыгышларында да була-
чак хаќиларга файдалы
мђгълњмат књп иде:

- тиешле прививкаларны
ясатырга, юкса виза бирелми;

- бер климаттан икенче
климат зонасына књчњне хро-
ник авырулы кешелђр авыр
кичерђ, икенче тљрле итеп

ђйткђндђ, климат алыштыру
авыр барырга мљмкин. Шућа
књрђ андый авырулар њзлђ-
ренђ кирђкле даруларын (ре-
цептлары белђн) алырга тиеш;

- тљрле континент кешел-
ђре њз вирус-бактериялђрен дђ
ияртеп килђ. Ђ анда контакт
зур, ќитмђсђ, зур-зур кондици-
онерлар эшлђп, џаваны тара-
тып тора. Шућа књрђ витамин-
нар эчђргђ, организмны йо-
гышлы авыруларга каршы то-
рырга ђзерлђргђ, иммунитет-
ны ныгытырга кирђк;

- рухи књтђренкелек бе-
лђн йљреп, хаќда 50 шђр чак-
рым њткђнећне сизми дђ кала-
сыћ. Аяклар кыршылып, тђн
ышкылып ќђрђхђтлђнергђ
мљмкин. Ућайлы (љйдђ киеп
йљреп, аякка ќайлашкан) аяк
киеме, ќђрђхђтле урыннарга
тидерњ љчен мазьлар кирђк;

- кайбер кирђк-яраклар:
намазлык, кулчатыр, тњбђтђй,
кайчы, бритвалар, битлек џ.б.
алырга;

- салкын зђмзђм суы
эчмђскђ, хаќда авыруныћ
башы - шуннан.

Максатым - џђр дђресне
конспектлап язып бару тњгел,
чљнки хаќилар кулындагы ки-
тапларда хаќ кылу гыйбадђте
белгечлђр тарафыннан бљтен
нечкђлеклђре белђн аћлатыл-
ган.  Мондый дђреслђр њзећне
рухи, ђхлакый, психологик яктан
ђзерлђњ љчен, "мин бит ђле хаќ
кылырга ђзер тњгел" дигђн шик-
шљбџђлђрне тарату љчен бик тђ
кирђк - мин ђнђ шундый
нђтиќђгђ килдем. Хђтерлисез-
ме, башта таџарђт алу ничек
кыен тоела иде безгђ, аннары
намазга басарга, кайсы дога ар-
тыннан нинди хђрђкђтне кабат-
ларга икђнен бутаудан курык-
тык. Шул чакта Аллаџ безгђ
ярдђм итмђдемени? Тђвђк-
кђллђгез, Ул бу юлы да ярдђ-
меннђн ташламас. Ђ быел
тђвђккђллђгђннђргђ чын књ-
ћелдђн хаќларыныћ кабул булу-
ын телибез.
                                                    Дђресне

Нђњбђџар КЂБИРОВА
тыћлады
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Барып ќитеп кунакханђлђргђ
урнашкач, сезне Ђл-Хђрам
мђчетенђ алып барырлар.

Кђгъбђтулла тирђли ничек
таваф кылырга, нинди дога
укырга, аныћ бер почмагында
урнаштырылган кара ташны
ничек сыпырырга, 2 рђкђгать
таваф намазын кайда ни
рђвешле башкарырга, анда
нинди дога укырга - хђзрђт,
Кђгъбђтулла макеты янына ба-
сып, булачак хаќиларга бары-
сын да бђйнђ-бђйнђ аћлатты.

 - Кђгъбђтулланы 7 тапкыр
ђйлђнњ бер таваф була. Таваф
вакытында књз яше елга булып
агып тора, бђндђнећ књћеле ђнђ
шулай йомшара анда. Бу дога
кабул була торган урын, џаман
дога укып йљрегез. Бик тњбђнче-
лек белђн укыгыз, тђкђбберлђ-
нергђ џич ярамый. Шундый хђл
булды: тђкђбберлђнеп йљргђн
бер хаќины беренче ђйлђнештђ
њк инсульт бђрђ язды. "Сарык ас-
рагыз, сарыкта бђрђкђт бар", -
дигђн хђдисне хђтерлисезме?
Ђнђ шул сарык кебек йљрегез.
Сђгъи кылганда Сафа таучы-
гыннан Мђрвага догасын укып
барасыз (ирлђр йљгергђн кебек

бара). Кђгъбђтулланы таваф кыл-
ганда да 3 ђйлђнешендђ йљге-
ребрђк барабыз. Моныћ тарихы
бар: Мђккђ мљшриклђре мљсел-
маннарны кысалар, тегелђр бик
хђлсезлђнђлђр икђн. Шунда
Пђйгамбђребез (с.г.в.) кљчлерђк
икђнлегегезне књрсђтеп бары-
гыз, ди. Ђ эчтђн барыбер
тњбђнчелекле кыяфђттђ йљрегез.

Икенче ваќиб гамђл - чђч
алдыру. Чђч алдырмаган кеше
ихрамнан чыкмаган була (шул
килеш тиешсез эш эшлђсђ -

ђйтик, берђрсенећ чђчен алса
- "штраф", ягъни кђффарђт
тњли), хатын-кызлар, ким
дигђндђ, бер бармак буыны
озынлыгында, ирлђр чђчлђре-
нећ чирек љлешен алдыра.
Гомрђ хаќыныћ фарызлары
њтђлеп ваќиблары њтђлмђсђ дђ
- "штраф". Тђмђттегъ хаќыныћ
бер љлеше булган гомрђ хаќы
шуныћ белђн тђмамлана.

Гомрђ хаќыннан соћ олы
хаќга кадђр дини урыннарга
барып, манзара кылып йљрергђ
була. Бу урыннар - Ибраџим га-
лђйџиссђлам, Џаќђр анабыз,
Исмђгыйль галђйџиссђлам,
Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи
њђ сђллам, Хђдичђ радияллаџу
ганџђ белђн бђйле, ђнђ сезгђ
нинди бђхет тђтеде. Сираны
укып, ђзерлекле булып бары-
гыз. Ихлас књћелдђн дога кылы-
гыз. 2-3 атна вакыт бик тиз њтђ,
минутын да ђрђм итмђгез,

чљнки Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллам: "Ка-
бул кылынган хаќ љчен
бњлђк - бары ќђннђт",  - дигђн.

Сорау. Гомрђ хаќын та-
гын кылырга ярыймы?

Ќавап. Тђмђттегъта
љстђмђ кертелмђсђ яхшы.
Олы хаќдан соћ гомрђ ха-
ќын књпме телисез - шул
кадђр кылырга була.

 Сорау. Ђрвахлар љчен
дђ хаќ кылырга ярыймы?

Ќавап. Ђйе, хаќ белђн
3 кеше ќђннђтле була,
дигђн: кем кыла, кем љчен
кыла џђм кем акчасына
кыла.
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ХАЌ КИТАБЫ
Сорау. Хаќныћ телдђге џђм

шђригатьтђге мђгънђсе нђрсђне
аћлата?

Ќавап. Телдђ хаќ - бљеклеккђ
омтылу, шђригатьтђ - махсус урын-
га, махсус вакытта, махсус гамђллђр
белђн зиярђт кылудыр.

Сорау. Исламда хаќныћ хљкеме
нинди?

Ќавап. Хаќ - ислам ђркђннђре-
нећ берсе. Аллаџы Тђгалђ Коръђни-
Кђримдђ ђйткђн: "Кљче ќиткђн ке-
шелђргђ Аллаџка гыйбадђт љчен
хаќ кылу фарыз".

Сорау. Кемгђ хаќ кылу фарыз?
Ќавап. Азат, акыллы, балигъ-

лыкка ирешкђн мљселманга сђфђре
тђмамланганчы транспорт белђн
тђэмин итђ алырлык џђм шул ук ва-
кытта гаилђсенећ яшђешенђ ќитђ-
рлек малы булган бай кешегђ фарыз
була. Хатын-кызныћ озатып баручы
мђхрђме яки ђтисе, туган абыйсы
яки ире булырга тиеш. Ђгђр
Мђккђгђ бару юлы бер намаз вакы-
ты кадђр яки аннан да артыграк ва-
кытны алса, мђхрђм кирђк була.

Хаќныћ фарызлары,
ваќиблары, сљннђтлђре
Хаќныћ фарызлары: ихрам кию;

Гарђфђт тавында басып тору; таваф
кылу.

Хаќныћ ваќиблары: Корбан га-
ете кљненећ таћы атканда Моздђлифђ
њзђнлегендђ басып тору; Сафа џђм
Мђрва таулары арасында йљгерњ; таш
ату; саубуллашу тавафы; чђчне кыскар-
ту яки бљтенлђй кыру; кояш баеганчы
Гарђфђт тавында басып тору; карин
(гомрђ џђм хаќ ихрамнарын берлђш-
терњче) џђм мљтђмђттигъ (бер барган
сђфђрендђ гомрђне дђ, хаќны да
њтђњче) љчен корбан чалу (тђртибе бо-
лай: башта таш ата, аннары корбан
чала, ахырдан чђчен кыра яисђ кисђ);
корбан кљннђренећ берсендђ зиярђт
тавафын њтђњ; чђч кыру яисђ кисњне
изге Ђл-Хђрам территориясендђ баш-
кару; корбан кљннђрендђ хаќ кылу.

Хаќныћ сљннђтлђре: карин џђм
ерактан килњченећ (мљфрид) килеп
ќитњ тавафы (таваф кудњм); таваф љчен
ихрам кигђннђн соћ Сафа џђм Мђрва
таулары арасында йљгерергђ ниятлђњ;
зљлхиќќђнећ 8 нче кљнендђ Минага
барып куну; Гарђфђ кљнендђ (зљлхиќ-
ќђнећ 9 нчы кљне) кояш чыкканнан
соћ Минадан Гарђфђт тавына чыгу;
Корбан чалу кљнендђ Моздђлифђдђ
куну; Гарђфђт тавында госел алу; кор-
бан чалуныћ калган кљннђрендђ Мина-
да куну.

Мђккђгђ керњ
џђм таваф кудњм

(килеп ќитњ тавафы)
Хаќи мљфрид Мђккђгђ кергђч,

таџђрђт алып Ђл-Хђрамга юнђлђ.
Мђсќетне књрњгђ тђкбир, тђџлил ђйтђ,
аннан соћ таваф кудњм кыла. Таваф
Кђгъбђнећ тыштагы почмагында бул-
ган Кара таштан башлана. Аћа йљз
белђн борылып, ике кулны књтђреп
тђкбир џђм тђџлил ђйтергђ, ђгђр
мљмкинчелек булса, ућ кул белђн таш-
ка кагылырга яки њбђргђ кирђк.
Мљмкин булмаса бер ђйбер белђн таш-
ка кагылып, шул ђйберне њбђргђ кирђк.
Ђгђр бу да мљмкин булмаса, Кара таш-

ка каршы басып, тђкбир вакытында ике
кулны колакка кадђр књтђреп, аннан
соћ ташка тигђн кебек ишарђлђп кул-
ларны њбђргђ кирђк. Аннан соћ сул як
белђн Кђгъбђгђ борылып џђм аныћ
ишеге янына юнђлеп таваф кылына.

Тукыма чорнау
Сафа џђм Мђрва арасында

йљгергђн вакытта гђњдђгђ тукыма чор-
нау сљннђт. Шулай ук таулар арасында
беренче љч мђртђбђсен йљгерњ, сул
ќилкђ аша тукыманы ыргыту џђм 7
мђртђбђ рђмел кылу (ќилкђлђрне ар-
тка ќибђреп, горур сугышчы кебек тиз
бару) сљннђт.

Таваф намазы
Тавафтан соћ 2 рђкђгать намаз укы-

ла. Аны Ибраџим мђкамы дип аталган
урында уку ђйбђт, ул урын Кђгъбђ белђн
намаз укучылар арасында була. Мђсќет-
нећ башка бер урынында укырга да
ярый. Ќђбирдђн (аннан Аллаџы Тђгалђ
разый булсын) риваять ителђ: "Пђйгамб-
ђребез саллђллаџу галђйџи њђ сђллам бу
намазда "Кђфирун" џђм "Ихлас" сњрђ-
лђрен укыган". (Мљслимдђ китерелђ).

Сђгъи кылу (Сафа белђн
Мђрва арасында йљгерњ)

Тавафныћ 2 рђкђгать намазыннан
соћ Кара таш ягына борылып аћа кагы-
лырга. Аннан соћ Сафага ђзрђк књтђре-
леп "Иннђс-сафђђ њђл мђрњђтђ мић
шђгђђђириллђџ" аятен укырга кирђк.
Аннан соћ Кђгъбђ тарафына борылып
тђкбир, тђџлил ђйтергђ џђм Пђйгамб-
ђребез саллђллаџу галђйџи њђ
сђлламгђ салават ђйтергђ, њз хаќђтлђ-
рећне сорап дога кылырга џђм 3
мђртђбђ: "Лђђ илђђџђ иллђ Аллаџу
њђхдђџњ лђђ шђриикђ лђџ, лђџњл мњлкњ
њђ лђџњл хђмдњ њђ џњђ галђђ књлли
шђй-ић кадииир, садака Аллаџу
њђгдђџњњ њђ нђсара габдђџњ њђ
џђзђмђл ђхзђђбђ њђхдђџњ" (Аллаџтан
башка бљек кљч юк, Аћа шђриклек итњ-
челђр юк, мљлкђт Аныкы гына џђм
хђмед-мактаулар Аћа гына, џђм Ул
џђрнђрсђдђн дђ Кодрђтлерђк, Аллаџ
Њзенећ вђгъдђсен тотты џђм Њзенећ
колына ќићњ бирде џђм бер Њзе гаскђ-
рне тар-мар итте)", - дип ђйтергђ кирђк.
Аннары Мђрва тарафына омтылырга,
яшел баганага якынайгач, икенче бага-
нага кадђр йљгерђ башларга џђм бу
вакытта: "Рабби-гъфир уђрхђм уђ
ђнтђл ђгаззњл ђкрамњ њђ тђќђђњђз
гаммђ тђглђм" (Раббым, гафу ит џђм
рђхимле бул, Син ић Бљек џђм Юмарт,
бљтен гљнаџларыбызны гафу кыл),-

дияргђ кирђк. Икенче баганадан соћ
йљгерњ атлауга књчђ. Мђрвага менгђч,
Сафада нђрсђ эшлђнсђ, монда да шул
ук гамђллђр кылына. Џђм шулай 7
мђртђбђ кабатлана, ягъни сђгъи Сафа-
дан башланып Мђрвада тђмамлана.
Сђгъи вакытында Аллаџны зикер
итђргђ џђм Коръђн укырга, ике яшел
багана арасында йљгергђндђ џђрбер-
сендђ йљрешне тизлђтергђ кирђк. Ха-
тын-кызларга йљгерергђ кирђкми.

Мина њзђнлегенђ, аннан
соћ Гарђфђт тавына килњ

Сђгъине тђмамлагач, Ђл-Хђрам
мђсќетендђ ќђмђгатьтђн аерылмый-
ча биш вакыт намаз уку тиешле. Тђрвия
кљне туу белђн, ягъни зљлхиќќђнећ
8 нче кљнендђ Минага барып, 9 нчы
кљненећ кояшы чыкканчыга кадђр
анда булырга, џђм шунда ќђмђгатьтђн
аерылмыйча биш вакыт намаз укырга
кирђк. Кояш чыкканнан соћ Гарђфђт
тавына барып, кояш баеганчыга кадђр
калырга  кирђк. Љйлђдђн соћ имам
белђн бергђ љйлђ џђм икенде намазы
укыла. Намаздан соћ кояш батканчыга
кадђр гыйбадђттђ булырга кирђк.
Рђхмђт тавына якын басып торып дога
кылу мљстђхђб.

Кояш батканнан соћ хаќи Моздђ-
лифђ њзђнлегенђ китђ џђм шунда ах-
шам џђм ястњ намазларын азан вђ
камђт белђн имамга ияреп укый (ах-
шам намазы Гарђфђттђ дђ, Моздђ-
лифђгђ бару юлында да укылмас). Моз-
дђлифђ њзђнлегендђ тљн уздырырга,
таћ аткач иртђнге намазны укырга вђ
кояш чыкканчыга кадђр Аллаџка дога-
да булырга кирђк.

Минага бару,
таш ату, корбан
чалу вђ чђч кисњ

Кояш чыгарга берничђ минут ва-
кыт калгач, Мина њзђнлегенђ барырга
кирђк. Барып ќитњче таш атарга тоты-
на. Баганага борчактан зур булмаган 7
таш атарга кирђк, џђрбер ташны аткан-
да: "Бисмиллђџи, Аллаџу ђкбђр, ридан
лир-рахмђђни њђ рагьмђн лишшђйта-
ани" (Аллаџ исеме белђн, Аллаџ бљек,
Аллаџ ризалыгы љчен вђ шайтанга њке-
неч љчен), - диясе. Таш атканнан соћ ба-
ганадан шул минутта ук китђргђ кирђк.
Хаќи-мљфрид корбан кљнендђ таш ат-
каннан соћ чђчен кыра я кыскарта. Бу
эшлђрне эшлђгђннђн соћ ихрамнан
чыккан санала џђм якынлык кылудан
башка бљтен тыелулар аныћ љстеннђн
тљшђ. Хаќи-мљтђмђттигь џђм карин

таш атканнан соћ корбан чала. Чђч Ђл-
Хђрам ќирлегендђ киселђ, башка
урыннарда кырылса, корбан чалу ла-
зем була.

Зиярђт тавафы
Корбан кљнендђ хаќи зиярђт тава-

фын кылырга тиеш вђ бу таваф фарыз
гамђллђрдђн санала. Аныћ вакыты љч
кљн, ягъни корбан кљненнђн алып кояш
чыкканнан соћ 12 нче зљлхиќќђнећ
кояшы батканчыга кадђр. Чђчне кыр-
ганнан яки кыскартканнан соћ
Мђккђгђ барып ќиде мђртђбђ таваф
кылына. Ђгђр дђ таваф кудњмнан соћ
хаќи сђгъи кылмаган булса, бу таваф-
тан соћ сђгъи кылырга кирђк.

 Зиярђт тавафыннан соћ Минага
кайтырга да килђсе ике кљндђ љч бага-
нага зђвђл вакытыннан соћ таш атарга
кирђк.  Џђр атканда тђкбир вђ тђџлил
ђйтелђ. Ташны 13 нче зљлхиќќђдђ дђ
атарга була. Лђкин кояш баткач, 13 нче
кљндђ таш атмыйча торып, Мђккђдђн
чыгу мђкруџ.

 Њђдђђг (саубуллашу)
тавафы

Таш атудан соћ њђдђђг тавафы кы-
лына. Бу таваф монда яшђмђњчелђргђ
ваќиб.

 Хаќныћ кагыйдђлђрен
бозу џђм кђффарђт тњлђњ

Хаќда ике тљрле кагыйдђ бозу бар:
ихрамныћ тыелуларын бозу џђм хаќ
вђ гомрђ гамђллђрен бозу.

Ихрамныћ тыелулары: буш сњз
сљйлђшњ; ќимагь кылу; бђхђслђшњ, тар-
ткалашу; ќирдђ йљрњче хайваннарны,
кошларны њтерњ; ауга чыгу; тегелгђн
џђм гђњдђ формасын књрсђтђ торган
кием кию; пирчђткђ џђм аяк киеме кию
(башмаклары булмаган очракта аяк
киеменећ тубыкка кадђр булган љле-
шен кисђргђ кирђк); башны яки битне
каплау; ислемай сљртњ; кырыну, чђч
кыскарту яки тђндђге тљклђрдђн ары-
ну; тырнакларны кисњ, ислемай
сљртелгђн яки бизђлгђн, юылмаган
кием кию. Бу тыелулар хаќда да,
гомрђдђ дђ бер њк тљрле.

Хаќ вђ гомрђ гамђллђрен бозу:
ваќибларын калдыру, тђртиплђрен
њзгђртњ яисђ фарызларын вђ ваќибла-
рын вакытында њтђмђњ.

Ђл-Хђрамныћ тыелулары: Ђл-
Хђрам территориясендђ ауга чыгу;
агачларны кисњ џђм њлђн чабу.

Сорау. Ђгђр хаќи бер кулыныћ
яки аягыныћ 5 тђн азрак бармагыныћ
тырнагын киссђ, аныћ кђффарђте ни-
чек була?

Ќавап. Аћа садака бирњ ваќиб
була.

 Сорау. Ђгђр хаќи тегелгђн кием
киеп, ислемай сибенсђ, аћа нишлђр-
гђ?

Ќавап. Ике корбан чалу ваќиб.
Сорау. Ђгђр хаќи ихрамлы хђлдђ

бер бљќђк њтерсђ, аныћ штрафы нин-
ди?

Ќавап. Бер хљрмђ бирергђ тиеш.
Сорау. Хаќ љчен ихрамга кергђн

кеше корбан кљнне кояш чыкканчы
Гарђфђттђ була алмаса, аћа ниш-
лђргђ?

Ќавап. Ул хаќга љлгермђгђн бу-
лып санала, таваф, сђгъи кылырга
џђм чђчен кырырга тиеш. Килђсе елда
хаќ кылу ваќиб була.

Мљхђммђд ГАШЫЙКныћ
"Ислам шђригате" китабыннан

кыскартып ђзерлђнде
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Мин килгђндђ хђзрђт њзе юк
иде, авырып киткђн. Кизњ торучы
Камил абый, ни йомыш белђн
йљрњемне белњгђ, ишегалдына
алып чыгып китте. Ишегалды ди-
яргђ тел бармый, чып-чын бакча
инде. Баш очыбызда алмадан сы-
гылып торган ботакларны књтђрђ-
књтђрђ, аллы-гљлле чђчђкле сук-
мактан тњргђ атладык. Нинди генђ
агачлар њсми бу бакчада: каен,
нарат, чыршы, карагай... Моннан
егерме ел элек, мђчет тљзилђр,
дигђн хђбђр таралгач, агачларны
кисеп ђрђм итеп бетерерлђр
инде, дип борчылучылар да була.
Ђмма юкка, бер генђ агачка да
пычкы тимђгђн, алар янына
яћаларын - алмагачын, милђшен,
слива, чия, кура, бљрлегђн куакла-
ры утыртканнар. Ђй, рђхђтлђнђ
ди инде ќилђк-ќимешкђ мђхђллђ
балалары, џђр кљн ќыеп, капка
тљбенђ куелган ђрќђгђ чыгарып
торалар икђн.

- Яшелчђгђ дђ кинђндек, - ди
Камил абый, бакча уртасындагы
парникка књрсђтеп. - Анда мђчет
ашханђсе љчен кыяр-помидорын
њстерђбез.

ИГЕЛЕК ИСЂП-ХИСАПКА
КОРЫЛМЫЙ

Ишегалдыныћ бер читенђ
утын белђн ягыла торган мич ур-
наштырганнар да, ќомга кљнне
намазга килњче 60-70 лђп кешене
урамда пешкђн пылау белђн сый-
лыйлар икђн.

Кетђклектђге ђтђч белђн та-
выкларны књреп, мђхђллђ хал-
кыннан чынлап торып кљнлђшеп
куйдым. Таш кала уртасында йо-
кыдан ђтђч уятсын ђле! Авылдан
чыккан џђркайсыбызныћ татлы
хыялы бит бу. Ђ бала-чага љчен
њзенђ књрђ бер зоопарк. Шунда
бер читтђрђк хасиятлђп љеп куел-
ган печђн кибђненђ књзем тљшеп:
"Ђллђ инде кђќђ асрарга да исђп
бармы?"- дип кызыксынам.
"Кђќђ мђшђкатьлерђк, сыер бул-
са бер хђл",- дип ќаваплый Ка-
мил абый, уенын-чынын  бер
итеп.

Књћелемне тђмам кузгатканы
"Бђрђкђт" коесы булды. "Суњткђ-
ргечлђр аша фатирыбызга килгђн
суны эчђрлек тњгел, суны да сатып
алуга калдык. Транспорты бул-
ганнар авыл чишмђсеннђн ташый
хђзер. Ђ ташу яисђ сатып алу
мљмкинлеге булмаганнарга ниш-

лђргђ? Моныћ бер чишелеше бу-
лырга тиеш бит инде. Ђнђ шђџђр
читендђге бакчачылык ширкђтлђ-
рендђ гомер-гомергђ бораулатып
су чыгаралар, артезиан суларын-
нан файдаланалар ич. Мђчет
янындагы мђйданда моћа тотын-
сак - начармыни? Књпме халык
рђхђткђ тиенђчђк, књпме кеше
рђхмђт укыячак! Уйладым-уйла-
дым да белгечлђр белђн
кићђшкђннђн соћ алындым мин
бу эшкђ. 88 метр тљшкђч, су бђреп
чыкты... " - дип яза бу хакта
Гыйльмулла хђзрђт Хђлиуллин
њзенећ "Хђтер дисбесе" китабын-
да. Хђзер кое суыннан телђгђн
џђр кеше бушлай файдалана
икђн. Су кудырганда књпме электр
энергиясе тотыла, шуныћ љчен
генђ булса да бђя куй, дип су биз-
несы белђн шљгыльлђнергђ ки-
ићђш бирњчелђр дђ булгалаган.
"Юк, дигђн хђзрђт, агып торучы су
дђњлђте - Аллаџы Тђгалђнеке. Ђ
игелек, изгелек исђп-хисапка ко-
рыла алмый".

... Ул арада чђчђкле сукмакта
Гыйльмулла хђзрђтнећ ућ кулы,
озак еллар буе шушы мђчеттђ ху-
ќалык эшлђрен башкаручы
Сђгыйть абзый белђн мђчетнећ
икенче имамы Абдулла хђзрђт Га-
лиев та књренде. Мин, аларга
ияреп, шыћгырдан торган
бњрђнђлђрдђн салынган мђчет
бинасына њттем. "Ђ ник њзлђре
килмђде икђн, шушы матурлыкны
књреп китђрлђр иде", - дидем,
хђзрђтнећ ђле яћа гына бер бала-

га исем кушып кайтуы турында
белгђч. "Ђ без мђчеттђ балага
исем кушмыйбыз, никах та укы-
мыйбыз, - ди хђзрђт, мине тђмам
гаќђпкђ калдырып. - Гыйльмулла
хђзрђткђ рђхмђт, ул мђчет ачылы-
шыннан ук ата-бабадан килгђн
мохитне саклауны максат итеп
куйган. Татар гаилђсе йолалары
гаилђдђ башкарылырга тиеш, шул
вакытта алар бетмђс. Аннары
мђчет - госелсез килеш кереп
йљри торган ќир тњгел. Бездђ ха-
тын-кызлар намазга йљрми, чљнки
аларныћ љйлђрендђ укулары
хђерлерђк".

Ђ мђдрђсђгђ йљрилђр икђн
анысы, янђшђдђге мђдрђсђ бина-
сында 40-50 лђп хатын-кыз тыры-
шып-тырмашып Коръђн укырга
љйрђнеп ята. Якшђмбе кљннђрен-
дђ, каникулларда тљркем-тљркем
булып балалар да килђлђр, ди
хђзрђт.

Мђдинђ мђчетенећ тагын бер
матур традициясе турында ђйтми
кала алмыйм. Мђдрђсђлђргђ,
авыр хђлле гаилђлђргђ, балалар
хастаханђлђренђ, њксезлђр йорт-
ларына садакадан, корбан
итеннђн љлеш чыгаралар алар.
Юмарт булгангадыр инде, Аллаџы
Тђгалђ њзлђренђ дђ гел љстђп
тора икђн. Менђ Корбан гаетендђ
дђ Мђдинђ мђчете коллективы та-
гын бик књп њксез-мохтаќларга
сљенеч-шатлык мизгеллђре бњлђк
итђргђ ќыена.

Мђрьямбану ХАФИЗ

Казанныћ Мђдинђ мђчете имам-хатыйбы Гыйльмулла хђзрђт
Хђлиуллин, алмалар љлгергђндђ килерсећ, дигђн иде. Алдан
сорашып-белешеп бармасаћ, џич табарлык тњгел икђн: Тан-
кодром тукталышында тљшкђч, књпер аша тауга књтђрелђсе
дђ сул якка - Курчатов урамына борыласы.
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Ђл-Ђкъса мђчетен књреп,
гыйбадђт кылу - књптђнге ния-
тем иде. Анда барып ќитњлђре
бик авыр, кайбер хђзрђтлђрне
хђтта чик буеннан кире борып
ќибђргђннђр, дип ишеткђнем
бар. Шућа књрђ, я, Раббым, шул
ќирлђрдђ булырга насыйп ит,
дип догалар кылып сорадым.
Ђлхђмдњлиллђџ, юлыбызда бер-
нинди киртђлђр очрамады. Пас-
портыћда Израиль мљџере тор-
са, гарђп иллђре сине њз ќирл-
ђренђ кертми, шул да бераз кур-
кытты, чљнки аннан соћ хаќга
барып кайту ниятем дђ бар иде.
Монысы да, Аллаџныћ рђхмђте
белђн, ућай хђл ителде, кулы-
бызга мљџер сугылган аерым
кђгазь тоттырдылар да, чикне
шуныћ белђн њттек.

Ић беренче тђэсир иткђн
нђрсђ шул булды - књпме чиклђр
њтеп, бу кадђр књп автомат тот-
кан кешелђрне књргђн юк иде
ђле. Ић ђњвђл безне, автобус-
ларга утыртып, Фђлистыйн ќир-
лђрендђге Вифлеем шђџђренђ
алып киттелђр. Иерусалимнан
10 чакрым тирђсе ераклыктагы
бу шђџђрдђ Гайсђ галђйџиссђ-
лам туган, христианнар љчен
изге урын санала. Башта барыйк
микђн-юк микђн, дип шиклђнеп
торсак та, кереп чыгарга бул-
дык. Мин сђфђргђ улымны да
алган идем, ђ бу ќирлђрнећ та-
рихын љйрђнњ мђктђп програм-
масына да кертелгђн. Њз књзлђре
белђн књрсен ђле, менђ, улым,
динебез буенча бусы - дљрес, ђ
монысы - дљрес тњгел, дип аћла-
тырмын, дидем.  Биредђ гаќђп-
лђндергђн тагын бер нђрсђ -
чиркђњлђре безнећ чиркђњлђр
кебек алтынга књмелмђгђн икђн.
Шунда поплары  утыра, аныћ
белђн исђнлђшеп, хђллђрен со-
раштык, гарђп телендђ бераз
аралаштык.

Иерусалимга кайтып, Сарай
тавында (Храмовая гора) урнаш-
кан Ђл-Ђкъса мђчетенђ якын-
лашканда без тагын автоматлы
кешелђргђ юлыктык.  Бу тауда
безнећ эрага кадђр яшђгђн дан-
лыклы Соломон патша -
Сљлђйман галђйџиссђламнећ
сарайлары, гыйбадђтханђлђре
булган. Хђдис-шђрифтђ ките-
релгђнчђ, Сљлђйман галђйџис-
сђламгђ ќеннђр дђ буйсынган,

"СЕЗ КИЛСЂГЕЗ, БЕЗГЂ ЌИЋЕЛРЂК
БУЛЫР ИДЕ", – ДИП ЯЛВАРА

ул сарайларны аћа књз ачып
йомганчы ќеннђр салып куйган.
Ђлбђттђ, алар бњгенге кљнгђчђ
сакланмаган.

Еш кына Ђл-Ђкъса мђчетен
сигез почмаклы, алтын гљмбђзле
Куббат ђс-Сахра мђчете (Тау
башы мђчете) белђн бутыйлар.
Бу мђчетлђрнећ тарихлары га-
ять тђ кызыклы. Рђќђб аеныћ 27
нче тљнендђ Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллам
Аллаџныћ кодрђте белђн гадђ-
ти булмаган сђфђр кыла. Бу хак-
та Аллаџы Раббыбыз Коръђни-
Кђримдђ болай ди: "Њзенећ
колы Мљхђммђд галђйџиссђ-
ламне бер кичтђ Мђккђ
шђџђрендђге мђсќид Хђрам-
нан Кудьс шђџђрендђге мђсќид
Ђкъсага йљртеп кайтаручы Ал-
лаџы Тђгалђне џђр кимчелектђн
пакь дип белегез! Ул Кудьс
шђџђренећ тирђсен бђрђкђтле
кылдык. Мљхђммђд галђйџиссђ-
ламне шулай кодрђтебез белђн
йљрттек гаќђп галђмђтлђребез-
не књрсђтмђк љчен, ђлбђттђ..."
("Бђни Исраил" сњрђсе, 1 нче
аять). Риваятьлђр буенча,
Рђсњлебез борак дигђн хайван-
га атланып, яшен тизлегендђ
Хђрам мђчетеннђн Иерусалим
шђџђрендђге Ђл-Ђкъсага (Ерак
мђчеткђ) књчђ. Шунда ул башка
пђйгамбђрлђргђ имам булып
намаз укый. Аннары Сарай та-
вындагы Изге кыядан књккђ
ашып, Аллаџы Раббыбыз белђн
сљйлђшњ бђхетенђ ирешђ. Куб-
бат ђс-Сахрада булган кешелђр
Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.) шушы
Изге кыя ташындагы аяк эзен
књрђ ала. Џиќрђтнећ 76 нчы
елында шушы Кыя љстендђ  Куб-
бат ђс-Сахра мђчетен
тљзегђннђр. Ул мђчетнећ нђкъ
уртасында, идђннђн метр ярым
биеклектђ калкып тора. Кыя ас-
тында мђгарђ бар, безгђ дђ
мђчет астына тљшђргђ, пђйгам-
бђребезнећ макамын -аныћ ба-
сып намаз укыган урынын
књрергђ насыйп булды. Ђ аћар-
чы ислам дљньясындагы љченче
изге урын саналучы Ђл-Ђкъсага
кердек...

Теге автоматлы кешелђр
Ђл-Ђкъса мђчетенђ килњчелђр-
не тикшереп, паспортларын ка-
рап кертђлђр икђн, без дђ шул
процедураны уздык. Тикшерњ

моныћ белђн генђ бетмђде-
мђчеткђ керђ торган кеше
берђр сњрђ укып књрсђтергђ
тиеш. Бђлки, ул иман китергђн,
корбанын да чала, садакасын да
бирђ торган мљселмандыр,
ђмма "Фатиха"ны укый алмый
икђн, аны кире борып
ќибђрђлђр, ягъни мђчеткђ на-
маз ђџеле генђ керђ. Нинди
гыйбрђт! Ђ бездђ ничек,
ќђмђгать? Яланбаш, ярымшђрђ
килгђнсећ икђн, мђчеттђ яулы-
гы да, итђге дђ бар, киен дђ ка-
рап чык рђхим итеп! Шундагы
бер гарђп миннђн болай дип со-
рады: "Хђзрђт, бирегђ татарлар
књп килђ, ђмма књбесе Коръђн
укый белми. Бу нилектђн шулай?
" Бик оят булып китте. Менђ без-
нећ  гыйлемебез ни дђрђќђдђ!
Революциягђ хђтле берђр
ђбинећ яисђ яшь егетнећ "Фати-
ха"ны белмђвен књз алдына ки-
терђ аласызмы? Юк, ђлбђттђ.
Теге гарђпкђ: "Узган гасырда
бездђ мђчетлђрне, мђдрђсђ-
лђрне ябып, имамнарны юк итњ
сђясђте барган. Хђзер вазгыять
њзгђрде, халкыбыз яћадан ис-
ламга кайта, Диния нђзарђте,
мљфти хђзрђтебез њзе дђ белем
алуга бик нык игътибар бирђ", -
дип сљйлђп, акланырга туры
килде.

"Ђл-Ђкъса"да намаз укыгач,
мђчетнећ эчен карап йљрдек,
андагы мљселманнар белђн ара-
лаштык. Алар бар да бик књркђм,
безнећ Россиядђн килњебезне
белгђч, бик гаќђплђнделђр,
шатландылар. Њзлђре мђчеткђ
гаилђлђре белђн йљрилђр икђн.
Љйлђ намазларында мђчет ха-
лык белђн тулып торды.
Янђшђдђ генђ мђдрђсђ дђ бар,
шунда шђкертлђр укый. Њтђ кат-
лаулы вазгыять булуга карамас-
тан, андагы мљсселманнар
мђчетне ташламаганнар. Карап,
келђмнђрен алыштырып, чиста
итеп тоталар, ђмма мђчетнећ
арткы ягы яџњдилђр ќире сана-
ла. Шунда археологлар казу эш-
лђре алып бара. Ќирлђр акта-
рып ташланган, ташлар аунап
ята, мљселманнарга хђтта анда
чыгып ќыештырырга, тђртипкђ
китерергђ дђ рљхсђт юк. Шунда
бер бабай елый-елый сорады:
"Улым, кайткач, ватандашла-
рыћа ђйт, килсеннђр. Кеше књп
килсђ, безгђ ќићелрђк булыр
иде". Чыннан да, башка
иллђрдђн дђ мљселманнар
књбрђк килсђ, дђњлђт мђчетне
бу кадђр кысмас,  бљтен дљнья-
га фаш булудан куркыр иде. Кай-
бер ќомгаларга хђтта кешелђр-
не кертмилђр дђ икђн. Имамна-
ры белђн танышып, намаз укы-
дык: "Я, Раббым, мљселман кар-
дђшлђребезнећ шушы авыр
хђллђрен ќићелђйт", - дип
бергђлђп дога кылдык.Ул
кљннђрдђ Фђлистыйнда сугыш
бара иде. Икенче кљнне,
яџњдилђр њз гаскђрлђрен алып

ИЕРУСАЛИМ МЉСЕЛМАННАРЫ:

Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи њђ
сђллам ђйтње буенча, дљньяда намазларныћ савабы
арттырып языла торган љч урын бар. Аларныћ берен-
чесе - Мђккђдђге Кђгъбђтулла (анда укылган бер намаз
љчен Аллаџ Раббыбыз 100 мећ намаз савабын бирђ);
икенчесе Мђдинђ шђџђрендђге нигез ташын  Пђйгамб-
ђребез (с.г.в.) њз куллары белђн салган Ђл-Кубђ мђче-
те (анда укылган намаз мећ намаз савабын бирђ); љчен-
чесе - Иерусалимдагы (Кудьс) Ђл-Ђкъса мђчете (анда
укылган бер намазныћ савабы йљз намазныћ савабы-
на тић).

киттелђр, дигђн хђбђр тапшыр-
дылар. Кылган догаларыбыз ка-
буллардан булып, бђлки, бу ты-
нычлыкка безнећ дђ бђлђкђй
генђ булса да љлешебез кергђн-
дер, дип сљенештек.

Рљстђм хђзрђт
ХЂЙРУЛЛИН,

 Татарстан мљфтие
урынбасары
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КОРБАН ЧАЛУ АЛЛАЏЫГА
ЯКЫНАЙТА

КОРБАН ЧАЛУ АЛЛАЏЫГА
ЯКЫНАЙТА

10 ДЂГЪВЂТ

Шул кљннђрдђн бирле Корбан гаете изге бер йола итеп
билгелђп њтелђ. Бу тарихи вакыйга барыбыз љчен дђ бик
мљџим џђм гыйбрђтле. Шул ук вакытта без бу кыйссадан
Аллаџыныћ кић кодрђтен књрђбез.

Безнећ буынга ђлеге бђйрђм тљрле гадђт, ђдђби
ђсђрлђр аша килеп ќиткђн. Гадђттђгечђ, ул Мђккђгђ
хаќ кылу белђн туры килђ. Бђйрђм ир кешелђр љчен
госел алып, чиста-пакь киемнђрне киеп, мђчеткђ Гает
намазын укырга бару белђн башлана. Гадђт буенча,
мђчеткђ барганда тђкбир -

"Аллаhу ђкбђр, Аллаhу ђкбђр, лђђђђ илђђhђ
иллђллаhу Аллаhу ђкбђр, Аллаhу ђкбђр њђ лиллђhил
хђмде" сњзлђре ђйтелђ. Гает намазыннан соћ корбан чалы-
на. Аннары туганнарны, танышларны зиярђт кылу, табыннар
ђзерлђњ, бњлђклђр тарату кабул ителгђн.

1. КОРБАН ЧАЛУ ХЉКЕМНЂРЕ ЏЂМ КЕШЕГЂ БУ
ГАМЂЛ МЂЌБЊРИ БУЛСЫН ЉЧЕН ЊТЂЛЕРГЂ ТИЕШЛЕ
ШАРТЛАР.

Байлыгы џђм мљмкинчелеге булган џђрбер мљселман
кешесе љчен корбан чалу ваќиб гамђл санала.

Шулай ук бу эшкђ тотынган кешенећ акыллы, балигъ
булуы, сђфђрдђ булмавы шарт. Ђгђр дђ инде мљмкинчелеге
булмаса, гљнаџ юк. Шулай да бу изгелекле эшнећ ђќере бик
бљек икђнлеген онытырга ярамый. Чљнки корбан чалганда
хайванныћ беренче тамчы каны ќиргђ тамганчы ук суючы-
ныћ гљнаџлары кичерелђ.

Бу гамђлдђ, башкалардагы кебек њк, ният мљџим ђџђми-
яткђ ия. Аллаџы сњбхђђнђџњ њђ Тђгалђ "Хаќ" сњрђсенећ 37
нче аятендђ ђйтеп њтђ:

"Сез чалган дљялђрнећ итлђре, каннары Аллаџыга
ирешмђс, мђгђр тђкъвалыгыгыз вђ изге гамђллђрегез
ирешер".

2. КОРБАН ИТЕ ТАРАТЫЛЫРГА ТИЕШЛЕ КЕШЕЛЂР.
Корбан, нигездђ, фђкыйрь, мохтаќ, мескен, ятим, ким-

челекле кешелђргђ, тол хатыннарга, сђфђрдђ булучыларга
љлђшенђ.

Ђгђр дђ корбан чалган кешенећ њз ђнисе тол ха-
тын булса, аћа да бирелергђ тиеш. Корбанлык итен ике
тљрле юл белђн корбан ђџеллђренђ ирештерђлђр.
Берђњлђр, кисђклђргђ бњлеп, итне тарата, икенчелђр,
табын ясап, мохтаќ кешелђрне чакырып, Коръђн
мђќлесе њткђрђ. Икесе дђ књркђм гамђл санала. Ни-
чек эшлђсђћ дђ дљрес була.

КОРБАН БЂЙРЂМЕ (Гиид ђл-Ђдъхђђ;
гарђпчђ ) - хаќ тђмамлануын бил-
гелђгђн ислам бђйрђме. Ураза бђйрђме
тђмамлангач ќитмеш кљн узуга, зљлхиќќђ
аеныћ унынчы кљнендђ билгелђп њтелђ.
Мљселманнарныћ ић зур бђйрђме булып са-
нала. Аллаџы сњбхђђнђџњ њђ Тђгалђ ике
пђйгамбђрне зур сынау белђн сыный: Ибра-
џим пђйгамбђр улы Исмђгыйльне корбан
итђргђ алып барганда, Аллаџыныћ
рђхмђтеннђн сљрелгђн шайтан аћа килеп
вђсвђсђ кыла. "Сине ђтиећ њтерергђ алып
бара. Кач тизрђк", - ди. Сљекле ђти-ђнисенећ
џђм Раббысыныћ сњзеннђн чыгарга
иялђшмђгђн бала: "Мин Аллаџы ђмеренђ кар-
шы килмим. Ђтием барын да белеп эшли", -
дип мђльгунне ташлар атып куып ќибђрђ.

Колларыныћ итагатьлђренђ књрђ, Аллаџы
сњбхђђнђџњ њђ Тђгалђ Њзенећ кић рђхмђте
итеп Исмђгыйльне саклап кала. Ата кешенећ
кулындагы пычагы њтми џђм књктђн корбан
итђргђ дип, Аллаџы Тђгалђ тарафыннан
бђрђн тљшерелђ.

3. КОРБАН ИТЕЛЂСЕ ХАЙВАННЫЋ КИМЧЕЛЕКЛЂРЕ
БУЛЫРГА ТИЕШ ТЊГЕЛ.

Дљрестђн дђ, ђгђр дђ хайванныћ кайбер кимчелеклђ-
ре булса, аны корбан итђргђ була ђле. Алар тњбђндђгелђр:

- хайванныћ књз књреме начар булу, кылыйлык;
- бер аягы аксау, ђгђр бу аксаклык хайванныћ йљрњенђ

комачау итмђсђ;
- тумыштан мљгезлђре яисђ мљгезенећ бер љлеше бул-

мау;
- колаклары тишелгђн булу;
- берничђ теше булмау;
- койрыгыныћ яки колагыныћ зур ђџђмияткђ ия булма-

ган љлеше булмау.
Лђкин ић яхшысы - хайванныћ бу кимчелеклђрдђн пакь

булуы.

4. Ђ КАЙБЕР ЌИТДИРЂК КИМЧЕЛЕКЛЂР АРКАСЫН-
ДА ХАЙВАННАР КОРБАНГА СУЕЛЫРГА ЛАЕК ТЊГЕЛ. АЛАР
ТЊБЂНДЂГЕЛЂР:

- бер књзе яки ике књзе дђ дљм сукыр булса;
- аксаклыгы берђр урынга барып ќитђргђ комачау

итсђ;
- бер яки ике колагы да тулысынча киселгђн булса;
- књпчелек тешлђре булмаса;
- бер яки ике мљгезе тљптђн сынган булса;
- койрыкныћ яртысына яки аннан да књбрђгенђ зыян

килгђн булса;

- имчђклђре булмаса;
- бик талчыккан хђлдђ яки хђлсез хайван булса;
- тумыштан колаксыз яки койрыксыз булса;
- кљтњдђге хайваннарга кушыла алмаслык дђрђќђдђ

котырынган булса;
- нђќес (чиста булмаган ризык) белђн тукланса.

5. КОРБАНГА СУЕЛЫРГА ЛАЕКЛЫ ХАЙВАННАР.
Алар - сарык, кђќђ, сыер, њгез, буйвол, дљя.
Ђ калган хайваннарны корбанга тотарга ярамый.

Югарыда ђйтелгђн хайваннар ата ќенестђн, ана ќенестђн
булса да ярый. Нигездђ, сарык яисђ кђќђ сую хуплана.
Алар бер еллык булырга тиеш. Ђгђр хайван ярты еллык,
ђмма кљр џђм таза, бер еллык кебек булса, андый да ярый.
Лђкин мљгезле эре хайваннар - ике яшьлек, дљя биш яшь-
лек булырга тиеш. Мљгезле эре хайван белђн дљя - бер
кешедђн дђ, ќиде кешедђн дђ чалына ала. Бергђлђп зур
малны чалырга телђгђн кешелђрнећ нияте Аллаџы риза-
лыгы љчен генђ булырга тиеш! Ђгђр дђ инде араларын-
нан берсе ит алырга телђгђннђн генђ чалса, берсенећ дђ
корбаны кабул булмаячак!

6. КОРБАН ЧАЛУ РЂВЕШЕ.
Башта тыныч кына итеп корбанны чалынасы урынга

илтеп ќиткерергђ кирђк. Аннары, газап кылмыйча, сул ягы-
на яткырасы џђм башын кыйблага борып куясы. Вак хай-
ванныћ, арткы ућ аягыннан кала, љч аягы бђйлђнђ. Суясы
кеше ният кыла, янђшђдђгелђр тђкбир ђйтђ. Шуннары
"Ђнгам (Терлек)" сњрђсенећ бер љлеше (162-163 нче
аятьлђр) укыла:

"Ђгузу биллђџи минђш-шђйтанирраќим. Бисмил-
лђџи-рахмђнир-рахим. Куль иннђ салђђти њђ нњсњкии њђ
мђхьйђђйђ вђ мђмђђтии лиллђђџи раббил гђђлђми-
ин…" ("Ђйт: "Дљреслектђ, минем намазым, гыйбадђтем
Аллаџыга, яшђвем дђ, њлемем дђ галђмнђрнећ Раббы-
сы ихтыярында, Аћа тићдђшлђр юк").  Аннары:

 "Бисмиллђџи Ђллаџњ ђкбђр" дип хайван ча-

лына, дога кылына.
Љстђмђ рђвештђ ике рђкђгать нђфел намазын укырга

була. Пђйгамбђребез (саллђллаџу гђлђйџи њђ сђллђм)
ђйткђн: "Корбан чалган кеше, пычагын куйгач та, ике рђкђгать
намаз укыса, Аллаџы Тђгалђ аћа ни телђсђ шуны бирер".

7. ЧАЛЫНГАН КОРБАННЫЋ ИТЕН ТАРАТУ ТЂРТИБЕ.
Итне љч љлешкђ бњлњ яхшы. Бер љлеше - књршелђргђ

џђм туганнарга таратыла, икенчесе - ярлыларга џђм мес-
кеннђргђ, ђ љченче љлеше чалдырган кешенећ гаилђсенђ
кала.

8. КОРБАН ЧАЛУНЫЋ ЊЗ ХИКМЂТЕ ЏЂМ ФАЙДАСЫ.
Корбан чалу, беренчедђн, Аллаџыга џђм Аныћ риза-

лыгына якынайта. Раббыбыз ул корбанга мохтаќ тњгел, тик
ул моныћ белђн безнећ Њзенђ якынлык дђрђќђсен арт-
тыра. Шулай ук корбан Исмђгыйь галђйџиссђлам кыйсса-
сын искђ тљшерђ, аныћ коткарылуы хакында фикерлђве-
безне яћарта. Мљселманнарныћ корбан чалуы - аларныћ
Аллаџы юлында малларын кызганмавын књрсђтђ. Бу ка-
нун мескеннђрне џђм ятимнђрне шатландыруга китерђ.

Ђ файдасына килгђндђ, кешенећ гљнаџлары ярлыка-
на, ул Аллаџыга шљкер итеп, Аныћ алдында булган буры-
чын њти, чалынган хайван Кыямђт кљнендђ чалучыны Сый-
рат књпере аша алып чыга џђм аныћ котылуында сђбђпче
була. Мескен, ятимнђрне сљендереп, без аларныћ канђ-
гатьлђнњенђ ирешђбез.

Гадђттђ, без џђр елны кљчебездђн килгђнчђ, Гает
бђйрђмен олылап њткђрергђ тырышабыз. Књплђребез бу
йоланы авылларына - якыннары янына кайтып њти, ђ ан-
дый мљмкинчелеклђре булмаучылар мђчетлђргђ
мљрђќђгать итђ ала.

ГАЕТ НАМАЗЫ 4 НЧЕ ОКТЯБРЬ КЉННЕ
7 ТУЛЫП 20 МИНУТТА УКЫЛА

Язманы џђм газета укучыларыбыз
сорауларына ќавапларны

Татарстан Республикасы мљселманнары
Диния нђзарђтенећ

дђгъвђт бњлеге баш белгече
Тимергали хђзрђт ЮЛДАШЕВ ђзерлђде

Сорау. Корбанлыкны аз-азлап
тњлђњ шарты белђн бурычка алыр-
га ярыймы?

Ќавап. Хђле булмаган кешегђ
бурычка кереп корбан чалу дљрес
тњгел, чљнки кешенећ корбан чалыр-
лык малы нисабы булырга тиеш.

Сорау. Сатып алган корбанлык
чалганчы њлеп китсђ нишлђргђ?
Яћасын сатып алыргамы?

Ќавап. Мљмкинчелеге булса
яћаны сатып ала, ђ инде булмаса,
изге нияте љчен ђќер-савабына ире-
шер, иншђ Аллаџ.

Сорау. Корбан чалдыручыга нин-
ди талђплђр куела?

Ќавап. Аныћ мљселман булуы,
акыллы булуы, бђлђгатькђ ќитње,
ирекле булуы, сђфђрдђ булмавы џђм
корбан нисабы булуы мђќбњри
(бњгенге корбан нисабы 15 мећ сум).
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ХЂЗРЂТ СЊЗЕ 11

Табиб кабинеты ишеге
тљбендђ  дистђдђн артык кеше
чират кљтеп тора икђн. Шулва-
кыт чиратныћ ахырына урта
яшьлђрдђге бер апа килеп
баса. Янында 8-9 яшьлек кызы,
4-5 яшьлек улы, ђ кулында бер
яшьлђр тирђсендђге нарасые
йоклый. Чират ђкрен бара,
лђкин берђњ дђ шул љч балалы
ананы књрми шикелле, аны ни
алга уздырмыйлар, ни утырыр-
га урын бирмилђр. Ђллђ бары-
сы да кинђт сукырайганмы?
Ђллђ љч балалы хатын
њтђкњренмђлегђ ђверелгђнме?!

Белгђнебезчђ, хастаханђ
коридорлары тыныч урыннар-
дан тњгел. Монда кеше дђ књп
йљри,  ђћгђмђ коручылар да
шактый. Кыскасы, бђлђкђй бала
тавышка уянып китђ џђм кычкы-
рып елый башлый. Моћарчы су-
кыр булган халык чукракланган
да бугай, барысы да битараф. Ђ
бит баласын тынычландырырга
тырышкан ана кешегђ бик авыр.
Бу хђлне књрше чиратта књзђтеп
торган дустым, тњзђ алмыйча,
хатынга алга узарга кићђш
бирђ, халык бер кешене генђ уз-
дырыр бит инде... Тик ни гаќђп,
ишеккђ таба талпынган хатын-
ны ђби-бабайлар да, ирлђр вђ
хатыннар да:

- Монда балалы кешегђ
чиратсыз узарга ярый дип
язылмаган! - дип шелтђлђргђ
њк тотыналар. Шулай да кљче-
хђле беткђн ана тњзми, оятсыз-
ларныћ сњзлђренђ карамыйча
кереп китђ. Лђкин эчке якта
басып торучы пациентлар:

- Чиратны бозмагыз, чы-

гып китегез!- дип, аны кулын-
дагы баласы белђн бњлмђдђн
этеп диярлек чыгаралар.

Гарьлђнњдђн елар хђлгђ
ќиткђн хатын, балаларын ияр-
теп, аскы катка тљшеп китђ.

Чиратлар турында
 Џђр кешенећ гыйлем

алырга, эшлђргђ, бала табарга,
дђваланырга џ.б. хакы бар. Ка-
нун нигезендђ ул шушы хакла-
рын бер авырлыксыз њти алыр-
га тиеш.  Лђкин кайчак форс-
мажор (ягъни кљтелмђгђн,
кинђт килеп чыккан) хђллђр
дђ була. Менђ шундый вакыт-
ларда кемнедер коткару яки
бђладђн саклау ниятеннђн
калганнарныћ хаклары бераз
кысылса да ярый. Мисал љчен,
йортта ут чыкты ди, янгын
сњндерњ машинасы, гади шо-
ферлар љчен булган юл йљрњ
кагыйдђлђрен бозып, фаќига
чыккан урынга ашыга. Ђйе,
калганнарныћ хокуклары кы-
сыла, лђкин шул рђвешле Ал-
лаџыныћ рђхмђте белђн кем-
дер яки нђрсђдер коткарып
калына.

Бу чагыштыруны чиратка
да куллану дљрес булыр. Ђгђр
син исђн-сау, вакытыћ бар
икђн, кыенлыкка очраган яки
кинђт мђшђкате килеп чыккан
кешегђ, њз хакыћны биреп, аны
алга уздыру кирђк. Хљрмђтле
мљселман кардђшем! Чиратта
торасыћ икђн - йљкле яки бала-
лы хатынны, гарипне, карт ке-
шене, ашыгучыны, ерактан
килгђн мљсафирны џђм башка
сђбђбе булганны уздыр. Мон-

дый яхшылыкны эшлђњче ул
гел Аллаџы белђн булыр. Аны
Раббыбыз Њзенећ рђхмђтен-
нђн калдырмас, саклап, тор-
мышын бђрђкђтле кылыр.
"Хаклыкта Аллаџы Аны хљрмђт
итеп Аннан куркучы џђм гел
изге эшлђр кылучы кешелђр
белђн" ("Ђн-Нђџел" сњрђсе,
128 нче аять).

Џичшиксез, кайберђњлђр
бу сњзлђрне укып "артык изге
булып булмый инде" дип
кљлемсерђп куяр. Лђкин
ахирђт кљненђ иман китергђн
кеше белеп торсын, аныћ
ќђннђте шушы авыр хђлле ке-
шелђр кулында. Аларга
књрсђтелгђн ярдђм вђ хљрмђт
кечкенђ тузан бљртеге кадђр
булып тоелса да, Кыямђттђ ул
зур таулар кадђр булыр. Бу
ярдђм ителгђн кешелђрнећ
нурлы карашлары џђм: "Улым/
кызым, Аллаџы сића Њз
рђхмђтлђрен яудырсын!
Гаилђћђ исђнлек-саулык бир-
сен!"- дигђн сњзлђре бђџасез.
Њзегезне бу ихлас догалардан
мђхрњм итмђгез!

 Казылык турында
Халык арасында заманча

мђзђк йљри: "Хђзерге шоколад-
та - шоколад, казылыкта - ит, ђ
кешелђр арасында кешелекле-
лек юк". Бу сњзлђр мђзђк кебек
кенђ ђйтелсђлђр дђ, њзећђ ка-
гылса, књћелне тљшерђ торган
нђрсђ. Элегрђк, совет чорында,
љч балалы анага тњгел, хђтта
йљкле хатынга да ашыга-ашыга
урын бирђлђр иде. Ул чорлар-
ны  сњгђргђ яратабыз, ђмма
элегрђк кешелђр ђдђплерђк
џђм тђрбиялерђк булган.
Хђзер исђ кешелђрнећ књбесе
њзлђре љчен генђ тырыша,
шђхси мђнфђгатьлђрен генђ
кайгырта. Калганнарныћ кай-
гысы алар књћелендђ бер там-
чы рђхимлек тђ уятмый. Болар
- њле књћелле кешелђр, таш
бђгырьлелђр. Андыйларныћ
ахмаклыклары вђ саранлыкла-
ры хакында Аллаџы Коръђндђ
болай дип ђйтђ: "Бу оятсызлар

икейљзлелђрдер! Алар хђтта
вак нђрсђ сорап килњчене дђ
кире борып ќибђрђлђр!" ("Ђл-
Мђгњн" сњрђсе, 6-7 нче
аятьлђр).

Исламныћ нинди генђ ка-
нуни китапларына књз
тљшермђ, барысы да зур
эшлђрдђ генђ ярдђм итњ тњгел,
хђтта вак кына булган сорауны
чишњдђ дђ булышуны талђп
итђ. Кайсыбер дин галимнђре,
хђтта сорау белђн килгђн ке-
шене ќавапсыз калдыру икей-
љзлелеккђ китерергђ мљмкин
дип ђйтђлђр. Ђ икейљзлелђр
яки монафикълар ќђннђтнећ
исен дђ сизмичђ турыдан-туры
ќђџђннђм тишегенђ тљшђр-
лђр.

Шушы урында љстђп
ђйтђсем килђ, замананыћ тљп
афђтлђренећ берсе ул - сайла-
нып эшлђнгђн ярдђм. Кайбер
кеше барча мохтаќларга
тњгел, ђ њзенђ ошаган, яки аћа
килђчђктђ берђр файда ките-
рердђйлђренђ генђ њзенећ
рђхимлеген књрсђтђ. Мондый
књренеш татар халкында да еш
очрый башлады. Кайбер мулла
џђм остабикђлђр гади кешел-
ђрнећ мђетлђрен озатырга
ашыкмыйлар. Ђ хђллерђк
кеше вафат булса, бар эшлђ-
рен ташлап шунда йљгерђлђр.
Андыйлар хастаханђдђге теге
гади халыктан булган ана уры-
нында зур ќитђкче хатыны
булса, аны баласыз килеш тђ
чиратныћ тњренђ ќићел узды-
рырлар иде.

Кешелђрдђге мондый би-
тарафлык яки гафиллек
ќђмгыятьне изгелектђн биз-
дерђ. Бњген рђнќетелгђн кеше
иртђгђ њзе дђ шушы намуссыз-
лар шикелле булырга тырыша.

Тычканнар турында
Бервакыт тычкан абзарда

тычкан тђбесе таба. Бу хђлне
ул тавыкка, сарыкка џђм сыер-
га сљйлђп, алардан ярдђм со-
рый:

- Сез тоягыгыз белђн шул
тђбегђ бер китереп бассагыз,

мин анда элђкмђм, исђн калыр
идем!

- Синећ проблемаћ! - дип,
абзар ђџеллђре љчђњлђшеп
башларын читкђ боралар, -
безгђ моныћ бер катнашы да
юк!

Тычкан њпкђлђп китеп
бара. Лђкин, ни гаќђп, шул
кљнне њк тђбегђ агулы елан
элђгђ. Хуќаныћ хатыны моны
болгап атам дигђндђ теге елан
аныћ аягын чагып ала. Хуќаби-
кђне терелтђм дип гаилђ баш-
лыгы тавыкны суеп аш пе-
шерђ. Ђмма бу дђваныћ фай-
дасы булмый. Ир кеше
шђџђрдђн бер булдыклы та-
бибны чакырта, хезмђте љчен
аћа сарыкны чалып бирђ.

 "Аллаџы бирњче, Аллаџы
алучы" дилђр, чынлап та шу-
лай. Табибныћ дђвасы булыш-
мый, хуќабикђ њлеп китђ. Аны
ќирлђргђ бљтен туганнары,
дус-ишлђре кайта. Дђфен-
лђњдђ катнашкан кешелђрне
џђм кунакларны ашатыр љчен
сыерны да чалырга туры килђ.

... Бђлђкђй генђ тычкан,
аћа бернинди дђ катнашы бул-
маган сыман, бу хђллђрне  аб-
зарныћ ишеге астыннан
књзђтеп ята икђн.

***
Џђрбер кылынган изгелек

вђ начарлык, џичшиксез, кире
кайтачак. Битарафлык,  кеше-
лексезлек шикелле гљнаџлар-
ныћ зур џђм авыр кайгы булып
кайтулары мљмкин. Бњген син
чираттагы кешенећ хђленђ
кермђдећ, иртђгђ шул гљнаџыћ
сића газап булып килергђ
мљмкин. Аллаџы Њзе сакласын!

"Аллаџы юлында мал-
мљлкђтегезне сарыф итегез!
Њз-њзегезне џђлак итњдђн сак-
лагыз. Џђм џђрвакыт нинди
булса да изгелек эшлђгез,
чљнки Аллаџы яхшылык кылу-
чыларны, ярдђмчеллђрне яра-
та!" ("Ђл-Бђкара" сњрђсе, 195
нче аять).

Хђбир хђзрђт ХАНОВ,
Чирмешђн мђчете имам-

хатыйбы

ГЫЙЛЕМЕЋЂ ТЊГЕЛ, ГАМЂЛЕЋЂ КАРАРЛАР
Туксанынчы елларда дин иреге

килгђч, без динебезне таратырга кереш-
тек, ђмма яшђњ рђвешебезне, ђдђп-хол-
кыбызны гына шђригатькђ туры китереп
њзгђртђ алмыйбыз ђле. Гыйлем турында
да књп сљйлибез, безгђ яхшы галимнђр
ќитми, дибез. Ђ бит гыйлем беркая да
китмђде, ул њз урынында - китапларда ята,
аны аннан чыгаручы кешене кљтђ. Џђм ул
кеше укучы тњгел, ђ гамђл кылучы.

Џђр яшђњ рђвешен дин дип атарга
була. Ислам белђн яшђмђсђћ, димђк, син
башка дин белђн яшисећ. Мђчеттђ гый-
бадђт кылып, проблемаларыћны џаман
да урам егетлђре аркылы хђл итђсећ
икђн, нигђ кирђк сића ул дин? Намаз
укып чыгасыћ да сђњдђдђ алдыйсыћ
икђн, намазыћны кем љчен укыдыћ? Ура-
за тотып ризыктан тыеласыћ, ђ хђрамнан
тыела алмыйсыћ икђн, тоткан уразаћныћ

мђгънђсе нђрсђдђ?
Пђйгамбђребез (с.г.в.) ђйтђ: "Кы-

ямђт кљнендђ бер кешене китерерлђр
џђм утка ыргытырлар. Ул кешенећ эче
ярылып андагы бљтен ђйберлђре тыш-
ка чыгар. Шул эчђклђре тирђсендђ ул
су чыгаручы ишђк хђлендђ ђйлђнеп
йљрер. Аныћ тирђсенђ тђмуг ђџеллђре
ќыелып, гаќђплђнеп сорау бирерлђр:
"И фђлђн, нђрсђ булды? Син яхшылык-
ка чакырып, начарлыктан тыймадыћ-
мыни?" Ул аларга ќавап бирер:
"Ђлбђттђ, начарлыктан тыйдым, тик
њзем тыелмадым, яхшылыкка љндђдем,
њзем яхшылык кылмадым", - дияр".

Књргђнебезчђ, белем белђн генђ
ќђннђткђ кереп булмый, хђтта шул бе-
лемне башкаларга бирсђћ дђ. Њзећђ укы-
тучы-остаз эзлђгђндђ аныћ гыйлеменђ
тњгел, ђ шул гыйлем белђн гамђл кылуы-

на карарга кирђк. Хђдислђр џђм аятьлђ-
рне књп белсђк тђ, бездђ шућа галимнђр
юктыр, бђлки. Хђтта сахабђлђр дђ хђдис-
лђрне без белгђн кадђр яттан белмђгђн-
дер, лђкин алар љчен белњ тњгел гамђл
кылу мљџим булган. Язид ибн Сђлђмђ
пђйгамбђребез (с.г.в.) янына килеп: "И
Рђсњлуллаџ, мин синнђн бик књп хђдислђр
ишеттем, аларныћ башын яки ахырын
онытырмын дип куркам, шушы хђдислђ-
рне ќыеп куючы берђр сњзне љйрђт ђле
мића", - дип сорый. Пђйгамбђребез (с.г.в.)
аћа: "Белгђн хђдислђрећ белђн гамђл
кыл", - дип ќавап бирђ. Шулай итеп, кеше
яттан бер хђдис тђ белмђскђ, ђ њзе шулар
белђн яшђргђ мљмкин. Шулай ук кире-
сенчђ булуы да ихтимал...

Илнар хђзрђт ЗИННЂТУЛЛИН,
Мљгаллим Шђриф мђчете

имам-хатыйбы

Ислам дине турында соћгы ва-
кытларда бик књп сљйли башла-
дылар. Сњзлђре дђ тљрле,
берђњлђр сњксђлђр, икенчелђр
мактый. Дин белђн таныш бул-
маган кешелђр исђ кемгђ, нин-
ди сњзгђ ышанырга белми.
Књпчелек очракта ишеткђннђре
белђн књргђннђре туры килмђњ
аркасында аларда каршылык-
лы фикерлђр туа. Кызганычка,
бер тљрле сљйлђп, икенче тљрле
эшлђњче мљселманнар да бар.
Ђ бит нинди генђ матур сњзлђр
сљйлђсђк тђ, ђгђр алар гамђлл-
ђребез белђн туры килмђсђ,
сљйлђвебезнећ бернинди фай-
дасы да булмас.

 Чир килњен беребез дђ яратмый, ђ хаста-
ханђгђ йљрергђ Алла язмасын. Андагы кеше,
андагы чиратлар! Књптђн тњгел бер дустыма
хастаханђгђ барырга туры килде. Анда
књргђннђре, кешелђрнећ њз-њзлђрен тотышы,
ђдђпсезлеге аны бљтенлђй гаќђплђндергђн.
Ул  књргђннђре хакында мића да сљйлђде џђм
дин ђџеле буларак  фикерлђремне сорады.
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ТАМАШАЧЫГА МЉСЕЛМАН

КИНОСЫ КИРЂК

Мљселман киносы фести-
вале республикабызныћ
визит карточкасына ђве-
релде. Бу вакыйганы Ка-
зан халкы ел саен кљтеп
ала, фестиваль аркылы
Татарстан башкаласын
Россиядђ џђм чит
иллђрдђ дђ таный башла-
дылар.

Шунысы кызык, ел саен
мљселман киносыныћ нђрсђ ик-
ђнлеге турындагы сорау
књтђрелђ. Ислам цивилизация-
се  контекстында еш кына "ис-
лам" џђм "мљселман" тљшенчђ-
лђрен аерып куялар. Мђсђлђн,
ислам хокукы турында сњз алып
барганда еш кына доктриналь
хокукны, аныћ ислам дине иде-
алына туры килсен љчен  нинди
булырга тиешлеген  књз алдын-
да тоталар.  Ђ мљселман хокукы
турында сњз йљрткђндђ,
гадђттђ, мљселман иллђренећ
гамђлдђге законнары књз ал-
дында тотыла. Билгеле булган-
ча, ислам дљньясыныћ  књп кенђ
иллђренећ законнары кљнба-
тыш иллђре хокук системасы
йогынтысында  формалаша,
мђсђлђн, атаклы Наполеон Ко-
дексы.

Мондый ике тљсмерлелек
мђдђният љлкђсендђ дђ књренђ.
Быел ќђй Казан "Эрмитаж"
њзђгендђ  узган V&A Jameel Prize
Британия музее књргђзмђсе эк-
спонатлары да ислам дине ка-
нуннарын тњгел, ђ гомуми
мљселман мђдђнияте чынбар-
лыгын књрсђтђ. Књргђзмђдђ
рђсеме традицион Фђлистыйн
плиткасын хђтерлђткђн  тђм-
лђткечлђрдђн "келђм", Африка
мљселман халыклары бизђклђ-
рен хђтерлђткђн пластик бижу-
терия, заманча эшкђртелгђн

Казанда 5-11 нче сентябрь кљннђрендђ Х ха-
лыкара мљселман киносы фестивале узды.
Дљньяныћ тљрле почмакларыннан ќибђ-
релгђн 50 фильм тамашачы игътибарына
тђкъдим ителде. Ђхлак, гуманлылык, сабыр-
лык, гомумкешелек кыйммђтлђрен алга
сљрњче фильмнарга Казан тамашачысы яра-
тып йљрде.

Ђзербайќан келђмнђре џ.б.
књрсђтелде.  Кайбер эшлђр ис-
ламга бљтенлђй катнашы булма-
ган рђссамнарныкы иде.

Шулай итеп, "мљселман"
тљшенчђсе "ислам" тљшенчђ-
сеннђн књпкђ кићрђк булып
чыга. Мљселманча - теге яки бу
аспектта мљселман халыклары
чынбарлыгын чагылдыра. Ђ ис-
ламча -  ислам дине кануннары
белђн чиклђнђ. Џђм беренче
тљшенчђ икенчесен њз эченђ
ала.

Ислам киносы да бар. Бу,
беренче чиратта, пђйгам-
бђрлђр турындагы картиналар.
Кызганыч, лђкин мондый кино-
фильмнарны Россиядђ яшђњче-
лђрнећ књргђннђре юк дияр-
лек. Икенчедђн, бу ислам канун-
нары буенча тљшерелгђн тасма-
лар. Башкача ђйткђндђ, бу кар-
тиналарда хатын-кызларныћ
бер тотам чђче дђ књрсђтелми,
башкасы турында ђйтђсе дђ юк.
Мондый кинофильмны карау-
чыда кадр артында калганнар-
ныћ да ислам дине кануннары-
на туры килњенђ шик тумый.
Берничђ ел элек Согуд Гарђб-
станыныћ бер телеканалыннан
фильм карарга туры килде. Књз
алдыгызга китерегез: авыр эш
кљненнђн соћ ир кеше љенђ
кайта. Аны хатыны каршы ала.
Гадђти гаилђ сценасы. Лђкин,
актерлар тормышта ир белђн
хатын булмау сђбђпле, хатыны
ире белђн читтђрђк торып
сљйлђшђ, тулысынча хиќапка
теренеп. Гаилђдђ њзећне болай
тоту абсурд булса да, Согуд Га-
рђбстаныныћ ђхлак полиция-
сен сагайтырлык бернинди ко-
чаклашу, њбешњлђр юк.

Казан кинофестиваленећ
сайлап алу комиссиясенђ еш
кына мђгънђлђре буенча

"мљселман" тљшенчђсе белђн
бик аз бђйлђнештђ булган, гео-
графиясе  яки этник яктан гына
мљнђсђбђте булган хезмђтлђр
килђ. Мђсђлђн, ике ел элек фе-
стивальдђ "Аптека на Пролом-
ной" дип аталган атаклы Казан
аптекасы турындагы докумен-
таль фильм књрсђтелде. Њзган
ел Рудольф Нуриев  турында
"Мятежный демон" фильмы
тђкъдим ителде. Мондый филь-
мнарны фестивальгђ кертергђ
кирђкме? Бу - ќићел сорау
тњгел.

Конкурсантлар Казан кино-
форумына хезмђтлђрен ќи-
бђргђндђ мљселман киносы
сферасын кић мђгънђдђ - го-
мумкешелек, гуманлылык
мђгънђсендђ  аћлыйлар.  Фес-
тивальнећ пресс-релизында бо-
лай диелђ: "Фестивальгђ, автор-
ныћ нинди диннђн булуына ка-
рамастан,  тынычлык, башка
диннђргђ карата сабырлык, то-
лерантлык, тљрле миллђт кеше-
лђре арасында мљнђсђбђт-
лђрне књрсђтњче фильмнар
алына". Шућа књрђ фестивальгђ
"мљселман" тљшенчђсенђ бер-
нинди катнашы булмаган филь-
мнар  да элђгђ. Мђсђлђн, быел
кинофестивальдђ књчмђ цирк
актерларыныћ бер ђрмђн авы-
лында яшђњче балаларныћ
књћеллђрен књтђрњлђрен тас-
вирлаган  "И цирк приехал..."
фильмы тђкъдим ителде.
Мљселман киносына нинди
мљнђсђбђте бар бу фильмныћ?
Я, мђсђлђн, ТЮРКСОЙ  елы кы-
саларында тђкъдим ителгђн
бик яхшы "Я - хакас"  яки "Крик
Чайки" фильмнары. Бу фильм-
нар конкурстан тыш програм-
мада књрсђтелде.

Лђкин, икенче яктан, мон-
дый фильмнарны бары тик

аларныћ концептуаль яктан
туры килњ-килмђњлђре аша
гына кабул итђргђ кирђкми. Ка-
зан кинофестиваленећ мљџим
бер максаты - Татарстан кине-
матографын њстерњгђ булыш-
лык књрсђтњ. Шућа књрђ респуб-
ликаныћ профессиональ ширк-
ђтенђ  заманча кино дљньясы-
ныћ кић панорамасын књрсђ-
тергђ кирђк.

Мљселман киносын гомум-
кешелек киносы итеп аћлау Ка-
зан кинофестиваленећ "Мђдђ-
ниятлђр диалогы аша - диалог-
лар мђдђниятенђ" девизын тор-
мышка ашырырга булыша.
Чљнки кић мђгънђсендђ
мђдђниятлђр диалогы идеясен
ќђмгыятькђ ќиткергђн фильм-
нар бик кирђк. Алай да, ми-
немчђ, конкурс программасына
фильмнарны сайлап алганда,
мљселманча булган бљтен
нђрсђ гомумкешелекнеке була
ала, лђкин гомумкешелекнеке
булган бар нђрсђ дђ мљселман-
ча була алмый, дигђн тезистан
чыгып карарга кирђк. Ђ Казан
кинофестивале тамашачылар
игътибарына беренче чиратта
мљселман киносын тђкъдим
итђргђ тиеш.

Шулай итеп, безнећ дњрт
мђгънђви модус килеп чыга: ис-
лам киносы, йљз процент туры
килгђн мљселман киносы, шар-
тлы мљселман киносы џђм го-
мумкешелек киносы. Жюри бо-
ларны фильмнарны бђялђ-
гђндђ куллана алыр иде.

Казан кинофестиваленђ
сайлап алына торган фильмнар-
ныћ характерын билгелђњче
яшерен ике фильтр бар. Берен-
чедђн, картиналарда гомуми
кабул ителгђн этика кагыйдђл-
ђрен бозу булырга тиеш тњгел.
Мђсђлђн, сњгенњ сњзлђре. Фес-

"Сайлап алу турына 500 дђн
артык хезмђт кабул ителгђн
икђн, бу инде мљселман фести-
валенећ абруен књрсђтђ торган
фал. Ђлеге хезмђтлђрне кара-
ганнан соћ, мљселман дљньясы-
ныћ гаять бай икђненђ тагын
бер кат инанасыћ. Мљселман
дине, мђдђнияте белђн кызык-
сынучылар књп", - дип белдерде
танылган кинорежиссер, фести-
вальнећ жюри рђисе Хуќаколы
Нарлиев.

 Ќићњчелђр фестиваль-

нећ ябылу тантанасында игъ-
лан ителде:

"Ић яхшы кыска мет-
ражлы документаль
фильм" - "Калифорнийские
мусульмане" (режиссеры -
Суфиан Берричи, Франция);

"Ић яхшы тулы метраж-
лы документаль фильм" -
"Афганистан 2014 - в дета-
лях" (режиссерлары - Рази
Мохеби, Сойхела Мохеби,
Италия-Ђфганстан);

"Ић яхшы анимацион

фильм" - "Зилантовые сказ-
ки" (режиссеры Сергей Киат-
ров, Россия, Татарстан);

"Ић яхшы кыска мет-
ражлы уен фильмы" - "Фев-
раль" ( режиссеры - Руслан
Могамедов, Россия, Чечня);

"Ић яхшы оператор

эше"  - "Испытание" фильмы
операторы Леван Капанадзе
(режиссеры - Александр
Котт, Россия);

"Ић яхшы сценарий ав-
торы" - "Последняя останов-
ка" (режиссеры - Марсио
Кури, Бразилия);

ИСЛАМЧАМЫ, ЂЛЛЂ МЉСЕЛМАНЧАМЫ?
тивальгђ бљтен гаилђ белђн ка-
рап була алырлык фильмнар
гына кабул ителђ. Икенчедђн,
фильмнарныћ идея эчтђлеге
мљселман мђдђниятенђ каршы
юнђлтелгђн булырга тиеш
тњгел, чљнки бу очракта
мђдђниятлђр диалогы турында
бернинди дђ сњз була алмый.
2011 нче елда ић яхшы хатын-
кыз ролен башкарган љчен тљп
призны алган, элек порноактри-
са булган Сибель Кекилли уйна-
ган "Чужая" фильмы буенча га-
уга купканда нђкъ менђ шул
критерий бозылган иде. Џђм эш
монда актрисаныћ элек порно-
актриса булуында тњгел, ђ  аныћ
њзенећ џђм фильмныћ  исламга
каршы булуында.

Казан кинофестивале
њткђрелђ башлаганнан бирле
аныћ концепциясеннђн џђм
исеменнђн "мљселман" тљшенч-
ђсен алып ташлау талђплђре
булгалады. Бу мђсьђлђнећ кон-
цептуаль ягын бљтен кеше дђ
аћлап бетермђњдђн дђ килеп
чыгадыр, мљгаен. Ђ бђлки, кем-
гђдер мљселман кинофорумы
куйган билгеле бер ђхлакый
чиклђњлђр ошап бетмидер.

Башлангыч идеядђн баш
тартырга кирђкми, минемчђ.
Чљнки нђкъ менђ "мљселман"
тљшенчђсе Казан фестивален
њзенчђлекле итђ, аны Россиядђ
џђм чит иллђрдђ уза торган
башка кинофорумнардан
аерып тора. Башкача булганда
ул югалып калырга мљмкин. Ал-
лага шљкер, ђлегђ моны респуб-
ликада яхшы аћлыйлар.

                                                        Рљстђм
хђзрђт БАТРОВ,

                                  Татарстан
мљфтиенећ беренче

урынбасары

"Ић яхшы хатын-кыз ро-
лен башкаручы" - Тамара
Миронова ("Бабу", режиссе-
ры - Андрей Гребенкин, Бе-
лоруссия);

"Ић яхшы ир-ат ролен
башкаручы" - Даниил Шиџа-
пов ("Корбан-роман", режис-
серы - Салават Юзеев, Рос-
сия, Татарстан);

"Ић яхшы режиссер" -
Октай Мир-Касыйм ("Уме-
реть отмщенным. Письма из
прошлого", Ђзербайќан);
Салем Салаватти ("Прошлой
зимой", Иран).

Мљселман киносы юби-
лей  фестиваленећ  гран-
приена "Путь Халимы" (ре-
жиссеры - Арсен Антон Ос-
тойич, Хорватия) фильмы
лаек булды.
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"БЕЗНЕЋ ЭШЛИСЕ КИЛЂ"

 - Фестивальныћ тљп мак-
саты - Россия мљселманнарын
дљнья галимнђре белђн та-
ныштыру иде. Кызганычка,
безнећ мљселманнар чын га-
лимнђрнећ бик азын гына
белђлђр. Ничек ђйтђлђр ђле,
ат булмаган авылда ишђклђ-
рне ат дип йљртђлђр, дилђр-
ме? Шуныћ кебек мљселман-
нар њз геройларын - чын га-
лимнђрне белмђсђ, алар
рђтле белеме дђ булмаган,
исламны дљрес итеп ќиткер-
мђњче кешелђрне галимгђ са-
нарга мљмкин. Шулай ук бе-
лем, мђгълњмат туплау
ќђџђтеннђн дђ фестиваль-
нећ ђџђмияте зур булды.

Кешене алырга гына
тњгел, бирергђ дђ љйрђтергђ кирђк. Фес-
тиваль кысаларында без бер авыру бала
љчен ярдђм сорап мљрђќђгать иттек. Аны
Германиягђ, Гамбург шђџђренђ операция
ясатырга озатырга акча кирђк. Ике кљн
дђвамында кирђкле сумманы ќыйнап, ба-
ланыћ гаилђсенђ тапшырдык. Минемчђ,
яшьлђрне мондый изге гамђлгђ тарту да
бик мљџим.

Онлайн-фестиваль 5 тематик блоктан
(тарих, ислам икътисады, фикыџ, гакыйдђ,
спорт) торды. Исђплђњлђр буенча, фести-
вальдђ барлыгы 32 мећ кеше катнашты.
Безне саннар белђн шаккатырырга тыры-
шуда гаеплђњчелђр белђн килешмим,
чљнки ић ђњвђл чыгышларныћ тирђн эчт-
ђлекле булуына игътибар иттек. Њзебезне-
келђрдђн Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин, Татарстан Диния нђзарђте-
нећ дђгъвђт бњлеге белгече Тимергали
хђзрђт Юлдашев, Татарстан Дђњлђт Сове-
ты депутаты Фђрит Мифтахов, Мђскђњ
шђџђре џђм Њзђк тљбђк Диния нђзарђте
рђисе мљфти Ђлбир хђзрђт Крганов, Хан-
ты-Манси округы мљфтие Таџир Саматов,
Коми мљфтие Вђлиђхмђт хђзрђт Гаязовлар
чыгышлары тђкъдим ителде. Россия белђн
Украина арасында киеренкелек булуга ка-
рамастан, Украина мљфтиенећ дђ чыгы-
шын тыћлау насыйп булды. Лекциялђр
гарђп, фарсы, инглиз, рус, татар теллђ-
рендђ барды, књбесе синхрон тђрќемђ
ителде.

-  Мондый чараны оештыру, аћла-
вымча, техник яктан шактый катлаулы
эш...

- Ђйе, чит ил галимнђре белђн
элемтђгђ керњ њзе њк ќићеллђрдђн тњгел.
Безнећ  бит мљселманнарыбызга
дљньякњлђм танылган дин белгече, ислам
фђннђре докторы Сђет Фуда кебек галим-
нђрне књрсђтђсебез килде. Кљньяк Афри-
ка, Иордания, Сњрия галимнђре чыгыш яса-
ды. Љстђвенђ, кайбер иллђрдђ тыныч та
тњгел. Сугыш барган Сњриядђ утны љзеп
куйгач, ике сђгать кљтеп торырга туры кил-
де.

- Фестиваль турында мљселман-
нарныћ фикерлђренђ ђйлђнеп кайт-
сак...

- Дљресен ђйткђндђ, без шулкадђр
ућай тђэсирлђр булыр дип кљтмђгђн идек.
Социаль челтђрдђ, адреска, шђхсђн њзе-
безгђ язылганнарныћ 98 проценты -
рђхмђт сњзлђре. Чыгышларныћ видеояз-
маларын интернетка урнаштыруыбызны
сорыйлар. Шулардан чыгып, безнећ мљсел-
маннарга мондый дђреслђр ќитми икђн,
дигђн нђтиќђгђ килдек. Џђм алга таба да
онлайн-фестивальлђрне даими оештырып
торырга ниятлибез. Мљселманнар, бигрђк
тђ яшьлђребез гыйлемле дин ђџеллђрен
књбрђк белђ башлар, иншђ Аллаџ.

Ђ тђнкыйтькђ килгђндђ, књп инде
алар бездђ. Бу - љммђтнећ тљп проблема-
ларыныћ берсе. "Ничек дљрес эшлђргђ
кирђклеген белњче"лђргђ ђйтђсе килгђн
сњзем шул: рђхим итеп, сез дђ њз фестива-
легезне оештырыгыз, без моћа шатланыр-
быз гына.

- Марсель, син бљтен эшкђ дђ зур-
дан кубып тотына торган кеше, ахры.
Мин моны онлайн-фестивальдђн генђ
чыгып ђйтмим. Татарстан белђн чикл-
ђнмичђ, Россия мљселман яшьлђре бер-
леген оештырып куйдыћ ђнђ...

- Аллаџ телђгђн кешесен књтђрђ, тел-
ђгђнен тљшерђ. Ниндидер титулларга ом-
тылу юк, безнећ эшлисе килђ - бары шул
гына. Аннары мин зур проектлар белђн
шљгыльлђнергђ яратам. Эшлђгђч эшлђгђч,
яхшы итеп, масштаблы итеп эшлђргђ инде
аны. Ђ Россия мљселман яшьлђре берле-
ген мђрхњм Вђлиулла хђзрђт Якупов оеш-
тырган иде. Хђзерге вакытта тљрле
тљбђклђрдђ аныћ бњлекчђлђрен оештыру
љстендђ эшлибез. Мђскђњ, Чувашстан, Ма-
рий-Эл Республикасы, Комида бњлеклђре-
без эшли башлады. Якын арада Оренбург
љлкђсендђ, Ханты-Манси џђм Санкт-Петер-
бургта ачылырга тиеш. Без хђзер Кавказ-
дагы яшьлђр оешмалары белђн хезмђттђ-
шлек итђ башладык. Берлекнећ вице-пре-
зиденты Артур Фђтхетдинов књптђн тњгел
Дагыстанда, Махачкалада булып, мљсел-
ман яшьлђре оешмалары вђкиллђре
белђн очрашып, андагы ислам инфрасрук-
турасы белђн танышып кайтты. Мин њзем
ќђй кљне Чечняда булдым. Хђзер арала-
шып торабыз, тђќрибђ алмашабыз. Идел

буе џђм Кавказ мљселман яшьлђре љчен
бер чара уздырырга дигђн ниятебез дђ
бар.

Ђ кљндђлек эшебез мљселман яшьлђ-
ре белђн эшлђњдђн гыйбарђт. 1 нче сен-
тябрьдђн, берлеккђ актив мљселман яшь-
лђрен ќђлеп итњ максатыннан, волонтер-
ларыбыз, чакыру кђгазьлђре тотып, югары
уку йортларына чыкты. Студентлар алдын-
да лекциялђр дђ укырга ќыенабыз.

- Ул актив яшьлђргђ нђрсђ тђкъдим
итђсез?

- Беренчедђн, гыйлем. Алар љчен уку
залы, китапханђбез бар. Татар, гарђп,
тљрек, фарсы, инглиз теллђре буенча
тњлђњсез курслар оештырачакбыз. Замана
мљселман яшьлђре коучинглар, бизнес-
тренингларга мохтаќ, њз эшлђрен ачарга
ниятлђњчелђр књп бит хђзер, без аларга
ярдђм итђргђ телибез. Тљрле тњлђњсез кур-
слар оештырырга исђбебез бар. Намаз
укырга љйрђтњ, Коръђн уку курслары оеш-
тырачакбыз. Дђреслђр џђр ќомгада Ди-
ния нђзарђте бинасында (Казан, Лобачев-

   Марсель САБИРОВ:

КАФЕЛАРНЫ ХЂЛЂЛЛЕККЂ ТИКШЕРЂЛЂР
Россия мљселман яшьлђре берлеге ТР МДНнећ "Хђлђл" стандартлар ко-

митеты белђн берлектђ Казанныћ ќђмђгать туклану урыннарында динебез
кушканча туклану ни рђвешле оештырылганны тикшерњ айлыгын игълан итте.
5 сентябрьдђ мљселман яшьлђре беренче рейдка чыктылар. Алар оешмалар-
да хђлђл ризыкларныћ сыйфат сертификатлары белђн таныштылар, шулай ук
хезмђткђрлђр арасында хђлђл белђн хђрамныћ аермасына кагылышлы со-
раштыру уздырдылар. Рейд вакытында кайбер кафеларда итлђрнећ кайдан
џђм кемнђн алынуы билгесез булуы ачыкланган.

Рейдлар алга таба да дђвам итђчђк.
ЯШЬЛЂР ЭКСТРЕМИЗМГА КАРШЫ

ТР МДН џђм Татарстан митрополиясенећ яшьлђр белђн эшлђњ бњлеклђре,
яџњди џђм католик динен тотучылар белђн берлектђ "Экстремизмга - юк!" ай-
лыгы кысаларында велоузыш њткђрде. Ђлеге уртак  чара  Татарстанда тљрле
дин вђкиллђренећ њзара килешеп, тату яшђњлђрен, шул ук вакытта татарстан-
лыларныћ экстремизм кебек тискђре књренешлђргђ каршы булуларын књрсђтте.

Яшьлђр тљркемнђре тљрле урыннардан: мљселманнар - Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте бинасы, православие вђкиллђре - Татарстан митро-
полиясе бинасы, католиклар џђм яџњдилђр њз гыйбадђтханђлђре яныннан куз-
галып китте. Барлык катнашучылар "Казан" ЗАГСы янында  очрашып, тыныч-
лыкны саклауга багышланган флешмобта катнашты.

Акцияне оештыру, њткђрњ турында мђгълњматлар, фотолар "#мы_за_мир!"
и "#We_are_for_peace!" хэштег атамалары астында социаль челтђрлђрдђ урнаш-
тырылды.

ВЂЛИУЛЛА ХЂЗРЂТНЕЋ МИРАСЫН САКЛЫЙЛАР
Россия мљселман яшьлђре берлеге активистлары Вђлиулла хђзрђт Яку-

повныћ "К пророческому Исламу" хезмђтен аудиокитап форматында язды-
рып, социаль челтђргђ урнаштырды. Яшьлђр фикеренчђ, Россия џђм Татар-
станда ислам дине њсешенђ њзеннђн зур љлеш керткђн татар дин тђгълимат-
чысыныћ фикерлђре бу хезмђттђ бљтен тулылыгы белђн чагылыш тапкан. "Без
љзеклђрне Вђлиулла хђзрђт њзе исђн чагында бњлђк итеп калдырган китаптан
укыдык", - ди Россия мљселман яшьлђре берлеге активисты Илнур Нуриев.

Социаль челтђрдђге vk.com/valiulla_hazrat тљркемендђ шулай ук Вђли-
улла хђзрђтнећ чыгышлары, вђгазьлђре џђм фотографиялђре дђ урын ала-
чак. Хђзрђтнећ туган кљнендђ мљселман яшьлђре барлык мљселманнарга аныћ
рухына багышлап дога кылуны сорап мљрђќђгать иткђннђр иде.

Мђгълњматлар Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтенећ рђсми сайтыннан

(dumrt.ru) алынды

Соћгы вакытта Россия мљселман яшьлђре берлеге бик нык актив-
лашып китте. Џич кљтелмђгђн башлангычлар, зур масштаблы чара-
лар белђн  шаккатырып кына торалар. 1-15 нче август кљннђрендђ
дљньяда беренче тапкыр (!) оештырылган мљселман онлайн-фес-
тивале дђ шундыйлар рђтеннђн иде. Берлекнећ моћа батырчылык
итеп тотынуына кемнђрдер соклануын белдерсђ, тђнкыйтьлђњчелђр
дђ табылды. "Ђ њзегез онлайн-фестивальгђ нинди бђя бирдегез?"-
дигђн сорау белђн без Россия Мљселман яшьлђре берлеге прези-
денты Марсель САБИРОВка мљрђќђгать иттек.

ский ур., 6 нчы йорт) 18.00 сђгатьтђ башла-
на. Безнећ яћалыклар белђн smmrf.ru  сай-
тыннан, http://vk.com/islam_allah1 тљрке-
мебездђ танышып барырга мљмкин.

- Марсель, яшьлђрне таныштыру-
кавыштыру мђсьђлђсе турында да уй-
ланганыћ юкмы?

- Мин андый проблема књрмим. Бeз
бит XXI гасырда яшибез, бљтен кеше интер-
нетта утыра, язышалар, танышалар...
Яшьлђр оешмасы ић авырткан ќирлђрне
дђваларга керешергђ тиеш дип саныйм.
Болар, ђйткђнемчђ, белем бирњ, мљселман
инфраструктурасын булдыру, мљселман-
нарныћ ялларын оештыру, "Мљселман
ышаныч телефоны"н (202-4-202) эшлђтњне
дђвам итњ, волонтерлар командасын туп-
лау. Мљселманнар ќђмгыятьтђ њзлђрен
ялгыз хис итмђскђ тиеш. Алдынгы фикер-
ле, актив яшьлђр командасы, иншђ Аллаџ,
џђр яшь мљселманга барып ќитђчђк.

Ђћгђмђдђш -
Нђњбђџар КЂБИРОВА
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"АШЫГУЧЫ, ТАРАТУЧЫ, ЧЂЧЊЧЕ БУЛМАГЫЗ!"
Элек дљнья башкача булган: бер авылдагы
хђлне икенче авылда белмичђ дђ калганнар,
икенче тљбђктђ булган хђллђр кешелђргђ
бљтенлђй килеп ирешмђгђн, ђ башка иллђрдђ-
ге вакыйгаларны алар књз алларына да китерђ
алмаган. Хђзер исђ башкача: бљтен дљнья
хђллђрен сђгате-минуты белђн белеп була,
хђбђрлђр, вакыйгалар тиз тарала. Араларын-
да дљресе дђ, ялганы да бар. Пђйгамбђребез
(с.г.в.) юкка гына: "Ялганчыга ђйлђнер љчен ке-
шегђ бљтен ишеткђнен сљйлђп йљрњ дђ ќитђ", -
димђгђндер.

Ничек кенђ булмасын, дљньяда булган тљрле
фетнђлђр, буталчыклыклар, чуалышлар, бђре-
лешлђр, тарткалашулар - барысы да књз алдыбызда.
Ђлхђмдњлиллђџ, бездђ тыныч, иминлек, фетнђлђр
юк. Ђмма дљньяда элек бик тыныч булган урыннар,
иллђр хђзер фетнђлђр белђн тулган. Шућа књрђ,
бездђ фетнђ булмаса да, барыбер сак булырга, аћа
юл куймаска, фетнђ чыгарырга телђњчелђргђ сукыр-
ларча иярмђскђ, аныћ зарары хакында белеп торыр-
га кирђк. Башкалардан гыйбрђт ала белгђн кеше
бђхетле. Ђйе, гыйбрђт алырга телђсђк, гыйбрђтлђр
књп ул. Хђтта бер догада: "Берђр кавемгђ фетнђ би-
рергђ телђсђћ, мине фетнђгђ дучар итмичђ вафат
ит", - диелђ. Књрђбез, бу дога тыныч хђлдђ вафат бу-
луны фетнђгђ элђгњгђ караганда љстен књрергђ
љйрђтђ.

Фетнђ булганда, ашыгып, ахырын, нђтиќђсен
уйламыйча эш итњ - акылсызлык билгесе... Коръђн
мђсьђлђсе белђн бђйле фетнђ, михнђт чорында
имам Ђхмђд янына бер тљркем кеше килеп керђлђр
дђ болай дилђр: "Коръђнгђ дљрес ышанмаучылар
таралды, патша да шул якка авышты, без андый баш-
лык телђмибез!" Имам Ђхмђд аларны тынычланды-
рырга тырыша: "Књћелегез белђн кабул итмђгез,
лђкин буйсынудан чыкмагыз, мљселманнар арасын
бњлмђгез. Њзегезнећ дђ, сезгђ иярњче мљселманнар-
ныћ да канын тњгњгђ сђбђпче булмагыз. Эшегезнећ
ахырын уйлагыз!" Лђкин аныћ сњзлђрен кабул ит-
милђр. Ахырда кемнедер њтерђлђр, кемдер диненђ
кимчелек китерђ, кемдер башка зыян књрђ -файда
гына булмый. Шућа књрђ фетнђле заманда ашыгып,
хљкем чыгарырга, карар кабул итђргђ, нђрсђ дђ бул-
са эшлђп ташларга ярамый. "Шик-шљбџђле эшлђр
килер, сез ул вакытта ашыкмагыз. Начар эштђ юл-
башчы булуыћа караганда, яхшы эштђ иярњче бу-
луыћ хђерлерђк", - дип ђйтеп калдырган Габдуллаџ
бин Мђсгуд исемле сахабђ. Икенче сахабђ - Гали бин
Ђбњ Талиб фетнђгђ катышудан кисђтеп болай ди:
"Ашыгучы, таратучы, чђчњче булмагыз!" Ягъни ашык-
маска, нђтиќђсен уйларга, њлчђргђ куша, фетнђле
вакытта сњз таратучы булудан кисђтђ, фетнђ утына
љрњче булмаска џђм фетнђ орлыкларын чђчмђскђ,
њстермђскђ куша. Фетнђ вакытында ић хђерле кеше
- ић хђрђкђтсез кеше, диде пђйгамбђребез (с.г.в.):
"Фетнђлђр ќитђр. Шул вакытта утырып торучы - ба-
сып торучыдан, басып торучы - атлап баручыдан, ат-
лап баручы йљгерњчедђн хђерлерђк булыр".

Еш кына пђйгамбђребезнећ догаларында да
фетнђлђрдђн Аллаџка сыену сњзлђрен књрђбез. Ни

љчен? Чљнки фетнђ бик зыянлы, бик зарарлы нђрсђ.
Шуларныћ кайберлђрен карап њтђргђ кирђк:

1. Беренче зыян: гыйбадђттђн - тљп максаттан
аера. Фетнђ килсђ, кеше, књп очракта, тњзђ алмый,
тыныч кына гыйбадђтендђ булмый, фетнђгђ кушы-
ласы килђ башлый. Кљнен-тљнен шул фетнђ турын-
да сљйлђп уздыра, башы шул фетнђ белђн каткан
була. Бик аз кеше тынычлыгын саклап кала ала. Шућа
књрђ дђ пђйгамбђребез(с.г.в.) њзенећ бер хђдисендђ:
"Фетнђ вакытын гыйбадђттђ њткђрњче кеше минем
яныма књчеп килгђн кеше кебек саваплы булыр", -
ди. Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.) юлы исђ фетнђ вакы-
тында њзећне генђ белеп, гыйбадђткђ бирелњ. Бер-
вакыт пђйгамбђребез (с.г.в.), тљнлђ уянып, болай ди:
"Сњбхђђналлаџ! Књпме хђзинђлђр ићде! Књпме
фетнђлђр ићде! Бњлмђлђр хуќаларын уятыгыз (ха-
тыннарын књздђ тота), намаз укысыннар!" - ди. Ђбњ
Џњрайра ђйткђн: "Фетнђ килер, шул фетнђдђн батып
њлњченећ догасы сыман дога гына коткарыр!" Ђнђ
никадђр ихласлык, никадђр бирелњ белђн дога кылу
кирђк!

2. Икенче зыян: фетнђ кешелђрне галимнђрдђн
ерагайта. Чљнки џђркем њзен карар чыгарырлык
кеше итеп књрђ башлый, њзен акыллыга чутлый. Га-
лимнђргђ тел-теш тидерђ башлыйлар, аларны ким-
сетђлђр, њзлђрен файдалырак итеп књрђлђр. Юкса
пђйгамбђребез (с.г.в.) ђйтеп калдырган: "Кечелђре-
безгђ мђрхђмђтле, олыларыбызга хљрмђтле булма-
ган, галимнђребезнећ хакын белмђгђн кеше минем
љммђтемнђн тњгел".

3. Љченче зыян: ахмакларныћ љскђ чыгуы. Га-
лимнђргђ таянмагач, ахмаклар, наданнар љстен чыга
башлый. Шућа књрђ галимнђр ђйтђ: "Фетнђ чыкса,
акыллылар ахмакларны туктатудан гаќиз булыр-

лар". Ахмаклар гыйлемгђ таянып эш итмилђр, ђ
хискђ бирелђлђр. Белем урынына алар тойгыга тая-
налар. Алар булган фетнђне туктасы урынга аны ар-
ттыралар гына.

4. Дњртенче зыян: хаклык белђн ялган буталу.
Гомумђн, фетнђ књп буталчыклыкларга сђбђп була.
Кешенећ диненђ зыян килђ, фетнђ сђбђпле ул ди-
нен сата яки югалта. Дђќќал фетнђсен генђ кара-
сак та, хђдислђрдђ аннан кисђтњгђ карамастан, аныћ
сыйфатлары билгеле булуга карамастан, књпме кеше
алданып, аћа иярђчђк. Фетнђ вакытында кеше њте-
релђ: њлњче ни љчен њлгђнен, њтерњче ни љчен њтерг-
ђнен белми. Фетнђ вакытында кеше каны бик очсыз-
га ђйлђнђ. "Сукыр байрак астында сугышып њлгђн
кеше ќаџилият њлеме белђн њлде", - ди пђйгамбђ-
ребез (с.г.в.). Сукыр, ягъни, билгесез хђл, аћлаешсыз
сугыш, фетнђ артында кем тора, нинди максатлар
тора - болар бљтенесе дђ караћгы. Ђ бњген карасак,
књпме сугыш нђкъ менђ пђйгамбђребез (с.г.в.)
ђйткђнчђ "сукыр байрак" астында бара. Бер кеше
ибне Гомђргђ, мића гыйлем язып ќибђр ђле, дип хат
яза. Ибне Гомђр ќавабында болай ди: "Гыйлем ул
бик књп, лђкин шуны тыћла: "Ђгђр Аллаџы Тђгалђне,
кулыћны кеше каныннан, карыныћны кеше малын-
нан, телећне кеше абруеннан саклаган килеш,
мљселман ќђмђгате арасында булып очрата алсаћ -
эшлђ", - дип язып ќибђрђ.

5. Бишенче зыян: фетнђ яшьлђрне хак юлдан
яздыру чарасы. Яшьлђр љммђтнећ килђчђге, џђм
фетнђлђр артында торучылар њз ятьмђлђренђ нђкъ
яшьлђрне элђктерергђ телилђр. Гадђти вакытта бу
авыррак, ђ менђ фетнђле, буталчык заманда яшьлђ-
рне алдау ќићел. Тђќрибђлђре, гыйлемнђре булма-
ган яшьлђрне тљрле матур сњзлђр, кызык фикерлђр
белђн ияртђлђр. Мутарриф бин Габдуллаџ исемле
бер тђбигыйн сљйли: "Яшьрђк вакытымда Зђйд бин
Сухан янына килђ идем. Ул бик књркђм вђгазьлђр
сљйли иде. Ђ кљннђрдђн бер кљнне килсђм, кулында
бер кђгазь књрдем, анда мондыйрак сњзлђр язылган
иде: "Аллаџ - раббыбыз, Мљхђммђд - пђйгамбђребез,
Коръђн - юлбашчыбыз, безнећ белђн булган кеше
белђн без бергђ, безнећ белђн булмаганга без кар-
шы". Џђм ул џђрберебез янына килеп, укытып, шуны
таныйсыћмы, шушы килешњне кабул итђсећме, дип
сорады. Бљтенесе дђ, ђйе, диде. Минем яныма килеп
тђ шул сорауны бирде. "Юк",- дидем. "Нигђ?" - дип
сорады. "Миннђн Аллаџы Тђгалђ њзенећ Китабында
инде бер килешњ алды, минем Аллаџы килешњеннђн
башка бер килешњ уйлап чыгарасым юк", - дидем. Бу
сњзлђремне ишеткђч, башкалар да њз сњзлђреннђн
кире кайттылар, саннары 30 кешегђ якын иде".

Хђзер дђ яшьлђрне коткыга салып, котыртып,
тљрле яшерен оешмаларга, партиялђргђ, фир-
калђргђ љстерђњчелђр бар, болар фетнђ орлыкла-
рын чђчњчелђр, сак булырга кирђк, фетнђ килеп
ќиткђч, аннан ќићел генђ котылып булмый.

Аллаџы Тђгалђ ачык, яшерен фетнђлђрнећ
џђммђсеннђн дђ безне Њз саклавы белђн сакласын,
хакны хак итеп танырга џђм аћа иярергђ, ђ батыл-
ныћ ялган икђнен књрергђ џђм аннан читлђшергђ
насыйп итсен.

Фатих ХЂБИБ ђзерлђде

ЭЧЕЋ НИНДИ – СЊЗЕЋ ШУНДЫЙ
Локман Хђкимгђ хуќасы: "Бер са-
рык суеп, ић тђмле ќиреннђн ике
кисђк пешереп кил", - диде. Локман
Хђким сарыкныћ теле белђн
йљрђген пешереп алып килде. Бер-
ничђ кљннђн соћ: "Йђ, Локман, куй-
ныћ ић тђмсез ђгъзасыннан ике
кисђк пешереп алып кил", - диде.

Локман Хђким янђ тел белђн йљрђк
пешереп алып килде. Хуќасы:
"Лђззђтле ђгъзасыннан дисђм дђ,
тђмсез ђгъзасыннан дисђм дђ тел белђн

йљрђк пешереп алып килдећ. Ни љчен
алай иттећ?"- дип сорады. "Йђ, хуќам,
хайванныћ я кешенећ теле белђн
йљрђге яхшы булса - њзе дђ яхшы булыр,
ђмма теле белђн йљрђге яман булса - њзе
дђ яман булыр", - диде.

Књћелдђ нинди агач њссђ, телдђ шул
агачныћ ќимешлђре. Књћелендђ ямь-
сезлек агачы булган кеше башкалар ту-
рында яхшы итеп уйлый да, сљйли дђ,
аларны бђяли дђ белми. Юньсезлек акы-
лын да ала. Акылы булса, башкаларга
њзеннђн чыгып бђя биргђнен аћлар иде.

Пђйгамбђребез (с.г.в.) сахабђлђр белђн
утырганда Ђбњ Бђкер (р.г.) килеп керђ
џђм болай ди: "Йђ, Рђсњлуллаџ, син нин-
ди књркђм, синнђн нур бљркелђ, син ке-
шелђргђ изгелек, матурлык таратасыћ".
"Хак ђйтђсећ", - ди Пђйгамбђребез
(с.г.в.). Бераздан кара кљеп бер кеше ки-
леп керђ дђ кычкырып ќибђрђ: "Йђ,
Мљхђммђд, син нинди юньсез кеше, син
начарлык таратасыћ, кешелђр арасын
бозасыћ". "Хак сљйлисећ", - ди Рђсњлул-
лаџ (с.г.в.). Сахабђлђр аптырашып: "Ни
љчен син икесенђ дђ бер тљрле ќавап

бирдећ?" - дигђч, пђйгамбђребез (с.г.в.)
елмаеп болай дип ќавап бирђ: "Алар
бит икесе дђ мића тњгел, њзлђренђ бђя
бирделђр. Кешенећ эче нинди - сњзе
шундый. Ђбњ Бђкер - саф књћелле, изге
кеше, ул башкаларда да шуны књрђ. Ђ
теге кеше гомере буе кешелђрне дош-
манлаштырып, сугыштырып, шуннан
тђм табып яшђњче, башкаларда да
њзендђ булган сыйфатларны књрђ".

Ќђлил хђзрђт ФАЗЛЫЕВныћ
"Локман Хђким нђсыйхђтлђре"

китабыннан
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ЕЛМАЮ ДА САДАКА

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

ЧЂЧЂКЛЕ
ЙОРТ СИХЂТЕ

Яздан алып кара кљзгђ чаклы чђчђклђргђ књмелеп утырган
Убидагы "Ќылы йорт" социаль приютын књрњчелђр аны нђкъ шу-
лай атыйлар да.

Приют хезмђткђрлђре "Ќылы  йорт"ны тышкы яктан гына
тњгел, эшчђнлеге ягыннан да гњзђл итђргђ тырышалар. Чљнки
анда тормышыбыз чђчђклђре булган балалар тђрбиялђнђ. Гаи-
лђлђрендђ авыр хђллђргђ калып, ярдђмгђ мохтаќ булган бала-
ларныћ вакытлыча сыену урыны ул. Биредђ алар  алты айдан
алып бер елга кадђр тђрбиялђнђлђр.  Социаль яклау идарђсенећ
"Гаилђ Џђм балалар" бњлеге тырышлыгы белђн гаилђдђ ућай шар-
тлар тудырылгач, яћадан гаилђлђренђ кайтарылалар. Бњгенге
кљндђ  биредђ  Казаннан,  Кама  Тамагы,  Ђлмђт,  Мљслим,  Буа,
Тђтеш районнарыннан килњчелђр џђм њзебезнекелђр - барлыгы
сигез бала бар.

 - Балалар безгђ килгђндђ агрессив, тиз кызып китњчђн бу-
лалар. Алар белђн тђрбиячелђр, укытучылар бергђлђп эшлибез.
Тљрле физик књнегњлђр, арттерапия, бассейн кљтелгђн нђтиќ-
ђлђрне бирђ, - ди психолог Гљлназ Ханбикова.

Ќђйге  каникул  кљннђрендђ  балалар  Ульяновск ,  Казан
шђџђрлђрендђ экскурсиядђ булганнар, Иске Шђйморза авылы му-
зеен  карап  кайтканнар ,  Апас  районындагы  лагерьда  ял
иткђннђр. Без килгђн кљнне аларга район мљхтђсибе Рљстђм
Рђкыйпов, Хамит хаќи Мљхђммђтшин, Иске Чњпрђле авылы има-
мы  Ђмир  хаќи  Аббазов  тђм-томнар  китергђннђр  иде .
Књчтђнђчлђр белђн сыйланган сабыйларныћ куанычларын књрњ
љлкђннђргђ дђ рђхђтлек бирде.

 - Сез бездђ беренче тапкыр гына тњгел. Балаларны сљенде-
реп торганыгыз љчен сезгђ, шулай ук эшмђкђрлђр Солтан Та-
ќетдиновлар гаилђсенђ, башка райондашларга олы рђхмђте-
безне ќиткерђбез, - диде приют деректоры Зинаида Пелекейки-
на.

Сания ШЂРЂПОВА,
Чњпрђле районы.

"ЉРКЕШТЕР – ДЂГЪВЂТ КАЛАСЫ..."
Кукмара районы Љркеш

авылыныћ хђтфђ болынына ул
кљнне халык агылды да агылды
гына. Болын књз ачып йомган
арада аклыкка књмелде: "Фђни-
ябикђ" мђдрђсђсендђге мљсел-
ман ќђйлђвендђ ќђй буе дин ни-
гезлђрен љйрђнгђн, берсеннђн-
берсе мђгълњматлы, кызыклы
очрашуларныћ њзђгендђ кайна-
ган яшьлђр "Имандыр - дљнья
тоткасы, Љркештер - дђгъвђт
каласы" дип язылган футболка-
лардан чыгуга, мђйданга њзгђ
бер нур, тантана ићде. Бала-
лар, яшњсмерлђр љчен спорт
ярышлары, уеннар њткђрњ, чы-
гышлар ясау љчен бљтен шарт-
лары китереп ќиџазландырыл-
ган мђйдан љстендђ Корьђн
аџђћнђре таралуга, књћелне
рђхђтлек билђп алды...

Њзлђренђ лаеклы алмаш
булып њсњче яшь буын шатлы-
гын уртаклашырга елдагыча
район имамнары да ќыелган.
Авылныћ њзидарђ ќитђкчесе
Илгиз Мансур улы Ярмљхђммђ-
тов тирђ-якта матур эшлђре
белђн халык теленђ кергђн
ќыен эшенђ матур телђклђ-
рен ќиткерде. Район мљхтђси-
бе Зиннур хђзрђт Сђмигуллин-
ныћ да њтемле вђгазе, нђсыйхђ-
те нур љстенђ нур булды.

Бер-бер артлы уеннар,
ярышлар, чыгышлар игълан
ителњгђ, мђйданнан балалар,
яшњсмерлђр љзелмђде. Нигђ ђле
авылдашлар, якташлар алдын-
да сђлђтећне, мљмкинлеклђ-

рећне сынап, имтихан тот-
маска?! "Фђниябикђ" мђдрђ-
сђсенђ ќђй буе сабакка йљргђн
авыл балалары да, озын ялга
дип кунакка кайтучылар да ка-
никулларыныћ файдалы џђм
књћелле њтњен расладылар би-
редђ: кем Корьђн укып
књрсђтте, дљрес џђм матур
итеп азан ђйтњчелђр, тиз ара-
да намаз тђртиплђрен
љйрђнњчелђр - џђммђсе остаз-
лар тарафыннан лаеклы бђя-
сен ишетте, тљрле номинаци-
ялђрдђ ќићеп, Фђния ханым ку-
лыннан матур бњлђклђр алды.

- Бу ќыенга быел тугызын-
чы тапкыр ќыелуыбыз. Без аћа
ел буе ђзерлђнђбез. Халыкны,
бигрђк тђ балаларны тђрбия-
лђњнећ, дин-исламыбыз хакый-
катьлђрен ирештерњнећ
њтемле, сыналган алымы дип
карыйбыз. Ђлхђмдњлиллђџ,
мђдрђсђ ишеге каникулларда
ябылып тормый: ике малай ки-
лђме, сыйныфлары белђн њк ки-
лђлђрме, намаз тђртиплђренђ
љйрђтеп, сабак биреп, чђй эчер-
теп, књћеллђрен књреп озата-
быз. Уку-укыту, тђрбия књпьяк-
лы. Яшњсмерлђрнећ танып-бе-
лњен, дљньяга карашын
кићђйтњ тарихыбызны, мира-
сыбызны љйрђтњ белђн бђйлђп
алып барыла. Быелгы ќђй-
лђвебез аеруча кызыклы, ма-
выктыргыч очрашуларга,
фђнни яктан бик мђгълњмат-
лы конференциялђргђ мул бул-
ды. Мђдђният елы кысаларын-

да 4 конференция уздырдык. Та-
тарстан Фђннђр академия-
сеннђн галимђ Фирдђвес ханым
Гарипова, ќђмђгать эшлеклесе,
язучы, тарихчы галимђ Фђњзия
ханым Бђйрђмова, "Безнећ ми-
рас" журналы мљхђррире, язучы
Лђбиб Лерон белђн очрашулар
яшь књћеллђргђ гомерлеккђ
уелырлык булды.

Ќђйлђњдђ "Мљхђммђдия",
Ислам динен кабул итњгђ 1000 ел
исемендђге мђдрђсђ шђкертлђ-
ре балаларга тырышып сабак
биреп кенђ калмадылар, ислам-
ча яшђњ њрнђген књрсђтњчелђр,
ђдђп-ђхлакка тљшендерњчелђр
дђ булдылар. Казаннан махсус
килгђн хљрмђтле Сђйдђ абыс-

тай Аппакова, Уфадан килгђн
журналист Исламия ханым
Латыйпова дђреслђре исђ хал-
кыбызныћ гореф-гадђтлђре
асылын аћлатуга, гасырлар
буе тупланган мирасыбызга
хљрмђт тђрбиялђњгђ юнђлгђн
иде.

Ђлбђттђ, ќыен уздыру
да, каникулларда мђдрђ-
сђбездђ ќђйлђњлђр оештыру
да, дин сабагы алырга ќыелу-
чыларныћ ялын тљрлђндерњ
љчен мђгънђле чаралар  узды-
ру да књмђк тырышлык нђти-
ќђсе. Бу ућайдан мин Югары
Арбаштан Айдар хђзрђт
Шђриповка, Мљдђррис хђзрђт-
кђ, авылыбыз укытучыларына,

район музее ќитђкчелегенђ
џђм дђ Ислам динен кабул
итњгђ 1000 ел исемендђге мђд-
рђсђдђ укып чыккан имамнарга,
шђкертлђргђ рђхмђтле, - диде
Фђния ханым, туган ягында ис-
лам нурларын таратудагы зур
эшлђренђ књзђтњ ясап.

Аклыкка, иман нурларына
коенган яшел болында мљсел-
ман балалары ќыены кљнозын
дђвам итте. Кукмара эшмђкђ-
рлђре юмартлыкта да сынат-
мады: кунакларны халкыбыз-
ныћ борынгы ризыгы - борайдан
ђзерлђнгђн пылау белђн сыйла-
ды.

Вђсилђ РЂХИМОВА,
Кукмара районы

Игътибар иткђнегез бармы икђн: елма-
еп, йљзлђре нур сибеп торган кешелђргђ ка-
раганда "бђхетсезлек битлеге" киеп, кара
кљеп йљрњчелђр безнећ урамнарда ешрак оч-
рый. Ни сђбђптђндер безнећ ќђмгыятебездђ
кешелђр арасында  гади елмаю, сђламлђшњ
ќитми. Мљгаен, чырае качкан йљзлђрне
књрмђс љчен шулай бер-беребезне читлђтеп
њтеп китђбездер инде. Халыкныћ турсайган
йљзенђ шулкадђр гадђтлђнгђнбез ки, ђгђр дђ
берђр елмаеп йљрњче кешене књрсђк, шундук,
ђллђ моныћ башы китђ башлады микђн,
дигђн уй килђ, "бу акылга зђгыйфь кешедер"
дигђн диагноз куярга да књп сорап тормый-
быз. Менталитетыбыз шундый микђн, ђллђ
инде тормышыбыз авырмы?

 Ђ бит елмаю йљзне матурайтып кына
калмый, акылыбыз, сђламђтлегебез љчен дђ
файдалы. Ул йљрђк авыруларыннан, югары
кан басымыннан  менђ дигђн дару, шулай ук
стрессны да бетерђ. Хђтта елмаю турын-
да љйрђнњче аерым бер фђн дђ бар, геото-
логия дип атала ул. Европа, АКШ, Израиль
клиникаларында елмаюны, кљлњне инде
књптђннђн профилактика  џђм дђвалау ча-
расы буларак файдаланалар. Елмаюныћ
шифасын њзегез дђ сынап карый аласыз:
ђгђр дђ иртђ белђн торуыгызга хђлђл
ќефетегез елмаеп караса, ишегалдына чык-
кач, књршегез елмаеп исђнлђшсђ, эшкђ ки-
леп кергђч коллегаларыгыз елмаеп хђерле

эш кљне телђсђ, кљнегезнећ матур, ућыш-
лы њтђчђгенђ ышаныч бар.

Безнећ илдђге књп кенђ тњрђлђр, ел-
маю минем абруемны какшата,
дђрђќђмне тљшерђ, кул астындагылар-
ныћ хљрмђтен яулар, тыћлатып торыр
љчен корырак, усалрак  булырга кирђк, дип
уйлыйлар, ахры. Џђм алар бик нык ялгыша.

Ђбњ Дђрдђ џђрвакыт елмая торган
була. Бервакыт бер сахабђ аћа болай ди:
"Гел елмаеп торсаћ, сине ахмак дип уйлау-
лары бар". Ђбњ Дђрдђ аћа ќавап итеп: "Ми-
нем беркайчан да Пђйгамбђребезнећ (с.г.в.)
йљзен елмаюсыз књргђнем булмады", - дигђн.
Аллаџныћ Илчесе (с.г.в.) ачык  йљзле џђм
игелекле булырга чакырган.  Ул (с.г.в.): "Дус-
тыћа елмаеп карау да садака", - дигђн.
Пђйгамбђрлек ићгђнче њк Мљхђммђд саллђ-
ллаџу галђйџи вђссђламне Ђмин дип атап
йљрткђннђр. Ђмин "тугры", "ышанычлы"
дигђнне аћлата. Ул кешелђр арасында ић
нурлы џђм елмаюлы йљзлесе булган. Аныћ
елмаюыннан хђтта диварлар да яктырып
киткђн, дип сљйлилђр. Кайберђњлђр, аныћ
маћгаенда  ай белђн кояш урнашкан, дип
ђйткђннђр. Ќђрир (Аллаџ аннан разый
булса иде) болай дигђн: "Мин исламны ка-
бул иткђнемнђн бирле Пђйгамбђребезнећ
(с.г.в.) ... йљзендђ гел елмаю књрдем".

Сљмбел ШЂРИФУЛЛИНА,
Казан
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БАЛАЛАР БЕЗДЂН ЯРДЂМ КЉТЂ
Хљрмђтле дин кардђшлђр!
Узган елныћ Корбан

бђйрђмендђ ТР мљселманнары-
ныћ Диния нђзарђте инвалид
ятим балаларга тернђклђндерњ
њзђге ачу љчен акча ќыю макса-
тыннан телемарафон уздырган
иде. Ќыелган акчалар ярдђ-
мендђ Телђче районында ике
бина сатып алынды, ел дђвамын-
да бик зур ђзерлек эше алып ба-
рылды. Хђзер без бу биналарны
ата-аналарыннан мђхрњм калган
инвалид балаларны кабул итњгђ
ђзерлибез.

ТР мљселманнары Диния
нђзарђте сезне бу изге эштђ бу-
лышырга чакыра. Изге Корбан
бђйрђме кљнендђ республика-

Казанныћ Ђнилђр мђчете Россия ислам
институты белђн берлектђ ислам нигезлђрен
љйрђнњ буенча љч еллык курслар оештыра. РИИ
бинасында бара торган бу дђреслђрдђ фикыџ,
гакыйдђ, ђхлак, сира, гарђп теле, Коръђн уку
(тђќвид) фђннђре укытыла. Курслар тђмамла-
учыларга сертификатлар тапшырылачак.

Дђреслђр якшђмбе кљннђрендђ тљшкђ
чаклы алып барыла. Айныћ соћгы якшђмбе-
сендђ исђ танылган дин ђџеллђре, Казан мђчет-

бызныћ барлык мђчетлђрендђ
дђ яћа ачылачак тернђклђн-
дерњ њзђге љчен акча ќыябыз.
Биналарда ремонт ясарга, бала-
лар љчен махсус ќайланмалар
сатып алырга, шулай ук приют
территориясен дђ рђткђ ките-
рергђ, балалар љчен микроавто-
бус сатып алырга кирђк.
Кљчлђребезне берлђштерсђк,
џичшиксез, без бу зур эшне
башкарып чыга алачакбыз.

Марафонда катнашу љчен
7715 номерына "ЗАКЯТ" сњзен
язып смс ќибђрергђ кирђк џђм
сезнећ телефон счетыннан ин-
валид ятим балалар љчен терн-
ђклђндерњ њзђге счетына 45
сум тирђсе акча алыначак

(тљгђл сумма операторыгыздан
тора). Сезгђ садака бирергђ те-
лђгегезне раслауны сорап,
ќавап смс килђчђк. Бу бик
мљџим: раслаусыз акчаларыгыз
балаларга барып ќитмђячђк.
Ђгђр дђ зуррак сумманы књче-
рергђ телисез икђн, "ЗАКЯТ"
сњзеннђн соћ ара (пробел) кал-
дырып, књчерергђ телђгђн сум-
маны языгыз. Ић мљџиме - рас-
ларга онытмагыз.

Аллаџы Тђгалђ садакала-
рыгызны кабул итсен, џђм безгђ
ярдђмгђ мохтаќ кешелђргђ бу-
лышырга џђрвакыт мљмкинлек
биреп торсын. Бергђлђшеп без
бик књп игелекле эшлђр башка-
ра алабыз.

УКЫРГА КИЛЕГЕЗ

"ХУЗУР"ДА ЯЋА КИТАПЛАР

лђре имамнары лекция укыячак, сорауларга
ќавап бирђчђк.

Курсларга язылу 22 нче сентябрьдђн
башлана. Дђреслђргђ йљрергђ телђњчелђрне
28 нче сентябрьдђ сђгать 10 га Ђнилђр мђче-
тенђ очрашуга чакырабыз. Адресыбыз: Газо-
вая ур., 18 нче йорт (Ипподром тукталышы
яисђ Сукно бистђсе метро станциясе). Бе-
лешмђлђр љчен телефон: 277-93-78.

Дљнья буйлап сђяхђт
иткђндђ, нинди иллђр, халык-
лар белђн генђ танышмыйсыћ.
Аларныћ џђркайсыныћ башка-
ларныкына охшамаган њз
мђдђнияте, њз гореф-гадђте.
Мића Африканыћ тљньягында
урнашкан Марокко халкыныћ
туй мђќелесен књрергђ насыйп
булды. Ић кызыгы - кђлђш туй
дђвамында  7 тапкыр књлмђген
алмаштырды. Марокконыћ
тљрле тљбђклђрендђ туй
књлмђге белђн бђйле тљрле го-
реф-гадђтлђр сакланган.
Мђсђлђн, Тетуан шђџђре килен-
нђре туйда тетуания дигђн
књлмђк киялђр џђм аны кигђндђ
елмаерга ярамый икђн. Берен-
че књлмђк, гадђттђ, милли каф-
тан була. Књлмђкне џђр 2-3
сђгать саен алмаштыралар,

КЊТЂРЕП КЕНЂ
ЙЉРТЂЛЂР

«АЗАН» РАДИОСЫ ДИНИ
КЫЙММЂТЛЂР САГЫНДА!
Ата-бабадан калган дини  мирасыбызны тњкми-чњчми

њзебездђн соћ килгђн буынга, балаларыбыз аша оныклары-
бызга, аларныћ балаларына ќиткерњ - џђрберебезнећ Ал-

лаџы Тђгалђ каршындагы изге бу-
рычы.

Ђй, адђм баласы! Бњгенге
кљндђ нинди уйлар белђн яшисећ?
Каян килдећ син? Барыр юлыћ кай
тарафка? Асылыћны таныйсыћ-
мы?  Килђчђккђ нинди љметлђрећ
бар?..  Мђћгелек турында уйлана-
сыћмы?

Мљхтђрђм кардђшлђр!  Без-
нећ радиотапшыруларыбызда
шушы џђм башка бик књп сораула-
рыгызга ќавап таба аласыз.

"Азан" - Ислам авазы  интернет-радиостанциясе. Без
тђњлек буена тыћлаучыларыбыз љчен кызыклы булган
ђхлакый, дини темаларга тапшырулар алып барабыз.  Мак-
сатыбыз - кић ќђмђгатьчелеккђ исламныћ  асылын, хакый-
кый кыйммђтен ачу. Тљрле кысаларда тыћлаучыга тђкъдим
ителгђн тапшыруларыбызда без камил динебезнећ  сафлы-
гын, тынычлык сљючђн, татулык  дине булуын књрсђтергђ
омтылабыз.  Бљтен дљньяны берлђштерњче  интернет челт-
ђрендђ безне  www.radioazan.ru  сылтамасы буенча таба
аласыз. Вконтакте социаль челтђрендђге тљркемебезгђ
(vk.com/radioazan) кушылыгыз!

књлмђк белђн бергђ макияж да
њзгђрђ. Соћгысы - ак књлмђк.

Туй мђќелесе кичке сђгать
9 ларда башланып, тљне буе
дђвам итђ. Туйда оркестр уйнап
тора. Кунаклар башта махсус са-
лонда ќыелалар, хатын-кызлар
- аерым, ирлђр аерым  бер-бер-
сенећ битеннђн њбеп
исђнлђшђлђр. Никадђр књбрђк
њпсђћ, син ул кешене шулкадђр
ныграк хљрмђт итђсећ дигђн
сњз. Кунаклар њзара аралашып,
биеп кияњ белђн кђлђшне
кљтђлђр. Аннары яшь парны
махсус урындыкларга утыртып
књтђреп йљрилђр. Кечерђк
шђџђрлђрдђ хђтта музыка џђм
кљчле алкышлар астында яшь
киленне урындыгы-ние белђн
урамга алып чыгалар.

Илсљяр ГАБИТОВА

"Хузур" нђш-
рият йортында "II
Якупов укулары"
фђнни - гамђли
конференциясе
материаллары
ќыентыгы дљнья

књрде. Ђлеге ќыентыкка 2013 нче
елныћ 4 нче сентябрендђ узды-
рылган чарада катнашучыларныћ
чыгышлары тупланган. Ќыентык
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллинныћ Вђлиулла хђзрђт
хакында ђйтелгђн фикерлђре
белђн ачыла. "Вђлиулла хђзрђт љч
тљп байлыкны - бабаларыбыз ми-
расына таянган дини нђшриятны;
дини мђгарифне; дини миллђт,
ягъни иманлы-инсафлы татар мил-
лђте булып яшђњне кайтарырга
омтылган. Хђзрђт бљтен кљчен,
акылын, гыйлемен, тырышлыгын
дин юлына сарыф иткђн  шђхес", -
диелђ мљфти язмасында.

 Нђшрият йорты шулай ук
"Мђћгелеккђ юл тотучыныћ
ахирђт паспорты" ("Паспорт ахи-
рата для путника вечности") дип
аталган яћа китап та бастырып
чыгарды. Китап рус телендђ, озак-
ламый аныћ татарчасы да укучы-
лар кулына барып ирешер. Ђлеге
басмада мљселман кеше тормы-

шындагы мљџим яклар тасвирла-
на. Анда ахирђт, ќђннђт, ќђ-
џђннђм, дини  васыять џђм баш-
калар хакында аћлатылган. Изге
Коръђн аятьлђре дђ урын алган.
Китап кешелђрне бакыйлыктагы
урыннары ќђннђттђ булсын љчен
хђзерге тормышлары хакында уй-
ланырга чакырган шигырь юлла-
ры белђн ачыла џђм тђмамлана.
Китап имамнарга, мљђзиннђргђ,
якшђмбе мђктђплђре мљгаллимн-

ђренђ џђм кић кат-
лам укучыларга атап чыгарылган.

"Хузур" нђшрият йортыныћ
сайты - huzur.ru.

Казандагы кибетлђре ад-
реслары: Лобачевский 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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