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

Џђм џич тђ аерылмагыз џђм бер-берегездђн киселеп,
тљрле юлларга китмђгез! (Коръђн, 3:103)
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АЛЛАЏАЛЛАЏАЛЛАЏАЛЛАЏАЛЛАЏ
ИЛЧЕСЕНЕЋ ИЛЧЕСЕНЕЋ ИЛЧЕСЕНЕЋ ИЛЧЕСЕНЕЋ ИЛЧЕСЕНЕЋ      ДЂВАСЫДЂВАСЫДЂВАСЫДЂВАСЫДЂВАСЫ

Татарстан мљфтиенећ мљхђррђм ае
џђм 1436 ел башлану ућаеннан

МЉРЂЌЂГАТЕ
Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!
 Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рахмђтњллаџи њђ бђракђђтњџ!
Мљхтђрђм мљселманнар!
25 октябрьдђ ай календаре буенча яћа ел башлана. Мљселман дљнья-

сы 1436 џиќри елына аяк баса. Яћа елны башлап ќибђрњче мљхђррђм ае
мљселманнар љчен аеруча ђџђмияткђ ия. Мљхђррђм ае ызгыш-талашлар,
низаглар  тыелган 4  айныћ берсе.

Коръђндђ ђйтелгђн: "Књклђрне вђ Ќирне яралткан кљннђн алып, Ал-
лаџныћ хисабына књрђ, айларныћ саны унике; аларныћ дњртесе сугышу
хђрам айлар булып хисаплана. Диннећ дљрес хисабы шулдыр" ("Тђњбђ"
сњрђсе, 36 нчы аять).

Пђйгамбђребез Мљхђммђд (с.г.в.) њзенећ бер хђдисендђ: "Рамазан
уразасыннан соћ ић фазыйлђтле ураза мљхђррђм аенда тотылган ураза-
дыр", - дип билгелђп њтђ. Икенче бер хђдисендђ: "Мљхђррђм аенда бер
кљн ураза тоткан кешегђ 30 кљн ураза тоткан кадђр савап язылыр",- ди.

Мљхђррђм ае башланган кљннђрдђ елыбыз хђерле узсын дип дога-
лар кабатлыйк џђм Раббыбыз џђркайсыбызга шушы књркђм айда баш-
карган изге гамђллђребез, тоткан уразаларыбыз љчен ђќер-савапларны
мулдан бирђчђге хакында онытмыйк.

Татарстанлылар динебез юлында, изге гамђллђр кылуда  елдан-ел
зуррак, књбрђк  тырышлык куялар. Бу татар халкыныћ рухи яктан ныгу-
ын, њсњен књрсђтђ. Тљрле конфессиялђрнећ њзара хљрмђте џђм татулыгы
исђ Россия њсешенђ нигез булып тора.

Елыбызны Аллаџы тђгалђ рђхмђтенђ ирешергђ телђп, яхшы
эшлђрдђн башлыйбыз икђн, алдагы кљннђребез дђ, иншђ Аллаџ, матур
гамђллђр, чиста ниятлђр белђн тулыр.

Аллаџы тђгалђ яћа елда барчабызга ућышлар насыйп итсен! Респуб-
ликабызга, љйлђребезгђ бђрђкђт, ил-кљннђребездђ тынычлык, иминлек
бирсен! Амин.

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

9
бит

4-5
бит
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КЫРЫМ МЉСЕЛМАННАРЫ
ХЕЗМЂТТЂШЛЕККЂ ЂЗЕР

ДИННЕ
СЂЯСЂТКЂ

КАТЫШТЫР -
МАСКА

Татарстан мљфтие
урынбасары Рљстђм
хђзрђт Хђйруллин
Мђскђњдђ "Дин џђм
Дљнья" дип аталган
икенче халыкара фо-
румда катнашты џђм
Татарстан мљфтие исе-
меннђн чыгыш ясады.

Хђзрђт республика-
дагы динара мљнђ-
сђбђтлђр, мљселман љм-
мђте џђм православие
вђкиллђре арасында
алып барылган хезмђтт-
ђшлек хакында сљйлђде.
Динара татулык белђн
ќђмгыятьнећ рухи-
ђхлакый ягын кайгыр-
тып булуы хакында
ђйтте.

Форумда фђн эш-
леклелђре, иќтимагый
оешмалар вђкиллђре,
дин ђџеллђре катнаш-
ты. Алар дђњлђт, тљрле
конфессиялђр  џђм
тљрле дин вђкиллђре
арасындагы элемтђлђр
хакында фикер алышты-
лар. Ахырдан резолю-
ция кабул ителде. Анда
тљп пункт буларак дин-
не сђясилђштерњдђн
качу, сђяси кљрђшлђргђ
динне џђм дини идеял-
ђрне ќђлеп итњдђн ты-
елу карала.

МЉСЛИМЂЛЂР – ЉММЂТЕБЕЗ ТАЯНЫЧЫ

Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин ќитђкче-
легендђге Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте де-
легациясе Кырымда њткђрел-
њче фђнни-гамђли конферен-
циядђ катнашты. "Кырым ис-
лам мирасын саклауныћ џђм
љйрђнњнећ актуаль пробле-
малары" дип аталган сљй-
лђшњ Њзбђк хан мђчетенђ 700
ел тулуга багышланган иде.

Конференция Кырымныћ
дини тарихын, кырым татарлары
мђдђниятен љйрђнњ џђм кић
ќђмђгатьчелеккђ таныту, мљсел-
маннар арасында элемтђлђр бул-
дыру, тђќрибђ уртаклашу макса-
тыннан уздырылды. Фђнни-гамђ-
ли чарада  Россиянећ џђм чит ил-
лђрнећ Алтын Урда чорын љй-
рђнгђн галимнђре, књренекле
дин ђџеллђре катнашты.

Конференция Симферополь
шђџђрендђ њтте. Чара кысала-
рында делегатларга  Њзбђк хан
мђчете тарихына багышланган
фильм књрсђттелђр,  "Кырым мђ-
четлђре" дип аталган фотокњргђз-
мђ дђ оештырылган иде.

Њзбђк хан мђчете ић бо-
рынгы мђчетлђрдђн санала.
1312 елда Алтын Урда тђхетенђ
килгђн Њзбђк хан Иске Кырым
шђџђрендђ мђчет џђм югары
дини белем бирњче мђдрђсђ
тљзергђ боера. Мђчет тљзелеше
1314 елда башлана. Тарихи яз-
малардан књренгђнчђ, 1512-
1513 елларда ул ќамигъ мђчет
булып тора. Мђдрђсђдђ Коръђн
љйрђнђлђр, фђлсђфђ, гарђп
теле, риторика, астрономия,

мантыйк, канун дђреслђре укы-
тыла. Мђдрђсђ тђмамлаганнар
мулла, казый, дин белгечлђре
булып ислам динен тараталар.
Бњгенге кљндђ мђчетнећ берен-
че тљзелешеннђн тљньяк дива-
ры гына сакланган.

Татарстан мљфтие Њзбђк
хан мђчетендђ џђм Инќђбђк
Хатун мђдрђсђсе комплексында
булды. Ђлеге тарихи урыннарга
экскурсияне Дђњлђт Эрмитажы
фђнни хезмђткђре, тарих фђн-
нђре докторы, Иске Кырым ар-
хеологик экспедициясе ќитђк-
чесе Марк Крамаровский уз-
дырды. Аныћ сњзлђренђ кара-

ганда, Иске Кырымдагы мђд-
рђсђ Кљнчыгыш Европадагы ић
борынгы  мђдрђсђлђрдђн сана-
ла. Аныћ сакланып калуы џђм
мђчет буларак файдаланылуы
њзе бер могќиза. Хђзерге вакыт-
та мђчет џђм мђдрђсђ комплек-
сы реставрация џђм дђњлђт та-
рафыннан яклау-саклау кљтђ.
Конференциядђ катнашучылар,
дђњлђт эшлеклелђрен Иске Кы-
рымдагы тарихи-дини корылма-
ларны торгызырга џђм саклар-
га чакырып, резолюция кабул
иттелђр. Шулай ук кырым татар-
лары тарихи џђм мђдђни
џђйкђллђрен тљзеклђндерњ џђм

саклау буенча максатчан
программалар эшлђњ,
тормышка ашыру кирђ-
клеге ђйтелде.

Мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллин џђм аныћ
урынбасары Рђфыйк
Мљхђммђтшин Татар-
станныћ Кырымдагы даи-
ми вђкиллегендђ дђ бул-
дылар. Биредђ алар
вђкиллек ќитђкчесе Ил-
мир Тимергалиев белђн
очраштылар. Сљйлђшњ
милли-мђдђни џђм дини
юнђлешлђрдђ хезмђттђ-
шлек итњ хакында барды.

Татарстан вђкиллђ-
ре кардђш халыклар - кы-
рым татарлары тарихы,
рухи мирасы џђм бњген-
ге кљндђ алып барылган
эшлђре белђн якыннан
танышканнан соћ, тљрле
рђсми џђм дини сљйлђ-
шњлђрдђ катнаштылар.
Шундый сљйлђшњлђрнећ

берсе Кырым мљселманнары Ди-
ния нђзарђте рђисе Ђмирали
Ђблиев белђн булды. Татарстан
џђм Кырым мљфтилђре ике
мљфтият арасындагы хезмђттђ-
шлек хакында ђћгђмђ кордылар.
Кырым мљфтие фикеренчђ, Та-
тарстан књп юнђлешлђрдђ њрнђк
булып тора џђм алар безнећ рес-
публика белђн хезмђттђшлеккђ
џђм диалог корырга, тђќрибђ
уртаклашырга ђзер.

Камил хђзрђт шулай ук
башка мљфтилђр белђн бергђ
Кырымныћ дђњлђт телевидени-
есе тапшыруларында да кат-
нашты.

Казанда "Мљслимђ. Бњ-
генге дљньяда кеше хокукла-
ры" дип аталган фђнни-гам-
ђли конференция узды.
Ђлеге чарада БМОныћ Кеше
хокуклары буенча баш ко-
миссары идарђсе вђкиллђ-
ре, мљселман оешмалары
лидерлары, депутатлар, дин
ђџеллђре катнашты.

Конференция Хатын-кыз-
ларны кимсетњлђрне юкка чы-
гару буенча БМО конвенция-
сенђ 35 ел тулу ућаеннан њт-
кђрелђ.  Чараныћ максаты - чит
ил вђкиллђрен Татарстан мљс-
лимђлђре эшчђнлеге белђн
якыннан таныштыру, бљтен
дљньядагы мљселман хатын-
кызларыныћ хокукларын якла-
уга кагылышлы документлар
турында сљйлђшњ.

Конференциянећ пленар
утырышында Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте аппа-
раты ќитђкчесе Ришат Хђми-
дуллин катнашты џђм Татарстан
мљфтие Камил хђзрђт Сђмигул-
лин исеменнђн чыгыш ясады:
"Барчабызга мђгълњм, исламда
хатын-кыз зур роль башкара.
Коръђндђ ђйтелгђн: " Њзегездђн
хатыннарны яралту да, ул хатын-

нар белђн бергђ яшђвегез дђ, ир
белђн хатын арасындагы
мђхђббђт џђм наз, бер-берећ-
нећ хаталарын кичерђ белњ,
џичшиксез, Аллаџныћ кодрђ-
тенђ ачык дђлиллђрдер. Хактыр
ки, бу эшлђрдђ фикерли белњче
кавемнђр љчен гыйбрђтлђр бар"
("Рум" сњрђсе, 21 нче аять).
Пђйгамбђребез (с.г.в.) њзенећ
бер хђдисендђ ђйтђ: "Хатын-
кызлар ир-атларныћ ярты
љлеше". Димђк, хатын-кызлар-
сыз ир-атлар да юк.  Ќирдђ тор-
мыш дђвам итсен љчен Аллаџы
тђгалђ хатын-кызларны яралт-
кан. Аллаџы тђгалђ хатын-кыз-
ларга максатчанлык, ныклык,

актив булу сыйфат-
лары, оештыру
сђлђте биргђн.
Мљслимђлђрнећ
республикабыз
љммђте љчен тыры-
шулары, ућышлы
эшчђнлек алып ба-
рулары шућа бер
дђлил.

Бњгенге кљндђ
мљслимђлђр -
ќђмгыятьнећ гый-
лемле џђм соци-
аль актив љлеше.

Алар њз гаилђлђре, ирлђре, ба-
лалары љчен генђ тњгел, ђ бар-
лык мљселман љммђте љчен та-
яныч. Дини уку йортларында
укучыларга карасак та, алар-
ныћ књпчелеген хатын-кызлар
тђшкил итђ. Мљслимђлђр ди-
небез кыйммђтлђрен балалар-
га гына тњгел, љлкђн яшьтђге
ир-атларга да ќиткерђлђр.
Бњгенге кљндђ ТР МДН карама-
гында мљселман хатын-кызла-
рыныћ Россия књлђмендђ эш-
лђњче ике иќтимагый оешма-
сы бар. Мљслимђлђр тарафын-
нан хђйрия эшлђренђ зур игъ-
тибар бирелђ. Без алга таба да,
Алла кушып, республика

мљслимђлђренећ књркђм
йљзен булдыруга зур тырыш-
лык куярбыз, аларга ярдђм
књрсђтербез. Ђ мљсли-
мђлђргђ исђ, њз ниятлђрен
тормышка ашыруларын тели-
се килђ. Аллаџы тђгалђ яхшы
ниятлђребезне џђм гамђллђ-
ребезне кабуллардан кыл-
сын!"

Берлђшкђн Миллђтлђр
Оешмасыныћ алда телгђ
алынган Конвенциясенђ
185лђп ил кушылган. Ул - ха-
тын-кызларныћ дђњлђттђ,
ќђмгыятьтђ џђм гаилђдђ ир-
атлар белђн тигез хокукка ия
булуын тђэмин итњ љчен
дђњлђт џђм иќтимагый оеш-
маларныћ уртак эшчђнлек
алып баруы максатын куя.
Мљселман хатын-кызлары-
ныћ хокукларын яклау мђсь-
ђлђсенећ кљн кадагына чыга-
рылуына исђ Европа иллђ-
рендђ ислам динен тотучы-
ларныћ саны арта баруы
сђбђпче: алар хђзер икенче
урында тора. Џђм, ничек кенђ
булмасын, хатын-кызларныћ
хокукы белђн исђплђшмђњ
књренешлђре мљселман
дљньясын да читлђтеп узмый.

Мљселман хатын-кызлары-
ныћ хокукларын яклауга ба-
гышланган форумныћ књпмил-
лђтле Татарстанда њткђрелње
очраклы тњгел. Республика со-
циаль-икътисади яктан њсеш
алган, иќтимагый-сђяси тот-
рыклылык сакланган џђм тљрле
миллђтлђр, диннђр њзара киле-
шеп, тынычлыкта гомер ки-
чергђн тљбђк буларак билгеле.
Соћгысы - эчке сђясђтнећ
мљџим љлеше булып, дђњлђт
џђм муниципаль хакимият
органнарыныћ аерым игътиба-
рында тора. Статистика
књрсђткђнчђ, дђњлђт идарђ-
сендђ ќитђкче урыннарга ха-
тын-кызларга юл ябык булган
иллђрдђ халыкны социаль як-
лау мђсьђлђлђрен чишњ дђ шак-
тый аксый. Ђ Татарстанда вђзгы-
ять башкача: дђњлђт структура-
ларында хезмђт куючы хезмђт-
кђрлђрнећ 53,6 процентын ха-
тын-кызлар тђшкил итђ.

Хатын-кыз хокукларын як-
лау буенча халыкара докумен-
тларны тикшерњ, ућай тђќри-
бђлђрне барлау џђм фикер
алышулар конференциянећ
икенче кљнендђ секция уты-
рышларында дђвам итте.
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ХАЛКЫБЫЗНЫЋ АСЫЛ
КЫЗЫН ИСКЂ АЛДЫЛАР

 "ГАБДЕЛХАК САМАТОВ –
ТАТАРСТАН ЉММЂТЕН ДИНЛЕ ИТКЂН ХЂЗРЂТ"

Татарстан мљселманна-
ры Диния нђзарђте Россия
ислам институты белђн бер-
лектђ быел  бишенче тапкыр
"Саматов укулары"н уздыр-
ды. Конференция  ХХ гасыр
азагы - ХХI гасыр башыныћ
књренекле дин ђџеле Габдел-
хак хђзрђт Саматовка багыш-
ланды.

Коръђн укудан башланып
киткђн чара Татарстанныћ бе-
ренче казые, Мђрќани мђчете
имамы, галим Габделхак хђзрђт
турындагы хатирђлђрне яћарту
џђм олуг шђхеснећ мирасы ту-
рындагы чыгышлар белђн њре-
леп барды.

"Саматов укулары" на
ќыелган тљрле тљбђк дин ђџел-
лђрен, мљгаллимнђрне, югары
дини уку йорты шђкертлђрен
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин сђламлђде. Ул Габ-
делхак хђзрђтнећ гыйлем тара-
тудагы эшчђнлегенђ аерым игъ-
тибар юнђлтте. Мљфти хђзрђт:
"Бњген без бишенче мђртђбђ
"Саматов укулары"на ќыелдык.
Татарстанныћ беренче казые,
мђгърифђтче, хикмђтле џђм зур
гыйлемле Габделхак хђзрђт Са-
матов совет заманында дине-
безне саклап калган џђм аны

њстергђн,  берничђ буын дин
ђџеллђрен тђрбиялђгђн олуг ос-
таз.  Габделхак хђзрђт кайда гына
булмасын, халыкка дђрес
биргђн. Ул Татарстан љммђтен
динле иткђн хђзрђт", - диде.

Габделхак хђзрђт Советлар
Союзы таркалгач, ић беренче
булып рђсми мђдрђсђ оештыр-
ган. Совет чорында, егерменче
еллар уртасында Казанда ачыл-
ган беренче мђдрђсђ  Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге мђдрђсђ дип аталган
була. Уку йорты озак вакытлар
эшлђмђгђн.  Туксанынчы еллар-

да Габделхак хђзрђт тырышлы-
гы белђн бу мђдрђсђ халкыбыз-
га кире кайтты.  Хђзрђт башта
Чистай шђџђрендђ мђдрђсђ
ачты. Аннары Казанда Кабан
арты мђчете бинасында - Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге мђдрђсђне  тарихи
урынында эшлђтеп ќибђрде.
Казанныћ  "Мљхђммђдия" мђд-
рђсђсен ачуга да хђзрђтнећ бик
зур љлеш кертње мђгълњм.

Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђте ел саен остазлары
юлын дђвам иткђн хђзрђт-
лђребезгђ "Рухи мирас" бњлђген

тапшырып килђ. Узган елларда
ђлеге олуг бњлђк баш казый
Ќђлил хђзрђт Фазлыевка, Россия
ислам институты ректоры Рђфыйк
хђзрђт Мљхђммђтшинга, Габдел-
хак хђзрђтнећ улы Таџир хђзрђт
Саматовка тапшырылган иде.
Быел Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт бу зур бњлђкне Габделхак
хђзрђтнећ шђкерте - Мђскђњ џђм
Чувашия мљфтие Ђлбир хђзрђт
Кргановка тапшырды. "Олуг остаз-
ныћ бњлђген алуга аныћ рђхмђт
сњзлђрен ишеткђн кебек булдым.
Габделхак хђзрђткђ 12 октябрьдђ
84 яшь тулган булыр иде. Њзе ар-
тыннан ул бик ућдырышлы орлык-
лар чђчеп калдырды. Хђзрђт
књрсђткђн юлдан бара торган бик
књп шђхеслђребез бар џђм алар
остаз юлын дђвам итђлђр. Уфага
укырга килгђч, имтихан алып уты-
ручы Габделхак хђзрђт мића:

"Сине Казанга алабыз", - диде.
Менђ шулай итеп, Казанда аћар-
дан берничђ ел дђреслђр алырга
туры килде. Моннан 20 ел элек,
1994 елда њзе Чувашиягђ килеп
чираттагы бер корылтайда кат-
нашты, анда мљфти сайланды.
Ђлеге корылтай да аныћ догасы
белђн њткђн иде", - дип хатирђлђ-
рен яћартты Ђлбир хђзрђт.

РИИ ректоры, мљфти урын-
басары Рђфыйк хђзрђт Мљхђм-
мђтшин, баш казый Ќђлил
хђзрђт Фазлыев џђм башка бик
књплђр ихластан Габделхак
хђзрђтне зурлаган сњзлђрен
ќиткерделђр. Алар совет хаки-
мияте елларында динебезне
саклап калган муллаларныћ дин
љчен, татар халкы љчен чын
књћелдђн тырышканлыклары
турында сљйлђделђр.

Чарада Габделхак хђз-
рђтнећ юлын дђвам итњче улла-
ры да катнашты.  Ханты-Манси
округы мљфтие Таџир хђзрђт Са-
матов, хатирђлђрне барлаганнан
соћ, ђтисенећ эшен дђвам итњче
шђкертлђренђ, менђ шушы уку-
ларны оештырган џђм Габделхак
хђзрђтне зурлаган Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђ-
тенђ, мљфти Камил хђзрђткђ зур
рђхмђтен белдерде.

ЧАЛЛЫДА МЂЧЕТЛЂР АРТА
Чаллы шђџђрендђ яћа мђчетлђр тљзњ планлаштырыла.  Шђџђр

имам-мљхтђсибе Ђлфђс хђзрђт Гайфуллин ошбу хакта болай дип
белдерде: "Шђџђр кићђя бара. Яћа микрорайоннарда яшђњ-
челђргђ хђзерге вакытта сафта булган мђчетлђр ерагая. Шућа књрђ
без шђџђр хакимиятенђ яћа гыйбадђт йортлары тљзелеше љчен
ќир участоклары сорап мљрђќђгать иттек. Бњгенге кљндђ, Аллага
шљкер, љч мђчет љчен ќир алынды. Кайберсендђ ђкрен генђ эш тђ
башланды. Шђџђр хакимиятенђ мљселманнар ихтыяќын аћлаула-
ры, њтенечебезне кире какмаулары љчен рђхмђтлђребезне белде-
рђбез."

Яћа мђчетлђрнећ берсе "Замелекесье" бистђсендђ булачак. Биредђ
тљзелеш љчен кирђкле барлык документлар булдырылган, мђхђллђ
юридик теркђњ њткђн, аныћ исђп-хисап счеты ачылган. Мђхђллђне оеш-
тыручыларныћ књпчелеге Чирмешђн районыныћ Утыз Имђни авылын-
нан булганга, аћа ошбу авылдан чыккан дин галимебез, шагыйрь Габдр-
ђхим Утыз-Имђни исемен биргђннђр.

Мљхтђсибђт ќитђкчелђре Орлов боќрасы янђшђсендђге кырда
икенче бер мђчет тљзелеше љчен ќир участогы (24 сутый) чиклђрен
билгелђделђр. Ошбу изге эш дога кылудан башланды. Биредђ тљзелђчђк
гыйбадђт йорты мљсафирлар љчен дђ бик мљџим. Чљнки ул Казан - Уфа
трассасы янђшђсендђ ( Казан проспекты) тљзелергђ тиеш.

Љченче мђчет љчен ќир участогы Сидоровка бистђсенећ "Сувар"
шђхси хуќалыклар районында алынган.

Ислам динен кабул
итњгђ 1000 ел исемендђге
Казан югары мљселман
мђдрђсђсендђ мљгал-
лимнђр, шђкертлђр,
ќђмђгать эшлеклелђре кат-
нашында халкыбызныћ
асыл кызы Мђрьям(бикђ)
Солтанова -Акчуринаны
искђ алу чарасы булып узды.
Ул Россия џђм Татарстан
Мљселман хатын-кызлары
оешмасы ќитђкчесе Наилђ
ханым Ќиџаншина џђм Ак-
чуриннар нђселен љйрђнњгђ
књп љлеш керткђн тарих
фђннђре докторы Наил Таи-
ров тырышлыгы белђн оеш-
тырылды. Чара барлык
тљрки џђм ислам дљньясына
таныш булган затныћ тууы-
на 155 ел тулуга багышлана.

Галим Наил Таиров
кичђдђ катнашучыларны
Мђрьям Солтанованыћ био-
графиясе белђн таныштырды.
Мђрьям Солтанова ХIХ гасыр-
ныћ икенче яртысы - ХХ гасыр
башларында Сембер губерна-
сы џђм барлык Идел буена бил-
геле фабрикант Тимербулат
Акчуринныћ кызы. Заманында
Казан кызлар гимназиясен
тђмамлаган. Россия мљселман-
нары Диния нђзарђте башлы-
гы, мљфти Мљхђммђдьяр Сол-
тановныћ улы Арслангалигђ
кияњгђ чыкканнан соћ, ул Уфа-
да яши башлый. Мљселман ха-

тын-кызлары ќђмгыятен ќит-
ђкли.

Мђрьям Солтанова ятим
мљселман џђм рус кызлары
љчен балалар йорты, башлан-
гыч мђктђп, мђдрђсђлђр џђм
китапханђ ача. Ятим малайлар
яшђгђн балалар йортын џђм
картлар йортын финанслый. Ул
1908 елда тљзегђн џђм ќи-
тђклђгђн оешма мљселман ха-
тын-кызларын иќтимагый тор-
мышка ќђлеп итњ, мђгърифђт-
челек, хђйрия эшлђре белђн
шљгыльлђнђ. Ире њлгђннђн
соћ, Мђрьям Солтанова Уфада-
гы мљселман хатын-кызлары
ќђмгыяте эшлђгђн ике катлы
бинаны ятим кызларга балалар
йорты итеп бњлђк итђ. Уфаныћ
Тукай урамында урнашкан ул
йорт бњген дђ исђн. Йортка
керњ урынында, ишек кыегы ас-
тында ђле џаман да "М" џђм "С"
ягъни Мђрьям Солтанова исе-
менећ баш хђрефлђре саклана.
Уфаныћ Мостай Кђрим ура-
мындагы мђдрђсђсе дђ аныћ
исемен йљртђ.

Мђрьям Солтанова - ђтисе-
нећ игелекле эшлђрен дђвам
итњче. Наил Таиров сљйлђ-
гђнчђ, заманында Акчуриннар
мђктђплђр, мђдрђсђлђр тљзеп
Сембер, Троицк, Уфа, Казан,
Мђскђњ, Петербург, Кырым џђм
чит иллђрдђ сђлђтле яшьлђргђ
белем бирњне финанслаганнар.
Сембер џђм Самарада мђ-

четлђр тљзеткђннђр. Петер-
бург, Киев џђм Тњбђн Новгород-
тагы мђчетлђр тљзелешлђренђ
дђ ярдђм иткђннђр.

Тимербулат Акчурин Сем-
бер Думасына да сайлана.
Аныћ Гурьев шђџђрендђ
эшлђгђн сукно фабрикасы
хђтта Россия хђрбилђренђ ши-
нель тегњ љчен тукымалар
ќитештерђ. 1881 елгы ачлык-
та ул Уфа янындагы Иске Ти-
мошкино авылында ярлылар
љчен бушлай туклану ашханђ-
се ача. Анда кљненђ 320 кеше
туклана. Хђйрия эшчђнлеге
љчен 1895 елда аћа "Тырышлык
љчен" дигђн алтын билге тап-
шырыла. Урыс-япон сугышы
елларында ул яралыларны
дђвалау љчен хастаханђ ача.
1905 елда Иске Тимошкино
авылында янгын чыгып, 240
йорт кљл булганнан соћ, алар-
га йортлар тљзергђ ярдђм итђ.
Фаќигадђ зыян књргђн мећ ке-
шегђ кием-салым, азык-тљлек,
утын, чђчњ орлыклары џђм
акча белђн ярдђм итђ.

Тимербулат Акчуринныћ
улы Хђсђн Акчурин татарда
беренче музей оештыра. Анда
гарђп, тљрек, мисыр, барлык
татар ханнары џђм мљселман
дљньясында басылган акчалар
туплана. Инкыйлабтан соћ
1918 елда ул коллекцияне
Сембер пролетар музеена тап-
шырган.

Мђгълњматлар dumrt.ru сайтыннан алынды
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Хљрмђтле џђм кадерле дин кар-
дђшлђрем, бу дђресебезне Аллаџы
тђгалђ Илчесе (с.г.в.) даруханђсенђ
багышларга булдык.

Ий, барлык пђйгамбђрлђр Пђй-
гамбђре! Син дин белђн бђйле авыру-
ларны књрђ белђсећ џђм дђвалану
љчен ић файдалы даруларны билге-
лисећ. Без џђм бљтен дљнья сића бик
рђхмђтле.

Кадерле  кардђшлђрем , нинди
авырулардан нинди дарулар билге-
лђнгђнен белђсезме? Авыруларны
санап карыйк: курку, проблемалар,
стресслар џ.б. Тормышыбыз кайгы-
лар џђм кљчлђњ актлары, проблема-
лар џђм кыенлыклар  белђн  тулы .
Књрђсећ, шућа књрђ Аллаџы тђгалђ
болай дип ант итђ: "Бу шђџђр, ягъ-
ни Мђккђ белђн  ант  итђмен. Вђ
син,  ий,  Мљхђммђд  галђйџис-
сђлђм,  ошбу  Мђккђ  шђџђрен
кяферлђрдђн  сугышып  алырга
хђлђлсећ. Вђ Адђм галђйџиссђлђм
илђ, вђ аныћ балалары илђ ант ит-
ђмен.  Тђхкыйк,  Без  кешене
михнђттђ, мђшђкатьтђ халык кыл-
дык.  Ђллђ  ул  михнђт  белђн
изелгђн зђгыйфь кеше уйлыйдыр-
мы  аћа  џичбер  затныћ  кљче
ќитмђс  дип? ("Бђлђде  (Шђџђр"
сњрђсе, 1-5 нче аятьлђр).

Хљрмђтле мљселманнар, кеше бу
кыенлыклар  белђн  тулы  дљньяга
аларны ќићђр љчен килђ. Нђкъ менђ
шул сђбђпле бу проблемалар џђм кы-
енлыклар белђн тулы дљнья "сынау-
лар дљньясы" дип атала да.

Бер тђкъва кешенећ улы туа. Бу
кеше елый башлый. Янђшђсендђге
кешелђр аннан елавыныћ сђбђбен
сорыйлар: "Шатланыр урынга нигђ
елыйсыћ? Нинди бђхет! Синећ улыћ
туды..." Ул бу сњзлђргђ болай дип
ќавап кайтара: "Ул бњген њлде!" Дус-
лары  аптырашып :  "Бу  ничек  була
инде? Ул ђле генђ туды бит", - дилђр.
Тђкъва кеше болай дип ќавап кайта-
ра: "Чљнки аныћ њлеме дђ тууы кебек
њк алдан ук билгелђнгђн!"

Аллаџы тђгалђ тарафыннан безгђ
билгелђнгђн язмышта ике бит бар.
Беренчесендђ безнећ туган кљнебез
язылган, икенчесендђ - њлђчђк кљне-
без. Димђк, тљп шђќђрђдђ ике сњз,
ике бит бар: туу џђм њлњ. Бездђн ки-
теп, ќеназа намазын кылу љчен алды-
бызга  куелган  кешедђн  сорагыз :
њлгђч, ул нђрсђ књргђн?

"Кеше, књпме генђ яшђмђсен,
барыбер њлђчђк. Кешене кабергђ
илткђндђ без њзебез дђ Аллаџы
тђгалђ каршына барачагыбызны
уйларга  тиешбез. Аннан  качыр
урын юк".

Хљрмђтле кардђшлђрем! Кыямђт
кљнендђ "имтихан алучы комиссия"
булачак. Без џђрвакыт бу дљньяда
булган  имтиханнардан  куркабыз .
Безгђ алдагы бљек имтихан турында
уйланырга кирђк! Бу имтиханда сора-
уларны укытучы бирмђячђк. Бу имти-
ханда сорауларны Аллаџы тђгалђ
бирђчђк: "Кыямђт кљне љчен Без
гадел њлчђњне куярбыз, савабы ки-
метелеп яки гљнаџы арттырылып,
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"Без мљэминнђрнећ књћеллђренђ шифалы аятьл-
ђрне вђ  Коръђннђн рђхмђтле хљкемнђрне ићдерђбез,
ђмма Коръђн белђн гамђл кылмаган залимнарга
Коръђн аятьлђре хђсрђтне вђ џђлакђтне генђ артты-
рыр" ("Исра", 82 нче аять).

џичкемгђ золым итњ булмас, гђрчђ
яхшылыгы гђрчич орлыгы хђтле
генђ булса да, аны њлчђњгђ куяр-
быз. Хисап итеп ќђза бирмђк љчен
Мин ќитђрмен!" ("Пђйгамбђрлђр"
сњрђсе, 47 нче аять).

Алда телгђ алынган комиссия ту-
рында менђ бу аятьтђ дђ ђйтелђ: "Ике
язучы фђрештђне хђтергђ тљшер,
берсе, ућ тарафта утырып, изге га-
мђллђрне язар, вђ берсе, сул та-
рафта утырып, гљнаџлы эшлђрне

язар. Сњз сљйлђнмђс, мђгђр сљй-
лђнгђн џђрбер сњзне кљтеп утыру-
чы фђрештђ язар" ("Каф сњрђсе, 17-
18 нче аятьлђр).

Кадерле мљселманнар! Кайвакыт
без  куркыныч  тљшлђр  књрђбез .
Бигрђк тђ имтихан кљннђрендђ. Кур-
кыныч тљшлђр књргђн очракта безгђ
нђрсђлђр эшлђргђ кирђк соћ? Бу со-
рауга  ќавап  табар  љчен ,  Аллаџы
тђгалђ Илчесе (с.г.в.) даруханђсенђ
мљрђќђгать итик: "Ий, Пђйгамбђр!
Без куркыныч тљшлђр књргђндђ, Син
безгђ  нђрсђ  кићђш  итђ  аласыћ?"
Телђсђ нинди авырудан дђва табуда
булышучы булган Аллаџы тђгалђ Ил-
чесе (с.г.в.) болай ди: "Матур џђм
яхшы тљшлђр Аллаџы тђгалђдђн, ђ
начарлары - шайтаннан. Кем дђ
булса начар тљш књрсђ, шайтан зо-
лымыннан Аллаџы тђгалђгђ сыен-
сын  џђм  беркемгђ  дђ  тљшен
сљйлђмђсен. Шулай эшлђгђн оч-
ракта шайтан берегезгђ дђ зыян
китерђ алмас".

Фрейд алдында баш игђн психо-
логлар  тљшлђрне  Аллаџы  тђгалђ
књрсђтмђлђреннђн  ерак  торган
мђгънђлђр биреп аћлаталар. Алар
тљшлђрне йоклаучы кешенећ ачыкла-
нып ќитмђгђн уй-фикерлђре нђтиќ-
ђсе дилђр. Шул ук вакытта Аллаџы
тђгалђ  Илчесе  (с .г .в .) безгђ  яхшы

"Матур џђм яхшы тљшлђр Ал-
лаџы тђгалђдђн" булуын онытмас-
ка кирђк".

Бервакыт билгеле тљш юраучы
Мљхђммђд Ибне Сирин янына ике
кеше килђ. Аларныћ берсе мондый
тљш  сљйли :  "Мин  тљшемдђ  азан
ђйттем". Ибне  Сирин  бу  кешенећ
йљзенђ игътибар белђн карагач, аныћ
гљнаџка батканын књрђ џђм тљшен
болай юрый: "Син - карак!"

Икенче кеше дђ њзенећ тљштђ
азан ђйткђнен књрње турында сљйли.
Ибне Сирин аныћ йљзенђ дђ игъти-
бар  белђн  карый  џђм  болай  дип
юрый: "Аллаџы тђгалђ телђсђ, тиздђн
син хаќ кылырсыћ!"

Моны ишетњчелђр аныћ бер њк
тљрле  тљшне  тљрлечђ  юравына
гаќђплђнђлђр :  "Ий ,  Ибне  Сирин!
Гаќђп. Бу ике кеше бер њк тљрле тљш
књрђ. Лђкин Сез аларны тљрлечђ юра-
дыгыз. Беренчесенђ аныћ карак булу-
ын ђйттегез, ђ икенчесенђ хаќга кит-
ђчђген  юрадыгыз .  Бу  ничек  була
инде?"         Ибне Сирин болай дип ќа-
вап бирђ: "Аларныћ беренчесе -
гљнаџлы кеше. Мин аныћ йљзенђ
карагач, менђ  бу  аятьне  исемђ
тљшердем: "Агаларыныћ нђрсђ-
лђрен хђзерлђгђч, ягъни ашлыкла-
рын њлчђп дљялђргђ йљклђгђч, Йо-
сыф Биняминнећ йљгенђ бер ал-

тын савытны яшереп куйдырды вђ
шул хђлдђ юлга чыгып киттелђр,
соћра  Йосыфныћ  хезмђтчелђ-
реннђн берсе артларыннан барып:
"Ий, кђрван кешелђре! Сез патша-
ныћ савытын урлагансыз", - дип
кычкырды" ("Йосыф" сњрђсе, 70
нче аять).

Ђ икенче кешенећ йљзенђ кара-
гач, мин аныћ гадел булуын књрдем
џђм Аллаџы тђгалђнећ сњзлђрен искђ
тљшердем: "Кешелђрне хаќга чакы-
рып кычкыр, ќђяњ йљреп сића ки-
лерлђр, вђ арык дљялђргђ атланып
килерлђр, ул дљялђр ерак юллар-
ныћ џђрбереннђн килерлђр" (Хаќ"
сњрђсе, 27 нче аять).

Бервакыт Гомђр Ибне ђл-Хаттаб
(радияллаџу ганџњ) янына бер кеше
килеп  тљшен  сљйли :  "Бњген  мин
тљшемдђ ай белђн кояшныћ кљрђ-
шњен књрдем". Мљхтђрђм Гомђр (ра-
дияллаџу  ганџњ): "Син  кем  яклы
идећ?" дип сорый. "Ий, Гомђр! Мин ай
ягында, кояшка каршы идем", - дип
ќавап  бирђ .  Гомђр  (радияллаџу
ганџњ) аћа болай ди: "Син Аллаџы
тђгалђне ачуландырган нђрсђ эшлђ-
ячђксећ". "Ни  сђбђпле?" - дип  га-
ќђплђнђ кеше. Мљхтђрђм Гомђр (ра-
дияллаџу ганџњ) тњбђндђгечђ ќавап
кайтара: "Чљнки Аллаџы тђгалђ болай
ди: "Тљнне вђ кљндезне ике галђмђт

тљшлђрнећ Аллаџы тђгалђдђн булуы
турында  ђйтте .  Пђйгамбђребез
(с.г.в.): "Миннђн соћ алдан књрњдђн
бары тик шатлык китерњче нђрсђ
генђ калачак", - дигђн. Сахђбђлђр:
"Нђрсђ ул, ий, Аллаџы тђгалђ Илче-
се?" - дип  сораганнар .  "Яхшы
тљшлђр", - дип  ќавап  биргђн
Пђйгамбђр (с.г.в.).

Бервакыт Пђйгамбђребезнећ ха-
тыны  Гайшђ  (радияллаџу  ганџђ)
тљшендђ бњлмђсенђ љч ай тљшњен
књрђ. Бу тљшен ђтисе Ђбњ Бђкергђ
(радияллаџу  ганџњ) сљйлђгђч ,  ул
тљшне  болай  аћлата :  "Синећ  бњл-
мђћдђ љч бљек кеше ќирлђнђчђк".
Шулай итеп, билгеле булганча, бу тљш
чынга аша. Бу љч бљек кеше Аллаџы
тђгалђ Илчесе (с.г.в.) џђм мљхтђрђм
Ђбњ Бђкер џђм Гомђр (радияллаџу
ганџњмђ) була. Чљнки алар љчесе дђ
Гайшђ (радияллаџу ганџђ) бњлмђ-
сендђ ќирлђнђлђр.
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кылдык. Ай, йолдызлар - тљн галђ-
мђте, кояш - кљн галђмђтедер, яки
караћгылык - тљн галђмђте, якты-
лык - кљн галђмђтедер, тљн галђм-
ђте булган караћгылыкны ќибђр-
ђбез дђ, кљн галђмђте булган якты-
лыкны китерђбез, Раббыгызныћ
юмартлыгыннан дљнья кирђклђ-
рен кђсеп итмђклегегез љчен, дђхи
ай, еллар хисабын белмђклегегез
љчендер, вђ џђрнђрсђне ачык бђян
кылдык, игътибарлагыз!" ("Исра"
сњрђсе, 12 нче аять).

Књп  вакыт  уза .  Язид  џђм  мљх-
тђрђм Хљсђен (радияллаџу ганџњ)
арасында сугыш куба. Бу кеше Язид
белђн бергђ мљхтђрђм Хљсђенгђ (ра-
дияллаџу ганџњ) каршы була. Шулай
итеп, мљхтђрђм Гомђр (радияллаџу
ганџњ) юравы рас булып чыга.

Пђйгамбђребез (с.г.в.) сахђбђлђ-
ре Аллаџы тђгалђ Илчесеннђн сорый-
лар:

"Ий ,  Пђйгамбђр ! Начар  тљш
књргђн  очракларда  безгђ  нђрсђ
эшлђргђ?" Ул болай дип ќавап кайта-
ра: "Ќенси якынлык булган тљш - шай-
таннан". Кайчак кеше ќенси якынлык
булган тљшлђр књрђ. Кайчак начар
тљшлђр књрђ. Бу тљшлђр шайтаннан.
Кеше куркыныч яки начар тљш књрсђ,
курыкмасын џђм кайгырмасын. Бу оч-
ракта бер яктан икенче якка борылып
ятарга яки аякка басып болай дияргђ
кирђк: "Мин каргалган шайтаннан
Аллаџы тђгалђгђ сыенам". Бу тљш
турында беркемгђ дђ сљйлђмђгез.
Шул  очракта  шайтан  бернинди
зыян китерђ алмаячак".

Кадерле  џђм  хљрмђтле  кар-
дђшлђр !  Йокысызлыктан  булган
дару турында берничђ сњз ђйтђсем
килђ. Књп очракта укучыларны имти-
хан алдыннан йокысызлык борчый
башлый. Аларга йокысызлыктан ни-
чек котылырга?   Аллаџы тђгалђ Ил-
чесенећ  (с .г .в . )  тормыш  юлдашы
мљхтђрђм Гайшђ (радияллаџу ганџђ)
болай дип сљйли: "Йокысызлыктан
интеккђн  бер  кеше,  Аллаџы
тђгалђ Илчесе (с.г.в.) янына килеп,
авыруыннан зарлана. Пђйгамбђр
(с.г.в.) аћа мондый кићђш бирђ:
"Йокларга  ятар  алдыннан
тњбђндђге сњзлђрне ђйт: "Мин Ал-
лаџы  тђгалђгђ  Аныћ  ачуыннан
џђм  шелтђсеннђн, колларыныћ
золымыннан, шайтан коткысын-
нан џђм аларныћ мића борчу ки-
терњлђреннђн сыенам". Бу дару -
Аллаџы тђгалђ Илчесе (с.г.в.) даруха-
нђсеннђн. Йокысызлыктан интеккђн
кеше бу даруны даими куллана баш-
лый. Љч кљннђн бу кеше Пђйгамбђр
(с.г.в.) янына килђ дђ: "Ий, Аллаџы
тђгалђ Илчесе! Аллаџы тђгалђ минем
борчуларымны юк итте. Йљрђгемнђн
курку китте, мин хђзер тыныч йок-
лыйм. Сине хакыйкать белђн Ќибђ-
рњче белђн ант итђм, мин арыслан
оясына  керсђм  дђ  курыкмаячак-
мын", - ди". Димђк ,  бу  дога  ярдђ-
мендђ бу кешенећ йљрђгенђ кљч ићђ,
теле ныгый џђм Аллаџы тђгалђ аныћ
курку џђм кайгыларын юк итђ...

 Кадерле дин кардђшлђрем! Шай-
тан коткылары џђм алардан саклау-
чы дарулар турында да сљйлисем
килђ .  Без  Аллаџы  тђгалђ  Илчесе
(с.г.в.) биргђн даруларга бик мохтаќ.
Чљнки алар безгђ иманыбызны ныгы-
ту, ќаныбызны џђм тђнебезне тыныч-
ландыру љчен кирђк.

Имам Мђлик (радияллаџу ганџњ)
њзенећ "ђл-Муватта" китабында тап-
шыра :  "Аллаџы  тђгалђ  Илчесенђ

(с.г.в.) намаз кылганда комачаулар
љчен аныћ тарафына таулардан џђм
далалардан шайтаннар юнђлђ. Ал-
лаџы тђгалђ Илчесенђ (с.г.в.) нинди
булса да зыян китерер љчен барысын
да  эшлђгђч ,  Ќђбраил  (галђйџ-
иссђлђм) килеп, болай ди: "Ий, Ал-
лаџы тђгалђ Илчесе! Менђ бу доганы
укы: "Ий, Рђхимле џђм Шђфкатьле
Аллаџ! Тђнемђ зыян китерњчедђн,
књктђн тљшњче џђм књклђргђ књ-
тђрелњченећ  золымыннан, кљн
џђм тљн коткысыннан, тљнлђ яман-
лык  кылу  љчен  килњчелђрнећ
явызлыгыннан  яклавыћны  њте-
нђм!" Менђ бу доганы шайтан хђй-
лђлђренђ каршы укырга кирђк. Си-
херчелђргђ џђм књрђзђчелђргђ ба-
рырга кирђкми. Чљнки аларга барган
џђм аларныћ  сњзлђренђ  ышанган
кеше, њзенећ Аллаџы тђгалђ Илчесе
(с .г .в .) аша  ићдерелгђн  Коръђни-
Кђримгђ  каршы  баруын  белсен .
Књрђзђчелђр сњзлђренђ ышанмаса
да, барыбер аларга барган кешенећ
намазын Аллаџы тђгалђ 40 кљн буе
кабул итмђс.

Кадерле дин кардђшлђрем! Без
бу хакыйкатьлђрне џђм ислам дару-
ларын сезгђ, аларны кулланып, рухи
яктан дђвалануыгыз љчен тђкъдим
иттек.

Бозык ќђмгыятьтђ яшђвебезне
онытмаска кирђк. Бљтен яхшы џђм
матур тљшенчђлђр алмашынды. Ях-
шылары начар, ђ начарлары яхшы
итеп књрсђтелђ башлады. Кайбер мас-
сакњлђм мђгълњмат чаралары њз эш-
чђнлеклђрен дин џђм ђхлакны бозу-
га багышлый. Фђн исеменнђн булган
басмалар динне юк итђргђ тырыша.
Књпчелек  фильмнар , телевидение
тапшырулары ,  спектакльлђр  џђм
кљндђлек газеталар кљн саен ислам-
га џљќњм ясыйлар, мљселманнарны
тђнкыйтьлилђр џђм мыскыл итђлђр.
Исламга каршы сугыш башлаган бу
чараларда џђм басмаларда Аллаџы
тђгалђ исемен кемнећ дђ булса њлње
џђм њтерелње сђбђпле генђ искђ ала-
лар. Шућа књрђ без Аллаџы тђгалђ Ил-
чесе (с.г.в.) тђкъдим иткђн даруларга
бик мохтаќ. Начар тљшлђрдђн џђм
дингђ каршы, динне ќимерњгђ юнђ-
лтелгђн књренешлђрдђн без Аллаџы
тђгалђдђ яклау эзлђргђ тиеш. Књћел
тљшенкелеге, тынычсыз тормыш ки-
чергђндђ безгђ Аллаџы тђгалђ Илче-
се (с.г.в.) тђкъдим иткђн рухи дару-
ларны  кулланырга  кирђк :  "Ий,
Рђхимле џђм Шђфкатьле Аллаџ!
Тђнемђ зыян китерњчедђн, књктђн
тљшњче џђм књклђргђ књтђрелњче-
нећ золымыннан, кљн џђм тљн кот-
кысыннан, тљнлђ яманлык кылу
љчен килњчелђрнећ явызлыгын-
нан яклавыћны њтенђм!"

Ий ,  ќаннарны  дђвалаучы ! Бу
яхшы даруларны тђкъдим итњећђ без
чиксез рђхмђтле. Аллаџы тђгалђнећ
сђламе џђм рђхмђте сића, гаилђћђ,
сахђбђлђрећђ џђм синећ юлыћнан
баручыларга ирешсен иде.

Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рахмђт-
њллаџи њђ бђракђтњџ!

ШАЙТАН
КЕШЕЛЂР

АРАСЫН БОЗА
АЛАМЫ?

Кешелђр арасындагы мљнђсђ-
бђтлђрне бозу - шайтанныћ књћел
тњрендђге  телђклђренећ  берсе .

Њзенећ максатына ирешњ љчен ул бар-
лык  чараларын  да  эшкђ  ќигђргђ
ђзер. Аныћ бар кљче, адђм балалары
арасына вђсвђсђ кертеп, дошманлык
џђм  ызгыш-талаш  орлыкларын
чђчњгђ сарыф ителђ.

Дошманлык хисе, аћлашылмау-
чанлык, бер-берећђ ђйткђннђрне ял-
гыш аћлау булмасын џђм шулай ук
шайтан  њз  максатына  ирешмђсен
љчен ,  Аллаџы  тђгалђ  кешелђргђ
тњбђндђге аятьне ићдергђн: "Бђндђ-
лђремђ ђйт, ић татлы сњзлђр генђ
сљйлђсеннђр. Чљнки шайтан алар-
ныћ  арасында  гауга  чыгаручы.
Џичшиксез, шайтан - кешенећ ић
хђтђр дошманы" ("Исра" сњрђсе, 53
нче аять).

 Шайтан џђм аныћ ярдђмчелђре
вђсвђсђ салып, кешелђр арасындагы
мљнђсђбђтлђрдђ дорфалык џђм ту-
паслык барлыкка килђ, чљнки дорфа-
лык  џђм  тупаслык  џђм  мљнђсђ-
бђтлђрне ачыклау, ислам диненећ
нигезе булып тора торган ярату, их-
тирам џђм њзара аћлашу хислђрен
бетереп, дошманлык тудыра. Пђй-
гамбђрлђрдђн Йосыф галђйџиссђлђ-
мнећ агалары шайтан котыртуы арка-
сында аны коега салырга уйлыйлар.
Безгђ Кђламе шђриф бу турыда болай
ди: "Ата-анасын ул абруй тђхетенђ
утыртты, кавышу  сљенеченнђн
аларныћ барысы да (Йосыфныћ
шљџрђте алдында) баш иде, намаз
укыды. Йосыф:

 - Ий атакаем, менђ бу эшлђр
ђллђ  кайчан  књргђн  тљшемнећ
юралуы булыр, - диде. - Раббым
аны, ниџаять, тормышка ашырды.
Дљресе шул: Аллаџ мића рђхмђтен
яудырды. Мине зинданнан чыгар-
ды. Кардђшлђрем  белђн минем
араны шайтан бозганнан соћ, сез-
не чњл аша имин чыгарды. Шик юк-
тыр ки, Раббым ихтыяр иткђн ко-
лына  мђрхђмђтле. Хактыр  ки,
Аллаџ - барысын да белеп торучы
хикмђт иясе" ("Йосыф" сњрђсе, 100
нче аять).

Ќђбирнећ (р.г.) риваять кылуы
буенча, Аллаџ Илчесе (с.г.в.) ђйткђн:
"Кемдер Гарђбстанда хђзер аћа гый-
бадђт кылачагына шайтан ышанычын
югалтты. Ђмма ул мљселманнар ара-
сында  дошманлык  салу  љчен  бар
кљчен куячак" (Мљслим, Сыйфател-
кыямђ: 17, №7281, 8/138).

ШАЙТАННЫЋ
НАМАЗ УКУЧЫГА
КОМАЧАУЛАВЫ

Шайтан  џђм  аћа  ярдђм  итњче
ќеннђр, тљрле чит уйларны (вђсвђсђ)
књп итеп ќибђреп, намаз укыганда
кешегђ комачауларга тырыша. Ђбњ
Џњрайрадан  (р .г .) тапшырылган
хђдистђ Аллаџ Илчесе (с.г.в.) ђйткђн:
"Азан ђйткђндђ шайтан кача. Ђйтеп
бетергђч, янђ барлыкка килђ. Намаз-
га камђт ђйтђ башласалар, ул тагын
югала. Камђт ђйтелеп беткђч, кеше
џђм аныћ нђфесе арасына кереп уты-
рып, янђ килеп чыга: "Моны исећђ
тљшер, тегене исећђ тљшер", - дип
ђйтеп ,  барысын  да  рђттђн  аныћ
исенђ тљшерђ. Шул вакытка кадђр ки,
кайчан кеше ничђ ракђгать намаз
укыганын онытмый" (Бохари. Салђт:
28/6, №1174, 1/413).

Раббыбыз безне шайтан вђсвђ-
сђсеннђн сакласа џђм гыйбадђтлђре-
безне ихлас књћелдђн њтђњне насыйп
кылса иде.

ЌЕННЂР
КЊКЛЂРДЂГЕ

БЕЛЕМНЕ УРЛЫЙМЫ?
Аллаџ Илчесе (с.г.в.) ќир йљзенђ

килгђнчегђ кадђр ќеннђр књклђрдђ
фђрештђлђр бер-берсенђ хђбђр итђ
торган  яћалыкларны  тыћлаган .
Гайшђ (р.г.) ќиткергђнчђ, Пђйгамбђр
(с .г .в .) тњбђндђгелђрне  сљйлђгђн :
"Фђрештђлђр  Гананда  (болытта)
ќыелган хђлдђ ќирдђ булырга тиеш-
ле хђллђр турында фикер алыша .
Шайтан бу вакытта моны ишетеп, аны
ялган белђн кушып, савыттан су кой-
ган кебек књрђзђчелђрнећ колагына
ќиткерђ" (Бохари ,  Бђдел-хак :  11,
№3114, 3/1197).

Коръђни-Кђримдђ  бу  турыда
тњбђндђгелђр ђйтелгђн: "Хактыр ки,
без  (ќеннђр) Књккђ  менђргђ
(Аллаџ  белђн  фђрештђлђрнећ
сљйлђшкђнен тыћларга) тырышып
карадык. Лђкин Књкнећ хђтђр сак-
чылар-каравылчылар белђн џђм
атыла  торган  утлы  йолдызлар
белђн тулганлыгын књрдек. Яшере-
неп тыћлар љчен без (Књкнећ) ућай
почмакларына постык. Лђкин тыћ-
ларга телђгђнне анда ут чыбыркы-
сы сагалап  тора  икђн" ("Ќен"
сњрђсе, 8-9 нчы аятьлђр).

Икенче бер сњрђнећ тњбђндђге
аятендђ болай диелђ: "Хактыр ки, Без
ић якын Књкне зиннђтле йолдызлар
белђн бизђп куйдык. Шулай итеп, Без
аны (Књкне) итагатьтђн чыккан џђр
шайтаннан  сакладык. Алар  (шай-
таннар) књклђрдђ кићђшњче фђреш-
тђлђрнећ сњзлђрен ишетеп торма-
сын  љчен  (йолдыз  ташлары  белђн
атылып) куылды. Алар озакка сузыл-
ган газапка дучар булачак. Мђгђр ки,
(шайтаннарныћ) берђрсе берђр сер
элђктереп  кача  башласа, аны  бер
чаткы (атылган йолдыз) эзђрлеклђ-
ячђк" ("Саффат" сњрђсе  6-10 нчы
аятьлђр).

Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН
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Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте
Россия ислам институты џђм Казан (Идел
буе) федераль университеты белђн бер-
лектђ  "Ислам мђгарифен камиллђштерњ
ысуллары" дип аталган укулар оештырды.
Ђлеге чарага тђќрибђ уртаклашу џђм
љстђмђ гыйлем туплау ниятеннђн республи-
ка мђчетлђрендђ башлангыч дини белем
бирњче 3000 гђ якын мљгаллимђ килде.  Анда
республика дин ђџеллђре џђм мљгаллимн-
ђреннђн  тыш Тљркиядђн килгђн мљхтђрђм
кунаклар дђ катнашуы тљрле иллђрдђге
мђгариф юнђлешлђрен књзалларга ярдђм
итте.

Айзирђк ГЂРЂЕВА,
ТЌ МДНнећ матбугат хезмђте баш белгече

МЉГАЛЛИМНЂР МЂХЂЛЛЂНЕ ТЂРБИЯЛИ

Укулар мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллинныћ аџђћле итеп
Коръђн укуы џђм мљгаллимнђр-
не сђламлђве белђн башланып
китте.  "Бик књплђр дин гыйлемен
ић беренче чиратта мђчет кар-
шында оештырылган курсларда
укып ала. Мљгаллимнђр
мђхђллђне тђрбияли. Мђхђллђ
халкыныћ иманын ныгыта. Дине-
безгђ гыйлем аша гына тљгђл,
дљрес итеп чакырырга мљмкин.
Менђ шуныћ љчен дђ дини мђга-
риф системасы  - Диния нђзарђ-
тенећ ић мљџим љлкђсе булып
тора. Аллага шљкер, бњгенге
кљндђ республикабызда 1500 гђ
якын мђчет эшлђп килђ џђм шу-
лар каршында 800 дђн артык
мљгаллим башлангыч дини бе-
лем бирђ, - дип, Камил хђзрђт
мљгаллимнђргђ њзенећ рђх-
мђтлђрен дђ ирештерде. -
Пђйгамбђребез бер хђдисендђ
ђйткђн: "Ике кешегђ гали
дђрђќђлђр бирелер: берсе - Ал-
лаџныћ биргђн малларын хак
юлда сарыф иткђн бай кешегђ;
икенчесе - Аллаџныћ биргђн гый-
лемен башкаларга љйрђткђн џђм
араларында гыйльми фикерлђр
биргђн галимгђ". Менђ шушы
ќыелыштан файдаланып,
нђзарђт џђм њз исемемнђн сезгђ
шушы мђртђбђле, дђрђќђле хез-

мђтегез љчен рђхмђтлђремне
ђйтђсем килђ. Аллаџы тђгалђнећ
рђхим- шђфкатьлђре, бђрђ-
кђтлђре язсын".

Чарада катнашкан мљфти-
нећ дини мђгариф юнђлешенђ
ќаваплы урынбасары, Россия
ислам институты ректоры, про-
фессор Рђфыйк Мљхђммђтшин
њз чыгышында мђчетлђр кар-
шында оештырылган укытулар-
ныћ ђџђмиятен  елдан-ел аћлый
баруыбыз хакында ђйтте.
"Якынча исђплђњлђргђ караган-
да, курсларда 30 мећгђ якын
кеше башлангыч дини белем
ала. Алар арасында яшьлђр дђ,
картлар да бар. Сезнећ аларны
дини яктан тђрбиялђњдђ љлеше-
гез зур. Нђзарђт, РИИ тарафын-
нан да мљгаллимнђргђ  игъти-
бар зур булырга тиеш. Шуны
аћлап,  шушындый курслар
оештырабыз да џђм нђшер
ителгђн дђреслеклђр љлђшђ-
без. Бергђ ќыелышып сљйлђшњ
вакытында сорауларны ачык-
лап, тђкъдимнђр хакында да ки-
ћђшђбез", -  диде ул.

Мљгаллимнђр каршында
Тљркиядђн килгђн кунаклар -
Тљркиянећ дини эшлђр идарђсе-
нећ мђгариф департаменты ќит-
ђкчесе, доктор, профессор Али
Эрбаш џђм Тљркиянећ Мђскђњ-

дђге илчесенећ дини эшлђр бу-
енча кићђшчесе Дурсын Ђйгњн
чыгыш ясады. Алар Тљркиянећ
дини мђгариф љлкђсе белђн та-
ныштырдылар џђм белем бирњ
љлкђсендђ њзара хезмђттђш-
леккђ чакырдылар. Чит ил кунак-
лары Тљркия мђдрђсђлђрендђ
миллион ярым шђкерт белем
алуы хакында ђйттелђр. Тљркия-
нећ дини идарђсе карамагында
гына да 24 мећ мђдрђсђ эшли, ђ
ќђй кљннђрендђ мђчетлђрдђ
оештырылган 2 айлык укуларга 4
миллионнан артык шђкерт
ќыела икђн.

Укуларда шулай ук мђга-
риф турындагы яћа канунда
дини уку-укыту учреждениелђ-
ренђ кагылышлы њзенчђлеклђр
хакында да сљйлђнде. Бу хакта
РФ Мђгариф џђм фђн љлкђ-
сендђ књзђтчелек итњ федераль
хезмђте эксперты Рљстђм Хђй-
брахманов ќентеклђп аћлатты.
Татарстан Фђннђр академиясе
љлкђн фђнни хезмђткђре Камил
Насыйбуллов мђчетлђр кар-
шында оештырылган курсларга
кагылышлы мониторинг нђтиќ-
ђлђре белђн таныштырды.
"Мђчетлђр каршында оешты-

рылган курсларныћ џђм мђд-
рђсђлђрнећ ић зур њзенчђлеге
шунда - аларда џђр укучыга ин-
дивидуаль- шђхси якын килњ
бар. Программаларда менђ
шушы њзенчђлек искђ алына",-
дип билгелђп узды ул.

Россия ислам институты
мљгаллиме Габдулла хђзрђт
Ђдџђмов "Гакыйдђ дђресен укы-
туныћ актуаль проблемалары"
дигђн темага тукталды. "Гакыйдђ
дђресен укытканда ић актуаль
мђсьђлђ ул - идеология. Безнен
бабаларыбыз ислам динен кабул
иткђн кљннђн башлап, њзлђренећ
дини юлларын хђнђфи мђзџђбе
буенча алып барганнар. Ђмма,
кызганыч, совет чорында безнећ
бу традиция љзелеп торды. Узган
гасырныћ 80-90 нчы еллары ба-
шында динебез яћадан уянып
килгђндђ безнећ ќирлеккђ чит
агымнар да керђ башлады.  Хђзер
безнећ љчен њзебезнећ тамырла-
рыбызга кайту мљџим. Аныћ љчен
без, ђлбђттђ, њткђнебез белђн та-
ныш булырга тиеш", - диде Габ-
дулла хђзрђт. Сњзен дђвам итеп,

хђзрђт ислам фђннђренећ бар-
лыкка килње џђм њсеше, гакыйдђ
фђнендђ хђнђфи мђзџђбенећ
дљнья буенча таралуы хакында
сљйлђде.

Чара кысаларында респуб-
ликаныћ тљрле район мљхтђси-
бђтлђренећ дини уку-укытуны
оештыру тђќрибђлђре белђн
мљгаллимнђр њзлђре таныштыр-
дылар. Бу ућайдан Кукмара
мљхтђсибђтенећ њрнђк тђќриб-
ђсе књплђрдђ кызыксыну уятты.

Мљгаллимнђр ќыелышын
мљфти  урынбасары  Рљстђм
хђзрђт Хђйруллин алып бар-
ды. Хђзрђт дистђ еллар дђва-
мында халкыбызга динебезне
ќиткерњче, барлык тырыш-
лыкларын куеп дингђ хезмђт
итњче  мљхтђрђм  мљгал-
лимнђргђ Аллаџы тђгалђнећ
ђќер-савапларын  телђде .
Мљхтђсиблђрнећ  мђчетлђр
каршында укулар оештыруга
зур игътибар бирњлђрен џђм
авылларда башлангыч дини
белем алуныћ бик зур ђџђми-
яткђ ия булуын ассызыклады.

ЉММЂТКЂ КЊП ФАЙДА ЉМЕТ ИТЂБЕЗ
Мђчетлђребез каршындагы

курсларда укытучы мљгаллимнђр-
нећ уку елы алдыннан очрашып ки-
ћђшлђшеп, тђќрибђ уртаклашып
алулары књркђм бер традициягђ
ђйлђнеп бара.

Баштагы  елларда  укытучылар
књбрђк њзлђре сљйлилђр иде. Узган ел
без аныћ форматын бераз њзгђртеп,
семинар рђвешендђ њткђрђ башла-
дык. Чљнки бу бит ђле мљгаллимнђре-
без љчен квалификация књтђрњ чара-
сы да булып тора. Тљп фђннђрне укы-
ту алымнары, методикасы буенча нин-
ди  кыенлыклар  белђн  очрашалар ,
башлыча , шушы мђсьђлђлђрне књ-
тђрђбез. Семинар барышында лекци-
ялђрне тђќрибђле мљгаллимнђр, Рос-
сия ислам институты, "Мљхђммђдия"
югары мђдрђсђсе укытучылары укый.
Ђдђбият белђн дђ ярдђм итђргђ тыры-
шабыз, дђреслеклђр, уку ярдђмлекл-
ђре ђзерлибез. Быел мљгаллимнђргђ
Камил  хђзрђт  Вђлиуллинныћ  ике

дђреслеге - "Ислам тђрбиясе" џђм "Ис-
лам тђрбиясе дђреслђрен укыту ме-
тодлары" дигђн китаплар таратылды.
Моннан тыш Диния нђзарђтенећ фђн
џђм  мђгариф  бњлеге  тарафыннан
ђзерлђнгђн, Голђмђлђр шурасы хуп-
лавы белђн нђшер ителгђн "Мђчетлђр
каршындагы курслар љчен укыту про-
граммасы" љлђшенде. Дљрес, курслар-
га йљрњче балалар саны ђлегђ азрак,
10-15 процент кына. Шулай булса да,
алар белђн эшлђњ методикасын бул-
дыру, махсус дђреслеклђр бик кирђк
иде .  Быел  без  нђкъ  менђ  балалар
белђн эшлђњгђ књбрђк игътибар итњ-
не максат итеп куйдык.

Алга таба планнар бик зурдан.
Районнарда  булырмы  ул , берничђ
районны  берлђштерепме ,  мљгал-
лимнђр љчен даими нигездђ эшли тор-
ган квалификация књтђрњ курслары
ачарга ниятлибез. Методик ђсбаплар,
дђреслеклђр  белђн  ярдђм  итњне
дђвам итђргђ, башлангыч курсларга
атап њзенчђлекле серия чыгарырга да

исђп бар.
Мђчет каршындагы бу курслар-

ныћ мљџимлеге турында њз чыгышын-
да мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллин да
ђйтеп узды. Моны куђтлђп шундый
дђлил  китерђм :   безнећ  мђд-
рђсђлђрдђ 3 мећнђн артык кеше укы-
са ,  курсларда  4-5 тапкыр  књбрђк ,
бђлки бу сан 30 мећлђптер. Тљп-тљгђл
санын ђйтњ кыен, чљнки аларныћ бер
љлеше килђ, китђ, ташлый, кабат баш-
лый. Бу курсларны, чын мђгънђсендђ,
халык  мђгарифе  дип  атарга  була .
Аларда яшьлђр дђ, љлкђн яшьтђгелђр
дђ, балалар да белем ала, ислам дине
белђн танышуны књпчелеге шуннан
башлый. Ђгђр дђ аћа књбрђк игътибар
биреп, сыйфатын тиешле дђрђќђгђ
књтђрсђк ,  бу  куђтле  инструмент
љммђтебезгђ књп файда китерђчђк.

Айдар КАРИБУЛЛИН,
                                       ТЌ МДНнећ

фђн џђм мђгариф
бњлеге мљдире
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МЂДРЂСЂ

АЛЛАЏЫ тђгалђ пђйгам
бђрлђр аша кешелђрне
бер Аллаџыга ышаныр-

га, Аћа гына табынырга џђм
Аћа тићдђшлђр уйлап тапмас-
ка љйрђтђ торган Изге Китап-
лар ќибђргђн. Барлык пђй-
гамбђрлђр дђ Раббыбыздан
алган хђбђрлђрне кешелђргђ
тулысынча, бернинди њзгђ-
решлђрсез, љстђмђлђрсез яки
кыскартуларсыз ќиткерђлђр,
аћлаталар џђм њзлђре дђ шу-
ларны њти торган булалар. Џђр
Китапта да бер Аллаџыга гына
табынырга љндђњ, Аллаџы
тђгалђ турында белемнђр, џђр
тарихи чор љчен яраклы њзен-
чђлекле боерыклар џђм тыю-
лар бирелгђн, кешелђргђ бу
дљньяда џђм њлгђннђн соћ
бђхеткђ ирешњ юллары
љйрђтелгђн була. Яћа Китап
аннан алдагысында язылган
кануннарны юкка чыгара ал-
ган.

Кайсыбер пђйгамбђр-
лђргђ аерым битлђр (тљргђк-
лђр) ќибђрелгђн. Мђсђлђн,
Аллаџы тђгалђ Адђм галђйџ-
иссђллђмгђ Изге Китаптан 10
бит, Шис галђйџиссђллђмгђ - 50
бит, Идрис галђйџиссђллђмгђ -
30 бит, ђ Ибраџим галђйџ-
иссђллђмгђ 10 бит ќибђрђ.

Кешелђргђ тљрле чорлар-
да дњрт китап ќибђрелње
мђгълњм:

1. Тђњрат (Тора) Муса (Мо-
исей) галђйџиссђллђмгђ ќиб-
ђрелђ.

2. Забур (Псалтырь) Дауд

(Давид) галђйџиссђллђмгђ
ќибђрелђ.

3. Инќил (Евангелие)
Гайсђ (Иисус) галђйџиссђл-
лђмгђ ќибђрелђ.

4. Коръђни-Кђрим Пђй-
гамбђребез Мљхђммђд саллђ-
ллаџу галђйџи њђ сђллђмгђ
ќибђрелгђн.

Кайсыбер Изге Китаплар
аерым халыклар џђм ка-
билђлђргђ ќибђрелђ. Ђ Коръђ-
ни-Кђримдђ язылганнар Кы-
ямђт кљненђ кадђр барлык ке-
шелђргђ дђ юнђлдерелгђн.
Мљселманнар Аллаџы тђгалђ
ќибђргђн барлык Китапларга
да (аларныћ беренчел рђве-
шендђ) ышанырга тиеш. Лђкин
бњгенге кљндђге Тђњрат џђм Ин-
ќил китапларыныћ вариантла-
рына ышанып гамђл кыла ал-
мыйбыз. Чљнки Коръђни-
Кђримнђн башка китаплар ва-
кытлар узган саен тљрле сђ-
бђплђр белђн њзгђреш ки-
чергђннђр џђм хђзер аларда
чын-чынлап Аллаџы тђгалђнећ
Изге Сњзлђре асыл, тљп мђгъ-
нђсендђ инде сакланмаган.

КОРЪЂНИ-
КЂРИМ

Коръђни-Кђрим - Аллаџы
тђгалђнећ пђйгамбђрлђр аша
кешелђргђ ќибђргђн соћгы Ки-
табы. Мљселманнар Коръђни-
Кђримдђ Аллаџы тђгалђнећ хак
Сњзлђре булуына ышаналар.

Коръђни-Кђрим Пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђд саллђллаџу га-

лђйџи њђ сђллђмгђ аз-азлап 23
ел дђвамында ићдерелгђн. Та-
рихта Аллаџы Илчесенећ (сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђм)
авызыннан Коръђни-Кђримне
ким дигђндђ ќиде кешенећ ту-
лаем яттан љйрђнње билгеле.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм
њлгђндђ, Коръђни-Кђрим љлеш-
лђп пальма сњсенђ, сљяклђргђ
џђм шул вакытларда кулланы-
лышта йљргђн башка материал-
ларга язылган була. Мљселман-
нарныћ хљкемдары булып гадел
Ђбњ Бђкер (Аллаџы аннан разый
булса иде) хђлифђ кала. Тора-
бара хђлифђ Коръђнне бер
тљргђк итеп ќыярга карар кыла.
Шул рђвешле Коръђни-Кђрим-
нећ беренче тулы язмасы бар-
лыкка килђ.

Коръђни-Кђрим гарђп те-
лендђ ићдерелгђн. Ул 114
сњрђдђн (љлештђн/бњлектђн)
гыйбарђт. Џђр сњрђ аятьлђргђ
(аерым юлларга) бњленђ.

Коръђнне яттан љйрђнње
бик ќићел џђм бу - Аллаџы тђга-
лђнећ мљселманнарга бњлђк
иткђн могќизаларыннан берсе.
Дљньядагы мљселманнарныћ
књбесе гарђп булмаса да,
Коръђн уку кагыйдђлђренђ
љйрђнеп, тиз арада аны баштан
ахыргача ятлап чыгалар. Коръ-
ђни-Кђримне тулысынча яттан
љйрђнеп, књћелендђ саклаган
кеше "хафиз" дигђн гарђп сњзе
белђн атап йљртелђ. Аллаџыга
шљкер, мљселманнар арасында
џђрвакытта да Коръђни-Кђрим-
не йљрђгендђ саклаган кешелђр
булган џђм хђзер дђ бар.

Ел саен Рамазан аенда
Коръђни-Кђрим тђравих нама-
зында баштан ахыргача тулаем
укып чыгыла. Моныћ мђгънђсе
бик тирђн: 14 гасырдан бирле
бљтендљнья мљселманнары џђр
мђзџђбтђ ел саен Коръђнне ту-
лысынча кабатлыйлар. Аллаџы
тђгалђ шул рђвешле Коръђни-
Кђримне њзгђрешлђрдђн сак-
лый. Кыямђт кљненђ кадђр
Коръђннећ њзгђрешсез калуын
Раббыбыз вђгъдђ иткђн џђм Ул
њз вђгъдђсен бозмый.

"Дљреслектђ, Без Коръђнне
Њзебез ићдердек џђм њзгђрњдђн
аны Њзебез сакларбыз" ("Ђл-Хи-
ќер" сњрђсе, 9 нчы аять).

"Ислам турында
сљйлђшик"

энциклопедиясеннђн

ЂНЂС Ибне Малик (Ал
лаџы тђгалђ аннан разый
булса иде) болай дигђн:

"Бар шундый кешелђр: алар
Коръђн укый, ђ Коръђн алар-
га лђгънђт укый". Алар - Коръ-
ђнне игътибар белђн укымаган
џђм тђќвид кагыйдђлђрен
њтђмђгђн кешелђр.

Борынгы заманныћ бљек
кешелђре болай дигђн: нинди-
дер бер Аллаџ колы Кђламе
шђрифне ачып, аныћ сњрђ-
лђрен укыса, ул аны укып бе-
тергђнгђ кадђр фђрештђлђр
аныћ љчен дога кылып тора.
Икенче бер Аллаџ колы да
Коръђн сњрђсен укый, ђ фђ-
рештђлђр аћа лђгънђт ђйтђ.
Ђлеге бљек кешелђрдђн: "Бу
ничек болай була соћ?" - дип
сораганнар. Алар: "Ђгђр дђ
кеше Коръђн сњрђсе укып, анда
рљхсђт ителгђннђрне "рљхсђт
ителгђннђр" дип, ђ тыелганнар-
ны "тыелганнар" дип кабул
итсђ, фђрештђлђр аныћ љчен
дога укыячак. Киресенчђ бул-
ган очракта алар аћа лђгънђт
укыячак", - дигђн.

Без шуны гына љстђп ђйтђ
алабыз: ђгђр кем дђ булса Коръ-
ђни-Кђримнећ мђгънђсен аћ-
лый алмаса, анда рљхсђт ителг-
ђннђрне - "рљхсђт ителгђннђр",
ђ тыелганнарны "тыелганнар"
дип кабул итсђ, фђрештђлђр
аныћ љчен барыбер дога укыя-
чак. Ђгђр дђ инде ул гарђп телен
дђ белеп, Коръђннећ мђгънђсен
дђ аћлый алса, бу - Коръђн
мђгънђсен аћлый алмаудан
књпкђ бљегрђк булачак.

Кайбер галимнђр ђйткђн:
"Бер Аллаџ колы Коръђн укыр,
џђм њзе дђ белмичђ, лђгънђткђ
дучар булыр". Бу шул рђвешле
килеп чыгарга мљмкин. Мђсђ-
лђн, ул "Ќђберлђњчелђргђ Ал-
лаџныћ лђгънђте тљшсен!" аятен
укыса џђм ул њзе дђ башка кеше-
лђрне ќђберлђсђ, аћа Аллаџ-
ныћ лђгънђте тљшђчђк. Яисђ ул
"Алдакчыларга Аллаџныћ
лђгънђте тљшсен!" аятен укыса,
џђм ул њзе дђ алдакчы булса, аћа
да Аллаџныћ лђгънђте тљшђчђк.
Майсаратуль-Ашчаи болай
дигђн: "Начар кешедђ Коръђн
- чит ил кешесе".

Ђнђс Ибне Малик (Аллаџы
тђгалђ аннан разый булса иде)
Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте вђ сђламе булса
иде) тњбђндђге сњзлђрен ќит-
керђ: "Тђмугныћ карап тору-
чылары потка џђм утка табы-
нучыларны ќђзага тартачак,
лђкин алар: "Белгђн кеше бер-
вакытта да њзен надан кебек
тотмас", - дия-дия, Коръђн
укыган бозык кешелђрне та-
гын да ныграк ќђзага тарта-
чак".

Бу монафикълык гамђле
буенча галимнђрнећ кайберлђ-

"АЛАР КОРЪЂН
УКЫЙ,

Ђ КОРЪЂН АЛАРГА
ЛЂГЪНЂТ УКЫЙ"

ИРТЂНГЕ НАМАЗНЫ УКУ
ЉЧЕН

ИЋ ЯХШЫ ВАКЫТ
ИРТЂНГЕ намаз "Фђќер"нећ башы - "икенче
фђќер" барлыкка килњ вакыты, ягъни икенче таћ як-
тылыгы. Ул исђ кояш чыгу белђн бетђ. Иртђнге на-
маз љчен ић яхшы вакыт - аныћ вакытыныћ ахыргы
љлешенђ туры килгђн "исфар" вакыты (ул яктылык
яхшы беленгђн чак, ягъни кояш чыгарга 20-30 ми-
нут калган вакыт). Аллаџныћ Рђсњле болай дигђн:
"Иртђнге намазны яктылык беленгђч укыгыз, чљнки
намазны бу вакытта њтђгђн љчен ђќер књбрђк".

Галђветдин Сђмђркандиныћ
"Тљхфђтел-Фњкаџа" китабыннан

ре бњтђн фикердђ тора. Алар-
ныћ берише моны "дин буенча
монафикълык" дисђ, кайберлђ-
ре - "гамђл белђн башкарылган
монафикълык"ка кертђ.

Ђбњ Сђгид (Аллаџы тђгалђ
аннан разый булса иде) Пђйгам-
бђребезнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте вђ сђламе булса иде)
тњбђндђге сњзлђрен ќиткерђ:
"Ул сића гљнаџлар эшлђр љчен
киртђгђ ђйлђнерлек булган-
чы, Коръђнне укы! Ђгђр дђ
моныћ киресе булган очрак-
та, син - Коръђн укучы була
алмыйсыћ". Ягъни, ђгђр кем дђ
булса Коръђнне укып, аныћ
хљкемнђренђ тђкълид итмђсђ,
ул аннан файда ала алмый.
Димђк, ул сића каршы шаџитлык
итђчђк, синећ дошманыћ була-
чак.

Сњхђйб (Аллаџы тђгалђ ан-
нан разый булса иде) Пђйгамб-
ђребезнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте вђ сђламе булса иде)
тњбђндђге сњзлђрен ќиткерђ:
"Коръђндђ тыелган ђйберлђ-
рне "рљхсђт ителгђн" дип ка-
бул итњче - аћа инанган була
алмый".

Гњкъбђ Ибне Ђмир (Аллаџы
тђгалђ аннан разый булса иде)
Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте вђ сђламе булса
иде) тњбђндђге сњзлђрен ќит-
керђ: "Минем љммђтемдђге мо-
нафикъларныћ књпчелеге -
Коръђн укучы кешелђр".

Ђнђс (Аллаџы тђгалђ аннан
разый булса иде) тапшырганча,
Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ
рђхмђте вђ сђламе булса иде)
ђйткђн: "Мића њз љммђтемђ
бирелђчђк савапларны
књрсђттелђр. Алар арасында
кемнђрнећ дђ булса мђчеттђ-
ге чњпне чыгарып ташлаган-
нары љчен бирелгђн савап та
бар иде. Мића шулай ук
љммђтем кылган гљнаџларны
да књрсђттелђр, мин исђ алар
арасында Коръђннећ кайсы
да булса берђр сњрђсен
љйрђнеп, аннары аны оныт-
кан љчен бирелгђн гљнаџтан
да зуррагын књрмђдем".

Галимнђр: "Ђгђр кем дђ
булса Коръђнне аџђћле (ма-
тур) итеп укырга телђмђсђ - ул
аныћ кадерен белми дигђн
сњз, димђк, аћа ђџђмият бир-
ми, ђ бу исђ - аныћ каты ќђза
алуына сђбђп булачак", - ди.

Сђгед Ибне Гњбђдђ (Аллаџы
тђгалђ аннан разый булса иде)
Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте вђ сђламе булса
иде) тњбђндђге сњзлђрен ќит-
керђ: "Ђгђр бер кеше Коръђн
укый белсђ џђм аннары аны
укудан туктаса яисђ белгђнен
онытса, Кыямђт кљнендђ ул
тиресе бозылган хђлдђ Аллаџ
каршына басар".

ISLAM-TODAY

ДЂЌЌАЛ
ФЕТНЂСЕННЂН

САКЛАНУ ДОГАСЫ
АЛЛАЏ Рђсњленећ (с.г.в.) дђвамлы укыган
бер догасы: "Аллаџњммђ инниии ђгњњзњ
бикђ мин гђзђђби ќђџђннђмђ њђ мин
гђзђђбиль-кабьри њђ ђгњњзњ бикђ мић
фитнђтиль-мђсиихид-дђќќђђл њђ
ђгњњзњ бикђ мић фитнђтиль-мђхьйђђ
њђ-ль-мђмђђт" (Аллаџым! Ќђџђннђм
газабыннан, кабер газабыннан, ялган-
чы Мђсихнећ (Дђќќалныћ) фетнђ-
сеннђн, њлем џђм яшђњ фетнђлђреннђн
сића сыенам). (Нђвђви, ђл-Ђзкар: 28).
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Тљп бђйрђм чарасы Кол
Шђриф мђчетендђ узды. Мђчет-
нећ имам-хатыйбы Илфар хђзрђт
Хђсђнов  барча мљселманнарга
Россия ќитђкчелегенећ, Татар-
стан Президенты Рљстђм Мићне-
ханов, мљфти Камил хђзрђт Сђми-
гуллинныћ котлауларын ќиткер-
де. Илфар хђзрђт корбан сњзенећ
гарђпчђдђн тђрќемђ иткђндђ
якынаю дигђнне аћлатуын ђйтте.
"Диндђ бу якынаю бары бер
мђгънђгђ ия - Аллаџыныћ рђх-
мђтенђ ирешњ. Без гыйбадђтлђ-
ребез, гамђллђребез белђн Ал-
лаџка итагать књрсђтеп, Аћа якы-
наерга омтылабыз", - дип хђзрђт
саваплы гамђллђр кылырга, мох-
таќларга, ятимнђргђ, ярдђм
кирђк бђндђлђргђ, авыруларга
миџербанлы, игьтибарлы, рђхим-
ле булырга  чакырды.

Ул кљнне Татарстан мљселман-
нары Диния нђзарђте "Яћа гасыр"
телеканалы белђн берлектђ инва-
лид ятимнђрне тернђклђндерњ
приютын  булдыру максатыннан
"Сљючелђр фида кыла" телемара-
фоны уздырды. Узган ел њткђ-
релгђн телемарафон нђтиќђсендђ
Телђче районында ике бина сатып
алынган иде. Ятим, сђламђтлеклђ-
ре начар булган  балаларны кабул
итђрлек дђрђќђгђ ќиткерњ љчен
биналарга ремонт ясарга, махсус
медицина ќиџазлары алырга,
њзђкнећ тирђ-юнендђге ќирлекне
тђртипкђ китерергђ, шулай ук ба-
лаларны йљртњ љчен микроавтобус
алырга кирђк.  Кљн дђвамында те-
леканал аша динебезгђ багышлан-
ган, мљселманнарныћ њрнђк гамђ-
ллђрен књрсђткђн тапшырулар
барды, телемарафонда катнашыр-
га чакырган роликлар књрсђтелде.
Хђзрђтлђребезнећ нђсыйхђтлђре,
вђгазьлђре џђм фикер-тђкъдимн-
ђре яћгырап торуы бђйрђмгђ љс-
тђмђ бер ямь бирде.

Корбан бђйрђме кљнне, мара-
фон кысаларында, Бауман ура-
мында кул эшлђре ярминкђсе дђ
оештырылды. Биредђ "Апрель"
џђм "Здравушка" тернђклђндерњ
њзђклђренђ йљрњче балаларныћ
кул эшлђре сатылды. Моннан
тыш мљселман яшьлђре флэш-
мобта катнашып, казанлыларны
бђйрђм белђн котлады.

Корбан бђйрђме кљннђрендђ
республиканыћ бик књп мђхђл-
лђлђрендђ корбан итеннђн ри-
зыклар ђзерлђп, мохтаќларны,
мђхђллђ картларын, сабыйларны
сыйладылар. Ђ Диния нђзарђте-
нећ "Зђкят" хђйрия фонды исђ
"Мохтаќларны ашат" дигђн ак-
ция уздырды. Казанныћ Мђрќа-
ни мђчетендђ ђзерлђнгђн бђйрђм
табынына, мђсђлђн, 150 лђп мох-

РЂХМЂТЕЋЂ ИРЕШЊНЕ
ЉМЕТ ИТЂБЕЗ

кертеп ябарга, ашатырга утарлар
бар. Мал чала торган ќирдђ кана-
лизация, ќылы џђм салкын сулар
њткђрелгђн. Идђнгђ плитђ
ќђелгђн, итне ташу љчен рельслар
салынган. Бљтен калдыклар мах-
сус контейнерларга тутырылып,
эшкђртњ љчен "Алабуга" икътиса-
ди зонасындагы махсус предпри-
ятиегђ озатыла.

Быелгы Корбан бђйрђме игелекле гамђллђргђ, матур баш-
лангычларга бай булды.

Корбан гаете кљнне - 4 октябрь иртђсендђ республикабызныћ
барлык мђчетлђрендђ Гает намазлары укылды, Аллаџны
зурлаган бђйрђм хљтбђлђре ђйтелде, имамнарыбыз дин кар-
дђшлђребезне мљбарђк Корбан бђйрђме белђн тђбриклђде.

таќ кеше чакырылган иде.
Мђќлестђн соћ аларныћ барча-
сына корбан итлђре салынган па-
кетлар љлђшенде. Бђйрђмнђн
соћ "Зђкят" хђйрия фонды кор-
бан итенећ бер љлешен "Казан
ђнилђре" оешмасына бирде.
Ђлеге оешмада йљзлђгђн књп ба-
лалы ана исђптђ тора.

 Корбан чалу эшлђре дђ быел
узган еллардагыга караганда
ућайлырак шартларда, кеше-
кара књзеннђн яшеребрђк башка-
рылды. Мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллин тђкъдиме белђн
башкаладагы, башка кайбер
шђџђрлђрдђге зур мђчетлђр янђ-
шђсендђ ябык корбан чалу урын-
нары булдырылды.  Ђ Лаеш рай-
оныныћ Сокуры авылындагы
Юлчы" мђчете янында корбан
чалу љчен махсус заманча комп-
лекс ачылды. Монда терлеклђрне

Татарстан мљселманнары
бђйрђмне мул табыннар ђзерлђп,
кунакларга йљрешеп, ђти-ђнилђ-
ре, туган-тумачаларыныћ хђллђ-
рен белешеп уздырды. Чалган
корбаннарыбыз, кылган хаќлары-
бызны Аллаџ Раббыбыз кабул
итеп, туган ќиребездђ тыныч-
тату, бђхетле-бђрђкђтле гомерлђр
кичерергђ насыйп булсын!
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Хаќиларныћ беренче
тљркеме изге сђфђргђ Казаннан
25 сентябрьдђ кузгалган иде.
Аларны озатырга Татарстан
мљфтие Камил хђзрђт Сђмигул-
лин да килде џђм њзенећ
нђсыйхђтлђрен, изге телђк-до-
галарын ќиткерде. Хђзрђт  бы-
елгы хаќ сђфђрен оештыруда
берникадђр њзгђрешлђр керте-
лње  хакында сљйлђде. Мђк-
кђдђге мђчетне тљзеклђндерњ
сђбђпле квоталар саны кимете-
лњен, Россиягђ бирелгђн 16400
квотаныћ 1800 е Татарстанга
туры килњен хђбђр итте. Мон-
нан тыш Согуд Гарђбстаныныћ
хаќ оешмасы талђбе буенча,
соћгы 5 ел эчендђ хаќ кылма-
ганнар гына хаќга бара алача-
гын ђйтте.

28 сентябрь тљнендђ Татар-
стан хаќиларыныћ соћгы тљрке-
ме Мђккђгђ килеп ќитте.  Шулай
итеп, татарстанлылар  олы хаќ
кылу гыйбадђтлђренђ ђзерлђнђ
башладылар. Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт Сђмигуллин ки-
леп, аларныћ яшђњ шартлары
белђн танышты, хатын-кызлар,
ир-атлар љчен ђзерлђнгђн
бњлмђлђрне, ашханђне, уку за-
лын карады џђм дин кардђшлђ-
ребез белђн аралашты, аларга
њзенећ ќылы телђклђрен ќит-
керде.

Татарстан хаќилары изге
сђфђрдђ татар ашлары белђн
тукланды. Моныћ љчен алар
белђн махсус пешекчелђр дђ
барды. Шулай ук хаќиларныћ
сђламђтлеген 15 табиб кайгыр-
тты.

***
5 октябрьдђ Согуд Гарђбста-

ны Ђмирлегенђ ТР Президенты
Рљстђм Мићнеханов ќитђкчеле-
гендђге Татарстан делегациясе
Согуд Гарђбстаны Ђмирлегенећ
Галиќђнаб Ђмир Абдалла ибн
Абдел-Азиз Ђл Согуд исеменнђн
Корбан гаетенђ багышлап узды-
рылган тантаналы кабул итњ
мђќлесендђ катнашты. Татар-
стан делегациясе составында Та-
тарстан мљселманнары Диния
нђзарђте рђисе, мљфти Камил
хђзрђт Сђмигуллин, ТР Прези-
денты Аппараты ќитђкчесе
Ђсгать Сђфђров, Татарстан Рес-
публикасы Президентыныћ ха-
лыкара мђсьђлђлђр буенча кић-
ђшчесе Радик Гыйматдинов та
бар иде. Согуд Гарђбстанына эш
сђфђре кысаларында Татарстан

  ХАЌЛАРЫГЫЗ КАБУЛ
БУЛСЫН!

Республикасы Президенты
Рљстђм Мићнеханов башта Ис-
лам хезмђттђшлеге оешмасы
ќитђкчелеге, Мђккђ провинция-
се Ђмире шахзадђ Маш'ала ибне
Абдалла ибне Абдел-Азиз Ђл Со-
гуд белђн очрашты, мљселман-
нарныћ изге  урыннарына хаќ
кылды.

***
Быел, мђгълњм булганча,

мљселманнар "Хаќ Ђкбђр" ха-
ќын њтђделђр,   Гарђфђ кљне
ќомгага туры килгђндђ кылын-
ган хаќ гыйбадђте ђнђ шулай
дип атала."ДУМ РТ ХАДЖ" вђкил-
лђре ђйтњенчђ, быелгы хаќ
сђфђре оешкан тљстђ, ућышлы
њткђн. Безнећ мљселманнар бар-
лык хаќ йолаларын ђбњ хђнифђ
мђзџђбе талђплђренђ туры ките-
реп башкарып чыкканнар.  2 но-
ябрь кљнне алар кунакханђдђн
Минадагы чатыр шђџђрчегенђ
килгђннђр, ќомга кљнне иртђ
белђн Гарђфђт тавына књчкђн-
нђр. Бу урында хаќилар ихлас-
тан, књз яшьлђре белђн Аллаџ
Раббыбыздан гљнаџларын ярлы-
кауны сорап дога кылганнар. Ан-
нары Мљздђлифђ аша Минага
кайтып, шайтанга таш ату џђм
корбан чалу йолаларын башкар-
ганнар, Мђдинђдђ Пђйгамбђре-
без (с.г.в.) мђчетендђ гыйбадђт
кылганнар.

Хаќи-хаќиялђребезнећ
хаќларын Аллаџ Раббыбыз ка-
буллардан кылса иде!

Татарстан хаќиларын "Казан" халыкара аэропортын-
да туганнары, якыннары џђм "ДУМ РТ ХАДЖ" програм-
масын тормышка ашыручылар, Диния нђзарђте вђкил-
лђре каршы алды. Хаќиларга њзенчђлекле бњлђклђр -
сувенирлар џђм хаќиларныћ Гарђп Ђмирлегендђ тљше-
релгђн фотоларыннан, хаќ турындагы фильм џђм
клиплардан торган диск, аудиокитаплар тапшырды-
лар.
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10 НЂСЫЙХЂТ

1983 нче елдан бирле бул-
дыра алган кадђр халкыбызга
ислам дине талђплђрен,
Пђйгамбђребез (с.г.в.) хђдислђ-
рен, шђригать хљкемнђрен,
ђдђп-ђхлак, рухи байлык, илгђ-
кљнгђ ничек хезмђт итђргђ кир-
ђклеге, ќибђргђн ялгышлары-
быз турында ачыктан-ачык
сљйлђп килђм. Чљнки бљтен
кеше дђ мулла-абыстай гаилђ-
сендђ туып њсмђгђн бит. Ђ без бу
кагыйдђлђрне књреп, љйрђнеп
њстек. Ђти-ђни гомер буе
њзлђренећ гыйлемнђрен ке-
шелђргђ љйрђтеп, шулар белђн
гамђл кылып яшђделђр.

Кичлђрен ђниебез безгђ
бик яратып пђйгамбђрлђр тари-
хын сљйли торган иде. Берва-
кытны ул Ибраџим (г.с.) зама-
нында булган бер вакыйганы
сљйлђде: "Љйнећ хуќасы атка
атланып ауга китђ. Ул киткђч,
љйгђ кунак килђ, хђл-ђхвђл со-
раша. Хуќабикђ картка хљрмђт
књрсђтмичђ, хђтта су да бир-
мичђ, киткђнен тђрђзђсеннђн
генђ карап кала. Шулай да
тђрђзђ аша: "Ирем кайткач,
нђрсђ дип ђйтим?" - дип сорый.

- Ирећђ ђйт, љегезнећ миче
бик тњрдђ икђн, сњтеп, яћасын

чыгарсын! - ди карт.
Ђлеге хикђя бик хикмђтле

џђм озын. Биредђ сњз, ђлбђттђ,
мич турында тњгел, яшь хатын-
ныћ ђдђпсезлеге турында бара.
Ир юлаучы ђйткђн сњзлђрнећ
мђгънђсенђ тљшенђ џђм хаты-
нын аерып, башкага љйлђнђ.
Књпмедер вакытлар њткђч, карт
янђ боларныћ љенђ килђ.

Бисмиллђђџир-рахмђђнир-рахиим!

Коръђннећ књплђгђн аятьлђрендђ иман џђм игелекле
эшлђр мљселманлыкны билгелђњче сыйфатлар итеп
књрсђтелђ. Моны џђммђбез дђ укып белђбез. Ђ тормы-
шыбызда, яшђешебездђ ничегрђк икђн? Кылган гамђ-
ллђребез, эшлђребез шђригатькђ туры килђме? Њзе-
бездђн соћ иманлы, игелекле балалар калдыруны кай-
гыртабызмы? Шул турыда сљйлђшђсем, кићђшђсем
килгђн иде.

килгђн. Ђ без ни эшлибез? Аша-
табыз, эчертђбез , укытабыз,
диплом алдырабыз, машина-
сын да алып бирђбез, фатир ач-
кычын да кулларына тоттыра-
быз .  Тормышлар  бик  авыр ,
ярдђм итђбез, янђсе. Ата-анага
хезмђт итмђгђн, компьютер,
телефон  белђн  генђ  уйнап
њскђн баладан ни кљтђсећ?

Еш кына бњгенге яшьлђре-
безгђ, ђти-ђнилђргђ, шул
исђптђн олы яшьтђгелђргђ дђ,
миллђтенђ карамастан, сорау
бирђм:

- Сез кызыгызны, улыгызны
тормышка хђзерлисезме? Ир-
хатын вазифаларын, бала тђрби-
ялђњ тђртиплђрен љйрђтђсез-
ме? Никахныћ озын гомерле бу-
луы љчен ничек яшђргђ кирђген
аћлатасызмы?

- Аћа вакыт бармыни? Без
эшлибез ич! - дилђр алар.

Ќђмђгать, гаеплђмђгез
мине! Ачыктан-ачык ђйтђм, та-
магы тук, љсте бљтен баланы кыз-
ганган булып, эшсез њстереп, без
аны њзебез бђхетсез итђбез. Эш
сљймђгђн бала беркая да сый-
мый ул. Соћыннан ата-ана њзе дђ
ялгышын таный башлый, ђмма
соћ була инде.

Кайберлђребез хђтта дингђ
дђ љстђмђ эш дип карый. Аллаџы
тђгалђгђ ышанып, иман ки-
тергђн кешелђр борынгылар

кебек ихлас књћелдђн њтилђрме
икђн шђригать талђплђрен,
дигђн сорау туа. Бер мљслимђ,
иренђ ачуы килсђ, ашаган вакы-
тында аш тђлинкђсенђ тљкерђ
икђн, мин ђнђ шундый хђллђрне
ишетеп белђм. Дингђ ышанма-
ган кеше дђ мондый тњбђнлеккђ
тљшмђс! Димђк, ул динне яхшы,
тђртипле иргђ чыгу љчен генђ
файдаланган.

Никахны саклау ирнећ дђ,
хатынныћ да хезмђткђ мљнђ-
сђбђтенђ турыдан-туры бђйле,
минемчђ. Бљтен гаилђћ белђн
иртђдђн кичкђ чаклы хезмђт
итсђћ, кирђкмђгђн юк-бар уй-
ларга, шљгыльлђргђ вакыт кал-

"Алар заманында
аерылышулар бер дђ
булмаган, хђзер исђ бу
"чир" елдан-ел арта
бара. Минемчђ, сђбђбе
дђ ачык. Без балалары-
бызны борынгыларча
њстерђ белмибез. Алар
уен, сљйлђм, вђгазь,
аћлату, књрсђтњ, дини
йолалар ярдђмендђ ба-
ласын џђрдаим килђ-
чђк тормышка хђзер-
лђп килгђн"

"Хђзер исђ кайсы гына
районга, авылга барма,
бђрђћге бакчасында
чњп њлђне њсђ. Картай-
дык, имеш. Ђ шђџђрдђн
кайткан кунаклар, ул-
киленнђр, кияњ-кызлар,
балалар, оныклар
бђрђћге чњбен дђ утый
алмаслыкмыни? Алар
телевизор карап, теле-
фон уйнатып утыра, ђ
ќир, мескенкђем, ис-
раф булып ята"

Сђлам бирђ, хђл-ђхвђл сораша.
Яшь хатын картны йомшак
сњзлђре белђн каршы ала. Бик
арыгансыздыр, дип аттан
тљшђргђ ярдђм итђ, иренећ
хђзер кайтып ќитђчђген ђйтђ.
Ял итђргђ, кљтеп торырга кыс-
тый, чђен љлгертеп табын ђзер-
ли. Юлаучыныћ књћеле була,

рђхмђтлђр ђйтеп хђер-
догасын кыла. "Ирећ
кайткач ђйт, кызым,
љегез бик ућайлы икђн",
- дип китеп тђ бара. Ире,
картныћ ђйткђннђрен
аћлап, хатыныннан бик
канђгать кала.

Нинди авыр еллар
булуга карамастан, ђние-
без тљрле уеннар уйна-
тып, хикђятлђр сљйлђп,
безнећ килђчђк тормы-
шыбызга юл салган. Ђ
хђзер, бала килеп сыена
башласа, аны уенчыкла-
ры янына борып ќибђр-
ђбез, телевизорда яхшы,
кызыклы тапшыру бара,
имеш. Я булмаса, компь-
ютерда нђрсђдер эзли-
без. Менђ бу инде безнећ
тљп ялгышыбыз! Аерыл

бер минутка булса да, ярат,
сљйлђш, аћларга тырыш балаћ-
ныћ књћелен. Тђрбияви сњзлђр
ђйткђлђ колагына, уенын тиеш-
ле юлга юнђлт!

Борынгылар њз балалары
белђн ана карынында чакта ук
сљйлђшђ башлаган. Бала
њстергђндђ аћа њзе њрнђк бул-
ган, њз-њзећне тоту кагыйдђлђ-

рен, ђдђп-ђхлакны, ир џђм ха-
тын вазифаларын, дини яктан
килеп, баласыныћ аћына сећ-
дергђн. Кычкырып кљлњ, кеше
каршында киерелеп кием кию,
кешелђр сљйлђшкђндђ сњзне
бњлдерњ, олылар сљйлђменђ ка-
тышу, каршыга очраган кешегђ
юл бирмђњ, бђрелеп китњ,
њзећнђн олыракларга торып
урын бирмђњ, ир яки хатынныћ
бер-берсенђ каршы дђшње, ур-

лашу, гайбђт сљйлђњ кебек
ярамаган эшлђр башкару - без
бала вакытларда бик оят
гамђллђрдђн санала иде.

Инде кияњгђ чыгасы кыз-
га џђр сђгать саен диярлек
вђгазь сљйлилђр. Кайнана-
кайнаталарына игътибарлы
булырга, хљрмђт итђргђ, ягым-
лы, мђрхђмђтле булырга, ире
ачулы чакта телне тыярга
љйрђтђлђр иде. Элекке заман-
да љчђр-дњртђр бњлмђ бере-
бездђ дђ юк, шул бер бњлмђ.
"Кызым сића ђйтђм, киленем
син тыћла!"- дигђн ђйтемдђге
кебек, олылар нђрсђ сљй-
лђшсђ, шуны без дђ тыћлый-
быз. Килђчђктђ болар кирђк
булачак, тиешлесен ишетеп
калсыннар, дип безнећ алда
сљйлђшкђннђрдер инде. "Ту-
ганый! Ђгђр бер-берећђ юл
куймасаћ, кићђшмђсђћ, бары-
на канђгать була белмђсђћ, ял-
кау булсаћ, тормышта ир белђн
торып булмый шул. Ђлхђм-
дњлиллђџ, без - киленнђр бары-
быз да тырыш булдык. Кеше
кљлдермђдек. Ђти-ђнилђребез-
не кечерђйтмђдек", - дип кљле-
шеп тђ куялар иде.

Алар заманында аерылы-
шулар бер дђ булмаган, хђзер
исђ  бу  "чир" елдан-ел  арта
бара .  Минемчђ ,  сђбђбе  дђ
ачык. Без балаларыбызны бо-
рынгыларча њстерђ белмибез.
Алар уен, сљйлђм, вђгазь, аћла-
ту, књрсђтњ, дини йолалар ярд-
ђмендђ  баласын  џђрдаим
килђчђк тормышка хђзерлђп

мый ул, тормышыћ да ќитеш
була .  Борынгылар  ђнђ  сука
белђн ќирен сукалаган, бакча-
сын кљрђк белђн казып, бђ-
рђћгесен утырткан. Ашарына
икмђге булмаган, ач-ялангач
булган, ђмма баласын тормыш
итђргђ, хезмђткђ, њз џљнђренђ
љйрђткђн, ђдђп-ђхлак , рухи
байлык, барына канђгать булу-
ны, туган илгђ, туган туфрагы-
на ихлас књћеленнђн хезмђт
итњне баласына  бурыч итеп
йљклђгђн.

Бер елны ђтиебез 6 ай урын
љстендђ, ђниебез бер ел буена
дљм сукыр булып яшђде. Мин
дњртенчедђ, уртанчы апабыз
ќиденче сыйныфта. Кљндез генђ
бакчаны казып бетерђ алмабыз,
кешелђр бђрђћгене утырта баш-
ларлар дип, башкалардан ка-
лышмаска тырышып, тљннђрен
бакчага чыгып, ай яктысында
ќир казый идек. Сугышы да
бетђр ђле, ђти-ђни дђ терелер,
иншђ Аллаџ, дип алга таба љмет
белђн яшђдек. Ђтиебез 90 яше
белђн барганда да бакчасына
бђрђћгесен утырттырды, капка
баганаларын алыштыртты.
Менђ ул борынгыларныћ тор-
мышка булган карашы, хезмђткђ
мљнђсђбђте, сабырлыгы џђм зи-
рђклеге.

Хђзер исђ кайсы гына рай-
онга, авылга барма, бђрђћге

бакчасында чњп њлђне њсђ.
Картайдык, имеш. Ђ
шђџђрдђн кайткан кунаклар,
ул-киленнђр, кияњ-кызлар,
балалар, оныклар бђрђћге
чњбен дђ утый алмаслыкмы-
ни? Алар телевизор карап,
телефон уйнатып утыра, ђ
ќир, мескенкђем, исраф бу-
лып ята. Аллаџы тђгалђгђ
ничек ќавап бирербез?
Адђм баласыныћ дљньядагы
бђхете - аныћ хезмђтендђ,
тђрбиясендђ, рухи байлы-
гында. Балаларыбызны акча-
лы, бай итђргђ бик тырыша-
быз, ђ  аларныћ ђхлакый-
рухи байлыгы турында уйлап
караганыбыз бармы? Ай-џай,
књп эшлђр эшлисебез бар
ђле безнећ! Борынгы ђби-ба-
баларыбыз кебек ир баланы
чын гаилђ башлыгы булырга,
кыз баланы ана, хатын булып

яшђргђ, тормыш йљген ићгђ-ић
куеп бергђ тартырга љйрђтђсе-
без бар ђле.

Дин, ђдђп-ђхлак кагыйдђл-
ђре џђрберебезнећ тормышын-
да якты маяк булса иде! Гомерк-
ђйлђрнећ кадерен, ямен белеп,
саулык-сђламђтлек, тынычлык
белђн, бђхетле-бђрђкђтле го-
мерлђр кичерергђ язсын! Телђ-
клђрем "тузмый торган бњлђк"
булып ирешеп, Раббыбыз
џђрбарчагызга ике дљнья
рђхђтенђ ирешергђ насыйп ит-
сен!

Ихтирам белђн,
Сђйдђ абыстай

АППАКОВА
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Аллаџы тђгалђ Коръђн
Кђримдђ болай дип ђйтђ:
"Шљбџђ юктыр, Аллаџы тђга-
лђнећ шигарьлђрен (хљкемн-
ђрен) хљрмђт иткђн кешенећ
књћеле тђкъвалыктадыр".

Чыннан да, џиќри ел башы
- Раббыбызныћ ић олы шигарь-
лђренећ берсе. Ђгђр без
тђкъвалылардан булырга
телђсђк, аны олыларга тиеш.
Ђмма аныћ серлђрен, хикмђтл-
ђрен, хасиятлђрен белмичђ ти-
ешлечђ олылап булмый.

Џиќри хисап, нђрсђ соћ
ул? Аныћ тарихы џђм серлђре
нинди? Бњгенге вђгазебездђ
менђ шул сорауларга ќавап би-
рербез, иншаллаџ.

"Џиќра" сњзе, гарђп те-
леннђн тђрќемђ иткђндђ, бер
урыннан икенче урынга књчеп
китњ дигђн мђгънђне аћлата.
Билгеле булганча, Мђккђ
шђџђрендђ дин тоту џђм
дђгъвђт эшен алып бару бик
кыенлашканнан соћ, Аллаџы
тђгалђнећ боерыгы буенча,
сљекле пђйгамбђребез саллђл-
лаџу гђлђйџи њђ сђллђм џђм
сахђбђлђр Мђдинђ шђџђренђ
књчеп китђ. Менђ шул кљннђр-
дђн башлап, нурлы Мђдинђдђ
ић беренче хакыйкый мљселман
ќђмгыяте тљзелђ. Мђдинђдђн
ислам, иман џђм Коръђн нуры,
ђдђп-ђхлак, тђн џђм ќан пакь-
леге бљтен дљньяга тарала.
Димђк, џиќра, безгђ - мљсел-
маннарга гына тњгел, бђлки
бљтен дљнья тарихына вђ тор-
мышына олы њзгђреш кертђ.
Џиќра - Раббыбызныћ олы
нигъмђте. Џиќри - ел хисабы
милади кебек њк - 12 айдан тора,
ђмма, ай фазалары буенча хисап
алып барылуы сђбђпле, ел саен
11 кљнгђ кыскарак килђ.

Кайдан килде соћ ул џиќри
ел хисабы? Ни љчен аны џиќра-
дан башладылар? Моныћ тари-
хы пђйгамбђребез саллђллаџу
гђлђйџи њђ сђллђмгђ ђйлђнеп
кайта. Кайбер риваятьлђрдђ
ђйтелгђнчђ, пђйгамбђребез сал-
лђллаџу гђлђйџи њђ сђллђм
исђн чагында ук аны њзе куллан-
ган, ђмма аныћ вафатыннан соћ
сахђбђлђр џиќри ел хисабы ту-
рында онытып ќибђргђн. Гомђр
(Аллаџы аћардан разый булса
иде) заманы килеп ќитђ. Менђ
шул вакытта Гомђргђ (Аллаџы
аћардан разый булса иде)
дђњлђтнећ тљрле тљбђклђрен-
нђн хатлар килђ, ул хатларда
кљне џђм ае язылган, елы бил-
гелђнмђгђн була. Шул сђбђпле,

МЉХЂРРЂМ АЕ
ЏЂМ ЏИЌРИ ЯЋА ЕЛ

25 нче октябрь - мљселманнарныћ Ай календаре буенча  яћа 1436 нчы џиќри ел башы

Бљтен галђмнђрнећ Раббысы булган Аллаџы сњбхђђ-
нђџњ њђ тђгалђгђ иксез-чиксез хђмде-сђна (мактаулары-
быз), шљкраналарыбыз, мактауларыбыз булса иде.
Аныћ сљекле илчесе газиз пђйгамбђребез Мљхђммђд Мо-
стафа саллђллаџу гђлђйџи њђ сђллђмгђ, аныћ гаилђ-
сенђ, барлык сахђбђлђренђ сђламнђребез џђм салават-
ларыбыз булса иде.

Гомђр (Аллаџы аћардан разый
булса иде) олы сахђбђлђрдђн
торган шура ќыеп, бу мђсь-
ђлђне књтђрђ. Берђњлђр, берен-
че ел итеп, пђйгамбђребез сал-
лђллаџу гђлђйџи њђ сђллђм ту-
ган елны сайларга дип тђкъдим
итђ. Ђмма ул вакытта ислам ди-
нен искђ дђ алучы кеше булмый,
шул сђбђпле бу фикерне кире
кагалар. Башкалар исђ, беренче
ел итеп, пђйгамбђрлек башлан-
ган елны сайларга тђкъдим итђ.
Бу фикер дђ кире кагыла, чљнки
ул елны сљекле пђйгамбђре-
бездђн (саллђллаџу гђлђйџи њђ
сђллђм) башка ќир йљзендђ
мљселманнар булмый. Љченчел-
ђре исђ, беренче ел итеп,
пђйгамбђребез саллђллаџу
гђлђйџи њђ сђллђмнећ вафат
булган елын сайларга тђкъдим
итђ. Лђкин башкаларныћ ислам
тђкъвимен (календарен) кайгы-
лы елдан башлыйсылары килми.
Шунда Гали ибне Ђбњ Талиб (Ал-
лаџы аћардан разый булса иде)
тђкъдиме кабул ителђ - елларны
Мљхђммђд пђйгамбђрнећ (сал-
лђллаџу гђлђйџи њђ сђллђм)
Мђккђдђн Мђдинђгђ књчкђн
елыннан саный башларга бул-
ганнар. Гали (Аллаџы аћардан
разый булса иде) болай дип
аћлаткан: "Бу елны, Аллаџыныћ
рђхмђте белђн, пђйгамбђребез
саллђллаџу гђлђйџи њђ сђллђм
џђм ислам дине сакланды, яћа
адым ясалды. Ислам дине
яћадан туган шикелле булды".
Бу - безнећ бљек тарихыбыз, без
аны беркайчан да онытырга
тиеш тњгел.

Изге мљхђррђм ае - бик
мљкатдђс (хљрмђтле - Ред.) ай.
Бу айда бер бик олы кљн бар -
ул Гашњрђ кљне. Ул мљхђррђм
аеныћ 10 нчы кљненђ туры килђ
(милади календарь буенча
быел 3 нче ноябрьдђ булачак).
Гарђп теленнђн "гашњрђ" сњзе
"унынчы" дип тђрќемђ ителђ.
Пђйгамбђребез  саллђллаџу
гђлђйџи њђ сђллђм Мђккђи-
Мљкђррђмђ шђџђреннђн
Мђдинђи-Мљнђвђрђ шђџђренђ
џиќрђт кылганнан соћ, шушын-
да яшђгђн яџњдилђрнећ бу
кљндђ ураза тотканын белгђн
џђм алардан моныћ сђбђбен
сораган. Шунда яџњдилђр,
ќавап итеп, болай дигђн: "Бу
кљнне Аллаџы тђгалђ пђйгамб-
ђребез Муса галђйџиссђламне
Фиргавеннђн џђм аныћ гаскђ-
реннђн коткарган. Шућа књрђ
без, бу кљнне олылап, ураза то-
табыз". Пђйгамбђребез саллђ-

ллаџу гђлђйџи њђ сђллђм алар-
га болай дип ќавап биргђн:
"Муса пђйгамбђр сезгђ караган-
да безгђ якынрак". Рђсњлебез
Мљхђммђд саллђллаџу гђлђйџи
њђ сђллђм шушы кљнне уразада
булган. Ул њзенећ љммђтен, мљэ-
мин-мљселманнарны да бу
кљндђ ураза тотарга љндђгђн.
Гашњрђ кљнендђ башка књп
кенђ бљек вакыйгалар да бул-
ган. Бу кљнне Бљек Раббыбыз
дљньяны, Адђм галђйџиссђлам-
не яралткан, Нух галђйџиссђ-
ламнећ кљймђсе тауга килеп
ќиткђн, Ибраџим галђйџиссђ-
лам туган џђм мђќњсилђрнећ
учагыннан коткарылган, Ђйюб
галђйџиссђлам авыруыннан те-
релгђн, Йосыф галђйџиссђлам
олы дђрђќђлђргђ ия булган
џђм башка бик књп олы вакый-
галар булып њткђн.

Ураза - бљек гыйбадђтлђр-
дђндер. Аллаџы тђгалђ кодси-
хђдистђ ђйткђн: "Ураза - Минем
љчен хас гыйбадђттер. Аныћ
ђќерен Њзем бирермен" (Бохари,
Мњслим). Намаз, зђкят џђм хаќ
гыйбадђтлђре дђ Аллаџы љчен-
дер, лђкин уразаныћ њзенчђле-
ге - Аллаџы белђн мљэминнећ
арасында сер булуында, шуныћ
љчен аныћ ђќере дђ олы. Ни
љчен уразаны Аллаџы тђгалђ
белђн мљэмин арасындагы яше-
рен гыйбадђт дибез? Намаз укы-
сак, зђкят бирсђк, хаќга барсак
- моннан адђмнђр хђбђрдар
була, ђмма ураза тотканыбызны
фђкать њзебез џђм Аллаџы тђ-
галђ генђ белђ. Шулай булгач,
кардђшлђрем, ураза гыйбадђте
аша без Раббыбызныћ чиксез
рђхмђтенђ ирешђ алабыз.

Мљхђррђм ае да - рђќђп,
рамазан џђм башка айлар кебек
њк - изге-шђрђф ай булып сана-
ла. Ђгђр ай буе ураза тоту хђле-
бездђн килмђсђ, без унынчы
џђм унберенче кљннђрендђ
генђ булса да ураза тотарга ты-
рышырга тиеш. Ђ ић хђерлесе -
рђттђн љч кљн ураза тоту:
мљхђррђм аеныћ 9 нчы, 10 нчы
џђм 11 нче кљннђрен ураза
белђн уздырсак Аллаџыныћ
чиксез рђхмђтлђренђ ирешер-
без.

Лђкин без уразаларны
нђрсђ љчен тотабыз соћ? Ђл-
бђттђ, гљнаџлардан арыну,
пакьлђнњ љчен. Кайберђњлђр:
"Нигђ џаман шул гљнаџлар ту-
рында гына сњз алып барасыз",
- дип ђйтергђ мљмкин. Моћа
ќавап итеп, пђйгамбђребез
саллђллаџу гђлђйџи њђ
сђллђмнећ бер хђдисен китер-
ђсем килђ: "Адђм балаларыныћ
кылган гљнаџлары, эшлђгђн
хата-кимчелеклђре аркасында
аларныћ ќилкђсенђ бђла-каза-
лар, хђсрђтлђр килђ. Лђкин
кеше њзенећ хатасын танып,
Аллаџы Раббыбыздан гафу њте-
неп, шул гљнаџларыннан тђњбђ

кылса, шуныћ белђн аныћ бђла-
казалары да китђр". Адђм бала-
сы њзенећ башына кайгы-
хђсрђт килгђч, гаепне њзеннђн
књрергђ телђмичђ, башкалар-
дан эзли башлый. Лђкин, књпче-
лек вакытта, адђм баласыныћ
њзе кылган гљнаџлары аркасын-
да аныћ њз башына бђла-каза-
лар килђ. Шућа књрђ пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу гђлђйџи њђ
сђллђмнђн: "Мљхђррђм аеныћ
Гашњрђ кљнендђ ураза тотсаћ,
нинди савапларга ирешергђ
була соћ?" - дип соралгач, ул:
"Узган елыгызныћ гљнаџларын,
хата-кимчелеклђрен Аллаџы
тђгалђ гафу итђр, истигъфар
кылыр", - дигђн.

Мљхђррђм ае - изге ай. Бу
айда кылынган гамђл-гыйбадђ-
тлђребезнећ, игелекле эшлђре-
безнећ ђќер-савабын Аллаџы
тђгалђ бик књп мђртђбђлђргђ
арттыра џђм аныћ хакыйкый
ђќерен без Аллаџы Раббыбыз
хозурындагы Кыямђт кљнендђ
генђ аћлаячакбыз. Лђкин, шул ук
вакытта, адђм баласы гљнаџ кыл-
са, аныћ гљнаџлары љчен дђ
ќђза булачак. Шуны истђ тотсак
иде. Хакыйкый инану белђн ина-
нып, мљхђррђм айларыныћ џђр
кљнен гамђл-гыйбадђт кылып
уздырырга тырышсак иде.
Нђфел уразалары, нђфел намаз-
лары, игелекле эшлђр булсын-
мы, ић мљџиме - шуларны кы-
лырга ашыгып-ашкынып торсак
иде. Бер-беребезгђ мђрхђмђтле
булып иминлек таратсак иде.
Кайберђњлђр: "Гыйбадђт ул -
фђкать шушы уразадан, намаз-
дан гына гыйбарђт", - дип уйлый.
Болай дип уйлаучылар зур хата
кыла. Гыйбадђтебез - бер-бере-
безгђ игелек кылу, мђрхђмђтле
булу, шђфкатьлелек књрсђтњ,
ярдђм кулы сузарга тырышу, яр-
дђмнећ ниндие дђ - матди яисђ
рухыймы - безнећ љчен гый-
бадђт икђнлеген онытмыйча,
Аллаџыга ялварып, игелекле
эшлђр кылырга ашыксак иде.
Пђйгамбђребез саллђллаџу
гђлђйџи њђ сђллђм дђ бит: "Кил-
ђсе елныћ мљхђррђм аен књрђ ал-
сам, џичшиксез, ураза тотар
идем", - дип ђйткђн булган.

Аллаџы Раббыбыз безгђ
быелгы мљхђррђм аен књрергђ
насыйп иткђн икђн, ураза то-
тып, гамђл-гыйбадђттђ булып,
Раббыбызныћ чиксез
рђхмђтенђ - шушы дљньяныћ
да, ахирђт тормышыныћ да
бђхет-сђгадђтенђ ирешергђ
Аллаџы Раббыбыз џђр-
барчаларыбызга  да насыйп
итсђ иде.

Вђгазьне Њзђклђшкђн
дини оешма -

Татарстан Республикасы
мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
дђгъвђт бњлеге ђзерлђде

ГАШЊРЂ -
АЛЛАЏНЫЋ

ЧИКСЕЗ
РЂХМЂТЕ

КЉНЕ
Мљхђррђм аеныћ унынчы
кљнендђ бљтен мљселман
дљньясы Гашњрђ кљнен
бђйрђм итђ. Пђйгамбђре-
без Мљхђммђд Мостафа
саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм: "Аллаџы тђгалђ
ќирне вђ књклђрне Гашњрђ
кљнендђ бар итте, Лђњхел-
мђхфњз илђ калђмне дђ
Гашњрђ кљнендђ булдыр-
ды.  Атабыз Адђм галђйџ-
иссђллђмне белђн Ана-
быз Џђва радияллаџу га-
нџђне Гашњрђ кљнендђ
яралтты. Ќђннђтне бу
кљнне булдырды џђм Ата-
быз Адђм галђйџиссђллђ-
мне оќмахка Гашњрђ кљн-
не кертте", - диде.

Бу кљнне бик књп пђйгам-
бђрлђр Аллаџ Раббыбызныћ
рђхмђтенђ ирешкђн: Нух галђй-
џиссђллђмнећ кљймђсе тауга
килеп ќиткђн, Ибраџим галђй-
џиссђллђм туган џђм мђќњсил-
ђрнећ учагыннан коткарылган,
Ђюб галђйџиссђллђм авыруын-
нан терелгђн, Йосыф галђйџ-
иссђллђм олуг дђрђќђлђргђ
ирешкђн џ.б.

Гашњрђ кљнне
тњбђндђге

гамђллђрне њтђњ
кићђш ителђ:

1.  2 яки 3 кљн ураза тотарга.
Мљхђррђмнећ 9-10,10-11, 9-10-
11нче кљннђрендђ ураза тоту да
бик саваплы. Бер генђ кљн ураза
тоту кићђш ителми.

2.  Авыз ачтырырга, ифтар
њткђрергђ. Ђлхђмдњлиллђџ,
авылларда да мђчетлђрдђ бу эш
гадђткђ кереп бара.

3.  Госел коенырга.
4.  Мљмкин кадђр књбрђк:

"Ђстђгъфируллааџиђл гђ- зыйм",
- дип ђйтергђ.

5.  Авыру кешелђрнећ хђлен
белергђ.

6.  Кояш чыгып сљћге буе
књтђрелгђч, ишрак намазы вакы-
тында 2-12 рђкђгатьле намаз
укырга.

7.  10 мљселман кешегђ
сђлам бирергђ.

8.  "Хђсбиђллааџњ њђ нигмђл
њђкииил. Нигмђл мђњлђ њђ
нигмђл нђсыыыйр. Гуфраанђкђ
раббђнђђ њђ илђйкђл мђсы-
ыыйр", - дип 70 мђртђбђ укырга.

9.  Сђдака бирергђ. "Гашњрђ
кљнне берђњ тары бљртеге кадђр
генђ сђдака бирсђ, Аллаџ аћа
Љхед тавы кадђр савап бирер", -
диде Пђйгамбђребез (с.г.в.).

10. Ятимнђрне сљендерергђ.
11. Гаилђдђ мул итеп бђй-

рђм табыны ђзерлђргђ. Гашњрђ
кљнне мул табын ђзерлђгђн йор-
тныћ ел буе ризыгы кић булыр,
иншђ Аллаџ.

12. Књплђп тђсбих-зикер
ђйтергђ, дога кылырга, Коръђн
укырга.

МЉХЂРРЂМ АЕ
ЏЂМ ЏИЌРИ ЯЋА ЕЛ
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АЛТЫДА БЕЛГЂН АЛТМЫШТА ОНЫТЫЛМАС

- Игътибар иткђнегез бар
микђн, телевидение тапшыру-
лары, бигрђк тђ дини тапшыру-
лар, башлыча, љлкђннђргђ ад-
реслана. Олылар љчен китаплар
бастырыла, вђгазьлђр сљйлђнђ,
тапшырулар ђзерлђнђ. Хђтта
бђйрђм вакытларында да бала-
лар берникадђр читтђ кала сы-
ман. Ђмма Пђйгамбђребез
Мљхђммђднећ (с.г.в.) тормыш
юлын љйрђнгђндђ књрђбез: ул
сабыйларны џђрвакыт игъти-
бар њзђгендђ тоткан, нинди
генђ мљџим, ашыгыч эшлђр
белђн шљгыльлђнњенђ карама-
стан, алар белђн аралашырга
љлгергђн, аларны мактаган,
башларыннан сыйпаган, хђл-
ђхвђллђре белђн кызыксынып,

кирђк урында кисђтњ дђ ясаган.
Аллаџка шљкер, соћгы бер-

ничђ елда бездђ дђ яшь буынга
дини тђрбия бирњ љлкђсендђ
тљрле чаралар књрелђ башлады:
балаларга дин турында сљй-
лђњче китаплар бастырыла,
аларны ислам кыйммђтлђренђ
љйрђтђ торган тљрле курслар
ачыла, дини бђйрђм чаралары
оештырыла. "Ислам ђлифбасы"
тапшыруы да алда саналып
киткђн чараларнын берсе була-
рак ђти-ђнилђрне њзенђ ќђлеп
иткђндер, мљгаен.

Икенче яктан карасак,
хђзер балалар љчен аерым ка-
наллар эшлђп килђ. Ђмма дине-
без турында балаларга юнђлде-
релгђн тапшырулар сирђк. Шул
сђбђпле нарасыен ислам мохи-
тендђ тђрбиялђњне максат

иткђн ђти-ђни баласы карый
торган џђр тапшыруны илђк аша
њткђрергђ мђќбњр. Сабыйлар
џђр нђрсђне њзлђренђ сећде-
реп, акны акка, караны карага
аера алмыйлар, аларныћ нинди
мђгълњмат кабул итњлђрен тик-
шерњдђ тоту мљџим. Ђ мљсел-
маннар тарафыннан тљше-
релгђн, ислам турындагы тап-
шыруларны бернинди шљбџ-
ђсез карарга була. Ђти-ђнилђр
мондый тапшыруларга мохтаќ.
Бу тапшырудан балам гына
тњгел, њзем дђ књп нђрсђгђ
љйрђндем, дип ђйтњчелђр бул-
ды.

- Бу тапшыруныћ максат
- бурычлары нидђн гый-
барђт?

- "Ислам ђлифбасы" тапшы-
руыныћ максаты - мђктђпкђчђ
яшьтђге балаларга гарђп ђлиф-
басын љйрђтњ белђн бер
рђттђн, ислам кануннары белђн
таныштыру. Балалар љчен
ђзерлђнгђн тапшыруныћ уен
формасында булуы да шарт.

Бњгенге кљндђ, Аллаџка
шљкер, књп ђти-ђнилђр сабый-
ларына кечкенђдђн њк ислам-
ныћ 5 баганасын, динебез ту-
рындагы тљп мђгълњматны
љйрђтеп њстерђ. Тапшыруныћ
алар љчен дђ кызык булуы
кирђк. Ђгђр тапшыру "намаз
укырга, ураза тотарга кирђк"
дигђн форматта гына алып ба-
рылса, бу балаларга ялыктыр-
гыч булыр иде. Без динебезгђ
башка яктан сукмак салырга те-
лђдек: сабый тирђ-юньгђ карап,

фикерлђргђ, табигатьнећ џђр
књренешеннђн Аллаџ тђгалђ-
нећ хикмђтен, кодрђтен књрђ
белергђ љйрђнергђ тиеш. Берс-
њзсез тапшыруларыбызда на-
маз, ураза, зђкят, хаќ турында
да сљйлђшђбез, ђмма бала кай-
сы тапшыруда ни кљткђнен
белмђњ сђбђпле, аны кызыксы-
нып кљтеп алачак.

Балалар иќади яктан да
њсђргђ тиешлђр. Кызганыч, без-
нећ укыту системасында моћа
аз урын бирелђ. Шућа тапшыру
ахырында балалар тљрле мате-
риаллар, тљрле ысуллар кулла-
нып, темага бђйлђнешле берђр
кул эше ясыйлар.

- Тапшыру вакыт ягын-
нан кыска булуга карамастан,
балалар Коръђн сњрђлђрен
дђ ятларга љлгерђлђр. Кеч-
кенђдђн њк Коръђн сњрђ-
лђрен ятлату кирђк микђн?

- Адђм баласы кечкенђдђн
њк Коръђн аятьлђрен ятлап,
Коръђн кануннарын њз тормы-
шында куллана белеп њсђргђ
тиеш. Икенчедђн, балалар тиз
отып алучан, зирђк була. Кеч-
кенђдђн Корьђн аятьлђре, ши-
гырьлђр ятлау кешенећ хђте-
рен њстерњдђ ярдђм итђ. Бала
чакта алган мђгълњмат кешенећ

хђтерендђ гомер буе саклана.
Татар халкы ђйткђнчђ, алтыда
белгђн алтмышта онытылмас.
Шул сђбђплђрне истђ тотып,
без тапшыруда Коръђн сњрђ-
лђрен ятлыйбыз џђм аларда
нђрсђ турында сњз барганына
да тукталабыз.

- Тапшыруныћ аудитори-
ясе кемнђр? Нинди телдђ
чыга џђм аны кайда карап
була?

- Бу тапшыру, гомумђн ал-
ганда, мђктђпкђчђ яшьтђге ба-
лалар љчен дип ђзерлђнђ. Ђмма
џђркем, шул исђптђн ђти-
ђнилђр дђ, ђби-бабайлар да
файдалы џђм кызыклы мђгъ-
лњмат таба алырлар, дип љметл-
ђнђбез. Ђлегђ тапшыру "Азбука
ислама" исемендђ рус телендђ

эфирга чыга, ђмма алга таба,
Аллаџ насыйп итсђ, татар те-
лендђ дђ тљшерњ нияттђ бар.
Тапшыруны Хузур ТВ ныћ
рђсми сайтында huzurtv.ru ад-
ресы буенча џђм социаль
челтђрлђрдђ карарга була.

- Ландыш, яшь кенђ бу-
луыћа карамастан, син бала-
лар белђн уртак телне бик тиз
тапкансыћ, алар белђн шун-
дый ќићел аралашасыћ.
Чыннан да, безгђ экраннан
књренгђнчђ ќићелме алар
белђн аралашу?

- Балалар дљньясы зурлар
дљньясыннан нык аерыла. Бала-
лар белђн аралашканда
мђсьђлђгђ алар књзлегеннђн
карый белергђ љйрђнергђ
кирђк. Олыларга бу шактый
авыр. Олыларга вак тоелган
мђсьђлђ бала љчен тулы бер
фаќига булырга мљмкин. Без
џђрвакыт каядыр ашыгабыз, ба-
ланыћ кљйсезлеклђре безгђ юк-
бар нђрсђ булып тоела. Ђти-ђни
- бала арасындагы аћлашылма-
учанлык та књп очракта шушы
нигездђ чыга. Ђгђр бала
нђрсђнедер исенђ ала икђн,
димђк, бу аныћ љчен мљџим.
Олылырга мона игътибар
итђргђ кирђк. Балалар белђн
аралашуныћ њз кануннары, њз
теле, њз фразалары, њз ысулла-
ры бар.

- Тапшырулар ђзерлђ-
гђндђ син кемнећ дђ булса
ярдђмен, телђктђшлеген тоя-
сыћмы?

- Тапшыру ђзерлђњ турын-
дагы карар кабул ителгђннећ
беренче минутыннан диярлек
юлыбызга кирђкле кешелђр
чыгып торды, четерекле
мђсьђлђлђр њзеннђн-њзе чи-
шелде. Бу Аллаџы тђгалђнећ
генђ ярдђме џђм хикмђте. Џђм
берсњзсез безнећ ић якын ке-
шелђребез, алар џђр башлангы-
чыбызны хуплап, њз кићђшлђ-
рен, бђялђрен биреп торалар.
Шулай ук тапшыруда катнашу-
чы балаларныћ да, аларныћ
ђти-ђнилђренећ дђ бу проект-
ныћ тормышка ашуында роль-
лђре гаять зур.

- Телевизион тапшыру-
ларны без экраннар аша ка-
рыйбыз, матур, бары да
яхшы, шома гына бара. Хђтта
њзеннђн-њзе эшлђнђдер ке-
бек. Ђ шулай да, тапшырулар
ђзерлђњ ќићел эш тњгеллеген
белђбез. Аныћ кухнясы бе-

лђн бераз таныштырып уз
ђле.

- "Ислам ђлифбасы" тапшы-
руы тљрле тарафларга юл тот-
кан гарђп хђрефлђре очраган
маќаралардан гыйбарђт. Џђр
тапшыруда без бер хђрефне
эзлђп табып, аныћ белђн таны-
шабыз. Алдан сценарий языла,
хђрефнећ кая сђяхђт итђсе, та-
бышмак, тљрле биремнђр уйла-
нылып, сюжет алга таба њсте-
релђ. Балалар дђрескђ зур кы-
зыксыну белђн килђлђр џђм
алар катнашында дђресне
тљшерђбез.

 - Тапшыру тљшерелгђн
студиянећ дђ махсус балалар
љчен кљйлђнгђн булуы си-
зелђ...

- Тапшыру "Сабыйлар" ба-
лалар њзђгендђ тљшерелђ. Бу
њзђктђ 6 айдан алып 6 яшькђ
кадђр балалар љчен тљрледђн-
тљрле дђреслђр њткђрелђ.
Дђреслђр татар телендђ татар
милли уеннарына, моћнарына,
гореф-гадђтлђренђ нигезлђнеп
оештырыла. Тапшыру тљшерњ
турындагы фикер белђн њзђк-
нећ ќитђкчесе Лђйсђнне та-
ныштыргач, ул бик телђп
њзенећ студиясен безгђ тђкъ-
дим итте. Башланган эшлђре
дђвамлы булып, Аллаџы тђга-
лђнећ рђхмђте булсын аћа.

- Ђ идеясенђ килгђндђ?
- Балалар љчен тапшыру

ђзерлђњ уйда йљрњгђ карамас-
тан, ул хыял булып тоела иде.
"Хузур" телевидениесеннђн
шундый тђкъдим килгђч, кур-
кып кына булса да ризалаштык.
Телевидение хезмђткђрлђре
тапшыру эфирга чыксын љчен
њзлђренећ бар кљчлђрен џђм
мљмкинлеклђрен куялар. Ка-
миллекнећ чиге юк, дилђр. Бу
проектны тагын да кызыклы-
рак, сыйфатлырак, њзђк телека-
налларда баручы балалар тап-
шыруларына яхшы мђгънђдђ
кљндђш булырлык; динебезнећ,
миллђтебезнећ килђчђге бул-
ган яшь буынга юнђлдерелеп,
исламныћ тљрле якларын як-
тырткан тапшырулар тљшерђ-
себез килђ, Аллаџ телђсђ. Ђмма
вакыт ягыннан бик озайтасы
килми, чљнки балалар љчен тап-
шыру аларныћ яшь њзенчђлек-
лђрен истђ тотып эшлђнелђ, ул
аларны ялыктырырлык булмас-
ка тиеш.

Ђћгђмђдђш –
Эльвира МУТАВАЛОВА

"Хузур" нђшрият йорты џђм "ХузурТВ" проек-
тларыныћ берсе булган "Азбука ислама" - "Ис-
лам ђлифбасы" тапшыруы књптђн тњгел генђ
эфирда књрсђтелђ башлавына карамастан, та-
машачылар аны яратып та љлгерде. Кайсы
ягы белђн њзенђ ќђлеп итте икђн ул ђти-ђнил-
ђрне? Шул сорауга ќавап эзлђп, без тапшы-
руныћ авторы џђм алып баручысы Ландыш
ИБРАЏИМОВАга мљрђќђгать иттек.
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"ИРЕМ БАШКАНЫ СЉЯ...""ИРЕМ БАШКАНЫ СЉЯ...""ИРЕМ БАШКАНЫ СЉЯ...""ИРЕМ БАШКАНЫ СЉЯ...""ИРЕМ БАШКАНЫ СЉЯ..." ЂКИЯТ СЉЙЛЂП
КОТЫЛА

АЛМАССЫЗ

 ИСЕМЕЋ МАТУР, КЕМНЂР КУЙГАН?
Ир-ат исемнђре
Афзал (г.) - ић лаеклы, ић кадерле
Ахир (г.) - соћгы, ахыргы, тљпчек бала
Ахун (ф.) - туры юлга књндерњче, остаз
Аяз (бор.тљр.-т.) - зирђк, зиџенле
Багдасар (бор.тљр.-ф.) - яктылык, нур ќыелмасы
Бадакшан (бор.тљр.-т.-ф.) - зур белем, мђртђбђ, шан иясе
Байбарс (бор.тљр.-т.) - бай + барс (юлбарыс)
Байбулат (тљр.-т) - бай + Булат
Байназар (тљр.-т.-г.) - бай + Назар
Байсар (тљр.-т.) - бай + сары
Хатын-кыз исемнђре
Бибихан (ф.-г.) - бикђ, ханым
Бибкђй (Бибекђй) (ф.-т.) - бикђ, ханым
Бикђ (бор.тљр.-т.) - хуќа хатын, бђк хатыны, аксљяк хатын-кыз
Былбыл (г.) - сандугач; гњзђллек, зирђклек
символы
Бостан (ф.) - бакча, гљлбакча
Бђдрия (г.) - тулган ай; иртђнге вакыт
Бђдиџђ (г.) - чђчђн хатын-кыз; тапкыр, ќор
Бђнат (г.) - кыз бала
Бђрия (г.) - чњл, дала; ќан иясе
Бђрђкђт (г.) - кићлек, муллык, байлык

Гомђр Саттарныћ
"Исемећ матур, кемнђр куйган?" китабыннан

ЌАВАП. Бу четерекле
хђлнећ ућай ягы да бар. Ирегез бу
хакта яшермичђ њзе сљйлђгђн,
димђк, ул сезгђ ышана. Инде на-
чар ягына килик. Ирегез ике ел
дђвамында социаль челтђрдђ
башка хатын-кыз белђн аралаша
икђн, димђк, никахыгызда аны
нидер канђгатьлђндерми. Ир
белђн хатын арасындагы
мљнђсђбђт књпчелек очракта ха-
тын-кыздан тора. Аныћ сезгђ бул-
ган ихтыяќы њзара ничек арала-
шуыгызга, ничек вакыт њткђрње-
гезгђ бђйле. Шулай булгач, бљтен
зирђклегегезне туплап, ирегез
белђн мљнђсђбђтлђрне ќайлау
турында уйларга кирђк. Арада
башка хатын-кызныћ барлыкка
килњен хђвефле сигнал дип кенђ
кабул итегез. Сђбђп ул хатында
тњгел, аныћ урынында башкасы да
булырга мљмкин иде. Сезнећ бу-
рыч - ирегезгђ нђрсђ ќитмђвен
ачыклау џђм шул дефицитны бе-
терњ. Башта ике арагыздагы
мљнђсђбђтлђрне анализлап кара-
гыз. Ирегез белђн иртђлђрегезне
ничек уздырасыз? Аны эшкђ ни-
чек озатып каласыз, ничек каршы
аласыз? Кичлђрегез ничек уза?
Хђтта кечкенђ генђ кайгыртучан-
лыгы љчен дђ ирегезгђ рђхмђт
ђйтђсезме? Аћа елмаеп карый-
сызмы? Соћгы тапкыр кайчан
ирегезгђ соклануыгызны белдер-
дегез? Сез аны тыћлый џђм ишетђ
белђсезме? Аныћ ярдђменђ мох-
таќ булуыгызны сиздерђсезме? Ђ
ул сезнећ ярдђмгђ мохтаќ бул-
ганда ярдђм итђсезме? Тормы-
шыгызда ирегезне беренче урын-

га куясызмы? Аны сокландырыр-
га-кызыктырырга тырышасызмы?
Кием-салымыгызны еш њзгђр-
тђсезме? Сезнећ арада романтик
хислђр ђле дђ сакланамы? Бер-бе-
регезгђ бњлђклђр ясыйсызмы?
Аћа нинди назлы сњзлђр ђйтђсез?
Бђлки сезнећ мљнђсђбђтлђр ана
белђн бала мљнђсђбђтлђрен
хђтерлђтђ торгандыр? Кайбер
хатыннар ирлђрен аналары кебек
кайгыртып, аларга ирлек сыйфат-
ларын књрсђтергђ ирек бир-
милђр. Ир-атлар бит, гадђттђ,
њзлђре хатыннарын якларга, сак-
ларга тели. Шушы сорауларга
ќавап эзлђгђндђ нђрсђне дљрес
эшлђмђвегезне ачыкларга тыры-
шыгыз, гаилђгезне ничек саклап
калып була - шул хакта уйланыгыз.

Ир џђм хатын арасындагы
мљнђсђбђтлђр њзећне корбан
итњгђ яки, киресенчђ, басым яса-
уга корылырга тиеш тњгел. Ир дђ,
хатын да њзлђренећ хис-кичереш-
лђрен, хыялларын бер-береннђн
яшермђсен. Ир-ат ир-ат булып ка-
лырга хаклы, ягъни ул - гаилђ баш-
лыгы, яклаучы, саклаучы. Ђ хатын-
кыз хатын, ана, хуќабикђ булып
калсын.

 Кызганычка, дљнья куа тор-
гач, књп кенђ хатын-кызлар,
њзлђренећ тљп вазифаларын оны-
тып ќибђрде џђм ић матур сый-
фатларын югалтты. Алар ирлђргђ
охшарга тырышалар, яисђ њз-
лђрен ирлђре белђн аларныћ
аналары кебек тоталар. Шуны
онытмагыз: хатын-кыз ашарга
ђзерлђгђндђ дђ, кунакта да, эштђ
дђ, тњшђктђ дђ хатын-кыз булып

калырга тиеш. Хатын-кызларны
хђзер китаплар укытыпмы, тре-
нинглар ашамы, моћа яћадан
љйрђтђсе бар. Ђ ић яхшысы - кыз
баланы кечкенђдђн хатын-кыз
итеп тђрбиялђргђ кирђк.

Сезгђ шундый булып њзгђ-
рергђ омтылырга кирђк - ире-
гезгђ башка бер генђ хатын-кыз
янында да сезнећ яндагыга кара-
ганда ућайлырак булмасын.
Њзгђрергђ ниятегез барлыгын
ирегезгђ дђ белгертегез. Сездђге
нинди сыйфатлар аћа ошамый -
шул турыда њзеннђн сорагыз. Са-
быр булыгыз, бу сорауга ђле бер
генђ тапкыр ђйлђнеп кайтырга
туры килмђс.

Ђ сезнећ кљндђшегезгђ
килгђндђ, аныћ њз иреннђн кит-
мђвенећ сђбђбе - сезнећ ире-
гезнећ аныћ ихтыяќларын ка-
нђгатьлђндерђчђгенђ ышаны-
чы булмауда. Њз ире белђн дђ
књћеленђ тынычлык таба ал-
мый, ахры. Гадђттђ, ирлђргђ та-
лђплђре югары булган хатын-
кызлар икенче хатынлыкка ри-
залашмыйлар (икенче хатын-
лыкка алмаган очракта ире-
гездђн ул хатын белђн аралашу-
ын туктатуын сорарга сезнећ
тулы хакыгыз бар). Ђ ирегездђн
аерылып китњ гаилђ бђхетегез-
не шул хатын кулына тапшыру
дигђнне аћлатачак (ул ђле аныћ
белђн генђ дђ канђгатьлђн-
мђскђ мљмкин). Шулай булгач,
бу хатынны ќитди проблема
итеп карамагыз. Проблема њзе-
гездђ, гаилђгездђ, ирегез белђн
ике арадагы мљнђсђбђтлђрнећ
камил булмавында. Ул хатын
турындагы уйлар белђн баш
катырганчы ирегезгђ ярарга
тырышыгыз. Шул чагында, менђ
књрерсез, проблема њзеннђн-
њзе чишелер. Аллаџтан гаилђ-
гезгђ бђхет-бђрђкђт сорагыз!
Кичлђрен гаилђгез белђн
Коръђн аятьлђре џђм хђдислђр
укуны гадђткђ кертсђгез, йор-
тыгызга бђрђкђт ићђр, иншђ
Аллаџ.

        ISLAM-TODAY

СОРАУ. "Без ирем белђн 6 ел бергђ яшибез, ике бала-
быз бар. Ирем мића љйлђнгђнче бер кызны яратып
йљргђн булган, ул кыз хђзер кияњдђ, ике баласы бар. Ике
ел элек алар социаль челтђрдђ аралаша башлаганнар.
Шуннан бирле теге хатын ире белђн ђле аерылышып, ђле
кавышып яши. Минем ирем намазлы кеше, эчми, тарт-
мый. Аны шайтан шулай котыртып тора, дип њз-њземне
тынычландырам. Ђмма књптђн тњгел генђ ирем шул ха-
тынны яратуын ђйтте, њзем белђн берни дђ эшли алмыйм,
ди. Мин: "Бер-берегезне шулай нык яраткач, гљнаџка ке-
решмђгез, никах укытыгыз", - дидем. Ђмма теге хатын ире
белђн дђ аерылышырга ќыенмый, минем иремне дђ ыч-
кындырмый. Нишлђргђ инде?"

тереп чыгарырга мљмкин. Шушы
хђллђрне књздђ тотып, мљфти Ка-
мил хђзрђт Сђмигуллин никах-
ларны теркђњне тђртипкђ салыр-
га кирђк, дигђн тђкъдим белђн
чыкты. Без моны бабайларыбыз-
ныћ элеккеге тђќрибђлђренђ та-
янып алып барырга уйлыйбыз.
Элек - революциягђ кадђр
џђрбер мђчеттђ никахларны, ба-
лага исем кушуны ике китапка
теркђп барганнар. Аныћ берсе -
мљфтияткђ тапшырылган, икенче-
се њзлђрендђ калган. Ул докумен-
тлар бњгенге кљндђ дђ саклана,
берђр ђби таныклыгыныћ дубли-
катын сорап килсђ, ЗАГС хезмђт-
кђрлђре аны шул элекке
мђчетлђрдђ иске имляда гарђп
шрифтлары белђн тутырылган
кђгазьлђргђ нигезлђнеп башка-
ра. Менђ без шул эшне торгызыр-
га уйлыйбыз. Хђзерге вакытта
"Гознак" компаниясе белђн
сљйлђшњлђр алып барабыз. Ди-
ния нђзарђте тарафыннан бљтен
су билгелђренђ хђтле булган
бердђй шђџадђтнамђлђр чыга-
чак. Электрон форматта аерым
бер база булдырачакбыз. Никах
укытырга килњчелђр турындагы
мђгълњматны шул базага кереп
карап булачак. Хатын-кызларны
алдап-йолдап йљрњчелђрне, ђџђ,
моныћ дњрт хатыны бар икђн, би-
шенчене алырга маташа, дип шун-
дук койрыгына басачакбыз. Кил-
ђсе ел башыннан, иншђ Аллаџ,
менђ шушы эшкђ ныклап кере-
шергђ ниятлђп торабыз.

Рљстђм ХЂЙРУЛЛИН,
Татарстан мљфтие

урынбасары

Мђгълњм ки, Татарстан си-
гез казыятка бњленгђн, џђрбер
казыятта казыйларыбыз -
шђригать судьяларыбыз бар.
Соћгы вакытта аларга икенче
хатын алу белђн бђйле сорау-
лар, мљрђќђгатьлђр керђ баш-
лады.

Моннан дистђ еллар элек
кенђ безнећ ќирлектђ бу
мђсьђлђ юк иде шикелле. Хикмђт
шунда - республикабызга Урта
Азиядђн эшкђ дип бик књп
егетлђр килде, алар безнећ кыз-
ларыбыз белђн гаилђ корып
ќибђрђлђр, матур гына яши баш-
лыйлар, балалары туа боларныћ.
Књпмедер вакыт њтђ, егет эшлђп,
бераз акча туплагач, хатынына
берни ђйтмичђ, шыпырт кына њз
ягына кайтып китђ. Баксаћ, аныћ
тегендђ дђ хатыны, гаилђсе бар
икђн. Ђ мондагы хатын инде ап-
тырый, югалды дип милициягђ
хђбђр итђ, эзлђтђ. Ир исђ ни те-
лефонын алмый, ни шалтырат-
мый, акча да ќибђрми, талак та
бирми. Менђ шундый књћелсез
хђллђр дђ очраштыргалый.

Без бит инде дини гыйлем
ќитмђгђн бер чорда яшибез. Ис-
лам дине турында аннан-моннан
гына ишетеп белгђн яшьлђребез,
карале, ике-љч-дњрт хатын белђн
дђ яшђргђ ярый икђн безгђ, дип
кызларны алдап-йолдап телђсђ
кемнђн никах укыта башладылар.
Андый никахлар мђќлеслђ-
рендђ ни ђти-ђни юк, ни шаџит-
лар катнашмый. Икенче хатынны
син беренчесен тђэмин иткђн ке-
бек тђэмин итђргђ тиешсећ, без-
нећ егетлђр ђнђ шуны да бел-
милђр. Мђчеткђ никах укытырга
килгђч, кызныћ ђти-ђнилђре бар-
мы, дип сорыйбыз. "Бар, ну ерак-
та яшилђр алар, килђ алмыйлар",
- дип ђллђ нинди ђкиятлђр сљйли
башлыйлар. Шушы ђкиятлђр бул-
масын љчен яшьлђребезне
тђрбиялђргђ кирђк безгђ, ике
хатын белђн торуныћ зур ќавап-
лылык икђнлеген аћлатырга
кирђк. Ятим балаларныћ књбђюе
дђ шул никахка ќавапсыз карау
нђтиќђсе бит инде.

Мондый хђллђр бњгенге
кљндђ алай књп булмаса да,
килђчђктђ зур проблемалар ки-
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ИМАМНАРГА
ЫШАНЫЧ ЗУРДАН

 ИЗГЕ БЂЙРЂМ
             АВЫЛДАШЛАРНЫ БЕР ТАБЫНГА ЌЫЙДЫ
Гает ќиткђн, азан ишетелђ,
Сафландырыр вакыт књћелне.
Дљнья гаме баскан књћеллђрне
Кузгатыр чак ќитте тњгелме?

Бђйрђм бњген, ыгы-зыгы тынган
Юллар ачык Раббыћ каршына.
Кул књтђреп сора, догаларныћ
Кабул була торган чагы ла.

Менђ икенче ел авылыбыз мђхђл-
лђсе ќирле њзидарђ белђн бергђлђп зур-
лап Корбан бђйрђме њткђрђ. Гает иртђ-
сендђ авыл картларыныћ  ќыелышып
Аллаџ йортына тђкбир ђйтеп тљшњлђре,
хђзрђтнећ изге бђйрђм белђн котлап,
авыл љстендђ вђгазь сљйлђве барча ха-
лыкныћ књћелендђ бђйрђм рухы уятты.
Гает намазы укылганнан соћ, халык Ал-
лаџы ризалыгы љчен ниятлђгђн корбан-
нарын чалырга ашыкты. Быел корбан ча-
лучыларныћ башка елларга караганда
књбрђк булуы куанычлы књренеш иде.

"Корбан" сњзе гарђпчђдђн "якынаю",
"якын булу" дип тђрќемђ ителђ.
Бђйрђмебезнећ максаты да, беренчедђн,
Аллаџы тђгалђнећ кушканын њтђп, кор-
баннар чалып, Аћа якынаю булса, икен-
чедђн, кардђшлђребез, туганнарыбыз,
авылдашларыбыз белђн очрашу, аралар-
ны якынайту иде. Читтђ яшђњчелђргђ
алдан ук чакырып хђбђрлђр ќибђрелде.

Мђдђният йортында башланган
бђйрђм тантанасын  азан ђйтеп, Аллаџ
юлына љндђгђн шигырьлђрен укып, гљнаџ-
сыз сабыйларыбыз ачып ќибђрде. Бала-
ларныћ "Аллаџка юл - балалар књзле-
геннђн" дип аталган рђсемнђр књргђзмђсе
џђм аппликациялђре дђ, сљйлђгђн сњзлђре
дђ, њз-њзлђрен тотышлары да ихлас џђм
эчкерсез иде. Равил хђзрђтнећ, район со-
веты депутаты Ирек абыйлары Вафинныћ
бњлђк џђм књчтђнђчлђренђ чын књћелдђн
сљенде алар.

Бђйрђмебезгђ олы кунак - Тњбђн
Кама районы имам-мљхтђсибе Йосыф

хђзрђт Дђњлђтшинныћ килње нур љстенђ
нур булды. Аныћ белђн ихлас ђћгђмђ,
борчыган сорауларга ќаваплар алу,
йљрђклђребезнећ џђр књзђнђгенђ њтеп
керерлек вђгазе иманыбызны тагы да
баеткандыр. Авыл халкыныћ моћа кадђр
радио-телевидение, интернет аша гына
књреп белгђн зур хђзрђтне њз књзлђре
белђн књрње, тыћлавы Аллаџка якынаю-
га бер адым булгандыр.

Бђйрђм мђчеттђ Корбан бђйрђме
табыны артында дђвам итте. Мђќлесне
Йосыф хђзрђт Коръђн укып башлап ќиб-
ђрде, барча ђрвахларныћ рухларына
багышлап, чалган корбаннарыбызныћ
Аллаџы тђгалђ тарафыннан кабул булу-
ын телђде, Аллаџы Раббыбызга џђрчак
якынаерга омтылырга, кардђшлђр белђн
туганлык мљнђсђбђтлђрен сакларга,
авылдашлар белђн бердђм џђм тату бу-
лырга љндђде.

Бђйрђм табыны мулдан иде. Авылы-
бызга, мђчетебезгђ џђрчак ярдђм итеп

торучы Рафаэль Хђйруллин, кљрђшче ба-
тыр Рђйхан Асылов, авылыбыз егете Да-
мир Хљббђтуллин, читтђ яшђњче берту-
ганнар Гљлзирђ, Гљлсинђ, Гљлфирђ Сали-
ховалар, Мирзанур абый Хабибуллиннар
чалдырган корбан итлђреннђн, авыл хал-
кыныћ, кайткан кунакларныћ џђммђсе-
нећ дђ књћел ќылысы биреп ђзерлђгђн
књчтђнђчлђреннђн авыз иттек. Бђйрђмгђ
килђ алмаган љлкђннђргђ дђ, инвалид-
ларга да  љлеш чыкты.

Шушылай зурлап њткђрелгђн кор-
бан бђйрђме, чыннан да, књптђн
књрешмђгђн  авылдашларны књрештер-
де, бер-берсенђ якынайтты. Бђйрђмне
оештырган, кардђшлђрне очраштырган
Равил хђзрђткђ, ќирле њзидарђ башлы-
гы Гљлсинђ Зђкђрия кызына џђм шушы
бђйрђмгђ љлеше кергђн џђркемгђ  чын
књћелдђн рђхмђтлђр ђйтеп таралыштык.

Айсылу ИСЛАМОВА,
Азнакай районы,

  Татшуган авылы

Соћгы елларда дђњлђт, ха-
кимият вђкиллђре дђ дин ђџел-
лђре белђн аралашуны, алар
белђн кићђш-табыш итњне хуп
књрђ. Њзара мљгамђлђ кору, ара-
лашып, кићђшлђшеп тору
џђммђсе љчен дђ нђтиќђле бу-
луын тормыш њзе исбатлап
књрсђтђ...

Яшђешнећ џђр тармагында
авырлыклар булган кебек дин
ђџеллђренећ дђ њз проблемала-
ры бар. Район имамнары ай саен
ќыелып, тљрле мђсьђлђлђрнећ
хђл ителњ юлларын эзлилђр,
њзара гына сљйлђшеп калмыйча,
тљрле дђрђќђдђге дђњлђт эш-
леклелђре белђн очрашалар.
Корбан гаете алдыннан њткђ-
релгђн ќыелыш исђ гадђти бул-
маган ќыенга ђверелде: ул
кљнне Њзђк мђчеткђ Кукмара
районына яћа ќитђкче булып
билгелђнгђн Сергей Димитриев
килде. Зур, ќаваплы вазыйфага
алынуына бер атналап кына ва-
кыт узуга карамастан, яшь ќит-
ђкче район имамнары алдында
шактый эчтђлекле, анык, мљџим
мђгълњматка нигезлђнгђн чы-
гыш ясады. Њзе керђшен татар-
лары вђкиле булса да, Сергей
Дмитриевич районда яшђњче
мљселманнарны кайгыртырга,
ихтыяќларына битараф калмас-
ка ышандырды, залда утыручы

Кукмара районы мљселман мђхђллђлђре саны буенча рес-
публикабызда ић алдынгылардан санала: биредђ дђњлђт
тарафыннан теркђлгђн 72 мђчет эшлђп килђ. Мђчет-
мђхђллђлђр белђн ќитђкчелек итњче хљрмђтле имам-ха-
тыйблар авылларда бик кирђкле, њтђ  ќаваплы хезмђт
башкара. Чыннан да, бњген авыл тормышын мђчет бина-
сыннан, дини йолаларны њтђњче муллалардан башка књз
алдына китерњ кыен: халкыбызныћ  ислам шђригате тал-
ђплђренђ елдан-ел игътибары арта, аћ-белемгђ омтылуы,
дин белђн кызыксынуы њсђ бара.

имамнарны Корбан гаете белђн
котлады.

Ќыелышта катнашкан Кук-
мара районы прокуроры Мине-
мулла Нђќипов диннђрнећ бер-
сенећ дђ асылда начарлыкка
љйрђтмђвен, яшь буынга бала-
чактан ук рухи тђрбия бирњ ки-
рђклеген ђйтеп узды. Шул ук ва-
кытта динне њзенчђ аћлаган,
аны шђхси, сђяси максатларда
мђкерле рђвештђ файдаланыр-
га тырышкан затларга карата
уяу, игътибарлы булу да мљџим,
дип билгелђп њтте прокурор.
Бњгенге ќђмгыятьтђ рухи-ђхла-
кый тђрбия эшендђ имамнар-
ныћ роле зур булуын ассызык-
лап, Минемулла ђфђнде дин
ќитђкчелђрен тынычлык-имин-
лекне саклап калу љчен булды-
ра алганча тырышырга, яшьлђ-
рнећ шикле агымнарга, ялгыш-
хаталы юлга кереп китњлђренђ
юл куймаска чакырды.

Татарстан Республикасы
Президентыныћ Эчке сђясђт
мђсьђлђлђре департаменты
баш кићђшчесе Лђззђт Хђй-
дђров республикабызда књп
миллђтле, тљрле диннђр тотучы
халык яшђвен искђртеп узды.
"Кешелђр нинди диндђ, нинди
миллђттђн булуларына карама-
стан, барысы да илебезнећ ти-
гез хокукларга ия булган граж-

даннары. Њзара дус-тату, тыныч
яшђњ, ќђмгыять яшђешендђ
хљрмђт-илтифатлылык прин-
ципларына таяну традицион са-
налган дини конфессиялђрнећ
тђгълиматында чагыла. Мљсел-
маннарда кардђшлек, књрше
хакы кебек тљшенчђлђргђ зур
ђџђмият бирелђ. Гарђп халкы
мђкалендђ: "Яныгыздагы
књршегез ерак туганыгызга ка-
раганда хђерлерђктер", - дип
ђйтелње дђ юкка тњгелдер", -
дип ассызыклады Лђззђт
Хђйдђров.

Имамнар ќыелышында Та-
тарстан мљселманнары Диния
нђзарђте вђкиллђре дђ катнаш-
кан иде. Мљфтинећ социаль
мђсьђлђлђр буенча урынбаса-
ры Илдар Баязитов физик
мљмкинлеклђре чикле булган
кешелђр љчен оештырылган
дини-рухи тернђклђндерњ њзђге
ќитђкчесе буларак билгеле
шђхес. Ђлеге оешма ђњвђл Ка-
зандагы "Сљлђйман" мђчетендђ
урнашкан сукырлар ќђмгыяте
буларак эшлђп килсђ, хђзер ул
тљрле дђрђќђдђге инвалидлар-
ны берлђштерњче, ислам гыйле-
мен нигез итеп алучы "Ярдђм"
њзђге булган. Былтыр шушы њзђк
љчен башкалабызда зур, заман-
ча ќиџазландырылган матур
бина тљзелде. Илдар хђзрђт бил-
гелђп њткђнчђ, физик мљмкин-
леклђре чикле булган кешелђр
џђр ќирлектђ дђ бар - респуб-
ликабыз районнарында яшђњче
миллђттђшлђребез арасында да
алар байтак. "Ярдђм"  њзђгендђ
андый кардђшлђребез љчен
рухи реабилитация узу, дини
белем алу, намазга љйрђнњ љчен
бљтен шартлар булдырылган.
Мљфтиятнећ шушы юнђлештђге
тагын бер ђџђмиятле проекты -

Телђчедђге ятим инвалидлар
љчен тљзелђ торган интернат.
Аныћ турында мђгълњмат чара-
ларында тулырак мђгълњмат ђле
бирелер.

Район имамнары алдында
Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенећ яшьлђр белђн
эшлђњ бњлеге мљдире Айнур
Ђхмђтшин да чыгыш ясады.
Мљселман яшьлђрен оештыру,
берлђштерњ хакындагы фикер-
лђре белђн уртаклашканнан
соћ, Айнур хђзрђт ќљмџњрияте-
бездђ оешып килњче волонтер-
лар хђрђкђте турында да
сљйлђп алды. Хђрђкђтнећ мак-
саты - шђџђр-районнарда
њткђрелњче тљрле чараларда
хезмђт књрсђтњ, љлкђн яшьтђге
кешелђргђ, мохтаќларга
ярдђм итњ џ.б.

Кукмара районы имам-
мљхтђсибе Зиннур хђзрђт Сђми-
гуллин ќыелышта катнашучы-
ларны Корбан гаете белђн кот-
лаганнан соћ, район мљселман-
нары исеменнђн књп еллар рай-
он башлыгы вазыйфаларын
башкарган Рауил Рђхмђтуллин-
га рђхмђт сњзлђрен юллады:

- Рауил Шђйдђњлђт улына
район мљселманнары бик
рђхмђтле. Ул ќитђкче булып тор-
ган елларда районыбызда
мђчетлђр тљзелде, имамнар-абы-
стайлар љчен ифтар, Мђњлид аш-
лары њткђрелде. Гозерлђре
белђн килгђн мђхђллђ ќитђкче-
лђрен Рауил ђфђнде беркайчан
да кире бормады, џђрвакыт ачык
йљз, ќылы сњз белђн каршы алды
џђм озатты. 2008-2009 нчы ел-
ларда илебездђге тотрыксыз ваз-
гыятькђ, "кризис" чорына кара-
мастан, Рауил Рђхмђтуллин дин
ђџеллђренећ њтенечлђрен кире
какмыйча, бистђбездђ зур, за-

манча мђдрђсђ бинасы тљзетте,
эшлђрнећ барышын тулысы
белђн шђхси контрольдђ тотты.
Хђзер бу бинада  район мљсел-
маннары - олысы да, кечесе дђ -
дини белем ала, аларныћ догала-
ры, хђерхаџлы телђклђре
бђрђкђтендђ Рауил Шђйдђњлђт
улына да садака-иќария рђве-
шендђ ђќер-савап язылып ба-
рыр, иншђ Аллаџ...

Имам-мљхтђсиб районы-
бызга яћа ќитђкче булып
килгђн Сергей Димитриевка да
хезмђтендђ ућышлар телђп,
дин, ђхлак, рухи тђрбия
мђсьђлђлђрен књз ућында то-
тарга, бергђ џђм бердђм булып,
кићђшлђшеп, ярдђмлђшеп
эшлђргђ насыйп ђйлђсен, дигђн
телђген белдерде. Имамнарга,
дини белем бирњчелђргђ
мљрђќђгать итеп исђ, Зиннур
хђзрђт болай диде:

- Бњген имамнарга ышаныч
зурдан. Шушы ќаваплы вазый-
фаны безгђ Аллаџы тђгалђ
ышандырып тапшырган. Књће-
лебездђ авылдашларыбыз, ди-
небез, гомумђн, мљселман
љммђте љчен ихластан борчылу
булса, безгђ Аллаџы тђгалђ Њзе
ярдђм итђчђк. Њзећне пакьлђн-
дереп, башкаларны пакьлђ-
нергђ љндђњ - ихласлык џђм са-
бырлык талђп итњче зур хезмђт-
тер...

Имамнарныћ шушы олы
хезмђтлђре нђтиќђле булсын,
ахирђттђ дђ ђќерлђрен
књрергђ язсын, Аллаџ Раббыбыз
дин юлында иќтиџад кылучы
ихласлы бђндђлђрен олуг ярд-
ђменнђн ташламасын.

Ришат КУРАМШИН,
                                                        Кукмара

мђдрђсђсе мљдире
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ШИЏАП ХЂЗРЂТ
Иске татар бистђ-

сенећ йортлары, урамна-
ры яћартылганын ишет-
кђч, њз књзем белђн књрер-
гђ телђп, Казан каласына
килдем.

Шђџри Казан! Кайсы
яктан гына карама, џђр
милли ќанлы кешегђ якын
ул. Югалган дђњлђтебез-
нећ кадерле ядкаре була-
рак та, дини мђркђз, мил-
ли њзђк булуы белђн дђ, Ва-
тан тљшенчђсенећ сим-
волын чагылдыруы белђн
дђ. Хђзерге кљндђ бу бик
тђ кићђйгђн џђм зурай-
ган шђџђрдђ безне борын-
гы бабайларыбыз белђн
тоташтыра торган
берничђ урын арасында
Иске бистђ дип атала
торган район бар. Кай-
чандыр миллђтебезнећ
каџарманнары, зыялыла-
ры, галимнђре њскђн йор-
тлар, алар йљргђн урам-
нар. Арабызны совет
чоры аеруына карамас-
тан, бистђнећ књп кенђ
йортлары ђле дђ исђн.
Дљрес, Казан халкына бик
кирђк тђ тњгел кебек ул.
Казан халкы шул агач йор-
тларда совет чоры буена
сусыз, газсыз, ућайлыксыз

яшђп ќђфа чиккђн, шућа
аныћ тарихи матурлы-
гын бик књреп бетерми.
Њткђн елларда књп кенђ
тарихи йортларны
ќимерсђлђр дђ, ниџаять,
хакимият бу мђсьђлђнећ
ђџђмиятен абайлап
алды џђм Универсиада ал-
дыннан бистђне бик
књркђм рђвешкђ китерде.

. . .Троллейбустан
тљшеп Каюм Насыйри
урамына кердек. Бу урам
башында тарихи йорт -
Шиџабетдин хђзрђт
Мђрќани йорты янына
ќиткђч, туктап уйга ка-
лам. Дљньякњлђм
шљџрђт тапкан галим
шушы йортта яшђгђн.
Монда аныћ калђме ас-
тыннан мђшџњр
ђсђрлђре чыккан, дљнья-

га таралган. Бервакыт
галимнђн: "Сез хезмђтлђ-
регезне ник гарђп те-
лендђ язасыз?" - дип со-
рыйлар. "Мин хезмђтлђ-
ремне мљселман галђ-
мендђ яшђгђн башка ха-
лыкларныћ да укый алу-
ын телим, шућа гарђпчђ
язам", - дип ќавап биргђн
хђзрђт. Бу аныћ глобаль
фикерле, кић карашлы,
даџи галим булуын
књрсђтђ. Џђм шулай бул-
ган да: аныћ хезмђтлђре
ислам дљньясында
шљџрђт тапкан, шул чор
галимнђре аћа зур бђя
биргђн, гыйлем белђн
ђшна булганнар ђле дђ
Шиџабетдин ђл-Мђрќа-
ни дигђн исемне таный-
лар.

"Ић шђп хђзрђт, Ши-
џап хђзрђт" дип Тукай да
язган. Ул аны њз књзе белђн
књрмђгђн, лђкин, џичшик-
сез, аныћ мирасы белђн
танышкан булса кирђк.
Юкса тђнкыйтьче Тукай
кемгђдер ияреп кенђ
берђр мулланы мактар
идеме? Џич тђ юк!

Мђрќани йорты.
Ђле кайчан гына ул таш-
ландык хђлдђ иде, ђ хђзер,

гњя ки, хуќасы ђйлђнеп
кайткан да йортын яћар-
ткан. Ханђсендђ, њз
бњлмђсендђ Мђрќани
хђзрђт утыра тљсле:
ниндидер дини йђ тарихи
бер ђсђр языпмы, ђллђ
берђр китап укыпмы,
ђллђ вакытын гаилђсе
белђн уздырыпмы. Чын-
нан да кызык бит, галим
кеше љендђ нинди булган
икђн? Ишегалдына керсђк,
анда тђртип булганын
књрер идек, ул бернђрсђне
дђ ђрђм итмђгђн, исраф-
тан ерак торган. Сазга
баткан йомычка булса да,
пђкесе белђн каерып
алып: "Казан астына
ягарсыз, ђрђм итмђгез", -
дип ашханђсенђ кертеп
бирђ торган булган.
Икмђк сыныклары, ќилђк-

ќимеш кабыклары булса
да ташламыйча ќыеп
куеп, кљтњ кайткач њз кулы
белђн сыерга биреп ашат-
кан, ђ орлык кебек нђр-
сђлђр белђн књркђ, тавык,
чебешлђрен сыйлаган.

 Аныћ љйдђге тормы-
шын белергђ телђсђк, бер-
туганыныћ кызы Зђйнђп-
нећ Мђрќанидђ туганна-
рына карата булган ќылы
мљнђсђбђтне тасвирла-
вын тыћлыйк: "Астрахань
кебек књп ќирлђрдђн укыр-
га килгђн шђкертлђр кљз
кљннђрендђ Мђрќанигђ
бик књп тљрле ќимеш
књчтђнђч итеп ки-
терђлђр иде. Ул боларны
гаилђ эчендђ џђркемгђ њзе
бњлђ вђ шуныћ эченнђн
њзенђ дђ љлеш аерып алып
куя иде. Шулай ук шђџђр
халкы вђ њзенђ
мљнђсђбђтле тљрле ке-
шелђрдђн кияњ бњлђге вђ
мђкђрќђ бњлђге кебек
фруктларны да бњлђ вђ
њзенђ љлеш чыгарып комо-
дына биклђп куя иде. Њз кар-
дђшлђренећ балалары
њзенђ килгђндђ бу
бњлђклђрне ђлеге балалар-
га биреп тота иде. Без
йортында булганда,

кичлђрдђ ул њзенећ
китапханђсендђ уку
белђн мђшгуль, ђ без
йортныћ хатын вђ
кызларга махсус
бњлмђсендђ, ќљй
тегњ кебек эшлђр
белђн мђшгуль була
идек. Бер вакыт уку-
ына тђнђфес биреп,
китапханђдђн чы-
гып, кыштыр-кыш-
тыр безнећ бњлмђгђ
таба килгђне ише-
телђ башлый. Без
аныћ килњенђ
ќыенып ќитђр-
ќитмђс безнећ
бњлмђгђ килеп керђ
иде. Кулында ђлеге

фруктлар була вђ аны
безгђ бњлеп биреп шат-
ландыра вђ шул мљнђ-
сђбђт белђн тагын берни-
кадђребез аћлардай кыйс-
са вђ кызыклар сљйлђп кљл-
дерђ иде".

Хезмђтлђре галђми
проблемаларны сыйдыр-
ган, ђ гаилђсе љчен кече
ќанлы, йомшак књћелле
кеше булган ул Шиџап
хђзрђт.

...Менђ азан тавышы
яћгырый. Йорт капкасы
ачыла, аннан чапан-чал-
маларын кигђн вђкарь
Мђрќани хђзрђт чыгар да,
књћеленнђн Коръђнен укып,
салмак кына мђчетенђ
таба юнђлер сыман тое-
ла...

 Фатих
ХЂБИБ

СОЋАРГАН  НАМАЗ
Ашыга-ашыга икен-

де намазына ђзерлђнеп
йљри идем. Намазлы-
гымны, дисбелђремне
алдым да, тђрђзђ янын-
дагы тиешле урынга ур-
нашыйм гына дигђндђ,
књзем йортыбыз кар-
шындагы бакчага тљште.
Ђ анда, безнећ љй тирђ-
сендђ тукланып йљрер-
гђ књнеккђн ике урам
этенећ берсе, кар буран-
нарын уйнатып, нинди-
дер кызгылт кљрђн
тљстђге ќан иясе артын-
нан чаба. Этнећ кыяфђ-
теннђн ерткыч хайван-
нарныћ њз корбанын эз-
ђрлеклђгђндђге кебек
усаллык, тђвђккђллек
бљркелђ: авызы зур итеп
ачылган, колаклары ар-
ткарак салынып, озын
ялларында ќил уйный.
Теге мескенкђем бђр-
гђлђнђ-бђргђлђнђ ерт-
кыч тешлђреннђн ко-
тылмакчы була. Эт аныћ
саен тере йомгакны ка-
бып ала да, тагын ыч-
кындыра, аннары аны
тагын куып тотарга ты-
рыша. Менђ сића "тыч-
канга - њлем, мђчегђ -

кљлке".
Эт бакчаны ђй-

лђндереп алган тимер
койма янына барып
ќиткђч, инде тђмам хђл-
сезлђнгђн ќан иясен ка-
бат элђктереп алды да,
институт тулай торагы-
ныћ спорт мђйданчы-
гына таба йљгерде. Эт
авызындагы тњмгђк песи
баласына да охшаган, ка-
натлары каерылган
књгђрченне дђ хђтер-
лђтђ. "Хђзер љзгђлђп
ташлый бит инде мескен
ќан иясен бу явыз эт", -
дигђн уй йљрђгемне љтеп
алды да, тиз генђ намаз-
лыгымны џђм дисбелђ-
ремне караватка ташлап,
кабалана -кабалана
киенђ башладым. Битем-
дђге таџђрђт суы тамчы-
ларын сљртергђ дђ оны-
тып, кышкы салкынга
чыгып йљгердем. Карчы-
гымныћ: "Кая йљгерђ-
сећ?"- дигђн тавышына:
"Хђзер керђм!" - дип кенђ
ќавап бирдем дђ, абына-
сљртенђ баскыч буйлап
тњбђнгђ ташландым.

Миннђн аз гына да
шиклђнмичђ, алларында

яткан тере йомгакка азау
тешлђрен ыржайтып ике
эт карап тора. Бер мизгел,
џђм алар бу бђлђкђй ќан
иясен ботарлап атачак-
лар. Теге явызларны
хђтђр сњзлђр кычкырып
куып ќибђрергђ ачкан
авызымны ябарга оны-
тып туктап калдым... Љч
пар књзнећ књзђтње ас-
тында яткан ќан иясе
кызгылт кљрђн тљстђге
нечкђ билле пластик
шешђ иде. Ђстђгъфирул-
ла! Шук этлђр шундук та-
бышларын элђктереп,
берсен-берсе куыша-ку-
ыша, бакча буйлап
йљгерделђр.

Салкын џава кинђт
кенђ ќылынып киткђн-
дђй булды, янып торган
битемне кышкы ќилгђ
куеп, хыялый кешедђй њз
алдыма елмая-елмая,
љйгђ атладым. Бу кадђр-
ле ќићеллек, бу хђтле
књћел тынычлыгы белђн
намаз укыганым юк иде
ђле. Йђ, Раббым! Берни-
кадђр соћлабрак укыган
намазымны кабуллардан
кылсаћ иде...

Мђгариф РАЯНОВ

Бу сњзлђрне књптђн њзлђренђ

ђйтергђ ќыенып йљрсђм дђ, џич

ќаен таба алмыйм. Чљнки, оятыма

књрђ, мин абыстайда укымадым,

аларныћ бер генђ дђреслђрендђ дђ

утырганым юк, џаман чабуымнан

нидер тотып тора. Ђмма мин алар-

га бњгенге кљндђ Коръђн укый белђ

торган, дини гыйлеме булган миллђ-

ттђшлђрем љчен бик рђхмђтле.

Сњзем мђчетлђрдђ ислам дине

дђреслђрен укытучы абыстайлар

турында. Ялгышмасам, инде менђ

утыз елдан артык дини яктан арт-

та калган халкыбызга гыйлем

бирђлђр алар. Мин шактый борын-

гы кеше - "рђхим итеп, рђхђтлђнеп

укытыгыз" дип тормаган елларны

да хђтерлим. Беренче абыстайлар

шђкертлђрен Мђрќани мђчете под-

валына ќыялар иде. Ахирђтем

Зђйнђп: "Зал халык белђн шыгрым

тулы, урын ќитми", - дип кайта

торган иде дђрестђн. Аннары "Ну-

рулла"га, башка мђчетлђргђ дђ

ќыелыша башладылар. Ул чакта

хђзерге кебек шартлар юк, китап-

дђреслеклђр, программа-фђлђн ту-

рында ђйткђн дђ юк - ић мљџиме гый-

лемгђ сусаган халык бар, аларныћ

књбесе бњген њзе абыстай булды.

Аллага шљкер, динсез-кыйбла-

сыз, гыйлем-гамђлсез яшђргђ ярама-

ганлыкны аћлаган халык елдан-ел

арта бара. Џђм ђле дђ ликбезны та-

тар абыстайлары ќитђкли.

Тљрле кеше бар бит, кайчаклар-

да алар турында яратмыйчарак та

ђйтеп куялар. Бер начар сњз дђ

ђйтмђгез, бер кырын караш та таш-

ламагыз абыстайларга! Алар абруй

казану љчен яисђ матди якны кайгыр-

тып тњгел, бары тик Аллаџ ризалы-

гын алу љчен, њзлђрендђге гыйлем

белђн бњлешергђ тиешлекне аћлаган-

га књрђ йљрилђр. Џђм ић кызганычы

шул - диндђ ђйдђп баручы татар ир-

атлары аз булганга бу вазифа алар

ќилкђсенђ калды (хатын-кызда бит

миллђтне саклап калу инстинкты

кљчле, диненнђн язган миллђт - нин-

ди миллђт ди инде ул?). Ђ бит књбесе-

нећ њз мђшђкате дђ хђттин ашкан:

динсез ирне дин юлына бастыру, ба-

лаларын-оныкларын шђригать куш-

канча тђрбиялђњ дђ алар љстендђ.

Аллаџы Раббыбыз сезгђ шушы юлда

кљч-куђт, сђламђтлек бирсен, ђќер-

савапларын язсын, хљрмђтле абыс-

тайлар! Килђчђктђ дилбегђне иман-

лы-гыйлемле татар ир-атларына

ышанып тапшырырга насыйп бул-

сын!

Мићзифа ЯППАРОВА,

пенсиядђге укытучы

РЂХМЂТ СЕЗГЂ,
АБЫСТАЙЛАР
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"ХУЗУР"МЂСКЂЊ
ЯРМИНКЂСЕНДЂ КАТНАШТЫ

Россия Мљфтилђр шурасыныћ социаль-
хђйрия џђм рухи-мђгърифђтчелек эшчђнле-
ге буенча департаменты  џђм Мђскђњ шђџђ-
ре мљселманнары Диния нђзарђте  Корбан
бђйрђме ућаеннан "Йљрђклђр тугрылыгы"
дип аталган зур чара уздырды. Ђлеге чара кы-
саларында Мђскђњнећ Музыка йортында њзенч-
ђлекле китап ярминкђсе оештырылды. Мђскђњ
шђџђре мљселманнары Диния нђзарђте рђисе
Илдар хђзрђт Галђветдинов чакыруы буенча яр-
минкђдђ Татарстан Ќљмџњрияте мљселманнары
Диния нђзарђтенећ "Хузур" нђшрият йорты да
катнашты. Мђскђњ укучыларына нђшрият чыгар-
ган китаплар тђкъдим ителде.

***
"Хузур" нђшрият йорты имамнар, мљђ-

зиннђр, мљгаллимнђр џђм кић катлам укучы-
ларга аталган китапларны ђзерлђњне џђм
нђшер итњне дђвам итђ.  Књптђн тњгел  "Гый-
бадђт кылуга кагылышлы кырык хђдис", "Мђћге-
леккђ юл тотучыныћ ахирђт паспорты" китапла-
ры дљнья књрде.

"Гыйбадђт кылуга кагылышлы кырык хђдис"
китабында хђнђфи мђзџђбе буенча намаз укуга
караган тљп  мђсьђлђлђр хђдислђр ярдђмендђ
аћлатыла.  40 хђдиснећ чыганаклары књрсђтелђ,
татарча џђм гарђп телендђге язылышы  бирелђ.

Бу дљньяга килњебезнећ, яшђњ џђм китње-
безнећ максатын белђбезме? Мђћге калачак
ќиребез булган ахирђткђ без ни дђрђќђдђ
хђзерлђндек? Гамђл дђфтђрлђребездђ нилђр
язып куелган? "Мђћгелеккђ юл тотучыныћ
ахирђт паспорты" исђ ђнђ шундый сорауларга
ќавап табарга ярдђм итђ.

"Хузур" нђшрият йортыныћ рђсми
сайты  - huzur.ru; т.:  (8843) 202-07-74.

"Хузур" нђшрият йорты республикабызныћ књренекле дин
ђџеллђре, шђхеслђре  белђн берлектђ, "Татмедиа" матбу-
гат агентлыгы ярдђмендђ 8 аудиокитап чыгарды.

"Коръђн аятьлђренећ татарча мђгънђлђре џђм аћлатмалары".
Коръђн-Кђрим - Аллаџныћ сњзе, Изге китапларныћ соћгысы
Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи њђ сђлламгђ ићде-
релгђн. Коръђн аятьлђренећ мђгънђлђрен язучы, ќђмђгать эш-
леклесе Рабит Батулла аћлата.

"Ђбњ Хђнифђ. Рухи џђм хокукый мирасы". Икенче диск. Аудио-
китапта Ђбњ Хђнифђнећ фикер, ђхлак, иќтимагый мђсьђлђлђргђ
карашлары, аныћ укучылары турында мђгълњмат бирелђ. Шулай
ук Ђбњ Хђнифђнећ фикыџ ысуллары, ягъни ул кулланган дини
дђлиллђрнећ тљрлђре бђйнђ-бђйнђ аћлатыла. Китап авторы -
Мљхђммђд Ђбњ Зђџрђ. Текстны Габдрерђњф Нуриев укый.

"Ђбњ Хђнифђ. Хђнђфи мђзџђбенећ њзенчђлеклђре". Љченче
диск.   Бу љлештђ Ђбњ Хђнифђнећ акыл кодрђтен књрсђткђн аерым
фикыџ мђсьђлђлђре тикшерелђ. Хђнђфи мђзџђбенећ барлыкка
килње, кићђюе џђм таралуы турында мђгълњмат бирелђ.

"История ислама у татар".  Россия ислам институты ректоры,
сђясђт фђннђре докторы, тарихчы Рђфыйк Мљхђммђтшин лекция-
лђре. Ул татарларныћ Болгар чорыннан башлап, бњгенге кљннђргђ
кадђрге тарихы турында сљйли. Текстны автор њзе укый.

"30 вђгазь". Вђгазьлђрне Ќђлил Фазлыев, Рљстђм Хђйруллин,
Нияз Сабиров, Илдус Фђйзов, Габделхђмит  Зиннђтуллин, Фђрид
Сђлмђн, Илфар Хђсђнов, Марсель Сабиров, Тимергали Юлдашев,
Габдулла Ђдџђмов, Булат Рђњпов, Фђнис Мингђрђев, Илнар Зин-
нђтуллин хђзрђтлђр сљйли.

"30 проповедей". Вђгазьлђрне Рљстђм Хђйруллин, Нияз Саби-
ров, Илдус Фђйзов, Фђрид Сђлмђн, Рљстђм Нургалиев, Руслан
Фђрхетдинов, Рушан Садретдинов, Нияз Закиров, Алан Панарин,
Сђедќђгъфђр Лотфуллин,  Илнар Зиннђтуллин, Фђнис Мингђрђев
хђзрђтлђр сљйли.

"Сљекле Пђйгамбђребез (с.г.в.)". Урта яшьтђге балалар љчен
булган бу аудиокитапта сљекле Пђйгамбђребезнећ тормышы тас-
вирлана. Китапны аныћ авторы Рабит Батулла њзе укый.

"Матуридитская акыда" китабы ислам нигезлђре, гакыйдђ
мђсьђлђлђре белђн таныштыра. Аны РИИ мљгаллиме, "Ђнилђр"
мђчете имам-хатыйбы Габдулла хђзрђт Ђдџђмов укый.

ИГЪТИБАР:
"АВЫЛЫМ МЂЧЕТЕ"
ФОТОКОНКУРСЫ!

Азнакай районы мљхтђсибђте сайты  "Авылым мђчете"  дип атал-
ган республикакњлђм фотоконкурс уздыра. Бђйге 20 октябрьдђ баш-
лана џђм 30 ноябрьгђ кадђр дђвам итђ. 15 декабрьгђ кадђр сайтка
урнаштырылган фотоларга тавыш бирергђ мљмкин. 20 декабрьдђ
нђтиќђ ясала. Ђлеге конкурста Татарстанныћ барлык авыл мђчетл-
ђре катнаша ала. Тулырак мђгълњмат - aznislam.ru  сайтында.

Курсларда:
- укырга;
- катлаулы булмаган

текстларны тђрќемђ
итђргђ;

- сљйлђшергђ
љйрђтђбез.

Курс 45 дђрескђ
исђплђнгђн. Дђреслђр ат-
нага 2 тапкыр уздырыла.

Безнећ адрес: Россия
ислам институты, Казан
шђџ., Газовая ур., 19
("Ипподром" тукталы-
шында тљшђргђ).

 Курсларга дњшђмбе
- ќомга кљннђрендђ
13.00 дђн 16.00 гђ кадђр
8-9047614887 телефоны
буенча язылырга була.

ГАРЂП ТЕЛЕ
КУРСЛАРЫНА
ЧАКЫРАБЫЗ

ИСХАК ХЂЗРЂТ ЛОТФУЛЛА"
КИТАБЫ ДЉНЬЯ КЊРДЕ

Совет хљкњмђте урнашкач, Казанда ић беренче кайсы мђчет
тљзелгђн? Бик тиздђн татар халкыныћ бљек композиторы булып та-
нылачак "Мљхђммђдия" мђдрђсђсе шђкерте Салих Сђйдђшев эзлђ-

рен саклаган иман йортын белђсезме?
Дин иреге килгђч, 17 ел имам-хатыйб, 7
ел мђдрђсђ ректоры, мљгаллим, нђшир
булып торган, яћа заманда имамлык,
хђйриячелек эшен кабаттан торгызган
дин ђџеле кем ул? Бњген Казанныћ яшь
имамнары арасында нђселендђ дњрт
буын муллалар булган, њзе дђ шушы ва-
зыйфаны дђвам итњчене кем дип белђ-
сез? Ђлеге сорауларга ќавапларны
"Идел-пресс" нђшриятында зур тираж
белђн дљнья књргђн "Исхак хђзрђт Лот-
фулла" китабында таба аласыз. Кабан
арты мђчетендђ ђтисе башлаган эшне
дђвам итњче Сђедќђгъфђр хђзрђт Лот-
фулла, гаилђ ядкарьлђрен туплап, китап
итеп чыгаруга зур тырышлык куйган. Ки-
тапныћ мљхђррире - журналист Вђсилђ
Рђхимова.
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