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АНТАРКТИДАДА АНТАРКТИДАДА АНТАРКТИДАДА АНТАРКТИДАДА АНТАРКТИДАДА      БЕРЕНЧЕБЕРЕНЧЕБЕРЕНЧЕБЕРЕНЧЕБЕРЕНЧЕ
АЗАН АЗАН АЗАН АЗАН АЗАН      ЯЋГЫРАЯЧАКЯЋГЫРАЯЧАКЯЋГЫРАЯЧАКЯЋГЫРАЯЧАКЯЋГЫРАЯЧАК

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

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

6 +

АНДА   БАРМАУАНДА   БАРМАУАНДА   БАРМАУАНДА   БАРМАУАНДА   БАРМАУ
МЉМКИН   ТЊГЕЛ...МЉМКИН   ТЊГЕЛ...МЉМКИН   ТЊГЕЛ...МЉМКИН   ТЊГЕЛ...МЉМКИН   ТЊГЕЛ...

8
бит

4-5
бит

"МЉНБЂР"НЕЋ"МЉНБЂР"НЕЋ"МЉНБЂР"НЕЋ"МЉНБЂР"НЕЋ"МЉНБЂР"НЕЋ
БУ БУ БУ БУ БУ      СЂХИФЂСЕ СЂХИФЂСЕ СЂХИФЂСЕ СЂХИФЂСЕ СЂХИФЂСЕ      АХИРЂТКЂАХИРЂТКЂАХИРЂТКЂАХИРЂТКЂАХИРЂТКЂ
ИЛТЂ ИЛТЂ ИЛТЂ ИЛТЂ ИЛТЂ      ТОРГАН ТОРГАН ТОРГАН ТОРГАН ТОРГАН      ЮЛ ТУРЫНДАЮЛ ТУРЫНДАЮЛ ТУРЫНДАЮЛ ТУРЫНДАЮЛ ТУРЫНДА

НЂРСЂ УЛ ХЂЛЂЛ?НЂРСЂ УЛ ХЂЛЂЛ?НЂРСЂ УЛ ХЂЛЂЛ?НЂРСЂ УЛ ХЂЛЂЛ?НЂРСЂ УЛ ХЂЛЂЛ?
"АЗАН" РАДИОСЫНДА ШУЛ"АЗАН" РАДИОСЫНДА ШУЛ"АЗАН" РАДИОСЫНДА ШУЛ"АЗАН" РАДИОСЫНДА ШУЛ"АЗАН" РАДИОСЫНДА ШУЛ
ХАКТА СЉЙЛЂШТЕЛЂРХАКТА СЉЙЛЂШТЕЛЂРХАКТА СЉЙЛЂШТЕЛЂРХАКТА СЉЙЛЂШТЕЛЂРХАКТА СЉЙЛЂШТЕЛЂР

12
бит

2
бит



#11 (232) ноябрь 2014/мљхђррђм 1436

Казан (Идел буе) феде-
раль университетында дњрт
яклы килешњгђ кул куелды.
Казан рухи семинариясе,
Россия ислам институты, Рос-
сия Фђннђр академиясенећ
Шђрыкне љйрђнњ институты
џђм Казан федераль универ-
ситеты уртак фђнни тикше-
ренњлђр уздырырга, фђнни-
мђгърифђтчел, мђдђни,
мђгълњмати чаралар оешты-
рырга џђм нђшрият љлкђ-
сендђ хезмђттђшлекне њсте-
рергђ килештелђр. Килешњгђ
дини џђм дљньяви уку йорт-
лары ќитђкчелђре кул куй-
ды.

Ђлеге рђсми чарада књп
сандагы дин вђкиллђре џђм га-
лимнђр катнашты. Алар ара-
сында Татарстан мљфтие Камил

хђзрђт Сђмигуллин, Рус право-
славие чиркђвенећ Синодаль
бњлеге рђисе Всеволод Чаплин,
Татарстан митрополиты Анас-
тасий атакай, Татарстан мљфтие
урынбасары, РИИ ректоры
Рђфыйк Мљхђммђтшин, К(П)ФУ
ректоры Илшат Гафуров, Рос-
сия Фђннђр академиясенећ
Шђрыкне љйрђнњ институты
ќитђкчесе Виталий Наумкин
џђм башкалар бар иде.

Рђсми документка кул ку-
елганчы дин џђм фђн ђџеллђре
чарага ќыелганнарны сђлам-
лђп,  тљрле конфессия вђкиллђ-
ре арасында татулыкны саклау
џђм уку-укыту, фђн љлкђсендђ
тђќрибђ уртаклашу, тљрле дин-
нђрне љйрђнњ мљџимлегенђ ба-
сым ясадылар. Татарстан мљф-
тие  Камил хђзрђт Сђмигуллин

њзенећ чыгышында республи-
кабызда  динара татулык хљкем
итњен ассызыклады. Тљрле
диннђр љчен рухи кыйммђтлђр
берњк, аларны халыкка ќит-
керњдђ тљрле конфессия вђкил-
лђренећ  уртак хезмђттђшлек
коруы ђџђмиятле.  Камил
хђзрђт Изге китап сњзлђрен
искђ тљшереп: "Коръђни-
Кђримдђ Аллаџы Тђгалђ ђйтђ:
"Мин кешелђрне тљрле ха-
лыклар итеп яралттым - бер-
берегезне љйрђнер љчен
("Бњлмђлђр" сњрђсе, 13 нче
аять)". Башкаларны љйрђнњ ул
- гыйлем туплау", - диде.

Чараныћ рђсми љле-
шеннђн соћ тљрле уку йортла-
ры галимнђре, мљгаллимнђре
катнашында тњгђрђк љстђл уз-
дырылды.

2 ВАКЫЙГАЛАР

ДИНИ ЏЂМ ДЉНЬЯВИ УКУ ЙОРТЛАРЫ
АРАСЫНДА ХЕЗМЂТТЂШЛЕК ИТЊ

ТУРЫНДАГЫ КИЛЕШЊГЂ КУЛ КУЕЛДЫ

ТАТАРСТАН МЉФТИЕ МЂСКЂЊДЂ
МЂХЂЛЛЂЛЂР ТЂЌРИБЂСЕНЂ БАГЫШЛАНГАН

КОНФЕРЕНЦИЯДЂ КАТНАШТЫ
Татарстан мљфтие Камил

хђзрђт Сђмигуллин Мђскђњ-
дђ "Этноконфессиональ
мљнђсђбђтлђрне ќайлауда
џђм яшьлђргђ рухи-ђхлакый
тђрбия бирњдђ дини мђ-
хђллђлђр тђќрибђсе" дигђн
темага багышланган конфе-
ренциядђ катнашты. Ђлеге
чараны  Халыкара Ислам мис-
сиясе, Мђскђњ мљфтияте, Ис-
лам мђдђнияте, фђне џђм
мђгарифенђ ярдђм фонды
Россия Иќтимагый Палата-
сында оештырды.

Кљн дђвамында књренекле
дин ђџеллђре, ќђмђгать эшлек-
лелђре  яшьлђрне тђрбиялђњгђ,
тљрле дин вђкиллђре арасында-
гы мљнђсђбђтлђргђ кагылышлы
сорауларны тикшерделђр.

Татарстан мљфтие њз чыгы-
шында  нђзарђтнећ яшь буын
белђн эшлђњ, социаль проект-
ларны тормышка ашыру тђќри-
бђсен уртаклашты. Камил
хђзрђт яшьлђрнећ йогынтыга
тиз бирелњен билгелђп узды.
"Татарстан мљфтияте яшьлђр

рухын ныгыту максатыннан
билгеле бер эшлђрне тормыш-
ка ашыра. Хђзерге вакытта Та-
тарстан дини мђгарифенећ дђ-
рђќђсен њстерњ љчен гамђллђр
кылына. Моныћ љчен  яћа уку
программалары ђзерлђнђ,
дљньякњлђм танылган галимнђр
лекциялђр укырга чакырыла,
уку йортлары китаплар белђн
тђэмин ителђ. Мђдрђсђлђр
љчен бердђм дини уку-укыту
стандартлары ђзерлђњ љчен
Уку-укыту методик берлеге
тљзелде", - диде хђзрђт. Шулай
ук ул яшь буынга традицион
рухи кыйммђтлђрне сећдерњ
мљџимлеге турында да сљйлђде.
Бњгенге кљндђ Татарстан мђд-
рђсђлђрендђ  татар галимнђ-
рен актив љйрђнђлђр, иске та-
тар телен љйрђтњче тњгђрђклђр
оештырыла, татар дин белгечл-
ђре китаплары басыла. Моннан
тыш Татарстан мљфтияте яшь
имамнарга ярдђм итњдђ зур
адым ясады, аларга матди
ярдђм књрсђтелђ башлады.

Мљфти фикеренчђ, бњгенге

кљндђ федераль књлђмдђ уртак
бер идеология џђм максат ќит-
мђве сизелђ. "ТР МДН исђ Татар-
стан мљселманнары љммђте ал-
дына хђнђфи мђзџђбе џђм мату-
риди гакыйдђсенђ таянган тра-
дицион ислам идеологиясен куй-
ды. Бу безнећ ић мљџим эшебез.
Татарстанда рухи яктан њсђргђ
бар мљмкинлеклђр бар. Татар-
станда булдырылган џђм сакла-
нып килгђн толерантлык књрене-
ше дљнья књлђмендђ "Татарстан
моделе" исеме белђн билгеле", -
диде мљфти хђзрђт. Њз чыгышын-
да ул яшьлђрдђ зур кызыксынды-
ру тудырган џђм 145 татар гали-
ме урнаштырылган интернет ки-
тапханђ ("Darul-Kutub"), виртуаль
мђдрђсђ ("Baitul Hikmah"), берен-
че мђртђбђ уздырылган онлайн
фестиваль-хакында да ђйтте.

Сљйлђшњдђ катнашучылар
арасында Мђскђњ мљфтие
Ђлбир хђзрђт Крганов, ТР МДН
аппараты ќитђкчесе Ришат
Хђмидуллин, Россия Иќтима-
гый Палатасы ђгъзалары џђм
башкалар бар иде.

АНТАРКТИДАДА БЕРЕНЧЕ
АЗАН ЯЋГЫРАЯЧАК

Рус география ќђмгыяте экспедициясендђ катна-
шучылар Коръђн џђм Казан Изге Ана иконасын Ан-
тарктидага илтђчђклђр.

ТР МДН  исеменнђн дђгъвђт бњлеге ќитђкчесе Нияз
хђзрђт Сабиров Кол Шђриф мђчетендђ "Антарктида-100"
экспедициясе вђкиллђренђ Татарстан ќитђкчелеге  ярд-
ђме белђн нђшер ителгђн Изге Китапны тапшырды.  Экс-
педициядђ катнашучылар аны ТР МДН исеменнђн котып-
чыларга тапшырачак. "Беренче басма Коръђннећ Казан-
да татарлар тарафыннан басылып чыкканын без барыбыз
да белђбез, Изге Китапныћ ул нљсхђлђрен Россиядђ генђ
тњгел, Урта Азиядђ џђм бљтен гарђп дљньясында укыган-
нар. "Коръђн" сњзе џђрчак укый торган дигђн мђгънђгђ
ия. Менђ хђзер аны Антарктидада да укыячаклар, анда
беренче тапкыр азан ђйтелђчђк, без - мљселманнар љчен
чын мђгънђсендђ тарихи вакыйга бу", - диде Нияз хђзрђт,
Коръђнне тапшырганда.

ТАТАРСТАН МЉФТИЕ БМО
УТЫРЫШЫНДА КАТНАШТЫ

Женевада Берлђшкђн Миллђтлђр Оешмасы дини џђм
аз санлы миллђтлђр мђсьђлђлђре буенча форумыныћ
ќиденче сессиясе узды. Аныћ утырышында  Россия деле-
гациясе составында Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин да катнашты.

Утырышта сњз аз санлы миллђтлђрне џђм диннђрне сак-
лау мђсьђлђлђре турында барды. Шулай ук миллђтлђргђ џђм
диннђргђ карата кљч куллану, аларныћ хокукларын кысу оч-
ракларын туктатып калу ысуллары тикшерелде.

Белњебезчђ, Камил хђзрђт РФ Чит иллђр эшлђре мини-
стрлыгы делегациясе белђн БМО оешмасы тарафыннан узды-
рыла торган рђсми чараларда љченче мђртђбђ катнаша. Сен-
тябрь аенда Женевада чит ил дипломатлары Татарстан џђм
республикабызда алып барылган дини эшчђнлек белђн таныш-
каннар иде. Мљфти џђм нђзарђт вђкиллђре "Ислам - тыныч-
лык дине" дигђн темага тњгђрђк љстђлдђ катнашып, ТР МДН
алып барган юнђлешлђрне тђкъдим иттелђр.

ДИНИ МЂГЪЛЊМАТ ЧАРАЛАРЫ
ВЂКИЛЛЂРЕ КАЗАНГА ЌЫЕЛДЫ

Республиканыћ тљрле тљбђклђреннђн Казанга дин те-
масын яктыртучы журналистлар  џђм дини оешмаларныћ
мђгълњмати чаралары вђкиллђре, югары уку йортлары-
ныћ  журналистика факультетлары галимнђре ќыелды.
26 ноябрьдђн  1 декабрьгђ кадђр Казанда ТР МДН, РИУ џђм
КФУ тарафыннан "Дини белемне њстерњ буенча мљселман
лидеры мђктђбе",  "Мљселман оешмаларыныћ медиасђя-
сђте џђм мђгълњмати стратегиялђре" курслары џђм шушы
ук темага багышланган тњгђрђк љстђл уздырыла.

Ђлеге чаралар кысаларында дини оешмаларныћ мђгъ-
лњмати эшчђнлеге, ораторлык осталыгы, мљселман журналис-
тикасы, интернет њзенчђлеклђре, мљселман журналисты эти-
касы џђм башка темаларга лекциялђр укыла. Казан, Мђскђњ,
Тњбђн Новгород, Махачкала шђџђрлђре белгечлђре чыгыш
ясый.

Тњгђрђк љстђл 29 ноябрьдђ КФУ бинасында (Татарстан
урамы, 2) узачак.

КАМИЛ ХЂЗРЂТ СЂМИГУЛЛИННЫЋ
ISLAM.RU ДА БЛОГЫ БАРЛЫККА КИЛДЕ

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин
www.islam.ru сайтында њзенећ блогын ачты.

Биредђ мљфти хђзрђт дини темаларга мђкалђлђр язып,
дингђ кагылышлы мђсьђлђлђре буенча фикерлђре белђн ур-
таклашыр дип кљтелђ.http://www.islam.ru/content/kolon-
ka_avtora/12442 сылтамасы буенча кереп, хђзрђтнећ "Аллаџы
Тђгалђнећ љч њзгђрешсез кагыйдђсе" исемле  беренче мђкалђ-
се белђн танышырга мљмкин. Моннан тыш Камил хђзрђт Сђми-
гуллин islam-today.ru сайтында да блог алып бара.
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Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтендђ
мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллин ќитђкчелегендђ
Эшкуар мљселманнар  ассоциациясенећ коммерция-
ле булмаган партнерлыгын гамђлгђ куючыларныћ
ќыелышы њткђрелде. Ќыелышта оешманыћ яћа
президенты билгелђнде. Бу вазифаны хђзер Марат
Кабаев башкара.

Татарстан мљфтие яћа ќитђкчегђ ислам бизнесы џђм
финансларын њстерњ  џђм Россия мљселман эшкуарларын
берлђштерњ џђм аларга чит иллђрдђге дин кардђшлђре
белђн элемтђлђр кору буенча яћа максатлар куйды.
Мљфти мљселман эшкуарлар ассоциациясе зур хђйрия
проектларын оештырыр дигђн љметен белдерде.

Биектау
авылында
тљзелђчђк

мђдрђсђгђ нигез
салынды

Биектау авылында
тљзелђчђк мђдрђсђгђ бе-
ренче нигез ташы салын-
ды. Ђлеге тљзелђ башлаган
яћа корылма мђчеткђ якын
гына урнашкан.

Нигез ташы салу вакый-
гасында район мљселманна-
ры, кунаклар катнашты. Алар
арасында Россия Федерация-
сенећ Дђњлђт Думасы депута-
ты  Илдар Гыйльметдинов,
Биектау муниципаль районы
башлыгы Рљстђм  Кђлимул-
лин  џђм башкалар бар иде.
Биектау мљхтђсибе Тђлгать
хђзрђт Гайфуллин џђм район-
ныћ башка имамнары нигез
ташын салганда, олуг эшкђ
фатиха биреп, Коръђн аятьл-
ђре укыдылар.

ТАТАР ТЕЛЕ
КУРСЛАРЫНА

КИЛЕГЕЗ!
Диния нђзарђтенећ та-

тар ќђмђгатьчелеге белђн
эшлђњ бњлеге "Зђкят" фонды
белђн берлектђ нђзарђт би-
насында (3 нче катта) џђр
атнаныћ пђнќешђмбе,
ќомга кљннђрендђ 16.00
сђгатьтђ татар теленђ
љйрђтњ курслары башлап
ќибђрђ. Курсларда Казан
шђџђренећ мђчетлђрендђ
эшлђњче хезмђткђрлђрне
џђм шулай ук татар телен
љйрђнергђ телђгђн барлык
кардђшлђрне кљтеп калабыз.
Курс 3 ай дђвамында бара-
чак, уку тђмамлангач серти-
фикат  бирњ каралган. Телђ-
ге булган кешелђргђ намаз
укырга љйрђнњ мљмкинлеге
дђ бар.

Курсларга язылу
љчен 8 (927) 413-82-44 те-
лефоны буенча шалтыра-
тырга кирђк. Сезне кљтеп
калабыз! Рђхим итегез!

КАЗАН-УФА ЮЛЫНДА МЂЧЕТЕ ТЉЗЕЛЂ"ЗЂКЯТ" ФОНДЫ
ХЕЗМЂТКЂРЛЂРЕ ХОСПИСТА БУЛДЫ
Ноябрь урталарында ТР

МДНнећ "Зђкят" хђйрия фонды хез-
мђткђрлђре хосписка барды. Алар-
ныћ бирегђ икенче мђртђбђ килњл-
ђре. Бу юлы авыру балалар џђм
аларныћ ђти-ђнилђре белђн РИИ
студентлары Руслан Вђйселов џђм
Илнур Шакиров аралашты. Алар
Коръђн аятьлђренећ шифасы ха-
кында вђгазьлђр сљйлђделђр. Очра-
шу кысаларында ата-аналарны кы-
зыксындырган књп сандагы сорау-
ларга ќавап бирделђр. Мондый
дини эшчђнлек тђќрибђсе шђкерт-

лђрнећ њзлђрен дђ бик дулкынлан-
дырды. Шулай ук фонд хезмђткђрлђ-
ре сабыйларны тђм-томнар белђн дђ
сыйлады.

Бњгенге  кљндђ Татарстанныћ бе-
ренче балалар хосписында тљрле
миллђттђн булган 20 бала дђвалана.
Алар янына атна саен тљрле дин
вђкиллђре килђ. Бу аралашу бала-
ларныћ ата-аналарына бик зур пси-
хологик ярдђм булып тора. Алар
тђњлек дђвамында балалары янында,
шунлыктан мђчеткђ яки чиркђњгђ
барырга вакытлары да ќитми.

ЂЛМЂТТЂ РИЗАЭДДИН  ХЂЗРЂТ  ФЂХРЕТДИННЕ
ИСКЂ  АЛДЫЛАР

МАРАТ КАБАЕВ  МЉСЕЛМАН
ЭШКУАРЛАРЫ

АССОЦИАЦИЯСЕН ЌИТЂКЛИ

Уфага кылган сђфђреннђн кай-
тышлый мљфти Камил хђзрђт Сђмигул-
лин Татарстанныћ Актаныш џђм
Минзђлђ районнары чигендђ урнаш-
кан "Нур" мђчетенђ тукталды џђм
мђчетне салган  Ренат Нуртдинов, Ак-
таныш районы имам-мљхтђсибе Руслан
хђзрђт Мортазин белђн очрашты.

Ђлеге иман йорты Казан - Уфа юлы
љстендђ, Татарстанныћ Актаныш райо-
нына караган Пучы џђм Ђнђк авыллары
арасында мосафирларга гыйбадђт кы-
лыр љчен салынды џђм 2012 елныћ
июнь аенда ачылды. Изге йорт "Протон"
оешмасы генераль директоры Ренат
Нуртдиновныћ иганђ акчасына тљзелде.

Камил хђзрђт юл мђчетендђге књр-

кђм тђртип џђм гыйбадђтлђр кылырга
барлык шартлар булуы хакында ђйтеп,
Ренат ђфђндегђ мљселманнарга кылган
эшлђре љчен рђхмђтен белдерде. Ренат
Нуртдинов исђ мљфтигђ мосафирлар
љчен тагын бер мђчет тљзи башлавы ха-
кында ђйтте.  Тљзелеп килњче Актаныш-
тагы икенче  юл мђчете шулай ук Казан -
Уфа трассасында - Татарстаннан Башкор-
тстан ќиренђ кергђнче, районныћ Чиш-
мђбаш  авылыннан ерак тњгел ќирдђ ур-
нашкан. "Агач мђчет тљзелеше килђсе
елда дђвам итђчђк џђм, Алла боерса,
мљселман мосафирларга озын сђ-
фђрлђре вакытында тукталып гый-
бадђтлђр кылырга тагын бер мљмкинлек
булыр", - дип сљйлђде  Ренат Нуртдинов.

Ђлмђт районыныћ Кичњ-
чат авылында беренче мђр-
тђбђ "Ризаэддин Фђхретдин:
рухият, мђдђният џђм мђгъ-
рифђт" дип аталган конферен-
ция оештырылды.

Танылган дин ђџеле џђм га-
лим Р. Фђхретдиновныћ 155 ел-
лыгына багышланган фђнни-
дини чара дин ђџеллђрен, мљ-
галлимнђрне, галимнђрне џђм

ќирле хакимият вђкиллђрен
ќыйды.  Алар арасында татар
халкыныћ књренекле шђхеслђ-
ре џђм галимнђре Фоат Гали-
муллин, Хатыйп Мићнегулов,
Фаяз Хуќин бар иде.  Чарада
нђзарђтнећ фђн џђм уку-укыту
бњлеге ќитђкчесе Айдар Кари-
буллин, район мљхтђсибе
Фђџим хђзрђт Ђхмђтќанов,
Уфаныћ "Ихлас" мђчете имам-ха-

тыйбы Мљхђммђт хђзрђт Галлђм
катнашты.

Чара Ђлмђт районы имам-
мљхтђсибе Фђџим хђзрђт Ђх-
мђтќановныћ Коръђн укып,
дога кылуы белђн башланып
китте. Конференцияне оештыру-
чы, Р.Фђхретдинов мемориаль
музее директоры Дилђрђ Галлђ-
мова ике атна элек Уфада булу-
лары хакында ђйтеп, анда ќылы

каршы алулары љчен Мљхђммђт
хђзрђткђ рђхмђтен белдерде.

Конференциянећ икенче
љлешендђ тљрле секциялђргђ
бњленеп, ќирлекнећ дини тор-
мышы, Р.Фђхретдиннећ рухи
мирасы белђн таныштылар.

Шулай ук фђнни чарада кат-
нашучылар Кичњчат авылы
мђчетендђ џђм  Р.Фђхретдин му-
зеенда булдылар.
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ЊЛЕМ
ТУРЫНДА

 Хљрмђтле дин кардђшлђрем!
Бњген без ахирђткђ илтђ торган юл

турында сљйлђшђчђкбез. Бу юлныћ
фани дљньяда ук башлануын ђйтђсем
килђ. Аны ике тљргђ бњлеп карарга
була:

а) кыска юл,
б) озын юл.
Кыска юл турында Аллаџы тђгалђ

Коръђни-Кђримдђ  болай ди: "Ул -
Аллаџ, сезгђ ќирне йљрергђ ућай
кылды, ул ќирнећ ќилкђсендђ
йљрегез, телђгђн ќирендђ яшђгез,
вђ ул ќирнећ хђлђл ризыкларын
ашагыз, вђ њлгђннђн соћ терелеп
бармак Аллаџ хозурынадыр"
(Мњлек" сњрђсе,15 нче аять).

Коръђннећ икенче бер аятендђ
болай диелђ: "Ий, адђм баласы,
тђхкыйк син Раббыћа юлыгу љчен
гамђлендђ, ягъни књбрђк гљнаџ
эшлђрдђ тырышу илђ тырышасыћ,
ягъни синећ кылган џђр эшећ Ал-
лаџка књрсђтер љчендер, Кыямђт
кљнендђ гамђллђрећђ очрарсыћ"
(Иншикак" сњрђсе , 6 нчы аять). Коръ-
ђннећ бу аяте кешегђ аныћ иртђме-со-
ћмы Аллаџы тђгалђгђ кайтачагын ђйтђ.
Шул сђбђпле без џђрвакыт њлемгђ ђзер
булырга тиешбез.

Аллаџы тђгалђ колыныћ ќанын
алырга телђсђ, њлем фђрештђсе Газра-
илгђ болай ди: "И, Газраил! Башка
фђрештђлђр белђн бергђ колым яны-
на бар џђм аны дљнья мђшђкатьлђ-
реннђн азат ит". Шуннан соћ Газраил,
хуш ислђр алып, фђрештђлђр белђн
бергђ Аллаџы тђгалђнећ колы янына
китђ. Килеп ќиткђч, ул аћа сђлам бирђ
џђм болай дип сорый: "Син кљнбатыш-
тан алып кљнчыгышка кадђр ил гиздећ.
Ђйт ђле безгђ нђрсђ белђн килдећ?"
Аллаџы тђгалђ колы болай дип ќавап
бирер: "Аллаџы тђгалђ белђн ант итђм!
Кеше бу дљньяда мећ ел дђвамында
байлыкта хђсрђтсез џђм мђшђкатьсез
тормыш кичерсђ дђ, кабергђ кергђндђ
аћа байлыгы да, матурлыгы да булыша
алмаячак".

Бу хакыйкать: Аллаџы тђгалђ ка-
нуннары буенча яшђгђн мљселман ке-
шесенђ  њлгђндђ болай диелђчђк: "И,
гњзђл џђм камил ќан! Бу тђннђн ќићел-
лек белђн чык". Бу мизгелдђ ќан
тђннђн ќићел чыга, ђ моныћ љчен
ќаваплы фђрештђлђр, ќанны алып,
аны ќиденче књккђ књтђрђлђр. Ќиден-
че књктђ аларны башка фђрештђлђр
белђн бергђ Ќђбраил (галђйџ-
иссђллђм) каршы ала џђм ќанны Ал-
лаџы тђгалђ янына алып баралар. Ќан
Аллаџы тђгалђ каршына килеп ќиткђч,
Ул ђйтђчђк: "И, фђрештђлђрем! Бу
гњзђл ќанны алыгыз да, чђнечкесез
агачлар њсђ торган бакчаларга керте-
гез, анда банан тђлгђшлђре астында
елгалар чылтырап ага, шул елга ярла-
рында алар ќитешлектђ џђм лђззђттђ
ятарлар". Шуннан соћ Аллаџы тђгалђ
500 фђрештђгђ ђмер бирер: "Бу кеше-
нећ йртына барыгыз џђм кайгыларын
уртаклашыгыз".

        Њлгђн кешенећ тђнен юалар,
аны я ућ, я сул якка ђйлђндереп куялар.
Ул кыймылдый да алмый, кулына бер
нђрсђ ала алмый, торып та китђ алмый.

4 МЉНБЂР

"Ул њлемне џђм тереклекне халык кылды,
йљклђмђлђр йљклђп, сезне сынамак љчен, кайсылары-
гыз яхшырак гамђлле икђнлеген белмђк љчен, Ул
џђрнђрсђдђн љстен вђ ярлыкаучы" ("Мњлек" сњрђсе, 2
нче аять).

Аныћ књзлђренећ нуры сњнгђн. Авызы
ярымачык, тђне ялангач... Ий, Адђм ба-
ласы! Тере чагыћда яныћа кем дђ бул-
са килеп, сине чишендереп, бу хђлдђ
калдыруын телђр идећме? Инде менђ
киемећне салдырып, сине юарга ђзер-
лђделђр.

"Ий, кеше! Тђњбђгђ кил! Њлем бик
якын. Телђклђрећне кире как, чљнки
ќаныћ ачу белђн каткан".

"Ий, кеше! Бар мљлкђтећ џђм бай-
лыгыћ калачак. Кеше бу дљньядан бер
кисђк кђфен белђн генђ китђ".

Хљрмђтле кардђшлђрем! Њлгђн ке-
шелђрнећ тђнен юучы кеше сезнећ яки
минем тђнне юа дип књз алдына ките-
рик. Џђм сезнећ нђрсђне дђ булса
тљзђтергђ кљчегез дђ, мљмкинлегегез
дђ юк. Байлыгыгыз да, хокукыгыз да юк.

 Балаларыгыз џђм якыннарыгыз
кайда? Сезне беркем дђ књрми - дусла-
рыгыз да, балаларыгыз да, ђ сез мђетл-
ђрне юа торган ябык бњлмђдђ ятасыз.

Коръђннећ менђ бу аятьлђрен
игътибар белђн укып, мђгънђлђренђ
тљшенеп карыйк. Аллаџы тђгалђ Коръ-
ђни-Кђримдђ нђрсђ дип ђйтђ соћ?
"Ђгђр њлемгђ хђзерлђнгђн кешенећ
ќаны бугазына ќитсђ, сез шул ва-
кытта аћа карап сорарсыз. Ул кеше-
нећ хђлен белњ љчен сезгђ караган-
да Без белем вђ кодрђтебез белђн
аћа якынракбыз, лђкин ул кешегђ
килгђн хђлне сез белмисез џђм
књрмисез. Ђгђр Безнећ хозурыбыз-
да хљкем ителми торган булсагыз,
ягъни кешенећ њлеме Аллаџтан
тњгел, њлђбез дђ бетђбез дисђгез, ул
кешене њлемнђн коткарып дљньяда
яшђњ љчен кире кайтарыгыз, ђгђр
Аллаџтан башка эш кыла алабыз
дигђн сњзегез дљрес булса! Ђгђр ул
њлгђн кеше Аллаџка якын ке-
шелђрдђн булса, аћар рђхђтлек вђ
хуш исле гљллђр арасында яхшы
нигъмђтлђр вђ нђгим ќђннђтедер.
Ђмма ућ тараф кешесе булса. Сића
ќђннђттђге ућ тараф юлдашыћнан
сђламдер. Ђгђр ул њлгђн кеше Коръ-
ђнне вђ Пђйгамбђрне ялган диюче
адашкан кеше булса, аныћ сые
ќђџђннђмнећ кайнар суыннандыр.
Вђ ќђџђннђм утыныћ яндыруы-
дыр. Тђхкыйк бу зикер ителгђн
нђрсђлђр якын булган хактыр. Олуг
булган Раббыћныћ исемен мактап

чагыћда шундый гамђллђр кылырга
тырыш, син њлгђч, барысы да еларлык,
ђ син шатланырлык булсын".

Ий, Адђм баласы!  Тђнећне юучы
корсагыћа баскач, син бернинди аваз
да чыгара алмаячаксыћ. Авыр хђлдђ
калган ятимнђр белђн нђрсђ булыр?

Књзлђрећ књрми - аларга нђрсђ
булган? Колакларыћ ишетми.
Йљрђгећдђ нигђ курку юк? Тормышыћ
белђн нђрсђ булды? Нигђ анда гый-
бадђт кылуга урын юк?

Ий, кеше! Кем син? Бары тик ќан
џђм тђн. Синећ ќаныћ - Аллаџы тђгалђ
сере, ђ тђнећ - бер уч туфрак. Ђ хђзер
ќан џђм тђн кыйммђте турында уйла-
ныгыз... Ќан беркайчан да юкка чыкма-
ячак. Чљнки ќан - Аллаџы тђгалђ ђме-
реннђн. Ул юкка чыга алмый. Аћа
лђззђттђ яки газапта булырга язган.

Аллаџы тђгалђ Илчесе (с.г.в.)
њзенећ бер хђдисендђ безгђ болай дип
тапшыра:

"Ќан тђннђн чыккач, ќаннар
ќыелган урынга китђчђк. Килеп
ќиткђч, башка ќаннар аныћ янына ул
килгђн дљньяда булган яћалыкларны
ишетер љчен ќыелырлар". Шућа књрђ
сездђн алда киткђн ќаннарга игелек
кылыгыз.

Ий, терелђр! Коръђни-Кђримне
њзегезгђ юл књрсђткече итеп, ђ Пђйгам-
бђребез сљннђтен таќ итеп алыгыз.

Бервакыт Пђйгамбђребез (с.г.в.)
сахђбђлђреннђн Ауф бин Малик (ради-
яллаџу ганџњ) џђм Сад бин Джусама
(радияллаџу ганџњ), Аллаџы тђгалђ кар-
шында бер-берсенђ болай дигђннђр:
"Арабыздан беренче булып њлњче,
тљшкђ кереп, њлгђч нђрсђлђр белђн
очрашуы турында сљйлђр". Беренче
булып Сад бин Джусама (радияллаџу
ганџњ) њлђ. Лђкин бер ел узгач та Ма-

лик (радияллаџу ганџњ) аны тљшендђ
књрми. Кљннђрдђн бер кљнне Ауф бин
Малик (радияллаџу ганџњ)  Сад бин
Джусаманы (радияллаџу ганџњ)
тљшендђ књрергђ ниятлђп йокларга
ята. Џђм бу юлы књрђ. Тљштђ Ауф бин
Малик (радияллаџу ганџњ)  Сад бин
Джусамадан (радияллаџу ганџњ) ни
сђбђпле бер ел буе тљшенђ килмђвен
сорый.

- Мин Аллаџы тђгалђнећ сораула-
рына хђзер генђ ќавап биреп бетер-
дем, - ди ул.

Ауф бин Малик (радияллаџу ганџњ)
сорый:

- Мића нинди дђ булса йомышыћ
бармы?

Сад бин Джусама (радияллаџу
ганџњ) болай ди:

- Ђйе, бар. Мин бер кешедђн 3
дирџђм бурычка алып торган идем,
љйлђ намазыннан соћ бирергђ тиеш
идем, лђкин иртђрђк њлеп киттем. Ми-
нем йортыма бар, махсус урында акча
табарсыћ. Акчаны алып, мин бурычлы
кешегђ бир џђм болай дип ђйт: "Сића
Садныћ бурычын алып килдем, ул исђп-
хисабын кљтђ џђм ќђннђткђ керђ ал-
мый".

 Уянгач, Ауф бин Малик (радиял-
лаџу ганџњ)  Сад бин Джусамага (ради-
яллаџу ганџњ) бурычка биргђн кеше
янына юл тота  џђм аннан  сорый:

- Исђн чагында Сад бин Джусама
сића бурычлы идеме?

 - Ђйе, ул миннђн љч дирџђм алып
торган иде.

Шуннан соћ Ауф бин Малик Сад
бин Джусама йортына юл тота. Килеп
ќиткђч, керергђ рљхсђт сорый. Рљхсђт
алгач, тљшендђ Сад књрсђткђн ќирдђ
љч дирџђм таба џђм Садка бурычка
биргђн кешегђ барып, бурычны аћа

тђсбих ђйт!" ("Вакыйга" сњрђсе, 83-
96 нчы аятьлђр).

Я, Раббым! Синећ сыйфатларыћ
камил. Ий, Кљч џђм Кодрђт иясе, Алла-
џым! Син ќитешсезлеклђрдђн азат
џђм бар яктан да камил. Ий, Аллаџ! Син
"бул" дисђћ, џичшиксез булачак. Синећ
сыйфатларыћныћ камил булуы - хакый-
кать.

Ий, Адђм баласы! Хђзер син кием-
сез. Тђнећдђ кђфеннђн башка
бернђрсђ дђ юк. Тере чагыћда син кљн
саен тљрле киемнђр кия идећ, шул ук
вакытта синећ эчке дљньяћда  тыныч-
лык юк иде.

 Мђћгелек бары тик Аллаџы
тђгалђ генђ! Ул гына бернђрсђгђ дђ
мохтаќ тњгел. Аннан башка беркем дђ
мђћге яшђмђячђк. Ул бирњче, Ул киртђ
куючы, Ул файда џђм зыян китерњче, Ул
бар нђрсђнећ Хуќасы. Аћа тићнђр юк.

Ий, Адђм баласы! Игътибар ит:
"Син туганда елагансыћ, ђ кешелђр син
тууага шатланганнар, кљлгђннђр. Исђн
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кайтара да болай ди:
- Мин синнђн Аллаџы тђгалђ кар-

шында Садны кичерњен соравыћны
њтенђм. Чљнки Сад сића бурычын кай-
тармаганга књрђ ќђннђт капкалары
янында керђ алмыйча тора".

Габдулла бин Рабах (радияллаџу
ганџњ) улы сљйли: "Мут'а кљрђше вакы-
тында минем ђтием џђлак була. Мин
шул кљнне њк гљнаџ кылдым џђм Ал-
лаџы тђгалђ кушканга каршы чыктым.
Шул ук тљнне мин ђтиемне тљштђ
књрдем. Ул мића болай диде: "Улым, ни
сђбђпле син Аллаџы тђгалђ кушканга
каршы чыгып гљнаџ кылдыћ? Син бу
гљнаџны кылганга мића башка ђрвах-
лар алдында оят".

Аллаџы тђгалђ Илчесе (с.г.в.) болай
дигђн: "Њлгђн кеше якыннары џђм ту-
ганнары кайгырып елаганда, аныћ
янына фђрештђ килеп, маћгаена сугып,
сораячак: "Син чыннан да алар
сљйлђгђн кебек идећме?" Шућа књрђ
њзегезнећ њлгђн якыннарыгыз љчен
Аллаџы тђгалђ алдында куркыгыз".

Безнећ замандагы кебек њк, Ал-
лаџы тђгалђ Пђйгамбђре (с.г.в.) зама-

нында хатын-кызлар якыннары њлгђч,
бик елаганнар. Бер хатын њлгђн кеше
љстендђ кычкырып елаганны књргђч,
Пђйгамбђребез (с.г.в.) болай дигђн: "Бу
хатын тђњбђгђ килмичђ њлсђ, Кыямђт
кљнендђ, њлгђн кеше љстендђ кычкы-
рып елаган, киемен џђм чђчлђрен йол-
кыган, њзен тырнаган љчен,  йљзе кара,
ђ књзлђре зђћгђр булачак. Фђрештђл-
ђрнећ берсе аны Аллаџы тђгалђ яны-
на алып килђчђк. Аллаџы тђгалђ
ђйтђчђк: "Дљньяда чагыћда син њлгђн
кеше љстендђ кычкырып еладыћ,
ќђџђннђмгђ кер дђ, шулай ук анда бу-
лучы љстендђ ела".

Хљрмђтле кардђшлђрем! Ќан ту-
рында нђрсђ белсђк, сезгђ бњген шуны
сљйлђп бирдек. Ђ балчыктан ясалган
тђнгђ килгђндђ исђ, биология, физика
џђм химия љлкђсендђге  галимнђр бо-
лай дилђр: "Ђгђр дђ кеше тђнен алсак
џђм аны молекуляр кисђкчђлђргђ
бњлсђк, без аныћ май, углеводлар, фос-
фор, магний, тимер, известь џђм судан
торуын књрербез. Кеше организмында-
гы майдан ќиде кисђк сабын ясарга
була. Углеродтан бары тик ун каран-
даш, магнийдан диареягђ каршы бары
тик бер тљймђ дару ясап була, ђ орга-
низмдагы известь бер тавык оясын бу-
ярга, књкерт берничђ борчаны њте-
рергђ ќитђ. Тимердђн уртача зурлык-
тагы бер кадак ясап була. Ђлеге
ђйберлђрнећ барысын ќыеп базарга
алып чыгып сатсак, зур булмаган та-
быш алачакбыз. Бу - хакыйкать. Ий, њз
тђненећ колы булган кеше! Њз тђнећне

карарга књпме кљч тњгђсећ, талчыга-
сыћ. Ахыры барыбер књћелсез булган
нђрсђдђн файда књрергђ телисећме?"

Ќаныћа игътибар ит џђм аны
тђрбиялђргђ тырыш. Чљнки тђне бул-
ганнар тњгел, ќаны булганнар кеше
була.

Ике куллап Аллаџы тђгалђ ќебенђ
ябыш. Ул гына сине башкалардан яклап
калачак.

Бљтен шатлык џђм зирђклек ќанда.
Шул сђбђпле Аллаџы тђгалђ њзенећ Ил-
чесе Мљхђммђд Пђйгамбђргђ (с.г.в.) бо-
лай ди: "Њлгђн кеше батып баручы ке-
шегђ тић. Ул џђрвакыт якыннарыннан
џђм туганнарыннан аныћ љчен дога кы-
луларын кљтђ. Дога аћа барып ирешкђч,
ул аћа бу дљньяда булган бар нђрсђдђн
дђ кыйммђтрђк".

Тњбђндђге хђдискђ карыйк:
"Мљселман кешесе зиратка килеп, анда
ятучыларга сђлам бирсђ, алар аныћ
сђламенђ ќавап бирђлђр џђм ул кеше
киткђнче аћа карата яхшы мљнђсђбђттђ
булалар".

Шулай ук Пђйгамбђребез (с.г.в.)
башка хђдистђ болай ди: "Арагыздан
берегез зиратка керсђ џђм анда "лђ
илђђџђ иллђ Аллаџ" дип ђйтсђ, ђрвах-
лар аћа ќавап бирђчђклђр: "Син бу
сњзлђрнећ кыйммђтен белсђћ, аларны
кабатлаудан беркайчан да туктамас
идећ".

Бервакыт бер кеше њлгђн абыйсы-
ныћ каберен карарга зиратка китђ.
Анда ике рђкагать намаз кыла. Намаз-
дан соћ аны йокы баса. Тљшендђ аныћ
янына кђфенгђ теренгђн абыйсы килђ.
Билгеле булганча, тљш - ќаннарныћ оч-
рашу урыны. Абыйсы аннан сорый:

- Йоклап киткђнче, син нђрсђлђр
эшлђдећ?

- Мин намаз кылдым.
- Ђгђр дђ Аллаџы тђгалђ безгђ мон-

да ике генђ рђкагать намаз кылырга
рљхсђт итсђ дђ, бу безнећ љчен сезнећ
дљньядагы барлык нђрсђдђн дђ яхшы-
рак булыр иде.

- Сез бит теге дљньяда. Анда без
кылган гамђллђр турында билгелеме?

- Ђйе, билгеле, лђкин без бернђрсђ
дђ эшли алмыйбыз. Сез исђ гамђллђр
кыласыз, лђкин аларныћ Аллаџы тђгалђ
каршындагы дђрђќђсен књрмисез.

Шул сђбђпле без њлгђннђргђ кара-
та хљрмђт књрсђтергђ џђм алар љчен
Аллаџы тђгалђгђ дога кылырга тиеш.
Њлгђн якыннарына игелек телђгђн кеше
алар љчен Аллаџы тђгалђ алдында књп
итеп дога кылсын.

Хљрмђтле кардђшлђрем! Тыныч-
лыкка ирешер џђм Кыямђт кљнендђ
ќђџђннђм утыннан котылыр љчен безгђ
нык иман кирђк. Бу љлкђдђ без Пђйгам-
бђребез (с.г.в) сахђбђлђреннђн њрнђк
алырга тиеш. Алар камил џђм нык иман
иялђре булганнар, беркайчан да Ал-
лаџы тђгалђ юлыннан тайпылмаганнар.

Бервакыт Ауф бин Малик (радиял-
лаџу ганџњ) Аллаџы тђгалђ Илчесе (с.г.в.)
янына килђ:

- Ий, Аллаџы тђгалђ Илчесе (с.г.в.)!
Минем улым Малик синећ белђн бергђ
кљрђшкђ китте, бљтен китњчелђр кайт-
ты, минем улым гына кайтмады. Мића
хђзер нишлђргђ? - ди.

- Ий, Ауф! Хатыныћ белђн бергђ
"лђ хђњлђ њђ лђ кувђтђ иллђђ биллђџ"
сњзлђрен даими кабатлап тор.

Ауф љенђ кайта, хатыны аннан
Пђйгамбђрнећ (с.г.в.) ни дип ќавап бир-
гђнен сорый. Ауф:

- Ул безгђ "лђ хђњлђ њђ лђ кувђтђ
иллђђ биллђџ" догасын укырга кушты, -
дип ќавап бирђ.

- Аллаџы тђгалђ Илчесе сића
ђйткђн - хакыйкать, - ди аћа хатыны.

Шуннан соћ алар књп тапкыр "лђ
хђњлђ њђ лђ кувђтђ иллђђ биллђџ" дип
кабатлыйлар.

Тљн ќиткђч, ишеклђрен кемдер
шакый.

Ауф бин Малик (радияллаџу ганџњ)
торып ишек ача џђм сарык кљтње ияр-
теп кайткан улы Маликне књрђ. Ауф:

- Улым, бу нђрсђ? - дип сорый.
Малик:
- Мин ђсирлеккђ элђктем, ђти.

Мине чылбырлар белђн богауладылар.
Ничек кенђ тырышсам да, ычкына алма-

дым. Кинђт богаулар бушый башлады.
Мин бик шатландым. Бераз вакыт узгач,
тимер богаулардан азат булдым.
Мђќњсилђрдђн ганимђт (трофей) була-
рак менђ шушы сарыкларны алдым.

Ауф бин Малик:
- Улым, син булган ќирдђн безнећ

йорт арасы еракмы? Ни рђвешле бер
тљндђ љйгђ кайта алдыћ? - дип сорый.

Малик ќавап бирђ:
Ђтием, мин богаулардан котылгач,

мине фђрештђлђр књтђреп алып, канат-
ларында љйгђ кайтарып куйгандай бул-
ды. Мин "лђ илђђџђ иллђ Аллаџ"
сњзлђрен кабатларга яратам. Эшлђрдђн
буш вакытымда мин бу сњзлђрне кабат-
лыйм. Тормышымныћ књп љлеше бу
сњзлђрне кабатлап уза. Бу зикерлђр
белђн минем гљнаџларым бетђ. Мин бу
сњзлђр белђн кабергђ керђчђкмен џђм
Аллаџы тђгалђ каршына басачакмын.

Бу сњзлђрне ишеткђч, Ауф бин Ма-
лик (радияллаџу ганџњ) Пђйгамбђребез
(с.г.в.) янына юл тота. Авыз ачарга да
љлгерми, аћа Пђйгамбђребез (с.г.в.) бо-
лай ди:

- Шатлан, Малик! Аллаџы тђгалђ
синећ турында  Коръђни-Кђримнећ бу
аятьлђрен ићдерде: "Берђњ Аллаџка
гљнаџлы булудан сакланса, ул кешегђ
Аллаџ дљньяда џђм ахирђттђ
хђсрђтле булудан котылу юлын ачар.
Дђхи ул кешене Аллаџ уйламаган
ќирдђн ризыкландырыр. Бер кеше
њзен, вђ барча эшен Аллаџка тап-
шырса, аныћ хаќђтлђрен њтђргђ
Аллаџ ќитђдер. Тђхкыйк Аллаџ
Њзенећ эшлђрен ќиренђ ќиткерњче,
ђлбђттђ, Аллаџ џђрнђрсђгђ чик
њлчђњ куйды" ("Талак" сњрђсе, 2-3 нче
аятьлђр).

Тагын бер гыйбрђтле хђлне сљйли-
сем килђ. Ул - сахђбђлђрнећ берсе бул-
ган, Ђбњ Талха (радияллаџу ганџњ) хаты-
ны Љмме Сњлђйма (радияллаџу ганџђ)
турында.

Љмме Сњлђйманећ (радияллаџу
ганџђ)  бары тик бер баласы була. Бер-
вакыт бала авырый башлый. Ђбњ Талха
баласын њбеп, эш эзлђргђ чыгып китђ.
Ул чыгып китеп бераз вакыт узгач, бала
њлђ. Љмме Сњлђйма (радияллаџу ганџђ),
баланыћ гђњдђсен юып, кђфенгђ тљрђ
дђ ќеназа намазы укып, аны ќирли.
Баласы њлгђч књрсђткђн сабырлыгы
љчен Љмме Сњлђйма (радияллаџу ганџђ)
Аллаџыныћ рђхмђтенђ љметлђнђ. Ђбњ
Талха (радияллаџу ганџњ) кайткач, улы-
ныћ кайда булуын сорый. Љмме
Сњлђйма (радияллаџу ганџђ): "Бу тљнне
балабыз бик тыныч йоклады, бер дђ га-
запланмады", - дип ќавап бирђ. Шуннан
соћ ул иренђ ашарга ђзерли. Ашагач,
алар йокларга яталар. Берни дђ
белмђгђн Ђбњ Талха  (радияллаџу ганџњ)
таћ атканчы торып, госел коена џђм
Љмме Сњлђймагђ болай ди: "Иртђнге на-
мазга киткђнче улымны њбђсем килђ".
Љмме Сњлђйма (радияллаџу ганџђ)
нђрсђ ђйтергђ дђ, нђрсђ эшлђргђ дђ
белми џђм болай ди:

- Ий, Ђбњ Талха! Минем кђефем юк,
мине тынычлыкта калдыр!

Ђбњ Талха:
- Ий, Љмме Сњлђйма… - ди.
Љмме Сњлђйма (радияллаџу ганџђ)

ќавап бирђ:
- Мин књршелђрдђн ђманђт алган

идем, алар аны кире сорадылар.
Ђбњ Талха (радияллаџу ганџњ) аћа:
-  Вакытлыча биргђн ђманђтне кире

сораганга борчылырга ярыймы инде? -
ди.

Љмме Сњлђйма (радияллаџу ганџђ):
- Аллаџы тђгалђ сића биргђн ђма-

нђтне алса, син борчылырсыћмы? Ал-
лаџы тђгалђ бездђн аны алгач, ни эшли
алабыз?

Бу сљйлђшњдђн соћ Абу Талха ирт-
ђнге намазга китђ, ђ намаздан соћ
Пђйгамбђр (с.г.в.) янына килеп, хаты-
ныннан зарлана: "Ий, Аллаџы тђгалђ
Илчесе (с.г.в.)! Балабыз њлгђн кљнне ха-
тыным ничек мића ризык ђзерлђп, ми-
нем яныма йокларга ята алды икђн?"
Мљхђммђд пђйгамбђр (с.г.в.) Ђбњ Талха-
га тњбђндђге доганы укый: "Ий, Ђбњ Тал-
ха! Аллаџы тђгалђ њткђн тљнне сезнећ
љчен бђрђкђтле итсен!"

Хљрмђтле кардђшлђр, сезгђ бу до-
ганыћ нђтиќђсе билгелеме? Аныћ нђти-
ќђсен бу хђдис тапшыра: "Соћрак Ђбњ
Талханыћ (радияллаџу ганџњ) тугыз ба-
ласы туа, алар барысы да коръђнхафиз
булалар џђм намазларын Мљхђммђд
пђйгамбђр (с.г.в.) мђчетендђ укыйлар".

Аллаџы Тђгалђ Илчесе  (с.г.в.) уни-
верситетында белем алган кешелђр
менђ шундый булганнар. Аллаџы
тђгалђдђн безне алардан ерагайтмавын
њтенђм!

Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН,
Татарстан Республикасы

мљфтие

Ќан Аллаџы тђгалђ
каршына килеп
ќиткђч, Ул ђйтђчђк:
"И, фђрештђлђрем! Бу
гњзђл ќанны алыгыз
да, чђнечкесез агачлар
њсђ торган бакчаларга
кертегез, анда банан
тђлгђшлђре астында
елгалар чылтырап ага,
шул елга ярларында
алар ќитешлектђ
џђм лђззђттђ ятар-
лар".

3. "Ђгђр дђ кеше тђнен
алсак џђм аны молеку-
ляр кисђкчђлђргђ
бњлсђк, без аныћ май,
углеводлар, фосфор,
магний, тимер, из-
весть џђм судан тору-
ын књрербез. Кеше орга-
низмындагы майдан
ќиде кисђк сабын ясар-
га була. Углеродтан
бары тик ун карандаш,
магнийдан диареягђ
каршы бары тик бер
тљймђ дару ясап була, ђ
организмдагы известь
бер тавык оясын буяр-
га, књкерт берничђ бор-
чаны њтерергђ ќитђ.
Тимердђн уртача зур-
лыктагы бер кадак
ясап була..."

2. "Син туганда елаган-
сыћ, ђ кешелђр син туу-
ага шатланганнар,
кљлгђннђр. Исђн чагыћ-
да шундый гамђллђр
кылырга тырыш, син
њлгђч, барысы да елар-
лык, ђ син шатланыр-
лык булсын".
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Пђйгамбђр дип Аллаџы тђгалђдђн вђхи ал-
ган џђм тугры дингђ љндђгђн кешелђрне
ђйтђлђр. Пђйгамбђрлђрне кешелђр арасын-
нан Аллаџы тђгалђ Њзе сайлап ала. Берђњ дђ
њз телђге белђн яки тђкъвалыгы аркасында
гына пђйгамбђр була алмый. Мљселманнар
Аллаџы тђгалђнећ барлык пђйгамбђрлђренђ
дђ џђм аларныћ бер аллалыкка љндђњлђренђ
ышанырга тиеш. Адђм галђйџиссђллђм - бе-
ренче пђйгамбђр, ђ Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђм соћгы пђйгамбђр булган.

ПЂЙГАМБЂРЛЂРГЂ ЫШАНУ

Коръђндђ исемнђре тњбђн-
дђ китерелгђн пђйгамбђрлђр
искђ алына (ќђялђр эчендђ
аларныћ Библиядђге русча исем-
нђре књрсђтелгђн): Адђм (Адам),
Идрис (Енох), Нух (Ной), Ибраџим
(Авраам), Альяс (Елисей), Исхак
(Исаак), Исмђгыйль (Измаил), Са-
лих, Зђкђрийя (Захария), Ђйњп
(Иов), Муса (Моисей), Шогаип
(Иофор), Дауд (Давид), Џарун
(Аарон), Йосыф (Иосиф), Џуд, Лут
(Лот), Ильяс (Илия), Зљлкифел,
Яхъя (Иоанн Креститель), Сљ-
лђйман (Соломон), Гозаир (Ездо-
ра), Гайсђ (Иисус), Юныс (Иона)
галђйџиссђллђмнђр џђм Мљхђм-
мђд саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм. Кайберђњлђр Коръђндђ
искђ алынган Зљлкарнђйн, Хозер,
Локман џђм Йушагны да пђй-
гамбђрлђр рђтенђ кертђ, ђ баш-
калар аларны тђкъвалардан са-
ный. Коръђндђ барлык пђйгам-

бђрлђр дђ искђ алынып бет-
мђгђн, аларныћ исђбен бары тик
Аллаџы тђгалђ Њзе генђ белђ.

ПЂЙГАМБЂРЛЂРНЕЋ
СЫЙФАТЛАРЫ
Кешелђр тугры юлдан тай-

пылып, Раббыбыздан башка
берђњгђ яисђ башка нђрсђлђргђ
табына башлаган саен, Аллаџы
тђгалђ аларга яћа пђйгам-
бђрлђр ќибђрђ торган булган.
Ялгышкан кешелђр пђйгамбђр-
лђргђ иярсен љчен, Аллаџы
тђгалђ пђйгамбђрлђрне књркђм
сыйфатлар белђн баеткан:

Дљреслек. Пђйгамбђрлђр
гомерлђрендђ бер тапкыр да
ялган сљйлђмђгђннђр, беркай-
чан да алдаламаганнар џђм хы-
янђт итмђгђннђр.

Ышанычлылык. Пђйгам-
бђрлђргђ џђрвакыт ышанырга

мљмкин булган, чљнки алар бер-
кайчан да кешенекенђ кул суз-
маганнар.

Гљнаџсызлык. Аллаџы тђ-
галђ пђйгамбђрлђрнећ бары-
сын да тљрле гљнаџлардан сак-
лаган. Хђтта пђйгамбђрлек ва-
зыйфаларын њти башлаганчы ук
та алар гљнаџ кылмаганнар џђм
диндар, тђкъва кеше буларак
абруй казанганнар. Бер генђ
пђйгамбђр дђ, пђйгамбђр бул-
ганчы, мђќњси булмаган. Алар
Аллаџы тђгалђнећ барлыгына
беркайчан да шиклђнмђгђннђр
џђм потларга табынмаганнар.
Аларныћ берсе дђ Аллаџы тђга-
лђнећ иптђшлђре яки улы булу-
ына, Аллаџыныћ њзе яралткан
нђрсђлђренђ охшашлыгына
џђм башкаларга ышанмаган-
нар.

Камил акыл. Пђйгамбђрлђ-
рнећ барысы да акыллы џђм
зирђк булган.

Аллаџы тђгалђнећ хљкемн-
ђрен ќиткерњ. Пђйгамбђрлђр
Аллаџы кешелђргђ иреште-
рергђ кушкан џђр хђбђрне, џђр
хљкемне њзгђртмичђ џђм яшер-
мичђ ќиткергђннђр, њзлђре дђ
шуларны тугры рђвештђ њтђ-
гђннђр.

Моннан тыш, пђйгамбђрлђ-
рнећ барысы да тышкы кыяфђт-
лђре белђн књркђм булганнар.
Пђйгамбђрлђр башка кешелђр
кебек њк ашаганнар да, эчкђн-
нђр дђ, йоклаганнар да.

Пђйгамбђрлеклђренђ
дђлил булсын љчен Аллаџы

тђгалђ аларга могќизалар
књрсђтњ мљмкинлеге бирђ.

Пђйгамбђрлђр - кешелђр-
нећ асыллары, ђ аларныћ ић ях-
шысы - Аллаџы тђгалђнећ соћгы
Илчесе - Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђм.

МЉХЂММЂД
САЛЛЂЛЛАЏУ
ГАЛЂЙЏИ ЊЂ

СЂЛЛЂМГЂ ЫШАНУ
Мљселманнар Мљхђммђд

саллђллаџу галђйџи  њђ сђл-
лђмнећ пђйгамбђр џђм Илче бу-
луына ышана. Аны Аллаџы
тђгалђ барлык кешелђргђ -
гарђплђргђ дђ, гарђп булмаган-
нарга да, ќеннђргђ дђ ќибђрђ.
Аннан соћ бњтђн пђйгамбђр бул-
маячак џђм ул тапшырган канун
Кыямђт кљненђ кадђр гамђлдђ
калачак.

Аллаџы тђгалђ Пђйгамбђре-
без Мљхђммђд саллђллаџу гал-
ђйџи  њђ сђллђмгђ могќизалар
књрсђтњ мљмкинлеген бњлђк итђ.
Аныћ тљп могќизасы - Коръђн.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђм
Коръђннећ беркайчан да
њзгђртелмђячђген ђйтеп калды-
ра. 1400 ел вакыт узса да, Коръђ-
ни-Кђримнећ бары бер генђ ва-
рианты билгеле.

Могќизалардан тыш,
Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи
њђ сђллђмнећ пђйгамбђрлегенђ
шђхесенећ камиллеге, ягъни ка-

лебенећ камиллеге џђм гамђллђ-
рендђге камиллек дђлил булып
тора. Ул - туры юлдан тайчынулар,
ялгыш карашлар џђм гљнаџлар
хљкем сљргђн чорда вђхи ићгђн
пђйгамбђр. Яџњдилђр Аллаџы
тђгалђне Ул яралткан нђрсђлђргђ
тићлђштергђннђр џђм Изге Ки-
тапларны њзгђрткђннђр. Христи-
аннар бер-берсенђ каршы килњ-
че бик књп карашларны, мђсђлђн,
љчлеккђ џђм Ходайныћ Њзе бар-
лыкка китергђн нђрсђлђре белђн
береккђн булуына ышану кебек
фикерлђрне њзара хђл итђ алма-
ганнар. Гарђплђр потларга та-
бынганнар џђм талаулар белђн
шљгыльлђнгђннђр. Пђйгам-
бђребез (с.г.в.) килгђннђн соћ ял-
гыш карашлар, бозыклык џђм
гљнаџларга урын калмый, бер Ал-
лаџыга ышану џђм Аћа карусыз
табыну љстенлек итђ башлый.

Моннан тыш, Пђйгамбђре-
без (с.г.в.) кабилђлђргђ џђм
гаилђ кланнарына таркалган џђм
џђрвакыт њзара дошманлашып,
сугышып торган гарђплђрне
берлђштерђ џђм бербљтен
ќђмгыять буларак камиллђш-
терђ. Гарђплђр исламны кабул
иткђннђн соћ, Пђйгамбђребезне
(с.г.в.) яклау љчен берлђшђлђр,
ислам хакына туган ќирлђрен
џђм гаилђлђрен калдырып
китђлђр, мал-мљлкђтлђрен џђм
гомерлђрен дђ кызганмыйлар.

"Ислам турында
сљйлђшик"

энциклопедиясеннђн

ЌИР ТЕТРЂГЂНДЂ
УКЫЛА ТОРГАН

ДОГА
Аллаџ Рђсњле (с.г.в.)

ќир тетрђњ, сил (кљчле су
ташкыны) џђм давыл ке-
бек казалардан шушы до-
ганы укыган: "Ќир тетрђ-
гђндђ укыла торган дога-
да хаталар књп, алышты-
рып куйсак ђйбђт булыр
иде: "Аллаџњммђ-хфђзъ-
нии мим бђйни йђдђййђ
њђ мин хальфии њђ мин
йђмиинии њђ гђн шимђђ-
лии њђ мић фђњкый њђ
ђгњњзњ би гђзамђтикђ ђн
ђгътђђлђ мин тђхти" (Ал-
лаџым! Алдымнан, ар-
тымнан, ућымнан, сулым-
нан, књктђн џђм ќирдђн
килђ ала торган афђт-
лђрдђн мине сакла). (Ђбњ
Дауд: 1177).

НАМАЗДА
ТЂХРИМ

ТЂКБИРЕ ЂЙТЊ
Малик ибне Хуњђй-

ристђн (радияллаџу ган-
џњ) шулай риваять кылын-
ган: "Рђсњлуллаџ саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм
тђхрим тђкбире ђйткђндђ
кулларын колакларына
кадђр књтђрђ иде".

Бу хђдис-шђрифне
имам Мњслим џђм Нђсаи
риваять кылган.

"Гыйбадђт кылуга
кагылышлы кырык
хђдис" китабыннан

АХИРЂТ ПАСПОРТЫБЫЗ ЂЗЕРМЕ?АХИРЂТ ПАСПОРТЫБЫЗ ЂЗЕРМЕ?АХИРЂТ ПАСПОРТЫБЫЗ ЂЗЕРМЕ?АХИРЂТ ПАСПОРТЫБЫЗ ЂЗЕРМЕ?АХИРЂТ ПАСПОРТЫБЫЗ ЂЗЕРМЕ?
Аллаџыга џђм ахи-

рђт кљненђ инанган чын
мљэмин њлемгђ џђрвакыт
ђзер булырга тиеш. Чљн-
ки њлемнећ кайчан килђ-
чђге турында беркемгђ
дђ хђбђр бирелмђгђн,
аныћ кљне џђм сђгате ал-
дан билгеле тњгел.
Мљэмин кеше њлемне

ќђннђткђ керер љчен бер књчеш
буларак књрер џђм аны Бљек Ал-
лаџыныћ ђмере итеп кабул итђр,
соћ дђрђќђдђ буйсынган хђлдђ
каршылар. Шуныћ љчен ул
њзенећ бар кљче белђн хђерле
эшлђр кылырга тырышып яшђр,
Аллаџы тђгалђнећ ризалыгын
алырга омтылыр. Шуны да оныт-
маска кирђк: њлемгђ хђзерлекле
булган кешелђр њз гомерлђре-
нећ ахырына кадђр љмет белђн
курку арасында яшђрлђр. Алла-
џыга џђм ахирђт кљненђ инанган
чын мљэмин, њлем хакыйкатенђ
ышанганга књрђ, ќђннђтне љмет
итсђ дђ, њзен кимчелексез дип са-
намаганлыктан ќђџђннђмнђн дђ
куркыр. Коръђни-Кђримдђ мљэ-
миннђрнећ начар хисаптан кур-
кулары, њз-њзлђрен матур итеп
тотулары џђм алар ирешђчђк
яхшы нђтиќђ шул рђвештђ бел-
дерелгђн: "Раббылары ризалы-
гын алырга телђп алар сабыр-
лык књрсђтђлђр, намазларын
кылалар. Без биргђн ризыктан
инфакъ итђлђр, яшерен џђм
ачыктан сакланалар, џђм иге-
лек кылып, начарлыктан ары-

налар. Ахирђтнећ гњзђл йорты
алар љчен ђзердер" ("Рђгыд"
сњрђсе, 22 нче аять).

Коръђн аятьлђрендђ тас-
вирланган куркыныч ќђџђннђм
мохитен џђм аныћ газапларын
мљэмин џђрвакыт исендђ тотар
џђм Аллаџыга юнђлер. Џђр миз-
гелдђ њзенећ њлем фђрештђлђре
белђн очрашуы мљмкин икђнле-
ген џич онытмас. Биргђн карар-
ларында, эшлђгђн гамђллђ-
рендђ, сљйлђгђн сњзлђрендђ гел
ќђннђткђ ирешњне џђм ќђџђн-
нђм газабыннан котылуны књз
алдында тотар.

Башкарган џђр хђрђкђтнећ

џђм ђйткђн џђр сњзнећ ќђн-
нђткђ яки ќђџђннђмгђ якынлаш-
тырачагын яхшы аћлаган мљэ-
мин, Аллаџыныћ ризалыгына
туры килмђгђн сњзлђрдђн џђм
эшлђрдђн џђрвакыт тыелыр.
Њзенећ џђр мизгелдђ њлем белђн
очрашачагын белеп, џђр мљм-
кинлектђн тагы да књп ђќер-са-
ваплар казана алыр љчен акы-
лын, аћ-фикерен ачык тотар;
ќђннђттђ кавышуныћ тойгы-ки-
черешлђре белђн ќђџђннђмнђн
ерак булуга ныклы љметлђр
белђн яшђр... Беркемне дђ
рђнќетмђс, хаксызлык эшлђмђс
љчен бар кљчен куяр. Гыйбадђт-

лђрендђ ваемсызлык књрсђтмђс,
џђрвакыт Раббысыныћ яхшы
колы булу гайрђтендђ булыр...

Мљэмин џичбер вакытта
шул илаџи хђбђрне акылыннан
чыгармас: "Ђйт: "Сез њлемнђн
качсагыз да, ул сезне тотып
алачак. Ахырда, књренгђнне
џђм яшеренне белгђн Аллаџ
хозурына китерелђчђксез.
Аллаџ ни кылганыгыз турын-
да сезгђ хђбђр бирђчђк"
("Ќомга" сњрђсе, 8 нче аять).

Њлем турында уйлануныћ
файдаларын Пђйгамбђребез
(саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм)
њзенећ хђдис-шђрифлђрендђ
шул рђвешле ачыклаган: "Њлемне
ешрак искђ алыгыз, чљнки ул (сез-
не) гљнаџ эшлђњдђн тыеп калыр
џђм дљньядан ераклаштырыр".
"Њлемне ић књп зикер итњчелђр
џђм њзлђренђ килгђнчегђ кадђр
аћа ић яхшы хђзерлђнњчелђр -
алар кешелђрнећ ић зирђклђре"
(Ибне Мђќђџ, "Зњџд", 31).

Ђйе... Њлемгђ џђрвакыт ђзер
булыр љчен мљэмин гомере буен-
ча "курку белђн љмет" арасында
яшђр. Хисап кљненнђн куркып,
ќђннђткђ яки ќђџђннђмгђ кер-
њне кљткђн кешелђрнећ рухи
хђллђрен џич тђ хђтереннђн чы-
гармас.

Ахирђт паспортлары ђзер
кешелђрнећ рухи хђллђре ђнђ
шундый булырга тиеш...

"Мђћгелеккђ юл
тотучыныћ АХИРЂТ

ПАСПОРТЫ" китабыннан
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КАБАТЛАП ТОРМАСАЋ, КОРЪЂН ТЫШАВЫН
САЛГАН ДЉЯДЂН ДЂ ТИЗРЂК “КАЧА”

КОРЪЂН СЕРЛЂРЕ

– Хђзрђт, быел сентябрь
аеннан республикабыз мђчет-
мђдрђсђлђре каршында коръ-
ђнхафизлар тњгђрђклђре эш-
ли башлады. Бу тњгђрђклђрне
оештыру уе ничек туды?

– Мљфтияттђ Коръђнне
љйрђнњ бњлеге ачылгач, без рай-
оннар љчен – Болгарда џђм Казан-
да Коръђн уку конкурслары оеш-
тырган идек. Бу конкурс нђтиќђ-
лђре Татарстанда Коръђнне
дљрес итеп уку дђрђќђсенећ ђле
бик тњбђн икђнен књрсђтте, шун-
нан соћ туган проект инде бу. Без
књбрђк балаларга басым ясарга
булдык. Казанда, Буа, Нурлат,
Ђлмђт, Зеленодольск шђџђрлђр-
ендђ коръђнхафизлар ђзерлђњ
тњгђрђклђре ачып ќибђрдек. Бу
– анда Коръђн ятлау белђн генђ
шљгыльлђнђлђр икђн, дигђн сњз
тњгел. Ният – беренче чиратта
дљрес итеп укырга љйрђнњ џђм,
ђлбђттђ инде, мљмкин кадђр ят-
лау. Хафиз ул – Коръђнне яттан
белњче, аны саклый торган кеше.
Ђ Коръђндђ исламныћ бљтен ка-
нуннары бар. Бездђ укымышлы
кешелђр булса да, Шиџабетдин
Мђрќани, Муса Бигиевлар
дђрђќђсендђге бљтен дљньяга
танылган галимнђр юк. Галим
булу љчен, аз дигђндђ, Коръђнне
яттан белергђ, ђ аннары гарђп
телен камиллђштерергђ кирђк.
Борынгы галимнђр кешедђ 4
нђрсђ булса гына шђкерт итеп
алганнар: бу - ђдђп, Корьђнне ят-

тан белњ, гарђп телен камил белњ,
мирас гыйлемен белњ.

– Коръђнхафизлар ђзер-
лђњ белђн бергђ сез ђле ки-
лђчђктђ галим булып ки-
тђрдђй талантлы балаларны
да эзлисез икђн.

– Нђкъ шулай. Алардан
килђчђктђ имамнар, укытучы-
лар, галимнђр њсеп чыгар, иншђ
Аллаџ. Безнећ бит бњгенге кљндђ
коръђнхафизлар ђзерлђрлек
укытучыларыбыз да бармак
белђн генђ санарлык. Район,
шђџђр мђдрђсђлђреннђн дђ,
укытучылар ќибђрегез, дип со-
рап торалар. Биналары, бљтен
укыту кирђк-яраклары бар, ђмма
кадрлар юк. Килђчђктђ эшне шу-
лай оештырырга кирђк – џђр
район, шђџђр њз белгечлђрен
махсус ќибђреп укытсын.

Коръђн укуга бик ќитди ка-
раш булырга тиеш, чљнки бу ис-
лам динендђ џђр мљселманга фа-
рыз-гайн булып тора. Аллаџы
тђгалђ Коръђнне тђртил белђн,
аћлаешлы џђм ачык итеп, аваз-
ларны дљрес чыгарып укырга
куша. Без бит намазда да Коръђн
аятьлђре укыйбыз. Аларныћ
мђгънђлђрен бозып укысаћ, на-
мазыћ кабул булмый дигђн сњз.

– Дистђлђрчђ тњгђрђклђр
ачкансыз, анда укытырга
коръђнхафизларны кайдан
табып бетердегез?

– Без аларны РИИ џђм
“Мљхђммђдия” мђдрђсђсен тђ-

мамлаган дипломлы белгечлђр
арасыннан сайлап алдык. Бер-
ничђ мђчеттђ хатын-кызлар
тљркемнђре бар. Аларда белем
бирњче хафизаларыбыз да Рос-
сия ислам институтыныћ коръђ-
нхафизлар бњлеген тђмамлаган
белгечлђр. Хезмђт хакы тњлђњ
мђсьђлђсен “Зђкят” хђйрия фон-
ды њз љстенђ алды. Ярдђм итђргђ
телђњчелђр бу ниятлђрен ђлеге
фонд аша башкара ала. Бла -
готворительный Фонд “Закят”
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– Коръђн ятлау гади кеше
љчен кљч ќитмђслек бик авыр
эш кебек тоела хђтта. Аныћ
берђр тљрле ысулы бармы?

– Коръђнне тљрле иллђрдђ
тљрле ысуллар белђн ятлыйлар.
Мин њзем, мђсђлђн, Тљркиядђге
ысулны кулландым. Коръђн 30
ќњздђн тора. Џђр кљнне бер
ќњздђн берђр бит ятласаћ, бер ай
эчендђ џђр ќњздђн берђр бит ят-
лап чыккан буласыћ. Аннары
кире беренче ќњзгђ ђйлђнеп кай-
тып, бер ай элек ятлаганны кабат-
лыйсыћ да моћа тагын бер битне
љстисећ. Шул рђвешле 20 ђйлђ-
неш ясап, 20 ай эчендђ Коръђнне
ятлап та бетерђсећ. Ђмма ятлап
чыктыћ да булды тњгел, гел кабат-

лап торырга кирђк. Пђйгамбђре-
без (с.г.в.): “Ђгђр кабатлап торма-
саћ, Коръђн тышавын салган
дљядђн дђ тизрђк кача”, - дигђн.

Укуларны без сентябрь аен-
да башлаган идек. Тњгђрђккђ
йљрњче балалар бик тырышалар.
Ярты ќњзгђ кадђр – егерме
бишђр сњрђ ятлаучылар да бар.
Бу ђле беренче генђ баскыч.
Менђ гарђп телен дђ љйрђнгђч,
ул аны укып фикерли, тулысын-
ча Коръђн белђн яши башлый.
Килђчђктђ безнећ дђ Коръђн ят-
лауны гарђп телен љйрђнњ белђн
бергђ алып барырга дигђн ния-
тебез бар. Мин њзем дђ Коръђн-
не укырга љйрђнђ башлаганда
гарђпчђ белми идем. Гарђп те-
лен њзлђштергђч, аћлап укый
башлыйсыћ џђм бљтенлђй
бњтђнчђ кабул итђсећ.

– Сез њзегез кайда укыды-
гыз?

– Башта Истанбулда Коръђн
курсларын тђмамладым. Аннары
Россия ислам институтыныћ
коръђнхафизлар бњлегендђ бе-
лем алдым. Пђйгамбђребездђн
(с.г.в.) нђселдђн-нђселгђ килђ
торган иќазђт дигђн документ
бар, ул Коръђн гыйлемен укы-
тырга рљхсђт бирђ. Сњриянећ
Димђшкъ шђџђрендђге Кыйраат
мђдрђсђсендђ укып, шул танык-
лыкка ия булдым.

– Тљркиядђ коръђнхафиз-
лыкка укып кайткан Мљхђммђт
атлы бер малай, без имтихан
тотканда мђчет тирђсенђ бик
књп халык ќыелды, хђтта Пре-
зидент њзе дђ килгђн иде, дип
сљйлђде. Безнећ яшь коръђн-
хафизларга да шундый ихти-
рам казану насыйп булса иде.

– Халык Коръђннећ каде-
рен, кыйммђтен аћлый башласа,
иншђ Аллаџ, бездђ дђ шулай бу-
лыр...

Ђћгђмђдђш –
Нђњбђџар КЂБИРОВА

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте каршын-
да Коръђнне љйрђнњ бњлеге оешуга бер ел тулды.
Шушы кыска гына вакыт эчендђ ул кић эшчђнлек
ќђелдереп, мљселман ќђмђгатьчелеге арасында
шактый танылу алды. Бњлекнећ ќитђкчесе Илнур
хђзрђт ХЂЙРУЛЛИН белђн булган ђћгђмђбездђ без
халыкны кызыксындырган сорауларны књтђрергђ
тырыштык.

Татарстанныћ мђчет џђм мђдрђсђлђре каршында Изге Коръђнне љйрђнњ буен-
ча махсус тњгђрђклђр оештырылды. Дђреслђр ел дђвамында њткђрелђ. Ђлеге файда-
лы проект Диния нђзарђтенећ Коръђнне љйрђнњ бњлеге, “Зђкят” хђйрия фонды, Казан
ислам институты каршындагы Коръђнхафизлар ђзерлђњ њзђге џђм “Коръђн нуры”
хђйрия фонды ярдђме белђн тормышка ашырылды. Тњбђндђ китерелгђн мђчет џђм
мђдрђсђлђргђ килеп, телђгђн џђркем Коръђнне дљрес итеп укырга љйрђнђ ала.

Љметлелђр мђчете (2-нче Азин ур., 1 нче в йорт, мљгаллимнећ телефоны:
89272495061);
Кабан арты мђчете (Џ.Такташ ур., 26 нчы йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89510604745);
Гаилђ мђчете (Ќ.Фђйзи ур., 3 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89655967011);
Апанай мђчете (К.Насыйри ур., 27 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89375279494);
Нурулла мђчете (Мђскђњ ур., 74 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89375279494);
Ярдђм мђчете (Серов ур., 4 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89276731306);
Ђмђт мђчете ( Дачная ур., 3 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89178555529);
Ђнилђр мђчете (Газ ур., 18 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89093077855);
“Жемчужина веры”мљселман йорты (Вишневский ур., 12 нче йорт, мљгаллимнећ те-

лефоны: 89061133986);
Ђтилђр мђчете (Кояшлы бист., Књлбаш ур., 13 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны:

89274077353);
Буа мђдрђсе (Буа шђџ., К.Либкнехт ур., 79 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны:

89033135181);
Ђќем мђчете (Фђткуллин ур., 15 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89655876022);
Ђл-Иман мђчете (Магистраль ур., 22 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89520312426);
Хузайфа мђчете (Ю.Фучик ур., 52 нче йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89872285131);

“Аксу мђдрђсђсе (Ђлмђт шђџ., Радищев ур., 12 нче а йорт, мљгаллимнећ телефоны:
89172770363);
Казан нуры мђчете (Ф.Ђмирхан ур., 3 нче йорт, 2 к., мљгаллимнећ телефоны:

89274777500);
Ризван мђчете (Мђњлетов ур., 48 нче а йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89050206233);
Салихќан мђчете (Бестужев ур., 26 нчы йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89033889439);
Нур Ислам мђчете (М.Бигиев ур., 36 нчы йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89033062591);
Ќомга мђчете (Ильич ур., 4 нчы йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89870074579);
Мђрќани мђчете (К.Насыйри ур., 17 нчы йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89063221059);
Ђл-Иман мђчете – хатын-кызлар тљркеме (Магистраль ур., 22 нчы йорт, мљгаллим-

нећ телефоны: 89196449592);
Казан нуры мђчете – хатын-кызлар тљркеме (Ф.Ђмирхан ур., 3 нчы йорт, 2 к., мљгал-

лимнећ телефоны: 89178831445);
Ђтилђр мђчете – хатын-кызлар тљркеме (Кояшлы бист., Књлбаш ур., 13 нче йорт, мљгал-

лимнећ телефоны: 889274178158);
Ярдђм мђчете – хатын-кызлар тљркеме (Серов ур., 4 нче йорт, мљгаллимнећ телефо-

ны: 89047600545);
Тынычлык мђчете – хатын-кызлар тљркеме (Яшел Њзђн шђџ., Столичный ур., 8 нче

йорт, мљгаллимнећ телефоны: 89274022910);
Шамил мђчете – хатын-кызлар тљркеме (Ф.Ђмирхан ур., 3 нче йорт, 1 к., мљгаллим-

нећ телефоны: 89172972492);
Љметлелђр мђчете – хатын-кызлар тљркеме (2-нче Азин ур., 1нче в йорт, мљгаллим-

нећ телефоны: 89274460985);
Гаилђ мђчете – хатын-кызлар тљркеме (Ќ.Фђйзи ур., 3 нче йорт, мљгаллимнећ теле-

фоны: 89274146320).

КАЙСЫ МЂЧЕТЛЂРДЂ КОРЪЂН УКУ ТЊГЂРЂКЛЂРЕ ЭШЛИ
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***
Булачак ирем белђн ќитди очраша

башлагач, бездђ хаќга барырга дигђн
телђк туган иде. Шушы ниятебезне сер
итеп кенђ ђниемђ дђ ђйтеп куйдым.
Ђмма гаилђ коргач, ул никтер онытыл-
ды. Туй акчаларын ќыештырып, Тљрки-
ягђ барырга ђзерлђнеп йљргђндђ, ђни
хаќ турында исебезгђ тљшерде. Ђ без-
нећ ни паспортлар ђзер тњгел, ни ника-
хыбыз загста теркђлмђгђн. Ќитмђсђ,
акчабыз да ќитеп бетми. Икенче кљнне
иремђ ђйтмичђ генђ ДУМРТ ХАДЖга
киттем. Анда, никахыгыз рђсмилђште-
релмђгђн, без сезне ала алмыйбыз, ди-
делђр. Чиратка язылып, бер ай кљтеп
торырга безнећ вакыт юк. Ярдђм итђ ал-
массыћмы, дип бер танышыма шалты-
раттым џђм мђсьђлђ бер кљн эчендђ хђл
ителде. Ђти-ђнилђр акча белђн булыш-
тылар. Ђгђр ният итсђћ, Аллаџы
тђгалђгђ тђвђккђл кылсаћ акча ќитмђњ
дђ, башкасы да киртђ була алмый икђн.
Ул "бул" дисђ, була. Кеше гомере буе
ќыена, ђ безгђ 27 яшьтђ хаќ кылуны
насыйп итте.

Изге сђфђргђ икебез дђ ныклап
ђзерлђндек. Хаќ оешмасы оештырган
махсус дђреслђргђ йљрдек. Гыйбадђтл-
ђребезгђ игътибарны арттырдык, яхшы
гамђллђр кылырга тырыштык. Начар
гамђллђр кылсак, Аллаџы тђгалђ юлны
ничек ачкан булса - шулай ук ябып та
куяр дип курыктык. Очкычта лђббђйкђне
укый  башлаганда, елыйсы килђ, дулкын-
ланасыћ икђн, Ќђддђгђ тљшкђч тђ бик
елаштык. Шунда ук Аллаџы тђгалђ авыр-
лыклар белђн сыный да башлады. Књп
сђгатьлђр аэропортта булдык, эссе, юлда
бљкелђр...

Беренче тапкыр таваф кылганда ба-
шымдагы бердђнбер уй - югалмасак
кына ярар иде, булды. Бу гыйбадђтне мин
икенче кљнне генђ бљтен књћелем белђн
башкара алдым. Йа, Раббым, син безгђ
менђ нинди мљмкинчелек бирдећ! Мул-
лалар нђселеннђн булган бер бабам, њз
гомерендђ љч тапкыр ќыенып та хаќга
бара алмады. Башта акча ќыйды, анна-
ры квота белђн нидер килеп чыкты, ан-
нары сђламђтлеге ычкынгач: "Мића хаќ
кылырга Аллаџ насыйп итмђгђн, књ-
рђсећ", - диде.

Минем ирем кызурак кеше, аћа  бар
да тиз кирђк, књп кеше ќыелган ќирдђ
дђ булырга яратмый. Хаќда тљрле
ќирдђн ќыелган, тљрле менталитетлы
миллионлаган кеше, мђчеттђн 40-45 ми-
нут чыгабыз. Ђ ирем тып-тыныч, ђле, ки-
ресенчђ, мића "сабыр-сабыр" дип кенђ
тора. Без анда бер-беребезне башка як-
тан ачтык, Мђккђ икебезне дђ њзгђртте.
Аллаџы тагђлђ биргђн џђр мизгелгђ
књбрђк шљкер итђ башладык. Сау-
сђламђт булып, њз динебезне тотып, бер-
беребезне яратып, хљрмђт итеп яшђргђ
язсын, башка берни дђ кирђкми. Нияте-

АНДА БАРМАУ
МЉМКИН ТЊГЕЛ...

Хаќ оешмасы бњлђк иткђн йокы кап-
чыклары бик ярап куйды , шуларны
ќђеп асфалька сузылып яттык. Бер-ике
сђгать йоклаганбыздырмы,  баш очы-
бызга килеп туктаган полиция машина-
сы тавышына уянып киттек, њтђ алмый-
лар  икђн .  Намаз  укырга  да  вакыт
ќиткђн иде инде.

... Корбан бђйрђме кљнне шактый
књп йљрелде, ђ кичен Мђккђгђ саубулла-
шу тавафын кылырга барабыз, диделђр.
Бњлмђдђшем - 81 яшьлек бер апа, аякла-
рым бетте, бара алмыйм инде мин, ди.
Без аны арбага утыртып таваф кылды-
рырга булдык. Автобуска барганда тагын
бер апаныћ кан тамырларына кљч килеп,
анысын бер егет њз љстенђ алды. Арба
эзлибез, юк кына бит, тапсак ярар иде,
дип дога кылабыз џђм менђ ул- каршы-
бызда ќыеп куелган килеш тора! Машал-
ла!  Безгђ тагын бер арба кирђк бит ђле.
Кеше књплектђн файдаланып, акча
эшлђргђ тырышучылар да бар, бушка
алган арбаны берђњлђр 200 реалга арен-
дага бирделђр. Ул кљнне бик соћ кайттык.
Шунда бу изге ќирлђрдђн аерылу ачы-
сы ќанны телгђлђргђ тотынды. Бљтен
тђмен белеп гыйбадђт кыла башлагач
кына...

Мђдинђгђ кайткач, џђр намазга
мђчеткђ йљрдек. Анда бар да башкача:
намаз вакытын зарыгып кљтђсећ,

Быел Гљлнара НЂБИУЛЛИНАга хђлђл ќефете белђн
бергђлђп хаќ кылу насыйп булды. Гљлнара - безнећ хезмђт-
тђшебез, Диния нђзарђтендђ кадрлар бњлеген ќитђкли. Кай-
тып ќитеп, эшкђ чыгуга аннан хаќ хатирђлђрен сљйлђттек.
Сљйлђвен сљйлђде, ђ менђ газетага бирик дигђч, риядан
китђр дип курка калды, озак кына ризалашмый йљрде. Џђр
гамђл нияткђ карап бђялђнђ, укыган кешелђр файдасын
књрсеннђр џђм књп гыйбрђтлђр алсыннар, дип ул
сљйлђгђннђрне газетабызга бирергђ булдык.

без бозылмасын дип без хђтта базарга
да йљрмђдек.

Изге урыннарда шайтаннар да бик
кљчле. Ђни, калган намазларыћны шун-
да укырга тырыш, анда бер намазга ђллђ
ничђ мећ намаз языла, дигђн иде. Шулай
итђргђ телим, кинђт башыма "нђфел на-
мазына барып тормыйча, бђлки таваф
кылыргадыр", я булмаса "икендегђ генђ
барыйк, бик эссе бит" дигђн уйлар килеп
керђ. Кирђкмђгђн уйларны куып, без гел
гыйбадђттђ булырга тырыштык.

Тљрле хикмђтлђрне дђ, кылган до-
галарныћ шундук кабул булуын да
књрдек без анда. Иремнен бњлмђдђш
егете сљйлђде, аныћ бер танышы таваф
кылганда башмакларын югалткан. Шу-
ларны таба алсам ярар иде, дип дога
кыла икђн бу. Беренче кат ђйлђнеп
килгђч - бер башмагы, икенче тапкы-
рында икенчесе  аягына кереп кенђ
утырган. Менђ шундый хикмђт! Ирем
бик тђ  Кђгъбђгђ кадђр барып ќитђргђ
телђгђн иде. Аллаџы тагђлђ анысын да
насыйп итте. Ул андагы ќићеллекне
ђйтеп-аћлатып бетерђ алмады, тирђ-
ягыћда миллионнарча кеше, ђмма бер-
кем дђ юк шикелле, ди.

Хаќга ђзерлек дђреслђрендђ Аб-
дулла хђзрђт Галиев безгђ: "Њзегез љчен
генђ тњгел, туганнарыгыз, якыннарыгыз
љчен дђ дога кылыгыз, чљнки сезгђ Ал-
лаџы тђгалђ шундый мљмкинлек биргђн,
ђ аларга - юк", - дигђн иде. Туганнары-
быз, дусларыбыз љчен дђ бик озаклап -
берђр сђгать догалар кылдык, Аллаџ ка-
бул итсен, риядан китмђсен. Башта мин
Раббыбыздан аларны дљрес юлга књнде-
рњен, намазга бастыруын сорадым,
чљнки фарыз намазыћны да укымаган
кље Аллаџы тђгалђдђн нидер сорау
дљрес тњгел, минемчђ. Кайвакыт:
"Кђгъбђтуллада, Гарђфђттђ догалар ка-
бул була дигђннђр иде, кабул булмады
менђ", - дип аптыраучылар очрый. Ђ
алар кабул булсын љчен син нђрсђ эшл-
ђдећ соћ?

.... Хаќ - ќићел гыйбадђт тњгел, без
моћа ђзер идек. Шулай да Минага бар-
гач, ќићелчђ шок кичердек. 200 кеше-
лек чатырларда сића тиешлесе -  матрас,
мендђр дђ юрган. Шунда ашыйсыћ эчђ-
сећ, йоклыйсыћ, намаз укыйсыћ. 60 гра-
дус эсселек, тљрле холыклы кешелђр,
кысан, бђдрђфлђргђ 40 ар минутлык чи-
рат, чљнки ничђ миллион кеше бер
ќирдђ бит. Сабыр, сабыр, тагын бер кат
сабыр... Алты кљн шундый шартларда
яшђдек, хаќныћ тљп гамђллђрен њтђдек.
Гарђфђт тавында хаќилар утырып та,
басып та, елый-елый да Аллаџы тђгалђгђ
ялвардылар - бу халђтне язып кына аћла-
та торган тњгел.

Моздђлифђгђ килеп ќиткђч, бер
књренеш шаккатырды - актан киенгђн
миллионнарча кеше ком-таш љстендђ
йоклап ята, анда йоклап алу мђќбњри.

лђззђтлђнеп тђџарђт аласыћ. Кеше књп,
янђшђћдђ кем генђ утырмый, ничек кенђ
укымыйлар. Беркем беркемгђ игътибар
итми, бар да гыйбадђттђ. Безнећ мђчет-
лђрдђге сыман, кызым, алай ярамый, бо-
лай кирђк, дип тљрткђлђњче юк. Пђйгам-
бђребез каберенђ хатын-кызларны кич-
ке 9 дан 12 гђ кадђр кертђлђр икђн. Шун-
да ук ќђннђт бакчасы дигђн урын бар,
аларын да књрдек. Пђйгамбђребез,
Мђдинђ кешелђр љчен имин шђџђр бул-
сын, дип дога кылган. Ул, чыннан да, бик
ућайлы шђџђр, кешелђр дђ бик йомшак,
ягымлы књренде.

Хаќга бары тик ныклы иман белђн
генђ барырга кирђк - мин ђнђ шундый
фикер белђн кайттым аннан. Иманыћ
зђгыйфь булса, башыћа: "Нђрсђ љчен
Моздђлифђгђ барып таш љстендђ йокла-
дык инде без?", "Гарђфђттђ нигђ кљне буе
тору кирђк булды икђн, гыйбадђтне бер-
ике сђгатьтђ дђ кылып бетерергђ була
иде бит", - дигђн уйлар килергђ мљмкин.
Ђ без:  "Нигђ?"- дип сорарга тиеш тњгел,
чљнки Пђйгамбђребез шулай эшлђгђн!
Хаќга яшь килеш, ирећ, яисђ мђхрђм
кардђшећ белђн барырга кирђк, чљнки
хатын-кызныћ њзенђ генђ бик авыр.
Аллаџ џђркемгђ шунда баруны насыйп
итсен. Тљркиясе, Гарђп Ђмирлеклђре -
берсе дђ кирђкми.

Хаќдан кайткач, минем љчен туй
сђяхђте дигђн нђрсђ бљтенлђй кирђк-
сезгђ ђйлђнеп калды. Яћа љйлђнешкђн
яшьлђрне берни дђ хаќ кебек якынай-
та алмас. Холкыбызда да матур
њзгђрешлђр сизеп сљенђбез. Берђр яра-
маганрак эш эшли, кирђкмђгђн сњз
сљйли башласак, ђйдђ, хаќыбызны боз-
мыйк ђле, дип бер-беребезне туктата-
быз. Кайткач, ике атна буе хаќ тљшебезгђ
керде. Књћелдђге сагышны ђйтеп-аћла-
тып булмый, ђйтерсећ лђ монда берни дђ
њзећнеке тњгел, синеке ђнђ анда калган.
Ул ќирлђрдђ бернинди хђвефлђнњ,
бернђрсђдђн курку юк. Ђ эчкђн суыћ-
ныћ, йоклаган йокыћныћ, тоткан акча-
ныћ бђрђкђтен ђйтеп бетерђ торган
тњгел. Кайбер нђрсђлђргђ карашлар
њзгђрде. Элек, менђ фђлђн кеше ике ел-
дан соћ тагын хаќ кылырга киткђн икђн,
дисђлђр, минем ачуым килђ, акчасы бар
икђн, бер дђ бармаган кешелђргђ бирсен
ђнђ, дия идем. Хђзер алай димим. Књћел
шулкадђрле тарта - мљмкинлегећ булса,
анда бармау мљмкин тњгел.
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Мђхђллђнећ оешуы 90 нчы
еллар ахырына туры килђ,
бистђ активистлары - Дания,
Тђскирђ абыстайлар, љйдђн-
љйгђ йљреп, мђчет тљзелеше
љчен акча ќыя башлый. Ђмђт
бистђсенећ ул вакыттагы ќит-
ђкчесе Альберт Сђяхов тырыш-
лыгы белђн 2005 елда тљзе-
лешкђ ќир бњлеп бирелђ. Мон-
да башта йортлар булган, без-
нећ нигез, дип ђле дђ корбан
чалырга килњчелђр бар икђн.
Берничђ ел машина кую урыны
вазифасын њтђгђннђн соћ, Ал-

"ЉМЕТ"ЛЕ  КИЛЂЧЂК
Ђмђт бистђсендђ књптђн
кљтелгђн "Љмет" мђчете
эшли башлады. Књптђн
кљтелгђн дим, чљнки
мђхђллђсе байтак еллар
элек оешса да, мђчет
тљзњ џаман тоткарланып
килде. Мђчетнећ имам-
хатыйбы Равил хђзрђт
Бикбаев исђ, гасырлар
буе кљтелгђн, дигђн фи-
кердђ. "Њзем туктаган чы-
ганакларга караганда,
Явыз Иван Казанны ал-
ган вакытта бу урында
Ђхмђт байныћ ќирлђре

булган. "Ђмђт" "Ђхмђт"тђн алынган булса кирђк,
чљнки татарлар элек Ђхмђтне – Ђмђт, Мљхђммђтне
– Мђмђт дип кыскартып ђйтђ торган булганнар
бит. Шуннан соћ инде бу ќирдђ татарныћ ђсђре
дђ калмый, кирђк вакытта мулланы да читтђн ки-
тертђлђр. Казанныћ тарихи урынында бу – без-
нећ беренче мђчетебез", – ди хђзрђт.

лаџныћ рђхмђте белђн, ђлеге 21
сутый ќир кишђрлеген
мђчеткђ бирђлђр. Бик зур мђчет
проекты тљзелђ, документация
эшлђнђ. Мђхђллђ имамы итеп
Рђшит хђзрђт Хђмидуллин сай-
лана. Аннан соћ 2009 елда бу
вазифаны Рљстђм хђзрђт
Ђхмђтшин дђвам итђ. Шул ук
елны нигез чокыры казыла,
лђкин акча булмау сђбђпле
тљзелеш туктап кала.

2011 елны мђхђллђ халкы
Мђккђдђге Уммуль-Кура уни-
верситетында гыйлем алган Ра-
вил хђзрђт Бикбаевны имам-ха-
тыйб итеп сайлап куя. Књплђр
Равил хђзрђтне њтемле вђгазь-
лђре аша белђ. Имамлык вази-
фасы љстенђ ул ђле Милли ки-
тапханђнећ кулъязмалар џђм
сирђк китаплар бњлегендђ дђ
эшли, "Хузур" нђшрият йортын-
да актив эшчђнлек алып бара.

- Ул проектны тормышка
ашыру љчен бик књп акча кирђк

иде, - дип сљйли Равил хђзрђт. -
Мђхђллђдђге актив картлар,
ђбилђр белђн кићђшлђшкђндђ
алар да: "Безгђ зур мђчет булма-
са да ярый, ђмма затлы булсын,
кирпечтђн булсын, янђшђдђн
тимер юл уза бит - читтђн бал-
кып књренеп торсын", - дигђн те-
лђклђрен белдерделђр. Шулай
итеп, проектны бераз
њзгђртергђ туры килде, 2012
елныћ ќђендђ тљзелешне баш-
лап ќибђрдек. Бер ел эчендђ
нигезен, диварларын књтђрдек,
кыш кљне тњбђсен яптык. Намаз
уку заллары, керњ юллары ђзер,
инде хђзер - аскы катта уку
бњлмђлђрен, таџђрђтханђне
эшлђп бетерђсе, ишегалларын
тђртипкђ саласы бар. Мђхђллђ
халкы, Диния нђзарђте џђм ига-
нђчелђребез ярдђменнђн баш-
ка, ђлбђттђ, бу эшлђрне башка-
рып чыгу џич мљмкин тњгел иде.
"Винербергер" оешмасы бушка
кирпеч бирде, "Кулонстрой"-

ныћ да ярдђме зур булды.
Мђчет ђлегђ рђсми тљстђ

ачылмаса да эшли башлаган
инде. Узган елныћ 3 августында
тантаналы тљстђ манарасына ай
куелып, беренче тапкыр љйлђ
намазы укылган. Хђзерге кљндђ
ќомга намазына 100 ђр кеше
ќыела икђн. Узган елдан башлап
Гает намазларын да биредђ укы-
ганнар. Коръђн тњгђрђгендђ ун-
лап бала йљри (љчесе - имам-ха-
тыйбныћ њзенекелђр), абыстай-
лар дђрес бирђ.

Мђчет калкулыгыннан мет-
ро станциясенђ тљшкђндђ, тагын
бер кат артка борылып карадым
да, чыннан да, хыяллары тор-
мышка ашкан бит Ђмђт ђбилђре-
нећ, дип уйлап куйдым. Мђчетл-
ђре ќыйнак кына, ђмма затлы бу-
лып, ерактан балкып тора.
Књркђм эшчђнлеге белђн дђ
бљтен Казаныбызда балкырга
насыйп булса иде.

Мђрьямбану ХАФИЗ
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ТАУ КУЫШЫНДА
КАЛГАН ЉЧ ЮЛЧЫ
ТАУ КУЫШЫНДА
КАЛГАН ЉЧ ЮЛЧЫ

10 ХЂЗРЂТ СЊЗЕ

Гомђрнећ улы Габдуллаџ
риваять иткђн, кљннђрдђн бер
кљнне пђйгамбђребез саллђл-
лаџу гђлђйџи њђ сђллђм тау ку-
ышында калган љч юлчы турын-
дагы кыйссаны сљйлђгђн: "Сезгђ
кадђр яшђгђн љч кеше сђфђргђ
чыкты. Тљнне шунда њткђреп,
юлларын кљндез дђвам итњ ния-
те белђн алар бер тау куышы-
на керде. Тыныч кына йоклап ят-
канда тау башыннан зур гына
таш тђгђрђп тљште џђм тау
куышыннан чыга торган юлны
каплап куйды. Ђлеге гаќђп
хђлнећ шаџитлары булган юл-
дашлар, бер-берсенђ карашып:
"Безне моннан башка берђњ дђ
тњгел, бары тик, изгелеклђре-
безне искђ тљшереп, Аллаџыга
мљрђќђгать итњебез генђ кот-
кара алачак", - диеште. Шуннан
соћ, аларныћ берсе эшлђгђн из-
гелеген искђ тљшереп: "Ђй Алла-
џым, минем олы яшьтђге ђтием
џђм ђнием бар иде. Кадерле ке-
шелђремђ зур хљрмђт књрсђ-
теп, џђр кљнне кич белђн яћа
гына сауган сљтне ић элек алар-
га эчертђ идем. Шулай итеп,
кљннђрнећ берсендђ утын ќыяр-
га барган идем, шул сђбђпле
љйгђ соћгарак калып кайтырга
туры килде. Яћа гына савылган
сљтне кулыма тотып, ђти-
ђнием янына бњлмђгђ кердем
џђм аларныћ йоклап киткђннђ-
рен књрдем. Аларны уятып бор-
чырга телђмђдем џђм: "Бђлки
уянырлар", - дип, таћга кадђр
сљт салынган савытны кулымда
тотып басып тордым. Балала-
рым, иртђн уянып: "Ђти, безгђ
сљт бир ђле", - дисђ дђ, ђти-
ђнием уянса аларга эчертермен
дип, сљтне балаларыма бирмђ-
дем. Ђй Раббым - Аллаџым, бу
эшемне Синећ ризалыгыћ љчен
эшлђгђн булсам, шуныћ хакына
безне бу тау куышыннан кот-
кар", - диде. Шуннан соћ, таш бе-
раз кузгалды, ђмма пђйда булган
ул тишек куыш эчендђ калган-
нар чыга алырлык тњгел иде.
Юлчыларныћ икенчесе дђ, њзенећ
изгелеген искђ тљшереп: "Ђй Ал-
лаџым, мин дђ бер кызны бик
яратып, сљеп йљргђн идем, тик
ул ђтинећ абыйсыныћ кызы иде.
Мин аныћ белђн якынлык кылыр-
га телђгђч, ул бу эшкђ ризалык
бирмђде, ягъни зина гљнаџына
кермђде. Кљннђрнећ берсендђ ул
кыз миннђн ярдђм сорап килде.
Мин аћарга йљз егерме алтын
акча бирдем џђм шуныћ љчен
минем белђн зина кылуын њтен-
дем. Ул исђ ризалык белдерсђ дђ,
бу эшне эшлђр алдыннан мића:
"Аллаџыдан курык, бу эшне эшли
књрмђ", - диде. Шушы сњзлђрдђн
соћ, ул кызны мин шулкадђр
яратсам да, зина кылудан тые-
лып калдым џђм аћа биргђн ак-
чаныћ бер тиенен дђ кире кай-
тарып алмадым. Ђй Аллаџым,
ђгђр дђ мин бу эшемне, ягъни

иминлектђ яшђсђк тђ, безгђ
бернђрсђ дђ кагыла алмас, без
сакчылык астында кљчле, куђтле,
абруйлы, дђрђќђле кешелђр,
дип масаю џђм, Аллаџы сакла-
сын, тђкђбберлђнњ ярамый,
чљнки кодрђт иясе булган Ал-
лаџы тђгалђ тђкђбберлђнњчелђ-
рне сљйми џђм Аныћ рђхмђтенђ
яисђ ачуына беркем дђ џђм
бернђрсђ дђ киртђ була алмый.

4. Ђлеге гаќђп хђлнећ ша-
џитлары булган юлдашлар бер-
берсенђ карашып: "Безне мон-
нан башка берђњ дђ тњгел, бары
тик, игелеклђребезне искђ
тљшереп, Аллаџыга мљрђќђгать
итњебез генђ коткара алачак", -
диештелђр. Ђйе, чыннан да,
адђм баласы башына берђр
авырлык тљшсђ, ул ић беренче
ярдђмне читтђн эзли башлый,
ягъни туганнарына, дусларына
мљрђќђгать итеп карый. Берка-
ян да ярдђм таба алмагач кына
Аллаџы тђгалђгђ ялварырга то-

тына. Тик кайбер очрак-
ларда соћ була инде,
ќђза буларак, Аллаџы-
дан да ќавап килми.
Кеше никтер бернђрсђне
аћлап бетерми: туганна-
рыбыз яки дусларыбыз-
ныћ безгђ ярдђм итђ алу-
лары да Аллаџыныћ ярд-
ђме џђм рљхсђте белђн
генђ ирешђ. Шућа књрђ,
безгђ нинди генђ авыр-
лык килсђ дђ, ић беренче
итеп ихлас књћелдђн Ал-
лаџы тђгалђдђн ярдђм
сорыйк, Аћарга ялва-
рыйк. Бары тик шуннан
соћ гына, сђбђплђрен
эзлђп, танышларыбызга
мљрђќђгать итик. Шулай
эшлђсђк, иншаллаџ, ом-
тылган нђтиќђгђ ире-
шербез, ачык ярдђмне њз
књзебез белђн књрербез.
Ђмма, тагын шунысын да
искђртеп њтњне кирђк

дип саныйм: Аллаџы тђгалђ без-
нећ ялваруларыбызга ќавап
бирсен љчен без дђ, Аныћ риза-
лыгын љмет итеп, эчкерсез, их-
лас  изгелеклђр кылырга тиеш-
без. Чын йљрђктђн эшлђгђн из-
гелек беркайчан да нђтиќђсез
калмый. Ул кешенећ њзенђ
ярдђм яки шатлык-куаныч бу-
лып ђйлђнеп кайта. Шућа књрђ,
бу дљньялыкта да, ахирђттђ дђ
отучылардан булырга телђсђк,
изгелек орлыкларын књбрђк
чђчсђк иде.

5. Югарыда сљйлђнгђн кый-
ссадагы юлчылар кылган изге-
леклђрен искђ тљшереп, шулар
хакына, хљрмђткђ џђм яклауга
љметлђнеп, Аллаџыга мљрђќђ-
гать итђлђр. Шућа књрђ, дога
кылыр алдыннан эшлђгђн изге-
леклђрне искђ тљшереп, шулар
хљрмђтенђ дип телђк телђњ
књркђм гамђл санала џђм, ђл-
бђттђ, алар доганыћ кабул булу-

гљнаџ гамђлдђн тыелып калу-
ымны, Синећ ризалыгыћ љчен
эшлђгђн булсам, безне бу тау ку-
ышыннан коткар", - диде. Ђлеге
њтенечтђн соћ таш тагын бе-
раз гына урыныннан кузгалды,
ђмма куыш эчендђ ђсирлектђ
калганнар аннан барыбер чыга
алмады.

Юлчыныћ љченчесе, њзенећ
кылган  игелеге  хакында  сњз
башлап, болай диде: "Мин бер-
ничђ  кешене  эшкђ  яллаган
идем. Эшлђрен  кимчелексез ,
сыйфатлы итеп башкарганна-
ры  љчен  њзлђренђ  тиешле
хезмђт  хакларын  тњлђдем.
Берсеннђн  тыш, барысы  да
хезмђт хакларын алды. Ул исђ:
"Соћрак килеп алырмын", - диде.
Тик  берничђ  елдан  соћ  гына
килде. Мин аћа: "Бу дљялђр, сы-
ерлар, сарыклар - барысы да
синеке, алып  кит  аларны", -
дигђч, ул бик тђ гђќђплђнеп:
"Ник мине мыскыл итђсећ, син
бит мића  башкарган  хезмђ-
тем  љчен  бу  кадђр  бирергђ
тиеш тњгелсећ", - диде. Мин
анарга: "Синећ алып китмичђ
калдырган малыћны бер урын-
да саклап тормадым, њрчет-
тем џђм ишђйттем", - дидем.
Ул  мин  тапшырган  малныћ,
берсен дђ калдырмыйча, бары-
сын да алып китте. Ђй Алла-
џым, мин бу эшне Синећ риза-
лыгыћ љчен башкарган булсам,
безгђ ярдђм ит", - дип ялварды.
Ђлеге ихлас сњзлђрдђн соћ, тау
куышы тишеген каплаган таш
бљтенлђй  кузгалды  џђм  юл-
дашлар, исђн-имин яктылыкка
чыгып, сђфђрлђрен алга таба
дђвам  итте" (Бохари, Мљс-
лим).

Хљрмђтле дин кардђшлђ-
рем! Ђлбђттђ, пђйгамбђребез
саллђллаџу гђлђйџи њђ сђллђм
сљйлђп калдырган бу кыйссада
бик књп сабаклар бар. Без исђ
шуларныћ берничђсен генђ
искђ тљшереп китик.

1.Бу кыйссада пђйгамбђре-
без саллђллаџу гђлђйџи њђ
сђллђмнећ "љч кеше сђфђргђ
чыктылар" дигђн сњзенђ тукта-
лып китђсе килђ. Чыннан да,
шушы љч кеше кебек без бары-
быз да гомеребезне дљнья
сђфђрендђ њткђрђбез. Ђ инде
сђфђргђ килгђндђ ул ќићел
булмый, ягъни бу фаный дљнья-
да яшђгђндђ Аллаџы тђгалђ без-
не тљрлечђ сыный. Авырлыгын
да бирђ, рђхђтлеклеккђ дђ
юлыктыра џђм шушы сынаулар
аша кеше њзенећ кем икђнен
раслый, ягъни сынау сђфђрен
њткђндђ, кемдер иманлы, кеше-
лекле џђм књркђм ђхлаклы бу-
лып кала. Ђ инде кайберђњлђр
эчке матурлыгын югалта, ђхла-
кый яктан караганда, хайван-
нардан да тњбђнрђк дђрђќђгђ
тљшђ. Шућа књрђ ић мљџиме -
дљнья сђфђрендђ нык ихтыяр
кљчле, сабыр булу кирђк. Ићнђ-
ребезгђ нинди генђ авырлыклар

тљшсђ дђ, тормышныћ нинди
сынаулы мизгеллђре булса да,
тљшенкелеккђ бирелмичђ, љмет-
не љзми џђрчак алга таба омты-
лып яшђргђ кирђк.

2.Тљнне шунда њткђреп,
юлларын кљндез дђвам итњ ния-
те белђн алар бер тау куышына
керделђр. Бу сњздђн нинди
гыйбрђт алып була дигђндђ,
ќавап шундый: акыллы адђм
баласы яшђр љчен кљнен дђ,
тљнен дђ тынычлыкта њткђрер
љчен тыныч џђм бђрђкђтле
урын эзлђргђ тиеш. Аеруча,
гаилђ иминлеген кайгыртып, су-
гышларсыз, фетнђсез тыныч
урын эзлђњ џђрбер гаилђ хуќа-
сыныћ ић зур бурычы.

3. Тыныч кына йоклап яткан
вакытта тау башыннан зур гына
таш тђгђрђп тљште џђм тау куы-
шыннан чыга торган юлны кап-
лап куйды. Бу сњзлђрдђн тњбђн-
дђгелђр аћлашыла: никадђр

ына сђбђп булачак.
6. Љч юлчы да изгелеклђрен

сљйлђп књрсђткђч: "Ђй Раббым -
Аллаџым, бу эшемне Синећ риза-
лыгыћ љчен эшлђгђн булсам,
шуныћ хакына безне тау куышын-
нан коткар", - дилђр. Ђлеге сњз-
лђреннђн соћ "нигђдер изгелек-
лђрнећ нђтиќђсен књрмим?" ди-
ючелђргђ  ачык ќавап: изгелекне
Аллаџ ризалыгы љчен эчкерсез
эшлђнгђндђ генђ аныћ ућай нђти-
ќђсе булачак. "Фђлђннећ файда-
сы тияр" яки "Мића рђхмђт
ђйтсеннђр, мактасыннар", дип
эшлђнгђн изгелеклђр берничек
тђ эчкерсез була алмый. Черегђн
орлык њсеп ќимеш бирмђгђн ке-
бек, эчкерле изгелеклђр дђ татлы
ќимеш бирмиячђк.

7. Югарыда сљйлђнгђн кый-
ссада љч тљрле изгелек турында
сњз бара. Изгелеклђр алар бик
књп тљрле, барысын да санап бе-
тереп тђ булмый. Гади генђ ел-
маюдан башлап, кешене њлем-
нђн коткарып калуга кадђр, хаќ-
га барып кайтудан алып, юлда
хђлсезлђнеп яткан эткђ су
эчерњгђ кадђр - барысы да изге-
лек. Ђмма лђкин, шућа да  кара-
мастан, бу кыйссада љч тљрле
игелек искђ алына: беренчесе -
ата-анага карата булган игелек,
икенчесе - зинадан тыелу, љчен-
чесе - сакчылыкка калдырган
ђманђтне ић књркђм рђвештђ
саклау. Изгелекне хаќга барып
намаз укуда, ураза тотуда дип
кузаллаган кешелђргђ бу кыйс-
саны игътибар белђн берничђ
тапкыр укырга кирђк. Дин кеше-
лђрне бер-берсенђ карата яхшы
књркђм мљгамђлђдђ булырга
љйрђтђ, џђм асылда, диннећ
максаты да шуннан гыйбарђт.
Тау куышында калган юлчылар
да, шиклђнмим, намазын да укы-
ганнардыр, бђлки, хаќга да бар-
ганнардыр, лђкин кылган изге-
леклђрен искђ тљшергђндђ, на-
маз укыганым хљрмђтенђ, хаќ-
га бару хакына дип дога кылма-
дылар, чљнки асылда Аллаџы
каршында югары бђя књркђм
мљгамђлђ љчен бирелђ.

8. Хљрмђтле мљселманнар!
Гыйбрђтлђрнећ сигезенче була-
рак, шуны ђйтеп китик. Нинди
генђ авыр хђлдђ булсак та, шуны
белик: гђмђл капчыгыбыз
йљрђгебездђ Аллаџыга карата
мђхђббђтебез џђм эчкерсез из-
гелеклђр белђн тулы булсын. Ач
калсак, ризык безне њзе табар,
каршыбызда биклђнгђн бђ-
рђкђт ишеклђре  сђбђпсез ачы-
лырлар, караћгы тљннђребез
яктырыр, кояшлы кљндђ болыт
безнећ књлђгђбез булыр, дога
кылыр љчен кулларыбызны
књтђрер алдыннан ук Аллаџы
телђклђребезне кабул итђр.

Вђгазьне
Казан шђџђре казые

Мђхмњд хђзрђт
ШЂРЂФЕТДИН ђзерлђде

Изгелекне Аллаџ риза-
лыгы љчен эчкерсез
эшлђнгђндђ генђ аныћ
ућай нђтиќђсе була-
чак. "Фђлђннећ файда-
сы тияр" яки "Мића
рђхмђт ђйтсеннђр,
мактасыннар", дип
эшлђнгђн изгелеклђр
берничек тђ эчкерсез
була алмый. Черегђн
орлык њсеп ќимеш
бирмђгђн кебек, эчкер-
ле изгелеклђр дђ тат-
лы ќимеш бирмиячђк.
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ЌЂННЂТ
КЊБЂЛЂКЛЂРЕННЂН
БАШ ТАРТМАГЫЗ!

БЂХЕТ СЕРЕ 11

Ак билђњгђ билђгђн сабы-
ем белђн, яћа куанычлы мђшђ-
катьлђр љстђп, љйгђ кайттык.
Кырык яктан кырык сорау кил-
де дђ басты алга. Янымда бљте-
релеп йљрердђй ђнием белђн
кайнанам юк, ирем миннђн дђ
тђќрибђсезрђк. Ђле ярый теле-
фон заманы, ђнкђй њзенећ бар
белгђнен шуннан ђйтеп тора.
Дљрес, бер-ике атна элек љйгђ
шђфкать туташы килеп, кђгазь
тутырып китте-китњен. Шуннан
соћ књренгђне юк ђле.

Ђй, элгђре бишђр баланы
ничек њстергђннђрдер, бишек
янында ирем белђн икђњлђп
бљтерелеп тђ ќитешеп булмый.
Тљнгелеккђ "памперс" дигђне
ярдђмгђ килсђ, кљндез юыну
бњлмђсеннђн чыгып булмый...
Зарлануым тњгел бу, юк. Кире-
сенчђ, баланыћ кадере шушы
борчу-мђшђкатьлђре, џђр
кљнне књзгђ књренеп њсње, књр-
сђткђн кечкенђ "џљнђрлђре"
белђн арта гына бара икђн.
Лђкин, кызганыч, бар анага да
моны аћлау бирелмђгђн шул...

Бала тудыру йортында са-
быйларыбызны беренче тап-
кыр имезергђ алып килгђч,
бњлмђдђш хатын: "Юк! Имезмим
дђ, тотмыйм да, књрђсем дђ кил-
ми", - дип, баласыннан баш тар-
тты. Менђ шунда мића, њзе дђ
балалыктан чыгып кына килњче
яшь анага, тормыш яћа ягы

Ќиџанга бар кљченђ аваз салып, сабыем туды. Тупыр-
дап торган улымны књргђч, йљрђк тњрендђге ђле моћар-
чы сиздермђгђн "яћа нокта" "дљп"елдђп куйды. Њземне
ана итеп сизњ тойгысы иде ул. Ђйтерсећ, бала тудыру
йорты тђрђзђсе артында барган мђшђкатьле, шау-шулы
тормыш бер мђлгђ туктап калды, бљтен игътибарым
шушы кечкенђ генђ ќанга књчте дђ куйды. Бу хисне - ана
булу хисен тату никадђр бљек, рђхђт, лђззђтле икђн.

белђн ачылды. Ачы ягы белђн...
Тђњге тапкыр ђнисен

књрергђ, аныћ исен сизђргђ,
аћа дип тљшкђн сљтне туйганчы
ашарга килгђн нарасый нђњмиз
калып, ярты юлда кире борыл-
ды... Анасына њпкђ белђн елаган
тавышы гына коридор буйлап
яћгырап калды... Њз сабыйлары-
бызны да имезергђ кирђк икђ-
нлекне оныттык шул вакытта.
Бњлмђдђге бала тоткан џђр ана-
ныћ књзендђ яшь. Џђркемгђ чи-
тен, оят булып китте. Ђйе, мин
оялдым, шул нарасый алдында
њземне нигђдер гаепле тойдым.
Ђйтерсећ, ул елау аша баласын
кочаклаган џђр анага: "Мин
синећ балаћнан киммени? Без
бит бер кљндђ тудык. Мин дђ
ђни кочагында иркђлђнер,
бђхетле булыр љчен тудым.
Нигђ мине яратмыйлар, чит
књрђлђр?" - дия тљсле. Њз сабы-
ема караган саен читенсенњем
арта гына. Ул зарыгып кљтеп
алынган, кирђкле, кадерле... Ђ
теге нарасый - артык, кирђксез,
чњп... Бер тљндђ, бер бњлмђдђ
дљньяга килгђн ике сђламђт
баланы ике тљрле тормыш кљтђ.
Берсен - бђхетле, тулы гаилђ,
икенчесен - балалар йортыныћ
шыксыз ятимлеге...

Ќитлекмичђ туган баласы
љчен ут йотып йљрњче, кљнен-
тљнен Аллаџка ялварып утыр-
ган бер хатын: "Аллаџ сића шун-

дый зур бђхет, нигъмђт -
сђламђт бала биргђн, ничек син
Аллаџныћ бњлђгеннђн баш тар-
та аласыћ? Ђ башка мондый
бњлђк ясамаса? Њкенерсећ, соћ
тњгел ђле, кире уйла!" - дип, ба-
сым ясарга, њгетлђргђ тырышса
да, "ана" кеше бирешђ торган
булмады: њзен нык, горур тотты.
"Кияњдђ тњгелмен ђле, бала
белђн мине кем алсын?! Яшђр
ќирем дђ юк, кеше љстендђ
генђ торам! Кызганыч булса,
њзећђ тђрбиягђ ал!" - дип кенђ
кычкырды ул.

Бала табу йортыннан бергђ
чыктык без аныћ белђн. Мине
гаилђм, туганнарым, шау-гљр
килеп, чђчђк бђйлђмнђре
белђн каршы алганда, ул башын
горур тотып, ялгыз ишеккђ юн-
ђлде. Мин кыенлыкларга би-
решмђдем, мин кљчле, имеш.
Ђйе, ул кљчле. Ничђ айлар буе
карыныћда тибенгђн нарасый-
дан баш тартыр љчен, чынлап
та, зур кљч кирђк. Лђкин ул кљч
аћа књћел тынычлыгы, бђхет
китерерме соћ? Ялгыз гына чы-
гып китњен књргђч, аћа булган
нђфрђтем юкка чыкты. Юк, ул
баланы ятим итмђде, ул бала-
сыз - њзе ятим...

Кызык инде бу дљнья.
Берђњлђр инвалид бала тђрбия
кылганда, икенчелђр баласыз-
лыктан интегеп утырганда,
љченчелђр ќићел генђ газиз са-
быйларыннан: "Юк!" - дип баш
тарталар. Аллаџы тђгалђнећ
гыйбрђтеме, ђллђ ќибђргђн
сынауларымы... Ни генђ булма-
сын, лђкин бљек Аллаџ сине
зурлап, сића ышанып тапшыр-
ган баланы читкђ кагу ялгыш-
лыкларныћ ић олысыдыр, мљга-
ен. Ђ гљнаџы књпме! Аллаџы
тђгалђ Коръђндђ: "Байлык џђм
балалар - бу дљньяныћ зиннђт-
лђре...", - дип ђйткђн ("Кђџеф"
сњрђсе). Пђйгамбђребезнећ
(с.г.в.) дђ: "Балалар - ќђннђт
књбђлђклђре алар", - дигђн
сњзлђре бар. Аллаџ зиннђт са-
наган, рђсњлебез ќђннђт
књбђлђге итеп књргђн баланы
гади кешенећ чњп урынына
књрергђ ни хакы бар? "Ђзер
тњгелмен", "ирем юк", "финанс
ягым чамалы" ише гаеплђр та-
бып, књпме генђ акланырга ты-
рышсаћ да, Аллаџ каршында бу
акланулар белђн котылырмын
димђ. Бала њз ризыгы белђн туа,
дилђр. Баласына карата кадер-
хљрмђт књрсђткђн ата-анага
Аллаџ њзе њк ярдђм итђ бит...

Бу уйларымнан балам ай-
нытып ќибђрде. Ђнђ асты
юешкђ борсалана ук башлады.
"Ий, ќђннђт књбђлђгем, бђхет-
лђрећ генђ була књрсен..."

Мђрьям АБДУЛЛИНА,
КФУ студенты

ГАИЛЂ КАКШАУНЫЋ
10 СЂБЂБЕ

 Экспертларныћ књзђтњлђре буенча, ић ућышлы са-
налган мљселман гаилђлђрендђ дђ проблемалар була
икђн. Нинди проблемалар соћ алар? Икећ дђ
телђгђндђ, аларны хђл итеп буламы? Бу язманы укы-
ганнан соћ, бђлки, гаилђдђге њзара мљнђсђбђтегезгђ
башка яктан карарсыз, файдасы булмый калмас,
дигђн љмет белђн экспертларныћ књзђткђннђрен сезгђ
дђ ќиткерергђ булдык.

1. Ирегезне яки хатыныгызны њзгђртергђ тырышу. Шуны
аћларга кирђк: ђгђр, мђсђлђн, шапшак иргђ кияњгђ чыккан-
сыз икђн, сез телђгђннђн генђ ул шундук пљхтђ кешегђ ђве-
релмђячђк. Монда њзгђртеп була торган бердђнбер нђрсђ -
бу хђлгђ њзегезнећ мљнђсђбђтегез.

2 . Сљйлђшњ - аралашу тњгел, тыћлау - ишетњ тњгел.
Ќђмђгатегезнећ фикеренђ колак салмыйча, њз фикер-телђ-
клђрегезне, ризасызлыгыгызны гына белдерњ - аралашуга
керми. Њз фикерегезне тђнкыйтьлђмичђ, њпкђлђмичђ
ђйтергђ љйрђнегез. Бер-берегезнећ фикерен ишетергђ,
аћларга тырышыгыз.

3 . Вакытыгызны дљрес бњлегез. Хђзерге тормыш бик ки-
еренке, шућа књрђ вакытны дљрес файдаланырга љйрђнергђ
кирђк. Хђзерге яшь парлар, замана артыннан куып, бар
нђрсђгђ дђ љлгерергђ тырышып, бер-берсе турында, гаилђ
турында онытып ќибђрђ. Аеруча замана технологиялђре -
телефоннан сљйлђшњлђр, интернетта утырулар да ир белђн
хатын мљнђсђбђтлђренђ зур зыян сала.

4. Интим мљнђсђбђтлђрнећ булмавы - мљселман гаилђ-
сендђге зур проблемаларныћ берсе. Сњз ќенси якынлык ту-
рында гына бармый, бу аныћ бер љлеше генђ. Ир белђн ха-
тын рухи, акыл, физик, хисси яктан бер-берсенђ бђйлђнгђн
булса гына бу гаилђ тотрыклы санала.

5. Игътибарныћ кимње. Балалар тугач, ир кеше њзенђ ха-
тыныныћ игътибары кимегђнен сизђргђ, гаилђдђ њзен кир-
ђксез дип тоя башларга џђм игътибарны читтђн эзлђргђ
мљмкин.

6. Акча ќитмђњ. Экспертлар фикеренчђ, акчаныћ ќит-
мђве ир белђн хатын мљнђсђбђтлђренђ хыянђткђ караган-
да да зуррак зыян сала. Ир дђ, хатын да эшли торган га-
илђлђрдђ еш кына керемнђрнећ тигез булмавы аркасында
њпкђлђш- аћлашылмаучанлыклар килеп чыга.

7 . Кичерергђ љйрђнегез. Ќђмђгатећне юк кына нђрсђ
љчен дђ гафу итмђњ зур проблемалар китереп чыгарырга
мљмкин.

8. Бер-берећне бђялђп бетермђњ дђ њпкђлђш-талашка,
хђтта хыянђткђ китерергђ мљмкин. Ир џђм хатын бер-бер-
сен ничек бар - шулай  кабул итђргђ тиеш.

9. Еш кына яшьлђр њзлђренећ хис-кичерешлђрен тор-
мыш иптђше белђн тњгел, ђ социаль челтђрдђге танышла-
ры белђн бњлешђ. Ђ бит нђкъ менђ хислђрећне бњлешњ,
фикер  уртаклашу  кешелђрне  берлђштерђ ,  мљнђсђ-
бђтлђрне ныгыта.

10. Хакимлек итњ љчен кљрђш. Ир белђн хатын бер-бер-
сен уздырырга тырышканда алар љчен ќићњ њзара
мљнђсђбђтлђрдђн мљџимрђк булып тоела башлый. Бу исђ
гаилђ тормышыныћ ќимерелњенђ китерергђ мљмкин.

  Сђхифђдђ ISLAM-TODAY
язмалары файдаланылды

СОРАУ-ЌАВАП
- Иќђб - кабул кылынганнарга (ярђшелгђннђргђ) те-

лефоннан сљйлђшњ яисђ смслар аша аралашу рљхсђт ите-
лђме?

- Мљселманнарныћ бер-берсе белђн виртуаль яки нинди-
дер башка ысул белђн аралашулары яхшы сыйфат булып тора.
Лђкин бу бер ќенес вђкиллђренђ генђ кагыла, ягъни кызларга
- кызлар белђн, ир-атларга ир-атлар белђн генђ аралашу рљхсђт
ителђ.

Иќђб никахка керњ булып тормый, бары љйлђнешергђ ни-
ятлђре булулары турында сњз бирешњ генђ. Нђкъ менђ шућа
књрђ дђ никахка кергђнгђ кадђр ярђшелгђннђр бер-берлђренђ
чит кеше булып тора, аларныћ бер-берсе белђн аралашулары
мђхрђм катнашында гына булырга тиеш. Ярђшелгђннђр бер-
берсе белђн очрашуга да якын туганнарыныћ берсе белђн генђ
барырга тиеш. Ђгђр очрашулар вакытында шђригать хљкемн-
ђре њтђлмђсђ, бу бернинди дђ яхшылыкка китермђячђк. Иќђб
- шђригать књзлегеннђн караганда, ир-ат белђн хатын-кызныћ
ирекле аралашуы рљхсђт ителњнећ бер шарты булып тора ал-
мый.
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"ЏЂР ТАВЫККА "БИСМИЛЛЂ –
АЛЛАЏУ ЂКБЂР" ЂЙТЕЛЕРГЂ ТИЕШ"

Алмаз ЂХМЂТЌАНОВ: -
Ђйдђгез, ђћгђмђбезне: "Нђрсђ
ул хђлђл?" - дигђн сораудан
башлыйк ђле.

М.Н.: - Бу сњз гарђп те-
леннђн "рљхсђт ителгђн" дип
тђрќемђ ителђ, џђм ул азык-
тљлеккђ генђ тњгел, тормышы-
бызныћ барлык љлкђсенђ дђ
карый.

И.Б.: - Беренчедђн, рљхсђт
ителгђн џђм тыелган турында
Аллаџы сњбхђђнђџњ њђ тђгалђ
Изге Коръђндђ ђйтђ. "Бђкара"
сњрђсендђ, њлђксђ, кан, дућгыз
ите џђм Аллаџ исемен ђйтмичђ
суелган терлеклђрнећ итен
ашау тыела, диелгђн. Шулай ук
ерткыч хайваннар, кимерњ-
челђр, ерткыч кошлар ите,
бљќђклђр дђ хђрам санала. Ко-
шинель дигђн бљќђкне аерып
ђйтђсем килђ, аннан азыкка
кызыл тљс бирђ торган Е120
азык љстђмђсе ясыйлар.

А.Ђ.: - Кайбер гарђп иллђ-
рендђ саранча ашыйлар. Сез
моћа ничек карыйсыз?

И. Б.: - Пђйгамбђребез
(с.г.в.) хђдислђрендђ саранчаны
ашарга рљхсђт ителњен ђйтђ.
Аллаџы тђгалђ "Бђкара" сњрђсе-
нећ 172 нче аятендђ: "Ий, мљэ-
миннђр! Без сезгђ биргђн пакь,
хђлђл ризыкларны гына аша-
гыз..." диелгђн. Димђк, бары тик
чиста ризык кына кулланырга
тиешбез, беренчедђн, ул кеше-
нећ организмына зыян салмый,
икенчедђн, кешенећ табига-
тенђ килешђ, ягъни књћеле тар-
тып ашый.

А.Ђ.: - Иткђ килгђндђ, дућ-
гыз итеннђн кала тагын нинди
терлек итен куллану тыела?

И.Б.: - Мул џђм ишђк ите,
шулай ук бака, крокодил ите дђ
хђрам.

А.Ђ.: - Ђ крокодил тиресе

Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рахмђтњллаџи њђ
бђракђђтњџ, хљрмђтле "Азан" интернет-радио-
сын тыћлаучылар. Бњгенге тапшыруыбызныћ
кунаклары – Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ "Хђлђл" стандарт комитеты рђи-
се Марат НИЗАМОВ џђм комитетныћ шђригать
бњлеге белгече Илгиз БАЏАУТДИНОВ

белђн нишлђргђ?
И.Б.: - Моћа ислам галимн-

ђренећ ќаваплары шундый:
дућгыз тиресеннђн кала бар-
лык тљр тирелђр дђ эшкђрт-
кђннђн соћ чистара.

А.Ђ.: - Бик књплђрне тагын
шундый сорау кызыксындыра,
ђгђр сыер хђлђл тњгел икђн,
аныћ сљтен эчђргђ ярыймы?

И.Б.: - Ите рљхсђт ителгђн
малларныћ сљтлђре дђ хђлђл,
џђм, киресенчђ, итлђре хђлђл
булмаган терлеклђрдђн ќитеш-
терелгђн  азык-тљлек, ягъни сљт
хђлђл тњгел.

А.Ђ.: - Гади авыл кешесе,
фермер терлекне суйганда
нинди кагыйдђлђрне њтђргђ
тиеш?

И.Б.: - Беренчедђн, терлек
- хђлђл, икенчедђн, ул сђламђт
булырга тиеш, љченчедђн, тер-
лекне чала торган кешенећ
мљселман, ягъни Изге китаплар-
га ышана торган кеше булуы
мђќбњри. Малны суйганда,
"Бисмиллђ - Аллаџу ђкбђр" дип
ђйтеп, (терлек каршында кай-
ралмаган) њткен пычак белђн
њћђчен џђм муен кан тамырла-
рын кисеп ќибђрђлђр. Бу оч-
ракта бљтен санитария-гигиена
кагыйдђлђре, шђригать талђп-
лђре њтђлергђ тиеш, ђгђр пыч-
рак, нђќес элђксђ, бу ит
хђлђлдђн хђрамга ђйлђнергђ
мљмкин.

А.Ђ.: - Ђ механик юл белђн
суелган терлек ите хђлђл була-
мы?

И.Б.: - Бњгенге кљндђ књп
кенђ галимнђр, терлекне меха-
ник юл белђн чалу тыела, дигђн
фикердђ. Хђтта предприяти-
елђрдђ дђ џђр тавыкка аерым
"бисмиллђ - Аллаџу ђкбђр"не
ђйтеп, бары тик кулдан гына су-
ярга тиешлђр.

М.Н.: - Шуны ђйтергђ
кирђк, 2009 елда техник регла-
мент џђм метрологиянећ Феде-
раль агентлыгында теркђлгђн
"Хђлђл" сертификациялђњ сис-
темасы буенча малны кулдан
чалу каралган.

И.Б.: - Ђйтеп њткђнебезчђ,
суйганда терлекнећ њћђче џђм
муен кан тамырлары киселђ, ђ
механик ысул белђн башкарган-
да бу шарт њтђлеп тђ бетмђскђ
мљмкин. Терлекнећ авырлыгы,
муен озынлыгы тљрлечђ булып,
пычак тиешле урынга туры кил-
мичђ, башка љлешлђренђ зыян
китерње бар.

А.Ђ.: - Сез ђйтеп њткђн
азык-тљлек љстђмђлђренђ ђй-
лђнеп кайтасым килђ. Нђрсђ ул
Е љстђмђлђре џђм аларныћ ба-
рысы да тыелганмы?

М.Н.: - Аларныћ исђбе
хђзер 1500 мећгђ ќиткђн! Е
љстђмђлђрне азык-тљлекнећ
саклану вакытын озайту љчен
кулланалар. Ќитештерњче њз
товарын сату љчен тырыша, бе-
лњегезчђ, саклау вакытлары
тљрле. Ул ђле товарыныћ њз-
кыйммђте арзан булуын да
кайгырта, ђ шундый љстђмђлђр
табигый продуктларны алыш-
тыра. Болардан тыш алар дым-

лылыкны саклый, ќитештерњ-
че ризыкныћ тышкы кыяфђте-
нећ матур булуын да кайгырта
бит ђле. Кызганычка, табыш
артыннан, књбрђк товар сату
артыннан куып, шђригать
рљхсђт итмђгђн, кеше организ-
мына зарарлы ђнђ шундый
љстђмђлђр кулланалар. Љстђ-
мђлђрнећ кайбер тљрлђренђ
тукталсак,  аларныћ бљќђклђр-
дђн ясалганы, составында ал-
коголь, хђрам саналган терлек
майлары булганнары, озак ва-
кытлар дђвамында кулланган-
да организмга зарар сала тор-
ганнары бар. Гап-гади жела-
тинны гына алыйк, бњгенге
кљндђ ул нигездђ ите мљсел-
маннарга куллану тыелган тер-
лек майларыннан ясала. Хђлђл
желатин да бар. Кайбер ќитеш-
терњчелђр аны балык сљяклђ-
реннђн, њсемлеклђрдђн ясый-
лар. Иншђ Аллаџ, килђсе елга
бездђ дђ хђлђл желатин ќи-
тештерђ башлаячаклар, аны
азык-тљлеккђ дђ, фармацевти-
када да файдаланып була.

А.Ђ.: - Составында спирт
булган даруларны кулланырга
ярыймы?

И.Б.: - Белгђнебезчђ, Ал-
лаџы тђгалђ спиртлы эчемлек-
лђрне эчњне тыйды. Ђгђр инде
составында спирт булган дару
эчђргђ кушканнар икђн, кеше
аны алмаштыра торганын
эзлђргђ тиеш.

А.Ђ.: - Хђзер сатуда хђлђл
пепси, кола гына тњгел, шђраб,
сыра да бар. Монысына ни
ђйтерсез?

М.Н.: - Без ђлегђ хђлђл пеп-
си, коланы сертификациялђмђ-
дек. Ђ "хђлђл шђраб" сњзтезмђ-
сен куллану бљтенлђй дђ урын-
сыз, чљнки шђраб баштан ук ты-
елган эчемлек. Без моћа тискђ-
ре карыйбыз. Бу эчемлеклђрне
шђраб, виски дип атавыбыз ук,
аларны эчсђк, безне шушы
эчемлеклђрнећ исерткеч ана-

29 ноябрьдђ  "Казан" аг-
росђнђгать паркында икенче
республика "Хђлђл" азык-
тљлек ярминкђсе њтђчђк. Яр-
минкђдђ 60 ка якын ќитеште-
рњченећ хђлђл продукциясе:
ит џђм сљт, кондитер џђм
башка тљр ризыклар сатыла-
чак.

Ярминкђ кысаларында
тљрле мђдђни чаралар, конкур-
слар џђм "Ярдђм" реабилита-

логларын эчњчелђргђ тићлђш-
терђчђк.

И.Б.: - Хђлђл шђраб турын-
да укыгач, мин аны нђрсђдђн
ясыйлар икђн дип кызыксын-
дым. Гадђти шђрабныћ спир-
тын чыгару юлы белђн ясыйлар
икђн, башкача ђйткђндђ, бу
эчемлек баштан ук хђрам бул-
ган.

А.Ђ.: - Куас дигђн рус эчем-
легенђ килсђк…

И.Б.: - Тљрле ќитештерњче-
лђрнећ куасларын карасак,
шуны књрергђ була - кайберлђ-
ренећ составында спирт бар, ђ
кайберлђре спирт катыштыр-
мый. Составында спирт булган
куасны куллану тыела. Ђ менђ
спирт ђчегђндђ барлыкка
килсђ, џђм аныћ књлђме зур
булмаса, мондый куасны эчђргђ
ярый.

М.Н.: - Чљнки куасныћ со-
став љлешлђре хђлђл. Књп бул-
маган књлђмдђ алкоголь кефир-
да, кумыста, икмђктђ дђ бар.

А.Ђ.: - Хђлђл продукция са-
тып алганда нђрсђгђ игътибар
итђргђ кирђк?

М.Н.: Беренче чиратта ри-
зыкныћ тышкы кыяфђтенђ, ка-
бына игътибар итђргђ, составы
белђн танышырга џђм ќитеш-
терњнећ кем тарафыннан конт-
рольлек ителњен карарга кирђк.
Составында тыелган, шикле
компонентлар књрсђгез, андый
азык-тљлекне алмавыгыз хђер-
ле. "Мусульманская", "татарс-
кая" дигђн язуларга килгђндђ,
болар -аерым бер категория
сатып алучыларны ќђлеп итњ
љчен уйлап табылган маркетинг
алымы гына. Без њзебезнећ ко-
митет тарафыннан сертифика-
циялђнгђн товарны гына алыр-
га кићђш итђбез, чљнки "Ха-
ляль"  Россиядђ беренче булып
теркђлде, алар барлыгы алты
гына. Продуктны сертификаци-
ялђњдђ ике оешма - безнећ ко-
митет џђм "Тест-Татарстан"
(стандартизация, метрология
џђм сынаулар уздыру буенча
дђњлђт тљбђк њзђге) катнаша.
Без шђригать књзлегеннђн
хђлђллеген тикшерсђк, "Тест-
Татарстан" аныћ сыйфатын џђм
куркынычсызлыгын карый. Шу-
лай ук ризыкныћ ничек сатылу-
ына да игътибар итђргђ кирђк.
Кайчан хђлђл ризык хђлђл бул-
маганы белђн бергђ сатыла,
бергђ саклана, моћа юл куелыр-
га тиеш тњгел.

А.Ђ.: - "Хђлђл" сертифика-
тын ничек алырга була?

М.Н.: - Бњгенге кљндђ без-
нећ шаџадђтнамђне алган 80
нђн артык предприятие бар.
Шаџадђтнамђне -  без, ђ хђ-
лђлгђ туры килњ сертификатын
"Тест-Татарстан" бирђ.  Бу та-
ныклыкларны алу љчен коми-
тетка хат-гариза белђн мљрђ-
ќђгать итђргђ кирђк. Гаризаны
караганнан соћ без, урынга ба-
рып, чималдан башлап бљтен
ќитештерњ циклын љйрђнђбез.
Ит ризыкларына талђплђр бик
катгый - џђр кошчылык фабри-
касына контролерларыбыз бер-
кетелгђн.

 "АЗАН"
интернет-радиосында

 Алмаз ЂХМЂТЌАНОВ
њткђргђн ђћгђмђдђн
кыскартып алынды

http://radioazan.ru

КАЗАНДА ИКЕНЧЕ "ХЂЛЂЛ" РЕСПУБЛИКА
ЯРМИНКЂСЕ ЊТЂЧЂК

ция њзђгендђ тђрбиялђнњчелђ-
рнећ кул эшлђреннђн књргђзмђ
оештыру да каралган.

Ярминкђне ТР МДН кар-
шындагы "Хђлђл" стандарт ко-
митеты џђм ТР Авыл хуќалыгы
џђм азык-тљлек министрлыгы
оештыра.

Ярминкђ сђг. 8.00-15.00
кадђр Казан шђџђре, Аграр ура-
мы, 2 йорт ("А"залы) адресы бу-
енча булачак.
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СССССТУТУТУТУТУДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТДЕНТЛЛЛЛЛАРЫ ТЉШЕРГЂН СЕРИАЛАРЫ ТЉШЕРГЂН СЕРИАЛАРЫ ТЉШЕРГЂН СЕРИАЛАРЫ ТЉШЕРГЂН СЕРИАЛАРЫ ТЉШЕРГЂН СЕРИАЛ
РЕКРЕКРЕКРЕКРЕКТТТТТОР КЊЋЕЛЕНЂ ХУШ КИЛДЕОР КЊЋЕЛЕНЂ ХУШ КИЛДЕОР КЊЋЕЛЕНЂ ХУШ КИЛДЕОР КЊЋЕЛЕНЂ ХУШ КИЛДЕОР КЊЋЕЛЕНЂ ХУШ КИЛДЕ

Россия ислам институ-
тында ел да  мљселман
мђдђнияте џђм киносы фе-
стивале уздырыла. Аныћ
быелгысы "Мљселман уку
йортларыныћ уку-укыту
эшчђнлегендђ инноваци-
он технологиялђр" дигђн
халыкара фђнни-гамђли
конференция кысаларын-
да барды. Фестивальне ин-
ститут студентлары конфе-
ренция кунаклары љчен са-
убуллашу бњлђге итеп
ђзерлђгђн иде.

Фестиваль њз эшен берничђ
номинациядђ алып барды. РИИ-
ныћ тљрле факультетлары сту-
дентлары аудиториялђрен
њзлђре тђкъдим иткђн иллђр
џђм миллђтлђр стилендђ бизђ-
делђр, милли ризыкларны ђзер-
лђњдђге осталыкларын да
књрсђттелђр. Студентлар њз-

ЕГЕТЛЂР ХАЌГА ВЕЛОСИПЕДТА
БАРЫРГА ЌЫЕНА

Ни љчен алар нђкъ менђ
велосипедны сайланган,
тљрле иллђр аша сђяхђт
итњ куркытмыймы, ният-
лђре ныкмы? Ике
тђгђрмђчле транспортка
утырып, хаќга чыгып
китђргђ тђвђккђллђгђн
тљркемнећ ќитђкчесе Бу-
лат Насыйбуллин ђлеге
сорауларыбызга бик
телђп ќавап бирде.

Булат - Ђлмђт егете. Бњген-
ге кљндђ Г.Плеханов исемендђ-
ге Россия икътисад университе-
тыныћ V курсында укый. Шул ук
вакытта Казанныћ Кабан арты
мђчетендђ мљђзин булып тора.
Унбиш яшьлђрендђ  књћеленђ
кереп оялаган изге телђге, аны
еллар буе озата килгђн. Њсмер
егет ул чагында фикердђшлђр
тапмый. Шулай да хыялны чын-
га ашыру телђге елдан-ел кљчђя
генђ бара. Соћрак Булат њзе ке-
бек уйлаучы иптђшлђрен очра-
та. "Нђкъ менђ вакыт сарыф
итеп, хаќ кылуныћ бљтен тђмен
белеп Аллаџыга метрлап-метр-
лап якынаерга телибез", - ди ул.

Бер карасаћ, 22 яшь - ђле
гомернећ башы гына шикелле,
ђмма тљптђнрђк фикер йљрт-
сђћ, адђм баласы тормышында
ул  икенче, югарырак этапка
књчђ торган вакыт. Нђкъ шушы
этапка Булатныћ џђм аныћ фи-
кердђш дусларыныћ чистары-
нып керђсе килђ. Башта алар
бљтен маршрутларын ачыклап,
картасын, планнарын ђзерлђп,
Кабан арты мђчете имам-хатый-
бы Сђедќђгъфђр хђзрђткђ

лђрен сђхнђдђ дђ сынап кара-
ды. Алар жюри хљкеменђ тљрле
темаларга импровизациялђрен
тђкъдим итеп, актерлык оста-
лыкларын књрсђттелђр.

Институт тормышындагы
бу мљџим чараныћ "тљше" - РИИ
студентлары њзлђре тљшергђн
"Знаковые судьбы" сериалын

тђкъдим итњ булгандыр, мљгаен.
Књктђн йолдыз чњплђмђсђлђр
дђ, беренче беленнђре тљерле
чыкмады яшьлђрнећ.

Мђртђбђле жюриныћ рђисе
итеп "Татаркино" директоры
урынбасары Рђис Садриев чакы-
рылган иде. Аныћ белђн бергђ
студентларныћ эшлђрен "Татар-

кино"ныћ бњлек начальнигы
Ирина Ульянова џђм Пятигорск
дђњлђт лингвистика университе-
тыныћ кљнчыгыш теллђре џђм
мђдђнияте кафедрасы мљдире
Ибраџим Ибраџимов бђялђде.
Шулай итеп, "Милли кием џђм ка-
бинетны бизђњ" номинация-
сендђ лингвистика командасы

ќићде, икътисадчыларныћ сте-
на газетасы ић яхшысы дип та-
былды, ђ кулинария сђнгатендђ
"Тђхфиз" командасына тићнђр
булмады. "Ректорныћ махсус
призы"н Рђфыйк Мљхђммђтшин
"Знаковые судьбы" сериалын
тљшерњче тљркемгђ тапшырды.

Islam-Today

књрсђткђннђр. Аныћ фатихасын
алганнан соћ, Татарстан мљфтие
янына килгђннђр. Ђлеге идея
Камил хђзрђт Сђмигуллин тара-
фыннан да яклау тапкан,
кљченнђн килгђнчђ ярдђм
итђргђ ышандырган.

Хђзерге вакытта егетлђр
сђфђр юлларын планлаштыра-
лар. Сугыш кагылмаган иллђр
аша барырга  исђплилђр. Мар-
шрут ђзерлђнеп беткђннђн соћ,
Диния нђзарђтенђ тапшырачак-
лар. Нђзарђт хуплый икђн, ул ва-
кытта инде ђзерлек тулысынча,
бар кљченђ башланачак. Тљрле
иллђр чиген узганда, виза  кыен-
лыклары килеп чыкмас, дип
љметлђнђ яшьлђр.

- Булат, кайбер мђгълњмат
чараларында, хаќ кылу кыйммђт-
лђнде, яшьлђр шућа књрђ велоси-
педта барырга мђќбњр, дигђн ке-
бегрђк мђгълњмат  таралды. Вело-
сипедта мљкатдђс сђфђрне баш-
кару, киресенчђ, кыйммђткђрђк
тљшђ торгандыр ул.

- Ђлбђттђ шулай. 80 шђр
чакрым њтсђк (ике тапкыр ял
итеп), без 88 кљн юлда булачак-
быз дигђн сњз. Шуны аћласын-
нар иде: монда финанс ягы
мљџим тњгел. Максатыбыз - баба-
ларыбыз кебек хаќ кылу. Алар
хаќга ќђяњ дђ, атта да барган-
нар. Ђ велосипед бу ике тљрне
берлђштерђ: физик яктан да
хђрђкђтлђнђсећ, шул ук вакыт-
та атка атланган сыман утырып
та барасыћ.

Тљркемдђ Шамил исемле
тагын бер татар егете бар. За-
манында аныћ бабасы Россия
мљселманнарын  изге  ќир-
лђргђ ќђяњлђп алып барган

дин эшлеклесе булган. Шамил
љчен бу изге гамђл, њзенђ књрђ
символик мђгънђгђ дђ ия икђн
ђле.

Егетлђр сђфђр вакытында
юл вакыйгаларын бђян иткђн
фильм эшлђргђ дђ ниятлђп то-
ралар. Тљркемдђ режиссер-опе-
ратор да булачак. "Аллаџыга
якынаю юлы" дигђн фильмныћ
сценариен ђзерли дђ башлаган-
нар инде. "Башкаларга, мљсел-
маннар Аллаџ юлында бер-
лђшсђлђр, телђсђ нинди авыр-
лыкларны да ќићеп чыгачак-
лар, дигђнне књрсђтђсебез
килђ",  - ди Булат.

Сњз дђ юк, Хаќ кылу рухи
ђзерлек талђп итђ, ђ менђ вело-
сипедта 5000 чакрымнан ераг-
рак юлга ниялђп чыгу љчен сђла-

мђтлек тђ кирђк бит ђле. "Без,
ђлбђттђ, физик яктан ђзерлђнђ-
чђкбез, - ди егетлђр. - Ђмма мон-
да ић мљџиме - рухи ђзерлек.
Ђгђр дђ ниятлђребез изге,
дљрес икђн, Аллаџы Тђгалђ
безгђ бу эшне башкарып чыгар-
га насыйп итђр!"

2015 елныћ 25 июнендђ
егетлђр Болгардан кузгалырга
ниятлилђр. 10 сентябрьгђ бил-
гелђнгђн урынга барып ќи-
тђчђклђр. Егетлђрнећ маршрут-
лары Ђзербайќан, Иран, Књвђйт
аша њтђчђк. Интернет челтђ-
рендђ махсус сайт ачып, шунда
алар юлъязмаларын урнашты-
рып барырга ќыеналар.

 Мљршидђ КЫЯМОВА,
        intertat.ru

Россия
мљселман
яшьлђре

берлегенећ
Тљмђндђ
филиалы
ачылды

Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин
Тљмђнгђ эшлекле сђфђре
кысаларында мљселман
яшьлђре белђн аралаш-
ты. Очрашу вакытында
тљбђк яшьлђре њзлђрендђ
Россия мљселман яшьлђ-
ре берлеге вђкиллеген
булдыру телђген ќиткер-
делђр.

Ђлеге берлек ќитђкчесе
Марсель Сабиров сњзлђренђ ка-
раганда, Тљмђн бњлеген ќитђк-
лђргђ Зљфђр Мљхђммђтшин
сайланган. "Берлекнећ максаты
Россия књлђмендђ актив мљсел-
ман яшьлђрен туплаудан гый-
барђт. Без яшь буынны традици-
он ислам кыйммђтлђрендђ
тђрбиялђњ ягында. Шулай ук Та-
тарстан џђм башка тљбђк мљсел-
маннары арасында њзара хезм-
ђттђшлек итњне њстерергђ тели-
без. Яшьлђр арасында сђламђт
яшђњ кануннарын пропаганда-
лыйбыз, ислам кыйммђтлђре
нигезендђ тормыш алып барыр-
га чакырабыз. Берлек филиалы
барлыкка килњ Тљмђн тљбђге
мљселман яшьлђренђ њсђргђ,
максатларын тормышка ашы-
рырга књбрђк мљмкинлеклђр
бирер дип ышаным", - диде Мар-
сель Сабиров.
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Хатларыгызны  Диния нђзарђтенђ(Лобачевский ур., 6 нчы йорт)
яисђ  naubahar67@list.ru  адресы буенча ќибђрђ аласыз

Мђрьям белђн без татар теле курсларында таныш-
тык. Элек чиркђњгђ йљргђн рус кызы моннан берничђ ел элек
ислам динен кабул иткђн икђн. Њзе турында ул менђ нилђр
сљйлђде.

"Шђригать кушканча яшђњ - бик аћлаешлы, ќићел тор-
мыш, дип саныйм мин. Исламда хатын-кыз бик хљрмђтле,
аныћ хокуклары якланган, Аллаџы тђгалђ каршында да ђќер-
саваплары књп. Мин ђле књптђн тњгел генђ, гап-гади
нђрсђлђрне дђ аћламыйча, башкалар кебек яши џђм уйлый
идем. Бар да њземнђн, њз тырышлыгымнан, алдыма куелган
хыялларымнан тора, янђсе. Бљтен дљньяви максатларга да
ирешелгђн: ир, бакча, машина. Ђмма Илаџи Зат, мин
белмђгђн, бары тик барлыгын тоемлаган гына тормыш ту-
рындагы уйлар мића беркайчан да тынгылык бирмђде. Шућа
да џђрвакытта эзлђнњдђ идем. Рус миллђтеннђн булганлык-
тан, ђнием мине сабый чагымда ук чукындырган, шућа књрђ
чиркђњдђ ќаныма - тынычлык, сорауларыма ќавап табар-
мын, дип уйладым. Кызганычка, бђлки, бђхеткђдер, сораулар
тагы да артты џђм ешайды гына.

Аллаџы шулай кушкандыр инде, ирем дђ дин белђн кызык-
сынып китте. Ул татар кешесе, хакыйкатьне исламнан эзли
башлады. Алган гыйлемнђрен минем белђн дђ бњлешђ, кићђшђ
иде. Бервакыт кинђт кенђ айнып киткђндђй булдым, ничђ
еллар буе мине дулкынландырган, борчыган сорауларга ис-
ламда ќаваплар бар икђн бит.  Ђлхђмдњлиллђџи, иремђ бик
рђхмђтлемен. Ул мине йомшаклык белђн, мђќбњрилђмичђ ис-
лам диненђ алып килде. Тугыз ел буе балабыз булмаган иде, 5
вакыт намазга баскач, Аллаџы тђгалђ безгђ биш ел эчендђ 3
бала бњлђк итте. Хаќга бару џђм гыйлем алу мљмкинлеге бир-
де.

Аллаџыныћ берлегенђ ышанмый торып, кеше књћеленђ
тынычлык таба алмый. Џђркайсыгызга озын-озакка сузмый-
ча, югалтуларсыз гына шушы дђрђќђлђргђ ирешергђ насыйп
итсен".

Элдар МИРЗАГАЛЛЂМОВ

МИНЕ ИСЛАМГА
ИЛТКЂН ЮЛ

 ТЊБЂТЂЙ
КИГЂН МАЛАЙ
Тњбђтђй кигђн бер малай,
Моћлы азанны ишеткђч,
Намазга соћарам, диеп
Кљн дђ йљгерђ мђчеткђ.

Ђ кичлђрен шушы малай
Коръђнен ала кулына,
Шул чак ђллђ нђрсђ була -
Бљтен дљньясы тын кала.

Ђти, ђни, ђби, бабай...
Тын да алмый аны тыћлый;
Нђни, ђмма нык иманлы
Тњбђтђй кигђн бу малай.

ЙЉРЂГЕЋДЂ
АЛЛАЏ

БУЛСЫН...
Саф хислђр, изге ниятлђр
Туып тора књћелдђ,
Аллаџка мђхђббђт булгач,
Йљрђгећнећ тњрендђ.

Изге юлларда йљрергђ
Язсын безгђ бњген дђ,
Хђлђл ризык кына булсын
Табыныбыз тњрендђ.

Авырлыклар артта калсын -
Аллаџтан шуны сорыйк.
"Ныклы иман, бђхет-тђњфикъ
бир", - диеп дога кылыйк.

 Ленур ИКСАНОВ

ЂЛМЂТТЂН БАЕП КАЙТТЫК
Татарстан мљселманна-

ры Диния нђзарђтенећ баш ка-
зые Ќђлил хђзрђт Фазлыев
мљгаллимнђргђ Ђлмђт ягына
сђяхђт кылырга тђкъдим яса-
гач, бик телђп ризалаштым.
Без туп-туры књренекле
мђгърифђтче-галим Ризаэд-
дин Фђхретдиннећ мирасын
љйрђнњгђ џђм аны белем џђм
тђрбия бирњ процессында кул-
лануга багышланган чарага -
галимнећ туган авылы Кичњ-
чатка юл алдык. Ризаэддин
хђзрђт хезмђтлђреннђн
дђреслђрдђ даими файдалан-
сак та, аныћ туган авылын, ул
яшђгђн нигезне беребезнећ дђ
књргђне юк иде.

Мђктђпнећ мђџабђт би-
насы чиста-пљхтђ ишегалла-
ры белђн  ерактан балкып,
њзенђ дђшеп тора. Ишеклђрне
ачып керњгђ милли киемдђге
ягымлы йљзле малайлар, кыз-
лар каршы алды. Кулларында
пешерњ серен бары ђлмђт-
лелђр генђ белгђн татлы ба-
вырсак. Балаларныћ књћеллђр-

не айкарлык матур чыгышла-
рыннан соћ тњргђ узып,
мђктђп белђн танышабыз.
Бай як шул, ќиџазланышы, би-
зђлеше зђвыклы.

Очрашуга Ђлмђт районы
имам-мљхтђсибе Фђџим хђз-
рђт Ђхмђтќанов, авыл има-
мы, мђгариф бњлеге хезмђткђ-
рлђре, районныћ тел, ђдђбият,
ђхлак мљгаллимнђре дђ килгђн
иде. Мђктђп белђн танышкач,
6 нчы сыйныфка ачык дђрескђ
кердек. Диварга галим портре-
тын џђм: "Кешенећ ић олы бай-
лыгы акыл, гыйлем џђм ђдђпле-
лек",- дигђн канатлы гыйбарђне
язып элгђннђр. Китаплар
књргђзмђсендђ Ризаэддин мул-
ланыћ ђле без књрмђгђн китап-
лары белђн танышу бђхетенђ
дђ ирештек. Тел-ђдђбият укы-
тучысы Рђсимђ Минсђгыйрь
кызыныћ дђресеннђн њзебез
љчен кызыклы мђгълњматлар
алу белђн генђ чиклђнмичђ, укы-
ту-тђрбия процессында кулла-
нылган яћа технологиялђр
белђн дђ таныштык. Сљйлђшњ

тњгђрђк љстђл артында дђвам
итте. Мђктђплђрдђ ђхлак
дђреслђре укытуныћ чишмђ
башында торган Бљрбаш
мђктђбе директоры Гњзђл Ба-
риеваныћ осталык дђресе
књрсђтње очрашуга ямь
љстђде.

Бу тљбђкнећ њзгђ нигъмђ-
тлђре белђн сыйлангач, Риза-
эддин Фђхретдиннећ музей-
йортына юнђлдек. Каршыбыз-
да гап-гади борынгы авыл  ље.
Туган нигезлђрне искђ тљше-
реп, књћеллђрне сагыш сара.
Тын гына эчкђ узабыз. Сљбха-
налла! Каршымда республика-
да даими њткђрелњче Ризаэд-
дин Фђхретдин укуларында
танышкан филология фђн-
нђре кандидаты Дилђрђ Гыйм-
ранова басып тора!

Музей эшчђнлеге минем
љчен аеруча кызыклы. Караду-
ган мђктђбенђ кайтып эшли
башлагач, 1976 елда мђк-
тђптђ Муса Ќђлил музее
тљзеп, аны ун ел буе ќи-
тђклђгђн идем. Ђ Кичњчатта

музей 1995 елда ачылган. Џђм
тирђ-якныћ гына тњгел, бљ-
тен районныћ ђхлак тђрбия-
се њзђгенђ ђверелгђн. Музей
эшчђнлеген ќђелдерњ љчен бер
генђ мљмкинлекне дђ кулдан
ычкындырмаска тырыша мон-
дагы хезмђткђрлђр. Ђллђ ничђ
тљрле грант кына отканнар.
Иганђчелђр дђ нык ярдђм итђ
икђн. Залларга 300 дђн артык
экспонат куелган булса, фонд-
та 4 мећнђн књбрђк эшкђртђ-
се, љйрђнђсе хђзинђ тупланган.
Безне ић гаќђплђндергђне - Ри-
заэддин мулланыћ нђсел
шђќђрђсен яктырткан зал ур-
тасындагы агач булды.

Ризаэддин Фђхретдиннећ
мирасын танытуда књп эш-
лилђр ђлмђтлелђр. Хђтта
Мђскђњдђ, Кызыл мђйданда
мђскђњлелђрне, килгђн кунак-
ларны хђзрђтнећ хезмђтлђре
белђн таныштырып, бер
атна басып торган Дилђрђ
Габделкави кызы. "Янымнан
кеше љзелмђде, русчага
тђрќемђ ителгђн китапла-

рын сорап аптыраттылар", -
дип сљйлђде ул.

Ђлмђтнећ Ризаэддин
Фђхретдин исемендђге ќа-
мигъ мђчете безне кабатлан-
мас архитектурасы, зурлыгы
белђн таћ калдырды. Бу гаќђп
бинада икенде намазын укып
мђдрђсђгђ барып, анда кызлар
џђм ир балалар мђдрђсђлђрен-
дђге уку, яшђњ шартлары
белђн таныштык...

Бер кочак тђэсирлђр, кый-
ммђтле мђгълњматлар, белем
џђм књчтђнђчлђр тљяп кайт-
тык без бу сђфђрдђн. Аны оеш-
тырган Ќђлил хђзрђткђ, рай-
он хакимияте ќитђкчесе Ра-
мил Нотфуллинга, мђгариф
бњлеге башлыгы Алия Юныс кы-
зына џђм, ђлбђттђ, ђлмђт-
лелђргђ барлык мљгаллимнђр
исеменнђн рђхмђтебезне
ќиткерђм.

Ђминђ
МЉХЂММЂТЌАНОВА,

Балтач районы, Шубан
мђктђбенећ ђхлак

мљгаллимђсе

ЯШЬЛЂР КЉНЕНЯШЬЛЂР КЉНЕНЯШЬЛЂР КЉНЕНЯШЬЛЂР КЉНЕНЯШЬЛЂР КЉНЕН
БИЛГЕЛЂП ЊТТЕКБИЛГЕЛЂП ЊТТЕКБИЛГЕЛЂП ЊТТЕКБИЛГЕЛЂП ЊТТЕКБИЛГЕЛЂП ЊТТЕК

Диннђренђ, миллђтлђренђ,
сђяси карашларына карамыйча,
бљтен дљнья яшьлђрен изге
гамђллђрдђ берлђштерђ торган
бер кљн бар - Бљтендљнья яшьлђр
кљне дип атала ул. Бу кљнне Татар-
стан яшьлђре дђ билгелђп њтђ.
Бђйрђм чарасыныћ быелгысы Ка-
занда Муса Ќђлил музеенда
узды. Џђм бу очраклы гына тњгел.
Яшьлегендђ Муса Ќђлил дђ шат
књћелле, ќырга-моћга оста ђйдђп
баручы студент џђм бик шђп ша-
гыйрь булган. Безнећ кичђ дђ та-
лантлы яшь шагыйрь Булат Ибра-
џимов белђн аралышып узды.
Шигырьлђр яћгырады, сљйлђшњ
сђнгать, иќат турында барды. Бу-
лат књптђн тњгел генђ "Балык теле"
исемле шигырьлђр ќыентыгы
бастырып чыгарган икђн. Китап
чыгару авыр џђм ќаваплы, ђмма
шатлыклы вакыйга. Шул ућайдан
ул  яшьлђргђ иќаты, ќыентык чы-
гару љстендђ ничек эшлђве, ярат-
кан шагыйре Џади Такташ шигъ-
риятенђ мљнђсђбђте турында
сљйлђде. Муса Ќђлил иќатына
тукталып: "Шигырьлђрен укыган-
да ул чын патриот, сынмас рухлы,
горур кеше булып књз алдына ки-
леп баса", - диде.

Кичђнећ тагын бер кунагы -
биюче, ќырчы, нђфис сњз остасы,
шуныћ љстенђ Г.Ибраџимов исе-
мендђге тел, ђдђбият џђм сђнгать
институты аспиранты Гљлнара
Хђйруллина булды. Гљлнара 3

яшеннђн бирле сђхнђдђ икђн,
ќырларыннан диск чыгарган,
бию студиясен тђмамлаган, юга-
ры уку йортында актерлык
џљнђрен њзлђштергђн, "Татар
кызы" исемен яулаган  кыз. "Џђр
кеше сђлђтле, бары тик эзлђ-
нергђ, тырышырга гына кирђк", -
дип яшьлђр књћеленђ љмет салды
ул. Аннары Муса Ќђлилнећ ић
яраткан шигырьлђрен укып
књрсђтте, ќырлар башкарды.

Татарстанныћ халык артисты
Мићгол Галиев њзенећ чыгышын
матур џђм моћлы ќыр белђн
башлап ќибђрде:

Сорыйм синнђн мића,
                                            Раббым,
Шул дњрт нђрсђне насыйп ит:
Бере - гыйлем, бере - гамђл,
Бере - саулык, бере иман.

Ќырдагы: "Раббым, исђн
чакта ќирдђ изгелек кылырга
мљмкинлек бир", -  дигђн сњзлђр
Мићгол абыйныћ томыш девизы-
на ук ђверелгђн инде. Татар хал-
кы бљтен дљнья буйлап сибелгђн
џђм бљтен яктан њрнђк булып
яши, дип саный ул. Мићгол абый-
ныћ њзен эзлђп, анда укырга дип
Россиянећ џђм дљньяныћ тљрле
почмакларыннан килђлђр.
"Сђнгать, моћ аша кешелђрнећ
књћелен ќылытасым килђ", - ди
халкыбызныћ яраткан ќырчысы.

Илсљяр ГАБИТОВА
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Имам ђш-Шђџрестани (џиќри
белђн 479-548 нче еллар / милади
белђн 1087-1154 нче еллар) болай
дигђн: "Шуны бел: књп сђлђфлђр
Аллаџы тђгалђне гыйлем, кодрђт,
тормыш, ихтыяр, ишетњ, књрњ џђм
сљйлђм сђлђтлђре, рђхимлелек,
куђт кебек, баштан ук бакый сый-
фатлар белђн тасвир иткђн.

Лђкин аныћ асыл џђм гамђл сый-
фатларын аермаганнар. Алар Аллаџы-
ны, шулай ук, "ђл-йђдђйн", "йђд", "гђйн"
кебек хабђрия сыйфатлары белђн дђ
тасвир иткђн, лђкин аларныћ аллегорик
мђгънђгђ ия икђнлеген аћлатмаган. Бу
сыйфатлар турында сљйлђгђндђ алар:
"Болар - хабђрия сыйфатлары", - дигђн".
(Хабђрия сыйфатлары - аларныћ булуын
аћ белђн аћлап булмый, аны бары
Коръђн џђм Сљннђт аша гына аћлап
була. Мђсђлђн, "йђд" сыйфаты - сњзгђ-
сњз тђрќемђдђ "кул" дигђнне аћлата, ђ
"њђќџ" сыйфаты - "йљз" дигђнне. Шућа
књрђ дђ аларны, туры мђгънђсендђ,
сњзгђ-сњз аћлау дљреслеккђ туры килми.
Ђгђр дђ шул рђвешчђ аћлатсак, без Ал-
лаџы тђгалђнећ тђн љлешлђре бар дип
књрсђтђбез).

Мљгътђзилилђр сыйфатларны ин-
кяр иткђн, ђ сђлђфлђр аларныћ барлы-
гын дђлиллђгђн. Сђлђфлђрне - сыйфат-
чылар дигђннђр, ђ мљгътђзилилђрне -
могаттыйльлђр. Кайбер сђлђфлђр Алла-
џыны тасвир иткђндђ тђшбиџ чиген
узып киткђн, алар Аллаџы тђгалђне баш-
лангычы булган сыйфатлар белђн тас-
вир иткђн. Аларныћ кайберлђре Аныћ
гамђллђре књрсђткђн сыйфатлар белђн
чиклђнгђн. Хабђрия сыйфатлары буен-
ча сђлђфлђр ике тљркемгђ бњленгђн.

Кайбер сђлђфлђр бу сыйфатларны
аллегорик аћлатканда, ул сњзлђр кић
кулланылышта нђрсђ аћлатса, сыйфат-
ларга да шул ук мђгънђне салып аћлат-
кан. Кайбер шђрехлђњчелђр тђэњилдђн
баш тарткан: "Без шућа инанганбыз: Ал-

лаџыга охшаш берни дђ юк, Аллаџы
тђгалђ яратылганнарныћ берсенђ дђ
охшамаган, бер генђ яратылган зат та
Аллаџыга охшамаган. Без моћа инанган-
быз џђм: "Ул - Аллаџы Гарешкђ истива
кылды", - аятендђ (Коръђннећ кайбер
тђфсирлђрендђ: "Аллаџы Гареш љстенђ
утырды", - дип шђрехлђгђннђре дђ бар)
килгђн ул сњзнећ ("истива" сњзенећ)
нђкъ менђ нђрсђ аћлатуын без белми-
без џ. б." - дигђннђр.

Алар, янђ: "Без бу аятьлђрнећ
тђфсирлђрен белергђ тиеш тњгелбез,
лђкин, Аћа тићдђшкђ илаџ китермичђ,
Аћа охшаш башка берни дђ булмавына
инанып, без аларны ничек бар шулай ка-
бул итђргђ тиешбез", - дигђн.

Шуннан соћгы чорныћ кайбер га-
лимнђре: "Аларны туры мђгънђсендђ
аћларга кирђк", - дип ђйткђн џђм шуныћ
белђн тђшбиџкђ батканнар, шул
рђвешчђ сђлђфлђргђ каршы килгђннђр.
Тђшбиџ барысы љчен булмаса да, бу -
яџњдилђргђ хас књренеш булган. Анна-
ры - бу чиктђн чыккан шигыйларга да
хас сыйфат булган. Алар њзлђренећ кай-
бер имамнарын илаџилаштыра башла-
ган. Сђлђфлђр арасында мљгътђзи-
лилђр џђм мљтђкђллимнђр килеп чык-
кач, кайбер рафидыйлар, њзлђренећ чик
позициялђрен ташлап, мљгътђзилђче-
леккђ књчкђн. Ђ кайбер сђлђфлђр туры
мђгънђсендђ, сњзгђ-сњз аћлау нђтиќђ-
сендђ, тђшбиџкђ баткан.

Тђэњил эшлђмђгђн, тђшбиџкђ дђ
якынлашмаган сђлђфлђргђ килгђндђ
исђ, алардан Малик ибне Ђнђсне (Ал-
лаџы аћардан разый булса иде!)
књрсђтергђ була. Ул болай дигђн: "Исти-
ва - мђгълњм, ничеклеге - тђќџњл, ђ аныћ
турында сорашу - бидгать". Суфьян ђс-
Сђњри, Дауд ибне Гали ђл-Ђсфђџани џђм
аћа тђкълид иткђн башка галимнђр дђ
бу мђсьђлђгђ шундый ук карашта бул-
ган" [ђш-Шђџрестаниныћ сњзлђре
тђмам].

Ул тагын тњбђндђгелђрне ђйткђн:
"Кайбер чиктђн тыш шигыйлар џђм

ђсхђбел-хђдис (хђшђвилђр) Аллаџыны
ул яратканнарга ачыктан-ачык тићлђш-
тергђн. Алар њзлђренећ табыну объек-
тыныћ "кыяфђте, аерым бер љлешлђре,
ђгъзалары бар, Ул бер урыннан икенче
урынга књчђргђ, утырып торырга, матди
расланырга сђлђтле; аларныћ Раббысы
њзе яраткан затка физик яктан кагылып,
тиеп карарга сђлђтле" дилђр. Шућа игъ-
тибар итегез: мњќђссим мђзџђбенђ ба-
рысыннан да ныграк Ибне Тђймия ча-
кырган. Аныћ китаплары шундый
ђйберлђр белђн тулы. Ул: "Аллаџыныћ
физик ђгъзалары бар, ул Њзе яраткан
затка физик яктан кагылып карарга
мљмкин, ул бер урыннан икенче урынга
књчђ ала, Гарештђ утыра", - дип раслый.
Ибне Тђймия буенча, Аллаџы - тђнгђ,
гђњдђгђ ия, Ул пространствода бар як-
лардан да, бар юнђлешлђрдђ дђ
чиклђнгђн (Кара: "Ђл-Кђшф ђс-Сагир")".

Дауд ђл-Ќђвђрибидђн (мњќђссим)
тапшыралар: "Без: "Аллаџыныћ, сакал
џђм ќенси ђгъзалардан тыш, калган ба-
рысы да бар", - дип ђйтђбез". Аларныћ
кайберлђре: "Аллаџы, ул  - аерым бер
љлешлђрдђн, ђгъзалардан, ит џђм кан-
нан торган тђн, лђкин, башка тђннђр ке-
бек тђн тњгел, аныћ ите џђм сљяклђре -
башка тљрле, Ул яраткан затларныћ ит-
лђре, сљяклђре кебек тњгел", - дигђн.

Имам ђш-Шђџрестани аннан килеп
болай дигђн: ""Истива", "њђќџ" џђм,
Коръђндђ булган, шућа охшаш башка
сњзлђргђ килгђндђ, алар бу сњзлђрне
туры мђгънђсендђ, сњзгђ-сњз аћлаган,
ягъни аларны тђннећ бер љлеше
мђгънђсендђ кулланылганча кабул
иткђн. Ђ бу исђ - Ђџлес-сљннђттђ "сњзгђ-
сњз" мђгънђсе салынган ђйбер њзе инде,
ягъни ќисемнђрнећ реальлегенђ кагы-
ла торган тљшенчђ. Без, барыбыз да,
тђннђн џђм ќаннан торабыз, бу дљнья-
да тђн аспекты ќан аспектыннан
љстенрђк йљри. Тђннећ љч њлчђме бар.
Ђшгарилђр, шулай ук, бер њлчђмгђ ия
булган ђйберлђрне дђ тђн дип атаган. Ђ
без барысы да кабул иткђннђргђ таянып

эш итђрбез. Бу дљньяда без кулланган
сњзлђрнећ књбесе матди, ќисми мђгъ-
нђгђ ия. Сњзне кулланганда уйга ић бе-
ренче аныћ ќисмилеге белђн бђйле
мђгънђсе килђ, чљнки ул тирђ-яктагы
чынбарлык белђн ныграк бђйле. Бу
безгђ - кешелђргђ - мљнђсђбђттђ шулай.

Лђкин без, Аллаџыга карата
мљнђсђбђттђге ђйберлђрне караганда,
Аныћ кодрђте џђм бљеклеге турында
сљйлђргђ телђгђндђ, аныћ љчен нинди
сњзлђр кулланырга тиеш соћ? Њзебез
џђрвакыт кулланган сњзлђрне тњгелме-
ни? Коръђн гарђп телендђ ићдерелмђ-
гђнмени? Лђкин без шуны аћларга тиеш:
сњзлђрнећ кешелђрнећ табигатенђ ка-
рата кулланылган мђгънђлђрен Раббы-
бызга карата да куллануны аћыбызда
књз алдына да китерергђ мљмкин тњгел.
Сњз аннан килеп чыккан ђйбер
мђгънђсендђ дђ кулланылырга мљмкин,
аннан тыш, књчермђ мђгънђдђ дђ. Кай-
бер сњзлђрне аћлатканда Ђџлес-
сљннђттђ шул юлны алдылар да инде, бу
- тђэњил дип атала. Бу ысулныћ асылы
шунда: сњзне њзебезгђ карата кулланган-
да без аћлаган мђгънђсе аны Аллаџыга
карата кулланылгандагы мђгънђсеннђн
аерыла. Ђгђр без бу вакытта аларныћ
мђгънђлђре бер њк дип исђплђсђк, без
мљшђбиџ булабыз. Бу - тел, логика,
шђригать кагыйдђлђренђ туры килђ,
бер генђ акыллы кеше дђ моћа каршы
килђ алмый. Мњќђссимгђ килгђндђ исђ,
алар сњзлђрнећ њзебезгђ карата куллан-
ган мђгънђлђрен Аллаџыга карата да
куллана башлаган, нђкъ менђ шуныћ
аркасында алар тђќсим џђм тђшбиџкђ
баткан. Имам ђш-Шђџрестани бу момен-
тны ќентеклђп аћлата: сњзлђрнећ ић
беренче уйга килђ торган "туры"
мђгънђсен (ђ бу аныћ ќисми мђгънђсе)
без аны Аллаџыга карата кулланганда
инкяр итђргђ тиешбез.

Сђид Фуданыћ "Анализ
современного состояния

шариатского знания"
китабыннан (Мђскђњ, 2012)

Алар фикеренчђ, бар бу
дљнья дњрт элементтан (барлык
ђйберлђрнећ џђм табигать књре-
нешлђренећ нигезендђ ята тор-
ган кисђклђрдђн - Ред.): утныћ эс-
селегеннђн, џаваныћ суыклыгын-
нан, ќирнећ корылыгыннан џђм
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суныћ сыек матдђ булуыннан бар-
лыкка килгђн.

Шулай дип ђйтњчелђргђ без
болай дибез: "Барыбыз да Гарђб-
стан кебек эссе якларда њсемлек-
лђрнећ, агачларныћ, болыннар-
ныћ - кышын яшђрњен, ђ ќђен -

ныћ бер њк шартларда тљрле сый-
фатларга ия булуына игътибар
иткђндђ, аларда Кодрђтле Иќат-
чыбыз барлыкка китергђн про-
цессныћ барлыгын књрергђ
мљмкин. Без, шулай ук, бер њк
ќирдђ, бер-берсе янында гына
њскђн агачлардагы ќимешлђр-
нећ исе, тђме, тљсе аерылып тору-
ын да књрђ алабыз. Ђ бит матери-
алистлар ђйткђн ул ут, џава, ќир
џђм суныћ тђэсире бер булган бу
ќирдђге ул агачларныћ џђр
књзђнђгенђ дђ бер њк тљрле. Коръ-
ђни-Кђримдђ болай диелгђн:

"Аллаџ шулай тљзегђн:
ќимеш бакчалары, игеннђр,
икешђрлђп вђ ялгыз њскђн

кибеп, корып кљюлђрен књрђбез,
ђ фасоль  кебек башка кузаклы-
лар анда ќђен дђ корымый џђм
кипми. Ђгђр алар барысы да шул
дњрт элемент тђэсирендђ барлык-
ка килгђн табигать ќимешлђре
булса, бу њсемлеклђрнећ ђлеге
очракта "њз-њзлђрен тотышы" бер
њк тљрле булган булыр иде. Ягъ-
ни, алар бер њк шартларда, бер њк
вакытта барлыкка килеп, бер њк
формада булыр џђм бер њк закон-
чалыклар буенча њсђр џђм яшђр
иде. Лђкин, бу - алай тњгел. Бер њк
шартларда тљрле њсемлеклђр
тљрле формада, тљрле законча-
лыклар буенча њсђ, њз-њзлђрен
тљрлечђ тота. Аллаџ яралтканнар-

"Бљтен дљньяны юктан бар иткђн Аллаџныћ булуына
дђлиллђр бармы?" дип сораучыларга без тњбђндђгечђ
ќавап бирђбез: "Аныћ иќат ќимешлђре булуы ул - њзе
њк аларны иќат иткђн Останыћ булуына дђлил". Мате-
риалистлар, натуралистлар, дђџрилђр  тере организм
барлыкка килгђн эмбрионныћ  башлангыч ноктасы юк,
шулай ук њсемлек тишелеп чыга торган орлыкныћ да
башлангыч ноктасы юк дигђн версияне (аћлатмаларныћ
берсен - Ред.) алга сљрђ.

хљрмђ агачлары - барчасы бер
су белђн сугарыла. Тик ашауда
тђме белђн берсен икенче-
сеннђн артык кылырбыз. Га-
кылларын эшлђткђн кешелђр
љчен бу нђрсђлђрне яралтуда
Аллаџныћ берлегенђ, ђлбђттђ,
дђлиллђр бар" "(Рђгыд Књк
књкрђњ); 13/4)".

Ђбу Мњгин ђн-Нђсђфинећ
"Бђхрел-Кђлам"

китабыннан (Ул Ђџле
сљннђт вђл-ќђмђгатьнећ

(матуриди гакыйдђсе)
илаџият фђне буенча тљп

китапларыныћ берсе)
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Татарстанныћ танылган
рђссамы Равил Заџидуллин уз-
ган гасырныћ туксанынчы елла-
рыннан бирле шђмаиллђр иќат
итђ. "Казан сынлы сђнгать учи-
лищесында белем алганда бер
дустым мића гарђп грамматика-
сы китабын бирде. Шул китап бу-
енча њзлегемнђн гарђпчђ укыр-
га љйрђндем. Соћыннан мђдрђ-
сђдђ уку-язу курсларында бе-
лем алдым", - дип сљйли Равил
ђфђнде иќатыныћ шундый юн-
ђлеш алуы турында. 1990 елда
ул њзенећ пыялага майлы буяу-
лар белђн язылган беренче
ђсђрен - "Авыл мђчете белђн
шђмаил"не иќат итђ. Бу ђсђрне
"Хђзинђ" милли сђнгать галере-

Салкын пыяланы
ќылытырлык гљллђр

ясыныћ даими књргђзмђсендђ
књрергђ була. Ђ башкалабызныћ
1000 еллыгы ућаеннан игълан
ителгђн бђйгедђ аныћ югарыда
очучы ирекле кошны хђтер-
лђткђн Казан шђџђре каллигра-
фик эмблемасы икенче урынга
лаек дип табыла.

"Яћа гына тђмамланган кар-
тинам - "Таш мђчет" дип атала. Бу
картананы язарга шушы иске
мђчетнећ матурлыгы илџам
бирде", - ди рђссам. Мића калса,
Равил Заџидуллин Казан мђчет-
лђрен киндергђ сурђтлђњдђн
кала, аларныћ интерьерларын
да искитђрлек эчтђлектђ эшлђп
чыга алырлык профессиональ
рђссам.

Равил Заџидуллинныћ оста-
ханђсендђ Изге Коръђн аятьлђ-
ре язылган шђмаиллђре янына
пыялага шђмаил язу техникасы
алымы белђн эшлђнгђн чђ-
чђкле-бизђкле иќат ђсђрлђре
дђ тезеп куелган, моныћ белђн
ул даими тљстђ инде дњрт ел
шђгыльлђнђ икђн. Њсемлек, са-
бак џђм чђчђклђр бђйлђме, кат-
лаулы бизђклђр гармониясенећ
тљгђл ритмы, матур тљслђр чи-
шелеше књрсђтелгђн бу затлы
эшлђр, џичшиксез, Татарстан-
ныћ ић зур музейларына куе-
лырга, ић затлы залларныћ ди-
варларын бизђргђ хаклы.

Зилђ НИГЪМЂТУЛЛИНА

Намаз вакытлары Казанда

МЂСКЂЊДЂ "100К МЉХЂММЂД"
ПРОЕКТЫ СТАРТ АЛДЫ

Мђскђњдђ "100К Мљхђммђд" дип аталган проект старт алды. Ул "Ић
књп авторлар катнашында язылган ић яхшы китап" буларак Гиннеслар
Рекорд китабында урын алырга дђгъва кыла. Проект кысаларында 100
мећ автор дљньяныћ ић яхшы кешесе - сљекле Мљхђммђд Мостафа сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђм турында яза. "Пђйгамбђребез (с.г.в.) турында
синећ нинди фикерећ бар? Бу уникаль проектта катнашырга телђсђћ,
њз ана телећдђ Мљхђммђд пђйгамбђр (с.г.в.) турында язып ќибђр", - дип
мљрђќђгать итђ проект авторлары. Шушы проект аша алар Пђйгамбђ-
ребезгђ мђхђббђт белдерергђ, аћа лаеклы гамђл кылырга телђњлђрен
ђйтђлђр. Ђ без исђ њз проектыбызны башлыйбыз.

ИГЪТИБАР:
КОНКУРС!

2 нче гыйнварда
билгелђп њтелђчђк
Мђњлид бђйрђме -
Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ
сђллђмнећ туган кљне
ућаеннан "Дин вђ
мђгыйшђт" газетасы Та-
тарстан мљселманнары
Диния нђзарђтенећ
дђгъвђт бњлеге белђн
берлектђ њз укучылары
арасында сљекле
Пђйгамбђребезне (с.г.в.)
зурлаган шигъри
ђсђрлђргђ бђйге игълан
итђ. Иќат ќимешлђре-
гезне декабрь ае дђва-
мында Диния нђзарђ-
тенђ (Лобачевский ур., 6
нчы йорт) яисђ
naubahar67@list.ru  элек-
трон адресына юллый
аласыз. Ќићњчелђрне
бњлђклђр кљтђ.

Бик тђ катлаулы имтиханны ућышлы тапшырып, биш яшьлек
мљселман малае Аян Куреши Microsoft тарихындагы ић яшь экс-
перт булды. Чыгышы белђн Пакьстаннан булган Куреши хђзерге
вакытта Бљекбританиядђ яши. Аныћ ђтисе Асим мђгълњмати тех-
нологиялђр буенча белгеч. Улы турында ул: "Кечкенђдђн њк ком-
пьютер белђн кызыксынды, игътибар белђн минем эшлђгђнемне
карап утыра иде", - дип сљйли. Аннары ул аны компьютер серлђ-
ренђ љйрђтђ башлаган.

Аян Microsoft ныћ бердђнбер яшь эксперты тњгел. 2004 елда
тугыз яшьлек пакьстанлы кыз Арфа Кђрим дђ бу тестны ућышлы
тапшырган.

БИШ ЯШЬЛЕК МЉСЕЛМАН
MICROSOFTНЫЋ ИЋ ЯШЬ
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