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

Џђм џич тђ аерылмагыз џђм бер-берегездђн киселеп,
тљрле юлларга китмђгез! (Коръђн, 3:103)
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Газетада Аллаџы тђгалђнећ исемнђре, Коръђннђн аятьлђр бар, тиешсез урынга кулланудан сакланыгыз!

АЛЛАЏЫ ТЂГАЛЂАЛЛАЏЫ ТЂГАЛЂАЛЛАЏЫ ТЂГАЛЂАЛЛАЏЫ ТЂГАЛЂАЛЛАЏЫ ТЂГАЛЂ
ЧЫДАМЛЫК, САБЫРЛЫК,ЧЫДАМЛЫК, САБЫРЛЫК,ЧЫДАМЛЫК, САБЫРЛЫК,ЧЫДАМЛЫК, САБЫРЛЫК,ЧЫДАМЛЫК, САБЫРЛЫК,
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Март аенда Татарстан халкы олы хђсрђт кичерде. Ка-

занныћ Киров районында урнашкан "Адмирал" сђњдђ
њзђгендђ чыккан янгын дистђлђгђн кешенећ гомерен
љзде. 13 мартта, ќомга намазыннан соћ республика
мђчетлђрендђ мђрхњм булганнар рухына Коръђн укып,
дога кылынды. Фаќигадђ гомерлђре љзелгђн
мђрхњмнђрне искђ алу, аларныћ туганнарыныћ, якынна-
рыныћ кайгысын уртаклашу ућаеннан тљп чара Кол
Шђриф мђчетендђ њткђрелде.

 Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин янгын-
да мђрхњм булганнарныћ туганнарыныћ, якыннарыныћ
кайгысын уртаклашты. "Сђњдђ њзђгендђге янгында
њлгђннђр хакында авыр хђбђрлђр тарала тора. Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте џђм шђхсђн њз исемемнђн
мђрхњмнђрнећ туганнарыныћ, якыннарыныћ кайгысын
уртаклашам, зыян књргђннђрнећ тизрђк сђламђтлђнњлђ-
рен телим. Без, догалар кылып, Аллаџы тђгалђдђн шушы
бђлагђ таручыларга чыдамлык, сабырлык, ярдђм бирњен
сорыйбыз. Раббыбыз, кайгыларга-борчуларга тарыган-
нарныћ хђллђрен азга гына булса да ќићелђйтсђћ иде.
Мондый фаќигалар алга таба безне урап узсын, барча-
бызга тыныч яшђргђ язсын иде", - диде мљфти.
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ТАТАРСТАН ДИН
ЂЏЕЛЛЂРЕНЕЋ ЧИРАТТАГЫ
ПЛЕНУМ УТЫРЫШЫ БУЛДЫ

Март башында Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ чираттагы књчмђ пленум утырышы
њткђрелде. Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин
ќитђкчелегендђ узган ќыелышта аныћ урынбасарлары,
нђзарђтнећ Голђмалар џђм Казыйлар шуралары ђгъза-
лары, республиканыћ барлык районнары имам-
мљхтђсиблђре катнашты.

"НЂЗАРЂТ ВЂКИЛЛЂРЕ
ПЕРМЬДЂ "МЉСЕЛМАН

ДЉНЬЯСЫ" ДИП АТАЛГАН
ФОРУМДА КАТНАШТЫ

Пермьдђ "Мљселман дљньясы" дип аталган фо-
рум узды. Ђлеге тљбђктђ бу чара инде бишенче ел
рђттђн њткђрелђ. Форумныћ тљп максаты - халыкны
ислам дине белђн таныштыру, аныћ мђдђнияте, бай
мирасы турында мђгълњмат ќиткерњ, ислам дине-
нећ традициялђрен џђм бђйрђмнђрен барлау. Мил-
лђтара џђм дини мљнђсђбђтлђрне ныгыту, шулай ук,
ић ђџђмиятле бурычларныћ берсе булып тора.

Чарада катнашучыларны Татарстан мљфтие исеменнђн
нђзарђтнећ дђгъвђт бњлеге ќитђкчесе Нияз хђзрђт Сабиров
сђламлђде. Нияз хђзрђт Татарстан мљфтияте тарафыннан дини
мирасны торгызу џђм халыкка ќиткерњ љчен башкарылган
эшлђр хакында сљйлђде.

Форум кысаларында мљселманнарга багышланган
књргђзмђ оештырылган иде. Ел саен ђлеге књргђзмђдђ 19
тљбђктђн мљселманнар тормышы белђн бђйле экспонатлар
урын ала. Књргђзмђдђ ТР МДНнећ "Хђлђл" комитеты џђм "Ху-
зур" нђшрият йорты да катнашты.

Чаллыныћ "Ак мђчет" мђдрђсђсенђ
Тљркия мљгаллимнђре килде
Чаллыныћ "Ак мђчет" мђдрђсђсендђ "Иќтимагый

процессларда тотрыклылыкны саклауда исламныћ роле"
дигђн темага халыкара фђнни-гамђли конференция уз-
дырылды. Ђлеге чараны КФУныћ Чаллыдагы филиалы,
Чаллы социаль-педагогика технологиялђре џђм ресурс-
лары институты, "Ак мђчет" мђдрђсђсе уздырды.
Конференциядђн соћ ике кљн дђвамында Тљркиянећ Адыя-

ман университеты галимнђре, ислам фђннђре факультеты љлкђн
укытучысы Мостафа Гњвђт џђм икътисад џђм административ
фђннђр факультеты деканы урынбасары Мурат Ђйан "Ак мђчет"
мђдрђсђсе шђкертлђренђ дђреслђр њткђрделђр. Дђреслђр
гарђп телендђ барды. Мђдрђсђ мљгаллимнђре татарчага
тђрќемђ итте.  Шулай ук фикер алышу, тђќрибђ уртаклашу ния-
теннђн тњгђрђк љстђл уздырылды.

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте
рђисе Камил хђзрђт Сђмигуллин, ай дђвамын-
да тљрле тљбђк мљселманнары лидерлары
белђн очрашып, ике арада хезмђттђшлек ха-
кында килешњлђргђ кул куйды. Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте џђм Иваново љлкђсе
мљселманнары Диния нђзарђте арасында тљзелгђн
килешњ нигезендђ  њзара тђќрибђ уртаклашу, дини
уку йортларын  ђсбаплар белђн тђэмин итњ, якшђ-
мбе мђктђплђрен оештыру, "хђлђл" индустриясен
њстерњ  џђм башка юнђлешлђрдђ хезмђттђшлек
итђргђ ниятлђнелђ.

***
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигул-

лин Казахстан мљселманнары Диния нђзарђ-
тенећ уку-укыту бњлеге ќитђкчесе Бахтыбай
Бейсенбаев џђм Мисырныћ "Нур Мљбарђк" ис-
лам мђдђнияте университетыныћ уку-укыту бњле-
ге ќитђкчесе Али Ђлмљхђммђт белђн очрашуда
сњз Казахстан белђн Татарстан диния нђзарђтлђ-
ре арасында мђгариф џђм фђн љлкђсендђ хезмђ-

Ќыелышта Татарстан дин
ђџеллђре   дини  эшчђнлек
алып баруга кагылышлы шак-
тый сорауларны  уртага салып
сљйлђштелђр.

2015 елныћ ике ае  Татар-
стан дин ђџеллђре љчен бик
тыгыз  њтте .  Гыйнвар  ае
Мђњлид ућаеннан оештырыл-
ган дини чаралардан торды.

Моннан тыш  ел башында
мђдрђсђлђр љчен уку-укыту
стандартларын эшлђњ турын-
да  халыкка  игълан  ителде .
Хђзерге кљндђ бу стандарт-
лар ,  программалар  тљзњ ,
дђреслеклђр ђзерлђњ буенча
эш  дђвам  итђ .  Бу  эштђ
мђдрђсђ ќитђкчелђре, мљгал-
лимнђре њзлђре дђ актив кат-
наша. Хђзер алар программа
тљзњчелђр исемлеген барлый.
Май  аенда  мђдрђсђлђрдђ
укытыла торган тљрле дђрес-
лђрнећ ђзер программалары

тикшерњ узарга тиеш.
 Ел башы тђќрибђ уртак-

лашуга да бай булды. Мљфти
ќитђкчелегендђге  делегация
Тљркиядђ  булып  кайтты .
Сђфђр вакытында Тљркиядђге
бик књп дини оешмалар белђн
якыннан таныштылар. Њзара
хезмђттђшлекне дђвам итњ,
уртак проектларны тормышка
ашыру хакында сљйлђшњлђр
корылды. Мђсђлђн, иске куль-
язмаларны  љйрђнњ  њзђген
булдыру ,  аларда  сакланып
калган татар дин галимнђре
китапларын њзебездђ бастыру
хакында  фикерлђр  хуплау
тапты.

Шуны да ђйтергђ кирђк,
авыллардагы борынгы мђд-
рђсђлђргђ, аларда эшлђгђн
гыйлем иялђренђ, танылган
дин белгечлђренђ игътибар-
ны арттыру максатыннан ча-
ралар  њткђрелђ  башлады .

Ђйтик ,  Балтачныћ  Кариле
авылындагы мђдрђсђгђ 300
ел  тулу  ућаеннан  бђйрђм
њткђрелде. Утыз Имђни белђн
бђйле Нурлат районы Кизлђњ
авылында  беренче  тапкыр
"Кизлђњ укулары" оештырыл-
ды.

Ќыелышта тљп мђсьђлђ-
лђрнећ берсе буларак, Голђ-
малар шурасы составы карал-
ды .  Мљфти  Камил  хђзрђт :
"Башка иллђрдђге Голђмалар
шураларыныћ фђтва чыгару
юнђлешендђге  тђќрибђсе
безгђ  эшчђнлекне  тагы  да
кљчђйтњ кирђклеге турында
сљйли", - дип ассызыклады.

Алга таба Голђмалар шу-
расы эшчђнлеген њзгђртњ књз
алдында  тотыла. Кљн дђва-
мында сорауларны ќыеп, ад-
реслы ќавап ђзерлђп ќибђр-
њне оештыру ниятлђнелђ. Кат-
лаулы сорауларны исђ Голђ-
малар  шурасы  ђгъзалары
њзлђренећ ќыелышларында
тикшерђчђк .  Халык  белђн
элемтђне тагын да арттыру
љчен darulifta.tatar сайты эшл-
ђячђк. Биредђ гомуми сорау-
лардан тыш, шђхси сораулар
бирњ мљмкинлеге дђ булачак.
Ќаваплар исђ шђхси e-mail га
ќибђрелђчђк. Бу яћа адым-
нар Голђмалар шурасы эшчђ-
нлегенећ  дђрђќђсен  дђ ,
нђтиќђлеген  дђ  арттырыр
дип кљтелђ.

Утырышта шулай ук, мљф-
тинећ беренче урынбасары
Рљстђм хђзрђт Батровныћ,
мљфти урынбасарлары Рљстђм
хђзрђт Хђйруллин џђм Рђфыйк
хђзрђт Мљхђммђтшинныћ,
"Зђкят" фонды ќитђкчесе Ил-
нур Вђлиев, ТР Фђннђр акаде-
миясе иќтимагый фикер џђм
ислам љйрђтњлђре бњлеге ќит-
ђкчесе  Сђет-Дамир Шђџђвиев-
ныћ чыгышлары тыћланды.

ттђшлек кору турында барды. Камил хђзрђт кунак-
ларны Татарстан мљфтияте эшчђнлеге, проектла-
ры белђн таныштырды, мђдрђсђлђр турында
сљйлђде. Шулай ук имамнар гыйлемен књтђрњ бу-
енча оештырылган укулар џђм уку ђсбаплары,
дини китаплар нђшер итњче "Хузур" нђшрият йор-
ты хакында ќиткерде.

Кунаклар сђфђр кысаларында мђдрђ-
сђлђрдђ, мђчетлђрдђ булып, укыту тђртиплђре
белђн якыннан танышытылар.

***
Мљфтияткђ Красноярск крае мљселманна-

ры мљфтие Гаяз хђзрђт Фђтхуллин килеп китте.
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин Гаяз
хђзрђтне нђзарђт эшчђнлеге белђн таныштырды.
Шулай ук Татарстандагы дини вђзгыять турында
сљйлђде, яћа уку елыннан мђдрђсђлђргђ кертелђ
торган уку-укыту стандартлары хакында аћлатты.

Очрашуда Татарстан џђм Красноярск
мљфтиятлђре арасында хезмђттђшлек итњ ха-
кында килешенде.

ТЉРЛЕ ТЉБЂК МЉСЕЛМАННАРЫ ХЕЗМЂТТЂШЛЕК
ИТЊ ТУРЫНДА КИЛЕШТЕ
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МЉФТИ ЧИРМЕШЂН МЉСЕЛМАННАРЫ БЕЛЂН
АРАЛАШТЫ ЏЂМ КОРЪЂН ХЂТЕМ ЧЫГУДА КАТНАШТЫ

ИСЛАМ ЖУРНАЛИСТЫ БУЛЫРГА
ТЕЛИСЕЋМЕ?

Россия ислам институтыныћ "Журналистика" юнђле-
шендђ укырга телђњчелђр љчен КФУныћ Кљнчыгышны
љйрђнњ џђм халыкара мљнђсђбђтлђр институты базасында
"Мљселман журналисты мђктђбе" ачыла.

Ђлеге проект абитуриентларны РИИга укырга керергђ
ђзерлђњ, журналист џљнђре њзенчђлеклђре белђн таныштыру
максатыннан оештырыла. Кызыксынучыларныћ электрон почта-
га (amy_17@mail.ru)  язып яки  телефон аша элемтђгђ керњлђре
сорала - 89172635834.

Россия ислам институтында журналистларны инде 3 ел ђзер-
лилђр. Быел бу юнђлештђ укырга телђњчелђр љчен 15 бюджет
урыны каралган.

РИИныћ кабул итњ комиссиясе телефоны  - (843)251-01-55,
адресы: Казан, Газ урамы,19. Рђсми сайт: http://kazanriu.ru/.

Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт Сђмигул-
лин Чирмешђн мљсел-
маннары белђн очраш-
ты. Район мђдђният йор-
тында уздырылган чара-
га  авыл имамнары, актив
мљселманнар, абыстай-
лар, мљгаллимнђр ќыел-
ды.  Шулай ук район баш-
лыгы Фердинат Дђњ-
лђтшин да килгђн иде.

Район ќитђкчесе мљфтият
белђн район хакимияте арасын-
да алып барылган нђтиќђле
хезмђттђшлек љчен мљфтигђ
рђхмђт сњзлђрен ќиткерде. Дин
ђџеллђренећ џђм ќитђкчелђр-
нећ њзара аћлашып эшлђве
мљселманнарга кагылышлы књп
кенђ сорауларны вакытында
хђл итђргђ ярдђм итњен бил-
гелђп узды.

Камил хђзрђт њзенећ чыгы-
шында имамнарныћ бердђм бу-

лып, бер фикергђ килеп эшлђњ-
лђре, динебезгђ хезмђт итњлђре
мљџим булуны ассызыклады.
Мђгълњм булганча, нђкъ шушы
нияттђн нђзарђт белгечлђре
дини йолалар тђртибен
ђзерлђп, имамнарга таратты.
Авылларда дини эшчђнлек
алып баруга ярдђмлек буларак
"Шура" журналы нђшер ителђ.

Камил хђзрђт Голђмалђр
шурасы эшчђнлегенђ тукталды.
Озакламый џђркем њзен кызык-
сындырган дини сорауны бирђ
алсын љчен махсус сайт эшли
башлаячагын хђбђр итте.

Мљфти Чирмешђн районы
имамнарына дини эшчђнлек
алып баруда зур тырышлык куй-
ганнары љчен рђхмђтен ќит-
керде. Биш муллага нђзарђтнећ
Рђхмђт хатларын тапшырды.

Район имам-мљхтђсибе
Минсђгыйрь хђзрђт Миншин
сњзлђренђ караганда, бњгенге
кљндђ районда 24 мђчет эшлђп

килђ. Тагын бер мђчетне тљзњ
эшлђре башланган.  "Ђгђр
элегрђк мђчетлђргђ ќомга на-
мазына 5-6 кеше генђ ќыелса,
хђзер намаз укучылар саны ар-
тты. Даими рђвештђ атна саен
мђдђният йортларында бер-
ничђ дини чара уздырыла,
мђчетлђрдђ балалар љчен уку-
лар, конкурслар оештырыла.
Укуларны оештырырга абыстай-
лар бик булыша. Моннан тыш
районда "Нурлы" Чирмешђн"
дип аталган дини газет та чыга-
рыла", - дип сљйлђде мљхтђсиб.

Очрашу ахырында Камил
хђзрђт мљселманнарныћ књп
сандагы сорауларына ќавап
бирде. Аннары мљфти хђз-
рђтлђре район ќамигъ мђче-
тендђ Коръђн-хђтем чыгуда кат-
нашты. Район њзђк мђчетендђ
март аенда џђм рамазан баш-
ланганчы Коръђнне тулысынча
укып чыгу њзе бер њрнђк гадђткђ
ђверелгђн.

"ЗЂЙТЊНЂ" ТЉБЂКАРА МЉНЂЌЂТ ФЕСТИВАЛЕ
ЯШЬЛЂРНЕ ДЂ, ЉЛКЂННЂРНЕ ДЂ ЌЫЙДЫ

ТР МДН, Бљгелмђ мљхтђсибђте џђм
Бљгелмђ шђџђренећ "Татар мђдђнияте њзђге"
белђн берлектђ "Зђйтњнђ" тљбђкара мљнђќђт
фестивален уздырды. Фестиваль љченче ел
рђттђн оештырылды.  Быел катнашучылар
арасында республика районнарыннан гына
тњгел, Башкортстан, Оренбург якларыннан
килњчелђр дђ бар иде. Берничђ номинациядђ
узган фестивальдђ катнашучылар саны 90га
ќитте. Азнакай, Баулы, Ютазы районнары
мљхтђсиблђре џђм Мљслим, Яћа Чишмђ, Лени-
ногорск районнары мљхтђсиб урынбасарла-
ры фестивальнећ кунагы булды.

Фестивальне Рљстђм хђзрђт Хђйруллин хђер-фа-
тихасын биреп ачып ќибђрде џђм ул мљфти Камил
хђзрђт Сђмигуллинныћ сђламнђрен ирештерде.

Фестивальдђ Татарстан ќљмџњриятенећ атка-
занган џђм халык артисты, профессор Мингол Гали-
ев жюри рђисе булды. Шулай ук чыгыш ясаучылар-
ны кљньяк-кљнчыгыш тљбђге казые Марат хђзрђт
Мђрданшин, тљрле конкурслар лауреаты, "Сорнай"
ансамбле солисты Илгиз Шђйхразиев џђм ТР МДНнећ
яшьлђр эшлђре бњлеге ќитђкчесе Айгљл Биктимеро-
ва бђялђде. Баллар куйганда катнашучыларныћ баш-
кару осталыгы, мљнђќђтлђрне сайлый белње, сђхнђ
костюмнары, њз-њзлђрен тотышлары да бђялђнде.
Бигрђк тђ мљнђќђтлђрне тамашачылар књћеленђ
ќиткерерлек итеп башкаруга  аерым игътибар би-
релде.

Фестиваль бђйгесе 6 сђгатькђ сузылды. Татар
халкы мљнђќђтлђре бђйгесе дипломнар, бњлђклђр,
"Хузур" нђшрият йортыннан китаплар, сертификат-
лар тапшыру белђн тљгђллђнде. Ахырдан фестиваль-
не оештыруга матди ярдђм књрсђткђн иганђчелђргђ
Рђхмђт хатлары тапшырылды.

ФЕСТИВАЛЬ НЂТИЌЂЛЂРЕ
 ЯЛГЫЗ БАШКАРУ

7-12 яшьлеклђр арасында:
1 - Илгизђ Галиуллина (Зђй)
2 - Розалина Латыйпова (Кандра)
3 - Диана Галиева (Лениногорск)
12-18 яшьлеклђр арасында:
1- Алсу Исрафилова (Мамадыш)
2- Нигъмђтулла Якубзода (Казан,

"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе)
3- Зљџрђ Шакирова (Яћа Чишмђ)
18 џђм 40 яшьлеклђр арасында:
1- Лилия Ќиџаншина (Казан)
2- Абдулвђли Мљселманов (Казан, РИУ)
3- Махфузолла Якубзода (Казан,

"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе)
40 џђм љлкђнрђк яшьтђгелђр арасын-

да:
1- Наќия Талипова (Чирмешђн)
2- Гљлгенђ Авзалова (Бљгелмђ)
3- Лилия Шђяхмђтова (Кандра)
Ансамбльлђр
Яшьлђр:

Рисалђ (Яћа Чишмђ)
Хђлил (Казан, "Мљхђммђдия" мђдрђсђсе)
Ишрак (Бљгелмђ)
Љлкђннђр:
Тургай (Бљгелмђ, Карабаш)
Хыял (Казан, "Мљхђммђдия" мђдрђсђсе)
Хђзинђ (Башкортстан, Кандра)

ШЂКЕРТЛЂР ЉЧЕН
ЂДЂБИ КОНКУРС

Россия ислам институты Татарстанныћ югары џђм урта уку
йортлары шђкертлђре арасында ђдђби конкурс уздыра. Конкурс
шђкертлђрнећ гыйлемен арттыру, талантлы мљселман яшьлђ-
рен берлђштерњ џђм аларга иќади эшлђрендђ ярдђм итњ мак-
сатыннан њткђрелђ.

Љч этаптан тора:
1. Ђдђби ђсђрлђрне ќыю (27 февраль - 27 апрель, 2015).
2. Ђдђби ђсђрлђрне барлау (28 апрель - 11 мая, 2015).
3. Конкурска йомгак ясау (15 мая, 2015).
Бђйгегђ эшлђр 27 апрельгђ кадђр кабул ителђ: lk-

riu@yandex.ru. Конкурс нигезлђмђсе белђн dumrt.ru сайтында та-
нышырга мљмкин.

ДИН ЂЏЕЛЛЂРЕ ЉЧЕН ГАРЂП ТЕЛЕ
КУРСЛАРЫ ОЕШТЫРЫЛА

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте џђм Казан фе-
дераль университеты дин ђџеллђре (имамнар, мђчеттђ эшлђњ-
челђр, дини уку йортлары мљгаллимнђре) љчен ђдђби гарђп
теле буенча курс уздыра.

Укулар 2015 елныћ апрель-декабрь, 2016 елныћ февраль -
декабрь айларында њткђрелђ. Дђреслђрне гарђп теле белгечл-
ђре уздыра. Укулар тђмамлангач КФУ таныклыгы бирелђ. Курс
тњлђњсез.

Тулырак мђгълњматларны Россия ислам университетында
(Казан, Газ урамы,19; 318 кабинет) 26 мартта сђгать 19.00дђ
њткђрелђчђк оештыру ќыелышында белергђ мљмкин.
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МЉЭМИННЂРГЂ
ХАС СЫЙФАТЛАР
МЉЭМИННЂРГЂ

ХАС СЫЙФАТЛАР

Хљрмђтле мљселман кардђшлђр! Гомђр бине Хаттаб (радияллаџу ганџњ) мондый рива-
ять тапшыра: "Бервакыт без Аллаџ Рђсњле саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм белђн бергђ
утыра идек. Аныћ бђхетле йљзеннђн мин аћа вђхи ићгђнен књрдем, аннан соћ без вы-
жылдап бал корты очып њткђндђге кебек тавыш ишеттек. Вђхи китергђн Ќђбраил гал-
ђйџиссђллђм киткђч, Аллаџныћ Рђсњле саллђллаџу галђйџи  вђ сђллђм башта безгђ
карады, аннан соћ Аллаџы тђгалђгђ мондый сњзлђр белђн ялварды: "Йа Аллаџ! Арт-
тыр, киметмђ бер дђ! Нигъмђтлђрећне ирештер безгђ, мђхрњм итмђ безне. Безнећ яклы
бул, безгђ каршы булма!"

4 МЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂР

Без, аныћ янындагылар, со-
радык: "Барысы да тђртиптђме,
ий, Аллаџныћ Рђсњле (саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм)?"  Ул
болай дип ќавап бирде: "Ђле
генђ Аллаџы тђгалђ мића ун аять
ићдерде. Кем ул аятьлђр хљкеме
буенча гамђл кыла, шуларны Ал-
лаџы тђгалђ ќђннђткђ -
Фирдђњс-Галиягђ урнаштырыр".

Шул шатлыклы хђбђрне
ќиткергђннђн соћ Аллаџныћ
Рђсњле (саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм) "Мљэминнђр" сњрђсенећ
беренче аятьлђрен укый башла-
ды.  Ул аятьлђрнећ мђгънђсе
менђ мондый: "Тђхкыйк хак мљэ-
миннђр газаптан котылып
мђћгелек сђгадђткђ ирештелђр.
Алар намазларын хушугъ белђн
укыйлар, Аллаџтан куркып, кече-
рђялђр. Янђ алар буш сњзлђрдђн,
файдасыз эшлђрдђн баш тарта-
лар. Вђ малларыныћ зђкятен би-
рерлђр. Вђ алар гаурђт ђгъзала-
рын књрсђтмђслђр џђм зинадан
сакланырлар. Мђгђр њз хатынна-
рыннан вђ хуќа булган ќария
хатыннан сакланмаслар, моныћ
љчен алар шелтђ ителмђслђр.
Берђњ њз хатыныннан вђ ќария-
сеннђн башканы эстђсђ, ягъни
зина кылса, ул кешелђр хђлђл-
дђн хђрамга њтњчелђрдер. Янђ
алар тапшырылган ђманђтлђргђ
вђ биргђн вђгъдђлђргђ хыянђт
итмђслђр. Вђ намазларын вакы-
тында укырлар. Ошбу кешелђр
хокукый ќђннђт варисларыдыр.
Алар Фирдђњс ќђннђтенђ варис
булырлар џђм алар анда мђћге
калырлар" ("Мљэминнђр", 1-11).

Бу аятьлђрнећ ић беренче-
сендђ њк мљэминнђрнећ газап-
тан котылып калуы, ягъни, фани
бу дљньяда да, ахирђттђ дђ  бђхет
џђм бђрђкђткђ ирешђчђклђре
турында ђйтелђ.

Мљэмин - иман китергђн
кеше. Яхшы. Ђ иман њзе ни була?

Иман шул ике нигездђн
тора:

1. Књћел белђн Аћа ышану,
2. Тел белђн шђџадђт ки-

терњ.
Бђлки шућа књрђ дђ Аллаџы

тђгалђ шушы сњзлђрне
ђйткђндер: "... хак мљэминнђрнећ
књћеленђ Аллаџ иманны ныклап
беркетте, вђ аларны Њзеннђн
булган рухи куђт белђн куђтлђ-
де" ("Мњќадђлђ (Бђхђслђшњ)",
22).

Аллаџ тђгалђ тђкъдиреннђн
узу беркемнећ дђ ихтыярында
тњгел. Кеше нинди генђ югары
вазыйфа башкармасын, нинди
генђ зур кљчкђ ия булмасын, ул
Аллаџы тђгалђ тђкъдиреннђн
уза алмый.

Моћа мисал китереп китњне
телисезме? Ић беренче мљсел-
маннарныћ берсе Билђл бине
Рабахныћ (радияллаџу ганџњ)
иманы моћа мисал булып хезмђт
итђ ала. Мљшриклђр аны ислам
динен кабул иткђн љчен
Мђккђнећ кайнар комына ташла-

баш тарт!" - дип ђйтђ-ђйтђ аны
газаплый торган булган. Књћеле
тулы Аллаџка сљю булган Билђл
газаплаган саен: "Ул бер, бердђ-
нбер ... Аллаџым бер. Ул - Бакый.
Ул - ата да тњгел, ул да тњгел ... Ул -
ќирнећ, књкнећ, булганнарныћ
барысыныћ да Раббысы. Ул - Ић
Кодрђтлесе, Ул - Ић Шђњкђтлесе.
Мин Аћа гына сђќдђ кылдым,
маћгаем белђн бары тик Аћа
сђќдђ кылдым", - дип кычкыра
торган булган.

Билђл - кол, Умаййа бине
Хђлђф аныћ хуќасы булган. Ул
аћа: "Син мића каршы барасыћ-
мы? Мин синећ хуќаћ тњгелме-
ни?" - дип кычкырган. Ђ Билђл-
нећ ќаваплары књпкђ тљгђлрђк
булган: "Ий, Умаййа! Сића каршы
барып, мин Аллаџы тђгалђнећ
ихтыярына итагать итђм (буйсы-
нам), Син мине књпме телисећ,
шул кадђр кыйнарга, газапларга
мљмкинсећ. Син минем, кабергђ
кергђч кортлар ашый торган
тђнемђ генђ зыян сала аласыћ.
Тик минем књћелемђ, минем
йљрђгемђ, минем аћыма син бер-
ничек тђ ирешђ алмыйсыћ, алар-
га берничек тђ зыян да сала ал-
мыйсыћ, алар Аллаџы тђгалђ их-
тыярында".

Књћелендђ шундый нык
иманга ия булган Билђл Хђбаши-
ныћ (радияллаџу ганџњ) Аллаџ
каршындагы дђрђќђсе нинди
соћ? Ђйдђгез, аныћ Аллаџ кар-
шындагы дђрђќђсен Аллаџ
Рђсњле саллђллаџу галђйџи
вђсђллђмнећ Мигъраќдан кайт-
кач ђйткђн хђдисе аша карап ки-
тик: "Књклђрдђ џђм ќђннђт бак-
чаларында мин синећ сандал та-
вышын ишеттем. Билђл, син ни-
чек мића кадђр анда була
алдыћ?" Билђл (радияллаџу
ганџњ) аћа болай дип ќавап
биргђн: "Тђџарђтем бозылгач,
мин аны яћарттым. Тђџарђт ал-
гач, Аллаџ ризалыгы љчен ике
ракђгать намаз укыдым!"

Мљхтђрђм ќђмђгать!

лар" аятенђ килгђндђ, ул намаз-
ны тыныч књћел белђн укуны,
намаз укыган вакытта итагатьле
булуны, кул џђм аяклар белђн
кирђкмђгђн хђрђкђтлђр ясамау-
ны аћлата.

Намаз укыган кешенећ ни-
чек итеп књћеле тыныч булмаска
џђм аныћ аяк-куллары, тђненећ
башка урыннары тынгысызла-
нып, кирђкмђгђн хђрђкђтлђр
ясарга мљмкин? Аллаџ Рђсњле
саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђмнећ намаз укуныћ ђџђми-
ятен ничек аћлатуын тыћлап ки-
тегез. Ул болай ди: "Аллаџ колы
намаз укыган вакытта Аллаџы
тђгалђ аћа Њз гњзђллеген иреш-
терер. Ђгђр дђ Аллаџ колы намаз
укыган вакытта ућга-сулга таба
борылып карый-карый намаз
укыса, Аллаџы тђгалђ аћа:
"Миннђн башыћны борып, читкђ
карыйсыћ, ђллђ анда Миннђн дђ
яхшырак кем дђ булса бармы?" -
дияр".

Мљхтђрђм Гайшђ (радиял-
лаџу ганџђ) Аллаџ Пђйгамбђре
саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђмнећ намаз укуы турында
болай дип сљйли: "Ул безнећ
белђн сљйлђшеп, безгђ аћлата
иде. Без дђ аћа ни дђ булса сљйли
торган идек. Ђ намаз вакыты
ќитсђ, ул билгеле бер халђткђ
кереп китеп, безне књрми дђ баш-
лый иде џђм, шулай ук, без дђ.

Исламныћ бљек герое Имам
Гали (радияллаџу ганџњ) намаз
укыган вакытта, аныћ йљзе акка,
сарыга ђйлђнђ торган булган.
Йљзенећ ни љчен шулай њзгђрње
турында сорагач, ул: "Чљнки мин
бу вакытта кешелђргђ
йљклђнгђн, књклђр џђм ќирлђр
башкарырга алынмаган бљек
ђманђтне башкара башлыйм!" -
ди торган булган.

Хљрмђтле мљселман
кардђшлђр!

 Хатам ђл-Асам атлы бер
тђкъва кешедђн: "Намазга баскан
вакытта син њзећне ничек хис

итђсећ?" - дип сорагач, ул: "На-
мазга баскан вакытта мин њзем-
не: каршымда - Кђгъбђтулла, ар-
тымда - њлем, ућ ягымда - ќђннђт,
сул ягымда - тђмуг, ђ мин њзем -
сират књперендђ торган кебек
хис итђм, ђ Аллаџы тђгалђнећ
мине џђрчак књреп торуын
белђм. Мин џђр сђќдђ џђм
рљкњгъне шундый рухи књтђрен-
келектђ кылам, бар намазны да
шундый рухи књтђренкелектђ
башкарам. Намазны укып бе-
тергђч, Аллаџы тђгалђ минем бу
намазымны кабул иткђнме-
юкмы икђнен мин белмим, шућа
књрђ дђ аћа борчылам, курку хис-
лђре кичерђм", - дигђн.

Аллаџы тђгалђнећ: "... алар
буш сњзлђрдђн, файдасыз
эшлђрдђн баш тарталар"

сњзлђрен шђрехлђњгђ килгђндђ,
аларны болай аћлатырга була: Бу
сњзлђр безнећ тђнебезнећ дђ,
теллђребезнећ дђ чиста, пакъ
булырга тиешлеген аћлаталар.
Аллаџы тђгалђнећ изге хђдистђ
ни ђйтњен тыћлап китегез: "Ђгђр
дђ Минем колым теле џђм аяк
араларында чиста булуына га-
рантия бирђ икђн, Мин аћа
ќђннђткђ гарантия бирђм ..."

Ђйе, Аллаџы тђгалђ  телен
ялган џђм телђсђ нинди оятсыз-
лыктан тыеп торган кешегђ га-
рантия бирђ. Ђгђр дђ мљэмин њз
намусын, њз вљќданын тиешенчђ
сакласа, Аллаџ аћа ќђннђт га-
рантиясе бирђ. Бу турыда
белгђннђр, бу турыда белеп, шу-
лай гамђл кылганнар љчен нин-
ди зур бђхет, нинди зур казаныш
бу!

Тел сафлыгы ...
Ђ сез белђсезме, кешенећ

ђгъзалары аныћ теленђ кљн саен
ни турында сљйлилђр? Сез дђ бу
турыда белмисез, мин дђ. Ђмма
Аллаџы тђгалђнећ Рђсњле, ха-
кыйкать нуры Бљек Пђйгамбђре-
без саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм кешенећ ђгъзалары
аныћ теленђ кљн саен ни турын-
да сљйлђњлђрен безгђ ђйтеп кал-
дырган: "Ий тел! Безнећ љчен
Аллаџ каршында курык! Чљнки
без синећ арттан барабыз. Ђгђр
дђ син саф икђнсећ, без дђ саф,
ђгђр син гљнаџлы икђнсећ, без
дђ гљнаџлы".

Укба бине Ђмир (радиял-
лаџу ганџњ) Аллаџ Рђсњле саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђмнђн
бервакыт сораган: "Ий Аллаџныћ
Рђсњле, котылып калуныћ юлы
кайда?" Аллаџныћ Рђсњле саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђм аћа:
"Телећ ни ђйткђнен игътибарда
тот, љећ анда керњчелђр љчен
иркен булсын, ђ хата џђм гљнаџ-
лар ќибђргђн вакытта тђњбђ
итеп ела!"  - дип ќавап биргђн.

Хљрмђтле дин кардђшлђ-
рем!

Ђйдђгез, бу аятьлђргђ
шђрехлђр бирњне дђвам итик.
Аллаџы Тђгалђ ђйтђ: "Вђ малла-
рыныћ зђкятен бирерлђр".  Бу
аятьтђ зђкят тњлђњнећ мљџимле-
ге аћлатыла. Ягъни, бу аять чын
мљэмин сыйфатларыныћ берсе -
зђкят тњлђњ икђнлеге турында
сљйли. Нинди дђ булса
мљлкђттђн зђкят тњлђнсђ, ул
тљрле пычраклардан пакьлђнгђн
була. Ђ бу вакытта ић мљџиме
шунда -  тњлђнгђн зђкят љчен Ал-
лаџы тђгалђ аны тњлђгђн кешегђ
тагы да књбрђк нигъмђт иреш-
терђ.

Дљньяларныћ икесенећ дђ
нуры Бљек Мљхђммђд
Пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм Аллаџы тђгалђдђн
безгђ шундый сњзлђр ќиткерђ:

"Син њзећнекеннђн сарыф ит, ђ
Мин синећ љчен сарыф итђр-
мен". Ягъни, њз мљлкђтећнђн Ми-
нем ризалыгым љчен сарыф ит, ђ
Мин син канђгать булсын љчен
сарыф итђрмен.

Без шуны тљгђл ђйтђ ала-
быз: "Ђгђр дђ мљселманнар њз
зђкятлђрен тиешенчђ тњлђп
барсалар, урамнарда хђер со-
рашкан, кылган ќинаятьлђре
љчен тљрмђлђрдђ утырган  яки
ялкауланып њз љйлђрендђ яткан
кешелђрне без књпкђ азрак
књрер идек, яки алар гомумђн
булмаслар иде. Ђгђр дђ нефтькђ
бай иллђр њз финанс бурычла-
рын тиешенчђ њтђп барсалар,
без ислам дљньясында ачка ин-
теккђн бер генђ кешене дђ оч-
рата алмас идек. Ул иллђрдђ
хђер сорашкан кешелђр дђ бул-
маслар иде".

 Ђ сез нефтьтђн килгђн та-
бышка зђкят љлеше књпме булу-
ын белђсезме? Ул - табылган не-
фтьнећ биштђн бер љлеше
кадђр. Ђйе, нефть шђехлђре
мљлкђтлђренећ биштђн бере
зђкят итеп тњлђнергђ тиеш.
Дљньяда тђњлегенђ ун миллион
баррель нефть тапкан иллђр дђ
бар, шул исђптђн мљселман ил-
лђре дђ. Аларныћ нефть табудан
тњлђргђ тиешле зђкятлђре
тђњлегенђ ике миллион баррель
нефть хакы кадђр тђшкил итђ.
Ђгђр дђ ярлы мљселманнар
љчен кљн саен ике миллион бар-
рель нефть хакы кадђр зђкят
тњлђгђн нефтькђ бай бер генђ ил
булса да, Аллаџ белђн ант итђм,
мљселманнар арасында бер
генђ ярлы кеше дђ калмас иде.
Ђ хђзер инде уйлап карагыз,
нефтькђ бай иллђрнећ барысы
да зђкятлђрен тиешенчђ тњли
башласалар, ул вакытта ни бу-
лыр иде? Ул вакытта бар дљнья-
да бер генђ ярлы кеше дђ кал-
мас иде.

Аллаџы тђгалђ бай ке-
шелђргђ нђрсђ ди? Фђкыйрь ке-

ганнар, књкрђгенђ авыр ташлар
љйгђннђр, ничек телђсђлђр, шу-
лай газаплаганнар,  лђкин аныћ
књћелендђге иманын ала алма-
ганнар. Ић мђрхђмђтсез, ић за-
лим мљшриклђрнећ берсе
Умаййа бине Хђлђф Билђлгђ: "Ий,
Билђл! Мљхђммђд Аллаџыннан

Мљэминнђрнећ сыйфатла-
рын бђян иткђн аятьлђрнећ
шђрехлђре белђн танышып ки-
тик: "Тђхкыйк хак мљэминнђр га-
заптан котылып, мђћгелек
сђгадђткђ ирештелђр. Алар на-
мазларын хушугъ белђн (ихлас,
чын књћелдђн бирелеп) укый-
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шелђргђ? Ђйдђгез, менђ бу
хђдисне игътибар белђн тыћ-
лыйк џђм аныћ мђгънђсен тулы-
сынча аћларга тырышыйк: "Бай
кешелђр - минем ышанычлы ке-
шелђрем. Ђ фђкыйрь кешелђр -
минем асрамадагы кешелђр.
Ђгђр дђ минем ышанычлы кеше-
лђрем минем асрамадагы кеше-
лђремђ карата саранлык књрсђт-
сђлђр, алар минем игътибарым-
нан мђхрњм ителерлђр џђм мин
алардан читлђшермен ..."

Мљхтђрђм ќђмђгать!
Гомђр бине Габделгазиз ха-

кимлек иткђн чорда, тиешле бар
зђкятлђрне ќыеп алып, аларны
мохтаќларга таратырга дигђн
карар чыгарыла. Лђкин
дђњлђттђ зђкят аша ярдђм алыр-
га мохтаќ кеше табылмый. Ул
вакытларда мђмлђкђтнећ чикл-
ђре: кљнчыгышта - Кытайга,
кљнбатышта - Парижга, тљньяк-
та - Себергђ, кљньякта - Џинд
океанына кадђр ќиткђн була.
Мђмлђкђт књп кенђ кечерђк
дђњлђтлђрне њз составына алган
була џђм анда бик књп сандагы
халык яши. Шулкадђр дђ зур
мђмлђкђт булуына да карамас-
тан, бар мђмлђкђттђ зђкят аша
ярдђм алуга мохтаќ кеше та-
былмый, ислам кануннары буен-
ча тормыш алып барган бу
мђмлђкђттђ халык иркен, мул
тормышта яши торган була. Ха-
тын-кызлар андый дђњлђттђ
дљньяга фђкыйрь балалар туды-
рудан туктыйлар. Ни љчен?
Чљнки, Гомђр бине Габделгазиз
элеккеге хакимнђр ќибђргђн
ялгышларны тљзђтњгђ ирешђ. Ул
њз хакимлеге чорында зур гадел-
лек белђн хакимлек итђ. Бу як-
тан ул ђнисе ягыннан њзенећ
бабасы Гомђр бине ђл-Хаттаб
(радияллаџу ганџњ) кебек була ...

Бљек хђлифђ Гомђр бине
Габделгазиз њзенећ ќирле ђмир-
лђрнећ берсен шелтђлђп яткан
вакытта Мисыр ђмире Яхья бине
Садтан: "Сад, син монда килгђн
вакытта Мисырны нинди халђттђ
калдырдыћ?" -  дип сораган. Ми-
сыр ђмире Яхья бине Сад аћа:
"Бик яхшы гына хђлдђ калды
Мисыр, ий Мљэминнђрнећ Хаки-
ме; байлар њз бурычларын баш-
каралар, мохтаќларныћ ихты-
яќлары канђгатьлђндерелгђн,
кыерсытучылар ќђзага тартыл-
ган, кыерсытылганнарга ярдђм
књрсђтелгђн", - дип хисап биргђн.

Димђк, бу вакытта гаделлек
љскђ чыккан, ђ Аллаџ хљкемнђ-
ре тљгђл башкарылганнар, ке-
шелђр, Аллаџка љмет баглап, њз
тормышларын Аныћ ихтыярына
тапшырганнар ...

Ђ Мисыр исђ, њзенећ юнь-
сез традицион гадђтлђре белђн
књптђн њк билгеле булган. Ми-
сырда элек ел саен бер кызны
бизђндергђннђр дђ, корбан
итеп Нил елгасына ташлаганнар.
Аннан соћ алар: "Бу кыз - Нил-
ныћ кђлђше", дигђннђр. Мисыр
кешелђре, ђгђр дђ Нилга ел саен
корбан китермђсђћ, ул тулы
сулы булмаячак, кибђчђк џђм
файдалану љчен яраксызга
ђйлђнђчђк, дип исђплђгђннђр.

Мисырда хакимлек мљсел-
маннар кулына књчкђч, Амр
бине Ас (радияллаџу ганџњ) бу
турыда мљэминнђрнећ хакиме
Гомђр бине ђл-Хаттабка (ради-
яллаџу ганџњ) сљйлђгђн. Гомђр
(радияллаџу ганџњ) ни эшлђгђн
соћ? Ул шунда ук  кулына калђм

алган да мондый хат язган:
"Рђхимле џђм Шђфкатьле Аллаџ
исеме белђн! Гомђр бине Хат-
табтан Мисырныћ Нилына: "Ий
Нил! Ђгђр дђ син њз ихтыярыћ-
да гына агып ятсаћ, безнећ
синдђ хаќђтебез юк. Ђ ђгђр дђ
син Аллаџы тђгалђ Ихтыяры бу-
енча агасыћ икђн, Аныћ хљкеме
буенча агуыћны алга таба да
дђвам ит".

Шул ук вакытта Гомђр (ра-
дияллаџу ганџу) ђмир Амр бине
Аска (радияллаџу ганџњ) да хат
белђн мљрђќђгать иткђн: "Ий
Амр, син Нилга корбан итеп кыз-
ны ташлама, ђ мин ќибђргђн
менђ шушы хатны ташла. Чљнки
андый корбан китерњ ќаџилият
традициясе булып тора, ђ
ќаџилият традициялђре - ялган
традициялђр".

Амр бине Ас (радияллаџу

намазын калдырган кешенећ
Аллаџ каршында хђле нинди? Ђ
рамазаннан рамазанга кадђр,
унбер ай буе намаз укымаган
мљселманнарныћ Аллаџ кар-
шындагы хђле нинди? Ђ го-
мумђн намаз укымаганнары-
ныћ? Ђ бит аларныћ гомерлђ-
рендђ бары тик бер генђ намаз
- вафат булгач, аныћ рухы љчен
башкаларныћ ќеназа намазы
укулары гына бар.

Мљбарђк бу сњрђнећ аятьл-
ђрендђ болай дип ђйтелђ: "Алар
намазларын хушугъ белђн укый-
лар... Вђ намазларын вакытында
укырлар".

"Намаз ул - минем књз нур-
ларым", - дигђн Аллаџныћ Рђсњле
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм.
"Намазын калдырган кеше Фир-
гавен, Хаман, Карун џђм Убаййа
бине Хђлђф белђн бер њк урын-
да булыр", - дигђн. "Намазларын
вакытында башкарганнарны,
моныћ љчен зур ђќер кљтђ. Ђ
аныћ ђќере ни соћ? Алар -
Фђрдђвес ќђннђте вђгъдђ
ителгђн кешелђр. Фирдђвес
ќђннђте - ќђннђтнећ ић
дђрђќђле, ић югары урыны.
Алар мђћге шунда булачаклар.
Кешелђр ќђннђттђ урнашкач,
Аллаџы тђгалђ ђйтер: "Сез мон-
да беркайчан да авырмассыз,
џђрвакыт сау-сђламђт булырсыз.
Сез беркайчан да њлмђячђксез,
мђћге яшђячђксез. Сез беркай-
чан да картаймаячаксыз, мђћге
яшь булып калачаксыз. Сезгђ
монда тыныч тормыш булыр, сез
беркайчан да љметегезне љзмђя-
чђксез. Ќђннђт ђџеллђре, ђйте-
гез ђле, сез боларныћ барысы
белђн дђ канђгатьме?" Ќђннђт
ђџеллђре: "Ий, Раббыбыз! Без
ничек канђгать булмыйк, Син
безгђ башка беркемгђ дђ иреш-
термђгђн рђхмђтећне ирештер-
дећ бит", - диярлђр. Шуннан соћ
Аллаџы тђгалђ ђйтер: "Мин сезгђ
моннан да яхшыракны, моннан
да гњзђлрђкне ирештерђм ђле".
Ќђннђт ђџеллђре сорарлар:
"Моннан да яхшырак, моннан да
гњзђлрђк тагын ни булырга
мљмкин?" Шуннан соћ  Аллаџы
тђгалђ Аны каплап торган
"пђрдђне" ачып ќибђрер џђм
аларга Њзенећ ић Гњзђл џђм Бљек
Йљзен књрсђтер, ќђннђт ђџелл-
ђре Аныћ ул Йљзен књрђ алу
бђхетенђ ирешерлђр. Аны сњз
белђн сљйлђп, бђян итеп бетерњ
мљмкин тњгел. Аллаџы тђгалђ
ђйтер: "Кыямђт кљнендђ кайбер
йљзлђр шатланып агаручыдыр.
Ул йљз Раббысына караучыдыр"
("Кыямђт", 22-23).

Йа Раббыбыз!
Намазларын хушугъ белђн

укучылардан ђйлђ безне! Буш
сњзлђрдђн, файдасыз эшлђрдђн
баш тартучылардан, зђкятлђрен
тњлђњчелђрдђн, вљќдан џђм на-
мусларын саклаучылардан, ђма-
нђтлђренђ џђм вђгъдђлђренђ
хыянђт итмђњчелђрдђн, намаз-
ларын беркайчан да кадырмау-
чылардан безне ђйлђ! Безне ан-
дагы хур кызлары белђн бергђ
Фирдђвес ќђннђте ђџеллђ-
реннђн, њзебезнећ ић зур макса-
тыбыз - Синећ Мљбарђк Йљзећ-
не књрњчелђрдђн ђйлђ!

Амин!

            Татарстан
Республикасы мљфтие

Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

ганџњ) Гомђр бине ђл-Хаттабныћ
(радияллаџу ганџњ) ђлеге ђме-
рен њтђгђн џђм Нилныћ суы
шуннан соћ ике тапкыр арткан.
Бу - Аллаџы тђгалђгђ ышануныћ,
Аћа сыгынуныћ, Аћа љмет багла-
уныћ, Аныћ хљкемнђренђ
тђкълид итњнећ, Аћа рђхмђтле
булуныћ, Аны сљюнећ, Аныћ
тђкъдиреннђн канђгать булу-
ныћ нђтиќђсе, шуныћ ђќере.

Хђзер инде Гомђр бине Габ-
делгазизгђ кайтыйк. Ул: "Зђкят
мљлкђтен  бурычлары булган ке-
шелђрнећ бурычларын каплау
љчен тотарга", - дип карар чы-
гарган. Бу акчалар белђн илдђ-
ге бар бурычлар да капланган,
бурычлы кешелђр башка  калма-
ган, илдђ бђрђкђт арткан, ул та-
гын да байрак була башлаган.
Дђњлђтнећ  бюджеты тулган,
илдђ хђер сорашкан бер кеше
дђ калмаган. Гомђр бине Габдел-
газиз алга таба яћа фђрман чы-
гарган:  "Коллары булган кеше,
дђњлђт бюджетыннан акча алып,
колларын азат итсен". Коллары
булган бар кеше дђ ул кушкан-
ча эшлђгђн. Лђкин моныћ белђн
генђ зђкят акчалары бетмђгђн.
Аннан соћ ул љченче ђмерен
чыгарган: "Љйлђнњ љчен финанс
мљмкинлеклђре булмаган ке-
шелђр дђњлђт акчасына
љйлђнсеннђр". Љйлђнђ алмый
йљргђн бар буйдаклар да

љйлђнгђннђр. Лђкин моннан
казна бер дђ бушамаган. Ђйе,
шулай итеп, бурычлар да кап-
ланган, коллар да азат ителгђн.
Буйдак кешелђр калмаган.

Аллаџныћ Рђсњле саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђмнећ бу
турыда ни ђйтњен тыћлап ките-
гез: "Сезнећ арагызда ић начар-
лары - љйлђнмђгђн кешелђр. Ва-
фат булганнар арасында ић юнь-
сезлђре - љйлђнми вафат булган-
нары". Бђлки шућа Аллаџы
тђгалђ, вљќдан џђм намусыћны
сакларга кушып, болай дип
ђйткђндер дђ: "Вђ алар гаурђт
ђгъзаларын књрсђтмђслђр џђм
зинадан сакланырлар. Мђгђр њз
хатыннарыннан вђ хуќа булган
ќария хатыннан сакланмаслар,
моныћ љчен алар шелтђ
ителмђслђр. Берђњ њз хатынын-
нан вђ ќариясеннђн башканы

эстђсђ, ягъни зина кылса, ул ке-
шелђр хђлђлдђн хђрамга њтњче-
лђрдер".

Мљхтђрђм ќђмђгать!
Монда "сакланырлар"

сњзендђ бер њзенчђлек бар. Ул
њзенчђлеккђ сез дђ игътибар ит-
кђнсездер дип уйлыйм. Бу
аятьтђ намусны саклауныћ за-
рурлыгы - икенче бер аятьтђ да-
ими намаз укуны саклауныћ за-
рурлыгы књрсђтелгђн кебек
књрсђтелгђн ... Димђк, вљќдан
џђм намусны саклауныћ  мљџим-
леге џђм Аллаџ каршындагы
дђрђќђсе - намаз укуны саклау-
ныћ мљџимлеге џђм Аллаџ кар-
шындагы дђрђќђсеннђн ким
тњгел.

Бу аятьтђ њзлђренећ вљќ-
дан џђм намусларын саклаучы-
лар, зина кылмаучылар мактала.
Ђ бу исђ чын мљэминнђрнећ тљп
сыйфатларыныћ берсе нђкъ
менђ шул булуын књрсђтђ.
Бђлки шућа књрђ дђ Аллаџныћ
Рђсњле саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм менђ бу сњзлђрне
ђйткђндер дђ: "Ий яшьлђр!
Љйлђнер љчен мљмкинлеклђре
булган кешелђр љйлђнсеннђр.
Чљнки, љйлђнњ књзлђрне гљнаџ-
тан саклый, ђ ќенес ђгъзаларын
- зинадан. Ђ кемнећ љйлђнњ љчен
мљмкинлеге юк икђн, ул кеше
ураза тотсын, чљнки ураза
ќенси дђртне сњрелдерђ".

"Берђњ њз хатыныннан вђ
ќариясеннђн башканы эстђсђ,
ягъни зина кылса, ул кешелђр
хђлђлдђн хђрамга њтњчелђрдер"
сњзлђре - никахтан тыш
мљнђсђбђтлђрнећ џђм гомосек-
суализмныћ исламда тыелган
булуы турында сљйли. Чљнки бу
гљнаџлар рљхсђт ителгђннђр-
нећ чиклђрен њтеп киткђн кеше-
лђрнећ гљнаџлары булып
исђплђнђ. Аллаџныћ Рђсњле
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм
љйлђнергђ телђп тђ, моныћ
љчен мљмкинлеге булмаган ке-
шелђргђ, мондый хђлдђн чыгу-
ныћ юлын књрсђткђн. Алар я
љйлђнергђ, яки, њз-њзлђрен то-
тып тору џђм зина кылудан сак-
лану љчен,  ураза тотарга, яисђ
књбрђк Коръђн џђм намаз укыр-
га, зикер ђйтергђ тиешлђр.

Бу аятьтђге "алар тапшы-

рылган ђманђтлђргђ вђ биргђн
вђгъдђлђргђ хыянђт итмђслђр"
сњзлђре  ышанып тапшырылган
ђманђтлђрне џђм килешњлђр-
не њтђњ зарурлыгын аћлата.
Ђманђтлђрнећ - ышанып тап-
шырылганнарныћ - књп
тљрлђрен мисал итеп ките-
рергђ була, мђсђлђн, намаз да
ђманђт булып тора, ятимнђр-
нећ саклап тору љчен ышанып
тапшырылган мљлкђте дђ -
ђманђт. Ђгђр дђ кеше болар-
ныћ барысын да њти икђн, бу
аныћ Аллаџ хокукларын сакла-
вын, Аныћ каршында биргђн
вђгъдђлђрен њтђвен аћлата.

Сњрђнећ башында чын мљэ-
миннђрнећ намазны хушугъ
белђн укулары турында ђйтелђ.
Ягъни, чын мљэмин намазны их-
лас, чын књћелдђн, дулкынланып
укырга, бу вакытта аныћ кул-аяк-
лары кирђкмђгђн хђрђкђтлђр
башкармаска тиеш ...

Намаз уку темасын дђвам
итеп, шуны ђйтеп китик: намаз
вакытында укылырга тиеш. Ђгђр
дђ син намаз уку вакытын
њткђреп ќибђргђнсећ икђн, бу -
синећ гљнаџ кылуыћны аћлата.

Хљрмђтле џђм кадерле
мљселманнар!

Ђгђр дђ чираттагы намазын
калдырган кеше гљнаџлы кеше
булып санала икђн, мљэминнђр-
нећ атналык вазыйфасы - ќомга
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ИСЛАМ. ТЂКЪЛИФ

Исламныћ тљп биш багана-
сы бар:

1. Шђџадђт - исламга килњ
таныклыгы.

2. Кљндђлек биш вакыт на-
маз уку.

3. Ел саен рамазан аенда
ураза тоту.

4. Ел саен зђкят тњлђњ (мал-
мљлкђтле кешелђр љчен).

5. Гомергђ бер хаќ кылу
(мљмкинлеклђре булган ке-

шелђр љчен).
Беренче чиратта, исламны

кабул итњ љчен кеше шђџадђт
сњзлђрен ђйтергђ тиеш, аннан
соћ намаз укырга љйрђнђ. Рама-
зан ае килеп ќиткђч, ул ураза
тота башлый. Хаќга бару вакы-
ты ќиткђч, матди џђм физик
мљмкинлеклђре булса, хаќга
барырга тиеш. Бер џиќри ел
узуга хђлле мљселман зђкят
тњлђргђ, ягъни њз милкеннђн ар-

тканныћ бер љлешен ярлы
мљселманнар файдасына би-
рергђ тиеш.

Исламныћ тљп баганаларын
њтђњ џђр мљкаллђф љчен
мђќбњри булып тора. Мљкаллђф
- балигъ булган аћлы кеше. Кеше
мљкаллђф булып ирешњгђ шђри-
гатьнећ барлык кануннарын
њтђргђ тиеш була. Тђкълиф (ис-
ламны тоту вазифасы) акылдан
язганнарга џђм балигъ булмаган
балаларга  кагылмый. Кеше ис-
ламныћ тљп кагыйдђлђрен аћлы
рђвештђ њтђми икђн, ул гљнаџ-
лы була џђм њзенђ зур зыян ки-
терђ.

"Ислам турында сљйлђшик"
энциклопедиясеннђн

Ислам - Бер Аллаџыга Аныћ кануннарына нигезлђнеп
буйсыну. Аллаџы тђгалђнећ Мљхђммђд саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђмгђ ићдергђн џђм мљселманнар буйсы-
нып яши торган кануннары бљтенесен дђ њз эченђ ала.

ТЕШ СЫЗЛАГАНДА УКЫЛА
ТОРГАН ДОГА

Сахабђлђрдђн Абдуллаџ бине Рђвђхђ (р.г.) беркљнне
Аллаџ Рђсњле саллђллаџу галђйџи вђ сђллђмгђ теше сызла-
удан изалануы хакында сљйлђгђн иде. Рђсњлуллаџ бђрђкђтле
кулын Хђзрђти Абдуллаџныћ авырткан яћагына куеп, болай
диде: "Аллаџњммђђзџиб гђнџњ сњњђ мђ йђќидњ њђ
фђхшђџњ би дагьњђтии нђбийикђль-мђкииниль-
мњбђђраки гићдђк". Мђгънђсе: "Аллаџым! Синећ кар-
шыћда мљбарђк џђм мљхтђрђм булган пђйгамбђрећнећ
догасы белђн бу тешнећ авыруын ал" (Мевахибуль-
Лђдњнния: 75).

Коръђни-Кђрим буенча,
гаилђ тормышы - ић яхшы
тормыш, яшђњнећ башка
формалары кимчелекле
дип исђплђнђ. Коръђни-
Кђримдђ кешелђрнећ ић
баштан ук пар итеп - ир-
ат џђм хатын-кыз итеп
яралтылганлыгы, кеше-
нећ њз парыннан башка
яши алмавы аћлатыла.
Ир-ат џђм хатын-кыз бер-
берсен тулыландырыр
љчен яралтылганнар, шу-
ћа књрђ, камиллеккђ ире-
шер љчен алар бер-бер-
сенђ мохтаќ.

"Ђн-Ниса" џђм "Ђл- Бђкара"
сњрђлђрендђ мљэмин џђм яхшы
ир белђн хатын "игелек" сњзе
белђн аталган. Игелеккђ џђр кеше
омтыла. Мљэминђ хатыннарныћ
игелек дип аталуы, аларныћ яхшы
џђм кадерле булуларын гына
тњгел, ирлђрен яхшылыкка џђм
игелеккђ љндђњлђрен џђм алар-
ныћ њсњлђренђ сђбђпче булула-
рын да књрсђтђ. Шул ук вакытта бу
аятьлђр хатын сайлаганда берен-
че чиратта нђрсђгђ игътибар
итђргђ кирђк икђнен дђ аћлата.
Башкача ђйткђндђ, бу дљнья тор-
мышыныћ бик тиз њтњен белњче
џђм килђчђк тормыш турында уй-
лаучы кешелђр њзлђрен игелеккђ
љндђњче, рухи њсешлђренђ булыш-
лык књрсђтђ алырлык хатын
эзлђргђ тиеш. Шул рђвешле алар
ике дљньяда да тынычлыкка
ирешђ алырлар.

Аллаџы тђгалђ Коръђни-
Кђримдђ болай дигђн: "Ђгђр
рђсњл галђйџиссђллђм сезне та-
лак кылса, Раббысыныћ аћа сезне
яхшырак хатыннарга алыштыр-
маклыгы љметледер, алар: чын

ИСЕМ  КУШУИСЕМ  КУШУИСЕМ  КУШУИСЕМ  КУШУИСЕМ  КУШУ
Имам яћа туган баланыћ исемен аныћ ђти-ђнисе белђн
алдан ук килештерсђ яхшы. Исем ислам дине традици-
ялђренђ туры килергђ тиеш. Ђгђр дђ баланыћ ђти-ђнисе
ислам принципларына каршы килђ торган исем сайла-
са, имам аны тљзђтергђ яки башка исем сайларга ярдђм
итђргђ бурычлы. Ата-ана џаман да элек сайлаган исем-
не тђкърарласа, имам исем кушудан баш тартырга да
хокуклы. Исем кушу алдыннан имам вђгазь укый,
мђќлестђ катнашучыларга - яћа туган баланыћ ђти-ђни-
сенђ - Хак тђгалђнећ никадђрле шђфкатьле булуын
аћлата, баланы дљрес тђрбиялђњнећ ђџђмияте, аныћ
ата-анага карата хокуклары турында сљйли.

ИСЕМ КУШУ ТЊБЂНДЂГЕ РЂВЕШТЂ ЊТЂ
Баланы, аякларын кыйблага юнђлтеп, љстђлгђ яисђ караватка

салалар. Аннары имам, аныћ баш очына басып, кыйблага карап азан
ђйтђ, азан догасын укый џђм баланыћ ућ колагына аныћ џђм ата-
сыныћ исемен ђйтђ. Мђсђлђн, "Габдрахман улы Мђхмњд", яисђ "Фа-
тыйх кызы Гайшђ". Алга таба ул камђт тљшерђ. Камђттђн соћ бала-
ныћ сул колагына иелђ џђм аныћ исемен ђйтђ. Аннан соћ имам
тњбђндђгечђ дога кыла: "Ђллаџуммђ ђнбитџњ фил ислђми нђбђтђн
хђсђнђн вњќгалџњ мђсгудђн фиддунья њђл ђђхирђ". Мђгънђсе: "Йђ
Раббым, ошбу баланы ислам динендђ тђрбиялђп њстер џђм аны ике
дљньяда да бђхетле ит".

Шулай ук дога татар телендђ яисђ баланыћ ђти-ђнисенећ ту-
ган теллђрендђ дђ укылса - бик књркђм. Мђсђлђн, "Йђ Раббым Ал-
лаџы! Бу бала ислам динен куђтлђњче, ата-анасына игелекле, ми-
џербанлы-шђфкатьле, тђњфикълы бала булса иде. Ата-аналарына
тигезлек, саулык-сђламђтлек белђн аны њстерергђ насыйп итсђћ
иде".

"Гыйбадђт кылулар џђм дини йолалар
уздыру турында  нигезлђмђ"дђн

Идеаль хатын
нинди була?

мљслимђлђр вђ Аллаџыга, Аныћ
џђр сњзенђ ышанучы хак мљэ-
минђлђр, Аллаџыга вђ рђсњлгђ
чын итагать итњчелђр, вђ гљнаџтан
тђњбђ итњчелђр, вђ Аллаџыга гына
гыйбадђт кылучылар, вђ ураза то-
тучылар, вђ рђсњлгђ итагать љчен
џиќрђт итњчелђр, шул сыйфатта
булган хатыннар ирдђ булган тол
хатыннардыр џђм ирдђ булмаган
кызлардыр. Аллаџы телђсђ сезне
ђнђ шундый хатыннарга алышты-
рыр, димђк" ("Тђхрим (Тыю)", 5).

Бу аятьтђ камил хатын сый-
фатлары санала: иман, матур
ђхлак, тышкы матурлык џђм гый-
ффђтлек. Лђкин бу џђм башка мљэ-
мин хатын-кызларныћ сыйфатла-
ры саналган аятьлђрдђ тљп шарт
булып иман тора. Димђк, њзенђ
хатын сайлаганда ир-ат беренче
чиратта аныћ иманына игътибар
итђргђ тиеш.

Икенче мљџим сыйфат - ма-
турлык, лђкин иман белђн чагыш-
тырганда матурлык икенче урын-
да. Ђгђр дђ кеше матурлык џђм
иман арасында сайларга тиеш

икђн, ђлбђттђ, ул матурлыгы тњгел,
ђ иманы булган кешене сайларга
тиеш.

Ђгђр дђ без Коръђни-Кђ-
римдђ язылганнарны исђпкђ ал-
сак, хатыныбызныћ тышкы кыя-
фђтенђ генђ тњгел, иманына да
игътибар итсђк, Коръђни-
Кђримдђ биргђн вђгъдђсе буен-
ча, Аллаџы тђгалђ йљрђклђре-
безне мђхђббђт белђн тутырыр,
џђм бу кеше безнећ љчен ић ма-
тур булыр. Ђгђр дђ нђфесебезгђ
хуќа була алмыйча, матур,
лђкин иманы булмаган хатын
сайласак, тиз арада Аллаџы
тђгалђ ярдђменнђн мђхрњм ка-
лачакбыз, имансыз џђм тиздђн
матурлыгын югалтачак кеше
белђн гомер кичерђчђкбез.

Икенче мљџим џђм гаилђ тор-
мышы љчен зур мђгънђсе булган
сыйфат - гыйффђтлек. Књпчелек
хђдислђрдђ гыйффђтле кызларга
љйлђнергђ кушыла. Гыйффђтлек
тышкы матурлыкка караганда
књпкђ мљџимрђк, лђкин иман
белђн бер дђрђќђдђ мљџим тњгел.
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Сђвия ханымныћ књћеле
њзенећ тормыш хђллђрен ќђелеп
сљйлђњне љнђми. Моны тыйнак-
сызлык билгесе дип саныйдыр,
књрђсећ. Шулай да беркљнне
мића аныћ хђятендђге кыйсса-
ларны тыћлау џђм бик авырлык
белђн генђ бу хакта язырга рљхсђт
алу насыйп булды.

...Ђти-ђнисе бик иртђ гњр
иясенђ ђйлђнђ Сђвиянећ. Апала-
ры Сабира 1948 елда 12 яшьлек
Сђвия белђн Сђкинђне Њзбђкстан
якларына алып китђ. "Минем янда
ач-ялангач булмассыз", - дип аћла-
та ул њзенећ бу карарын. Алар
Ташкенттан шактый ераклыкта
урнашкан бер калада њзбђклђр
белђн аралашып њсђлђр џђм
мђктђптђ укыйлар. Сђвиягђ бик
иртђ тормыш арбасына ќиге-
лергђ туры килђ. Ул 1955 елда
укытучы сыйфатында мђктђп бу-
сагасын атлап керђ џђм 40 ел бу-
ена берљзлексез балалар укыта.
Эшен яратып, тђм табып башкара.
Рђсим исемле татар кешесенђ
кияњгђ чыгып, 5 бала табып

СОРАУ –
ЌАВАП

- Намазда ни љчен имам-
нан калмаска кирђк?

- Имам, мљселманнар ара-
сында хљрмђт џђм бердђмлек
символы буларак, ќђмђгать
белђн башкарыла торган намаз-
ларны алып баручы итеп бил-
гелђнђ, аћа оеп намаз уку ваќиб
(мђќбњри њтђлергђ тиешле)
гамђллђрдђн санала.

Ђз-Зљџри Ђнђс бин Мђ-
ликтђн (радияллаџу ганџњ) рива-
ять иткђнчђ, Аллаџыныћ рђсњле
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм
болай дигђн: "Имам, намаз вакы-
тында башкалар аныћ артыннан
иярсеннђр љчен, алга чыгып
баса. Ђгђр ул тђкбир ђйтсђ, сез
дђ тђкбир ђйтегез; ђгђр ул
сђќдђ кылса, сез дђ сђќдђ кы-
лыгыз; ђгђр ул сђќдђдђн
књтђрелсђ, сез дђ аныћ артын-
нан иярегез. Ул: "СђмигАллаџњ
лимђн хђмидђџ", - дип ђйтсђ,
сез: "Раббђнђ њђ лђкђл-хђмде", -
дип ђйтегез" (Мњслим. Китабу-
салђт, баб: итимђтел-мђгъмум
бил иман).

Имам артыннан иярмђњ
мђкруџ гамђл булып тора, кай-
бер очракларда ул намазыгыз-
ны бозарга да мљмкин.

Ђбњ Џњрайрадан (Аллаџы
аћардан разый булса иде) рива-
ять итњлђренчђ, Аллаџыныћ
рђсњле (аћа Аллаџыныћ рђх-
мђте вђ сђламе ирешсђ иде) бо-
лай дигђн: "Сезнећ кайсыгыз да
булса берђрегез сђќдђдђн ба-
шыгызны имамнан алда
књтђрсђ, Аллаџы аныћ башын
ишђк башына ђйлђндерер яки
аны ишђк кыяфђтенђ кертер
дигђн курку сезне билђп алмый-
мы?" (Ђбњ Дауд. Китабу-салђт,
баб: ђт-тђшдди фи ман ярфагу
каблел-имам).

Имам Ђгъзам Ђбњ Хђнифђ
мђзџђбе буенча ђгђр дђ имам
белђн бергђ намаз укыган кеше
сђќдђ яки рљкугътан имамнан
алда турайса, ул мђкруџ гамђл
кыла. Ђгђр дђ имам артыннан
намаз укыган кеше бар рђкђгать
дђвамында бар рљкеннђрне дђ
имамнан алда башкарса, аныћ
ул намазы дљрес булмый. Бу оч-
ракта аныћ моны махсус эшлђ-
ве яки ялгышуданмы икђне
мљџим тњгел.

- Телефон, компьютер
џђм башка ќайланмаларныћ
экранына Аллаџы исемен кую
рљхсђт ителђме?

- Монда бернинди дђ кар-
шылык юк. Ђгђр компьютер яки
телефон экранында шундый язу
торса, аћа саклык вђ хљрмђт
белђн карау тиешле. Андый язу-
ларны экраннарда тњгел, ђ кале-
бећдђ йљртњ хђерлерђк.

- Коръђнне таџарђтсез
килеш компьютердан укырга
ярыймы?

 - Компьютер мљсхђф булып
саналмый, шунлыктан Коръђн-
не интернеттан укуда каршылык
юк. Ђмма Коръђнне уку љчен го-
селле булу шарт. Шулай булма-
ганда Коръђнне хђтердђн уку
да, шул исђптђн компьютер мо-
ниторыннан уку да рљхсђт ител-
ми.

"ШУРА", №7

КОРЪЂН УКЫП, КЊЗЕ АЧЫЛДЫ

њстерђлђр. Тик рђхђт булса да
торган ќир, сагындыра туган ил
дигђндђй, ќирсњ хислђре кичерђ.
Татарстан гел дђ књћелен кымыр-
ќытып, њзенђ тартып тора.

Тђкъдирендђ ни язылган бул-
са, шуннан уза алмыйдыр инде
адђм баласы. Менђ бер-бер артлы
кайгы-хђсрђт аларныћ ишеген ша-
кый. "Кљтмђгђндђ-уйламаганда 2
улым гњр иясе булды. Капкадан
чыгуга, берсен машина бђрдереп
китте. Ђ икенчесе - пђџлеван
гђњдђле Айрат улыбыз бандитлар
кулыннан џђлак булды. Ул, арми-
ядђ хезмђт итеп кайткач, тљзелеш
институтына кереп, аны ућышлы
гына тђмамлады. Бер оешмада
инженер булып эшлђргђ кереште.
Намазларын да укый башлаган
иде. Матур киенеп йљрергђ ярат-
ты. Машина да алып бирдек њзенђ.
Бђла агач башыннан йљрми, адђм
башыннан йљри, дип бик белеп
ђйткђн борынгылар... Улларыбыз
ќан тђслим кылгач, йљрђгемђ
кара кан саугандай булды. Њксеп-
њксеп еладым. Књз яшьлђрем ки-

беп бетте. Ул чактагы хђлебезне њз
башына шундый кайгы-хђсрђт
тљшкђннђр генђ аћласа аћлар.
Берђњгђ дђ андый язмышны телђ-
мим..."- ди Сђвия ханым.

Бу фаќигане ире Рђсим дђ
бик авыр кичергђн. Ул башлары-
на тљшкђн бђла-казаларны кемгђ
дђ булса сљйлђп, књћелен бушат-
маган, эчтђн янган, эчтђн кайгыр-
ган. Татарстанга књченеп кайтула-
рыныћ бер сђбђбе дђ шул: авыр
кичерешлђрдђн беразга гына
булса да онытылып торырбыз,
дип љметлђнгђннђр. Тик балалар-
ныћ ачы язмышы онытыла торган
кайгы тњгел шул...Тиздђн аныћ ире
авыруга сабыша џђм моннан 4 ел
элек мђћгегђ књзлђрен йома.

Књзлђр димђктђн, ђллђ инде
књп дђфтђрлђр тикшергђнлектђн,
ђллђ књз яшьлђре кибеп беткђн-
лектђн, Сђвия ханымныћ књзлђре
начарая. Ђ беркљнне тљпчек улы
белђн "Тасма" янындагы кибеткђ
кергђч, ул бер књзенећ бљтенлђй
диярлек књрмђвен шђйлђп ала. Ки-
чекмђстђн нђрсђ булса да
эшлђргђ кирђк була. Намазны ба-
лачактан ук љйрђнгђн анысы. Фа-
рыз булган мљџим гыйбадђтлђрен
калдырмый ул. Шулай да нинди-
дер гамђлне кылып бе-
термђгђндђй тоела аћа. Уйлана
торгач, тђки эзлђп таба: баксаћ,
дљнья артыннан куып, Коръђнне
ныгытып укый алмаган икђн ул!
Тик менђ књзенећ начар књрђ баш-
лавы гына бу изге эшкђ комачау-
лык итмђсме? Шљкер, монысыныћ
да ќае табыла. Улы Илнур аћа эре

гарђп хђрефлђре белђн басылган
зур Коръђн алып кайтып бирђ.

Шуннан нђрсђ булган дисез-
ме? Изге Китапны кулларына
алып, "Фатиха" сњрђсен укый баш-
лауга ук теге књздђге элпђнећ
эреп югала баруын сизђ ул. Шун-
нан соћ Коръђн укуны кљн дђ њти
торган књркђм гадђткђ ђйлђн-
дерђ. Бераз соћрак чын мђгънђ-
сендђге могќиза барлыкка килђ:
сукыраеп барган теге књз тђмам
ачылып, элеккеге хђленђ кайта!

... Ул вакыйгалардан соћ
инде шактый карлар яуган, сулар
аккан. Бњгенге кљндђ Сђвия ха-
нымныћ књзлђре, Аллага шљкер,
Коръђннећ вак хђрефлђр белђн
язылганын да укый ала. Менђ
шућа књрђ дђ куанычы эченђ сый-
мый аныћ. Инде ул ике тапкыр
Коръђн хђтем кылды, ягъни Изге
Китапны тулысынча укып чыкты.
Хаќга барып кайту бђхетенђ дђ
иреште. "Коръђн укуныћ књзгђ
генђ тњгел, авырткан аякларыма
да файдасы тиде. Тик аны
бђдђнемђ шифа булсын, дип кенђ
тњгел, ђ Аллаџыныћ ризалыгын
алу максаты белђн укырга кирђк.
Сезгђ кићђшем шул: аз гына буш
вакытыгыз чыктымы, аны ђрђмгђ
њткђрмђгез, таџарђтлђнеп, Раб-
быбыздан ићгђн Изге Китапны
кулыгызга алыгыз. Аллага шљкер,
минем балаларым њзлђре белеп
намазга бастылар, барлык туган-
нарым, шул исђптђн оныкларым
да намазлы", - дип сљенђ бњген
Сђвия ханым Борџанова.

Хатыйп ГЂРЂЙ

НАМАЗДАН  ЯЛЫГУ
ХИСЕННЂН  НИЧЕК  КОТЫЛЫРГА

Безнећ гыйбадђтлђребездђ, кызга-
ныч ки, књптљрле киртђлђр очрый.
Бу киртђлђрне књрђ белњ џђм алар-
дан ќићел њтђ алу тулысынча Ал-
лаџы тђгалђнећ ярдђме џђм рђхим-
шђфкатенђ бђйле. Ић беренче чи-
ратта нђкъ менђ шуны аћлый бе-
лергђ џђм кабул итђргђ кирђк. Ми-
сал љчен, Аллаџы ризалыгы џђм
аныћ рђхим-шђфкатен алырга ом-
тылучылар гына намазда хушугъ
хисенђ (намазны бирелеп укуга)
ирешђ ала.

Безнећ намаз укуыбыз бик књркђм гамђл.
Лђкин намазда хушугъ хисе булмаса, књћеллђ-
ребез тынгысыз, борчулы булып кала, шайтан
безнећ калебебезне тынычлыкта калдырмый.
Бу - тљп бђлабез. Шайтан бар кљченђ безне на-
маздан канђгатьлек алудан мђхрњм итђргђ ты-
рыша. Ђ намаз укудан тулы канђгатьлек алу
љчен аны хушугъ белђн башкаруныћ мљџим-
леген аћлау - њзе зур бђхет.

Гђрчђ без намаз укудан тулы канђгатьлек
алып бетермђсђк тђ, безнећ аны беркайчан да
калдырмаячагыбызны шайтан џђм нђфесебез
белеп торырга тиеш. Чљнки намаз ул - Аллаџы
тђгалђнећ ђмере.

Арыганлык џђм ялыгу хисеннђн котылу
љчен тњбђндђгелђр бик мљџим:

1. Безнећ нђфе-
себез бар џђм ул на-
маз укуыбызга каршы
бара. Гомер тиз уза
џђм гыйбадђтлђрдђн
башка яшђњнећ
мђгънђсе юк, шућа
књрђ дђ нђфесебезгђ
беренче ќавап була-
рак, без тђњлекнећ
егерме дњрт сђгате-
нећ бер сђгатен булса
да мђћгелек тормыш
љчен сарыф итђргђ ти-
ешбез. Ђ моћа исђ на-
маз уку џђм гамђл-
гыйбадђтлђрнећ баш-
ка тљрлђрен башкару
юлы белђн генђ ире-
шергђ мљмкин.

2. Без кљн саен
физик яктан яшђеше-
без љчен зарур булган
икмђк, су џђм џаваны кулланудан ялыкмый-
быз. Шулай булгач, намазныћ да тормышыбыз
љчен зарур булуын аћларга тырышырга тиеш-
без, намаз ул - безнећ ќаныбызга вђ књћеле-
безгђ, мђћгелек тормышыбызга кирђк, ул без-
нећ рухи тормышыбыз чыганагы.

3. Нђфесебезгђ хас булган сабырсызлык-
лардан котылу - тагын бер сабак булып тора.
Вакытыбызныћ бер љлешен намаз укуга сарыф
итеп, без нђфесебезне сабырлык књрсђтергђ
мђќбњр итђбез, аны тђрбиялибез.

4. Намаз ул - безнећ књћелебез љчен рухи
азык, каберебездђ - нур. Кыямђт кљнендђ, си-
рат књпере аша њткђндђ аныћ нур булачагын
без џђрчак истђ тотарга тиешбез. Моны истђн
чыгармаган хђлдђ шайтанныћ котыртулары-
на џђм нђфесебез галђмђтлђренђ чик куя ала-
чакбыз.

Югарыда ђйтеп њтелгђнчђ намаздан ка-
нђгатьлек хисе алу љчен без гыйбадђт кылу-
ларыбызда ныклык књрсђтњне дђвам итђргђ
тиешбез, башка юл юк.

Мђчеттђ ић хљрмђтле вђ ихтирам ителђ торган кешелђ-
рнећ берсе ул Сђвия ханым. Ќомга кљннђрендђ ашык-
мыйча гына Казандагы бер гыйбадђтханђнећ ишеген
ачып кергђч, андагы барча мљселманнар белђн тыйнак
кына: "Ђссђлђђмњ галђйкњм",- дип исђнлђшер. Аннары
икенче катка књтђрелер џђм андагы мђчет ђџеллђренђ
сђлам биреп узар. Куанып яши ул иман йортына кљннђн-
кљн књбрђк инсан килњенђ. Аеруча ќомга кљннђрендђ
намаз уку залы кеше белђн шыгрым тулы була.
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Кукмара мђдрђсђсендђ
"Мљслимђлђр бђйгесе" њткђрелде

Кукмара мђдрђсђсендђ белем алучы хатын-кызлар
тљркемнђре арасында бђйге њткђрелде. Инде књркђм
традициягђ ђверелгђн конкурсныћ максаты - талибђ-
лђрнећ белем осталыкларын сынап карау, татар
мљслимђлђренећ рухи тормышын чагылдыру, гадел
ярыш мисалында ќђмгыятебездђ мљселманча яшђњ
рђвешен популярлаштыру.
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Бђйгедђ 3 нче џђм 4 нче кур-
сларда укучы дњрт команда кат-
нашты. "Ихлас", "Ахирђтлђр",
"Иман нуры" џђм "Яулыклы
књћеллђр" дип исемлђнгђн 5 ке-
шелек тљркемнђр ић элек
"Сђламлђњ" конкурсында ярыш-
тылар: девизларын ђйтеп, коман-
да атамасы асылын аћлаттылыр,
њзлђре белђн таныштырдылар.
Соћыннан командалар Коръђн
уку, вђгазь сљйлђњ буенча оста-
лыкларын књрсђттелђр.

Татарстан мљселманнары-
ныћ Диния Нђзарђте тарафын-
нан 2015 ел "Татар дин галимнђ-
ре елы" дип игълан ителњ ућаен-
нан, бђйге программасына мил-
лђтебезнећ дини зыялыларына
багышланган бњлек тђ кертелгђн
иде. Анда тљркем вђкиллђре та-
рафыннан Ш.Мђрќани, Р.Фђх-

ретдин, Ђ.Максуди џђм К. Нђсый-
ри турында мђгълњмат ќитке-
релде.

Тамашачылар игътибарын
ќђлеп иткђн конкурсларныћ
берсе - ђхлакый тђрбиягђ багыш-
ланган театральлђшкђн тамаша
књрсђтњ булды. Татар халык аваз
иќаты њрнђклђрен барлап,
тљрле мђкальлђрне ђйттерњ,
милли табышмакларга ќавап
таптыру уены да бик књћелле
њтте. Бђйгенећ ић "тђмле" урыны
исђ "Ућган хуќабикђлђр" кон-
курсында чагылыш тапты: коман-
даларныћ ќилђк-ќимешлђрдђн
ђзерлђнгђн композициялђре ис-
киткеч матур, њзенчђлекле килеп
чыкты.

Шунысын да ђйтергђ кирђк:
программада каралган конкурс-
уеннар укучыларныћ шигырь-

мљнђќђт ђйтњлђре, алып баручы-
ларныћ кызыклы џђм файдалы
мђгълњмат ќиткерњлђре белђн
њрелеп барды. Мђдрђсђ мљгал-
лимнђреннђн гыйбарђт  жюри
эшен Татарстан мљслимђлђре бер-
леге рђисе Наилђ ханым Ќиџан-
шина ќитђклђде. Призлы урын-
нарны билгелђњдђн тыш, "Коръђ-
нне ић оста укучы", "Зирђклђр",
"Талантлылар" џђм "Ић ућган-бул-
ганнар" номинациялђрендђ дђ
ќићњчелђр тђгаенлђнде. Бђйге
барышында катнашучыларга
сђламлђњ вђ нђсихђт сњзлђре
белђн  Кукмара районы мљхтђси-
бе Зиннур хђзрђт Сђмигуллин,
"Ислам динен кабул итњгђ 1000 ел"
исемендђге мђдрђсђ директоры
Ильяс хђзрђт Ќиџаншин мљрђ-
ќђгать иттелђр. Ахырда барлык
катнашучыларга иганђчелђр тара-
фыннан ђзерлђнгђн бњлђклђр тап-
шырылды.

Мђдрђсђдђ оештырылган
ђлеге кызыклы чарадан укучылар
да, мљгаллимнђр дђ, килгђн ку-
наклар да бик тђ канђгать калды-
лар. "Бђйге кљндђшлекне, њзара
ярышуны максат итеп куйса да,
дљреслектђ ул безне берлђштер-
де, дуслаштырды, рухи мђгънђдђ
якынайтты. Ић мљџиме - бары-
быздан да Аллаџ разый булсын, ђ
бњгенге чара Аћа якынаюга,
ђќер-савапларыбыз артуга
сђбђп булсын", - дип ђйттелђр
катнашучылар саубуллашканда.

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе

директоры.
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БЕРДЂМЛЕКТЂ – КЉЧ!
Эш кайнап тора Буа мљхтђсибђтендђ.  Менђ хђзер
дђ - балаларныћ язгы каникулы алдыннан мђш
килеп "Минем авылым мђчете" проекты презен-
тациясен њткђрмђкче булып йљрњлђре. "Мђчетлђ-
ренећ ничек тљзелње, имамы, мђхђллђсе турында
иќади эшлђргђ балалар арасында бђйге игълан
иттек. Мљхтђсибђттђн кыйммђтле бњлђклђр дђ бу-
лачак", - ди Буа мљхтђсибе Илмир хђзрђт Хђсђнов.

Хђзрђт њзе Буа шђџђрендђ
туып њскђн егет, Россия Ислам
институтында шђригать џђм
гарђп теле белгечлеге алды, ан-
нары Мђскђњдђ юристлыкка
укып кайтты. 2014 елныћ гыйн-
варында имамнар ќыелышында
аны бертавыштан шушы вазифа-
га сайлап куйдылар. Кыска гына
вакыт эчендђ хђзрђт њзе шикел-
ле актив мљселманнардан шђп
команда туплады. Районныћ
барлык мђчетлђрен йљреп чы-
гып, џђрбер имамныћ эше
белђн танышканнан соћ ул њз
алдына мђхђллђлђрне берлђш-
терергђ дигђн максат куйды.
Рљстђм хђзрђт Хђйбуллин тара-
фыннан башланган эшне - бар
район мђчетлђрен џђм аларныћ
ќирлђрен документлаштыруны
тљгђллђде, имамнарны њз эш
урыннарында рђсми рђвештђ
теркђтте.

Буа шђџђрендђ мђдрђсђ
џђм биш мђчет - барлыгы алты
мђхђллђ бар. Аларныћ бары-
сында да азан ђйтелђ, намазлар,
ќомга вђгазьлђре укыла. Мон-
нан тыш љчесендђ атна саен кич-
лђрен љстђмђ вђгазьлђр оешты-
рыла. Мђдрђсђдђ џђм Абдулма-
лик, Госман мђчетлђрендђ на-
мазга, Изге Коръђнне љйрђнер-
гђ телђњчелђр љчен укулар бара.
Бњгенге кљндђ белем алучылар-
ныћ саны љч йљздђн артык.

Уку-укыту эшлђренђ зур
игътибар бирелђ биредђ. Узган
ел рамазан аенда ДУМ РТ џђм
РИИ ярдђме белђн Казаннан
коръђнхафиз кайтарттылар. Ул
ай дђвамында балаларга сњрђ-
лђр ятлатты. Хђзерге вакытта
мђдрђсђ коръђнхафизы Абдул-
ла хђзрђт балалар белђн шљ-
гыльлђнђ, абыйстайлар белђн
Коръђн хђтем итђ. Узган кљз

мђдрђсђдђ олылар љчен дђ дђ-
реслђр оештырылды. Мљхтђсиб
Казаннан укытучылар кайтар-
тып, алар гарђп теле, Коръђн
сњрђлђре тарихы буенча имам-
нарга дђреслђр бирде. Бу
тђќрибђне дђвамлы итђргђ
ќыеналар.

Соћгы елларда бик попу-
лярлашып киткђн викторина
уеныннан да читтђ калмый буа-
лылар. ДУМ РТныћ "Зђкят"
хђйрия фонды белђн берлектђ
љч авылда - Килдураз, Суыксу,
Чђчкапта шундый бђйгелђр
њтте. Анда мђктђп балалары кат-

А-3 џђм А-5 форматларында на-
маз вакытлары чыгара. Атнага
бер мђртђбђ ќомга саен ќирле
телевидение каналында инде
књплђр яратып љлгергђн "Минем
динем" исемле тапшыру бара,
аныћ оештыручысы - Марат
Хђйбуллин. Мљхтђсибђтнећ бар
документ эшлђрен мљхтђсибнећ
ућ кулы  Габдерђхим хђзрђт алып
бара. Зиратларны карап,
тђртиптђ тоту Фђџим хђзрђт
Сљлђймановка йљклђнгђн.

"Бердђмлектђ - кљч! - ди Ил-
мир хђзрђт. - Бергђлђшеп, аћла-
шып, ярдђмлђшеп эшлђгђндђ
књп нђрсђлђргђ ирешергђ була.
Олы рђхмђтемне эшлђребездђ

џаман ярдђм итеп торучы район
башлыгы Азат Айзатулловка,
аныћ беренче урынбасары Ил-
дар Еремеевка џђм социаль
мђсьђлђлђр буенча урынбасары
Лилия Садретдиновага ќит-
керђм. Шулай ук Буа мљхтђсибђ-
тенећ хђйрия фондына матди
ярдђм књрсђткђн оешмаларга да
рђхмђт. Барлык чараларны Буа
мђдрђсђсендђ њткђрђбез, аныћ
директоры Рђшит Маликов без-
нећ џђр чараны хуплап, ярдђм
итеп тора... Ђ проблемаларга
килгђндђ,  авылларда укымышлы
дин ђџеллђре ќитми. Имамнар
картая, аларга алмаш кирђк.
Мђхђллђлђр њзлђренећ имамна-
рын кайгыртып, аћа ярдђм итеп
яшђсђлђр, бу хђл итђ алмаслык
нђрсђ тњгел, иншђ Аллаџ".

Лилия ВЂЛИУЛЛИНА

нашып, ислам дине нигезлђрен
яхшы белњлђрен књрсђттелђр.
Читтђ оештырылган бђйгелђргђ
дђ йљрилђр, узган ел Тњбђн Нов-
город љлкђсенећ Сафаќђй авы-
лында, Болгарда, Казан џђм Чи-
стай шђџђрлђрендђ оештырыл-
ган интеллектуаль ярышларда
катнашып, барысында да при-
злы урыннар яуладылар.

Дини чараларны оештыру-
да, район яшьлђре арасында

сђламђт яшђњ рђвешен пропа-
гандалауда Илнур хђзрђт ќитђ-
кчелегендђге волонтерлар
хђрђкђте ярдђм итђ. Шђригать
кануннарына туры китереп (ир-
ат џђм хатын-кызларга аерым),
заманча ял итњ, књћел ачу, волей-
бол уйнау, бассейнга йљрњ џђм
мастер-класслар да оештырыла
мљхтђсибђттђ. Чаралар хакында
алдан смс-хђбђр тарату Мљслим
хђзрђт љстендђ. Књптђн тњгел
генђ контактта "Буа мљхтђсибђ-
те" тљркемен ачтылар, андагы
яћалыклар љчен Шамил хђзрђт
ќаваплы. Ул шулай ук районныћ
бљтен авылларына тарату љчен
ай саен тљрле тљстђге дизайнда,
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"ИЛНЕЋ ИЋ ЮГАРЫ
МЉНБЂРЕНЂ МЕНГЕЗГЂН

ХАЛКЫМА РЂХМЂТ"

- Медаль алучылар бары-
быз 40 кеше идек. Барыбыз да
сугышта катнашучылар, арабыз-
да бер Герой да бар, Кузнецов.
Дњртенче кеше булып алдым
юбилей медален, - дип башлады
сњзен Фђйзи Ђхмђт улы Галиев.

Мљхтђрђм аксакал Ђтнђ
районыныћ Тњбђн Шашы авы-
лында улы Тђлгать белђн киле-
не Суфия тђрбиясендђ  яши. 17
яшеннђн фронтка китеп, аерым
Идриц исемендђге Кызыл Бай-
раклы 219 нчы укчы дивизиясе
составында Смоленск шђџђрен
азат итњдђ катнаша џђм  шунда
авыр  яралана, шул кљннђн бир-
ле књкрђгендђ фашист снаряды-
ныћ кыйпылчыгын йљртђ.  19
яшендђ, 1944 елда,  колхоз рђи-
се итеп билгелђнеп, 50 ел дђва-
мында туган ќирендђ ќиде
авылны берлђштергђн "Искра"
колхозын ќитђкли. Гомере буе
туган тљбђге халкына хезмђт

тђ басып тора иде, ул чыгып кит-
те. Коридорга чыккач: "Фђйзи
абый, машина кирђк мђллђ?" -
ди. "Кирђк иде шул, чират икђн",
- дим. Иртђгесен мића шалтыра-
тып: "Сезгђ машинаныћ нинди
тљслесе кирђк?" - дип сорады да,
барып, машинаны сайлап алыр-
га кушты. Шулай итеп, машина
алып кайттым. Бу егет Рљстђм
Мићнеханов булып чыкты, ул
вакытта райпотребсоюз систе-
масында эшлђгђн чагы. Мин аћа
шул вакыттан бирле рђхмђтле.

... Костюмына Президент
њзе беркеткђн бу медаль янђш-
ђсендђ башкалары да ќитђр-
лек: Ленин ордены, ике "Хезмђт
Кызыл Байрагы" ордены, Татар-
станныћ ић югары бњлђге - "Та-
тарстан республикасы каршын-
дагы казанышлары љчен" орде-
ны, "СССР Хђрби кљчлђренђ -70

ел" медале... Санап бетергесез.
Медальлђр янђшђсендђ
"РСФСРныћ атказанган авыл ху-
ќалыгы хезмђткђре", "Татар-
станныћ атказанган агрономы",
"Гвардия солдаты" билгелђре.

- Исем белђн медальлђр-
нећ исђбе юк инде, алардан тыш
мин - "Почетлы колхоз рђисе",
"Почетлы пионер" да ђле. Алла-
га шљкер, кулдан килгђннећ ба-
рысын да эшлђдем, ић мљџиме
минем эшлђгђн хезмђтемне
књрђ белделђр, Россиянећ ић
югары мљнбђренђ менгезгђн
халкыма мин  бик рђхмђтле џђм
алар алдында баш иям, - ди
Фђйзи абый авылдашларына
тирђн хљрмђт белђн. Љстђп куя:
-  Эшлђп була, тик берђрсе туган
ќирендђ авылдашлары кар-
шында минем кебек эшлђп кара-
сын. Бу - зур сынау, Аллага
шљкер, намусым ак.

Коры сњзлђр генђ  тњгел бо-
лар. Фђйзи абый эшлђгђн 50 ел
эчендђ  16  беренче секретарь,
16 авыл хуќалыгы министры
алышынган. Берсеннђн- берсе
кырыс талђплђр куелган колхоз-
ларга, ђ дђњлђт планнарын
њтђргђ кирђк. Џђр тармакта ал-
дынгы булгач, Фђйзи Галиев
ќитђклђгђн "Искра"га њзлђ-
ренчђ эшлђргђ рљхсђт бирђлђр.
Њз алдына максат куеп эшлђњче
ќитђкчене  колхоз књрсђткечл-
ђре генђ тњгел, сугыш чоры, су-
гыш арты авырлыкларын  бер-
гђлђп књтђргђн авылдашлары-
ныћ яшђеше дђ борчый. Ул ел-
ларныћ бер генђ кљнен дђ, бер
генђ газабын да онытмый ул,
шућа књрђ њзенећ кул астында
эшлђњчелђрнећ тормышын,
кљнкњрешен ќићелђйтђсе килђ.
1985 елда (!) колхоз хисабына 3,5
миллион сумга 7 авылда яшђњ-
челђрнећ љйлђренђ бушлай газ
кертђ.

Ђтнђ районында гына
тњгел, республикасында да бул-

Казан Кремлендђ
Татарстан Респуб-
ликасы Пре-
зиденты Рљстђм
Нургали улы Мић-
неханов Бљек Ва-
тан сугышы вете-
раннарына танта-
налы рђвештђ
"1941-1945 ел-
лардагы Бљек Ва-
тан сугышында
Ќићњнећ 70 ел-
лыгы" юбилей ме-
дален тапшырды.

итђ, шул халык аныћ њзен дђ Рос-
сия књлђмендђ таныта.  Лаеклы
ялга чыккач, њзе књргђннђрне
язып,  5 китап чыгара, алтынчы
китабыныћ нђшрияттан кайту-
ын  кљтђ Татарстан Язучылар со-
юзы члены.

- Сђхнђгђ менгђч, Прези-
дент белђн књзгђ-књз карап ел-
маештык, књз белђн аћлаштык,
аркамнан сљеп, њз  итеп, тирђн
хљрмђт белђн  "Фђйзи абый",
дип эндђште. Бу минем Рљстђм
Нургали улы кулыннан беренче
тапкыр гына бњлђк алуым тњгел.
Элегрђк сугышта катнашучы-
ларга машина бирделђр, мића
да ђйттелђр. "Њзебезнекелђр
алып бетермичђ торып, мића ти-
ешле машинаны алмыйм", - ди-
дем. Берсе генђ калгач бардым,
машинага чиратка куеп кљтђргђ
куштылар. Шунда бер яшь егет
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рыша књр, мин моннан сића бер-
ни дђ ярдђм итђ алмыйм. Ђни,
зинџар дип ђйтђм, ђйберлђрне
утынга якма, кђнсђлђргђ тљшеп
елап йљри књрмђ".

***
"Исђнмесез кадерле

туганнарым!
7/XI-1943

Байтактан бирле армия
сафларында хезмђт итеп, Совет-
лар Союзыныћ хезмђт иялђрен
гитлер тырнагы астыннан азат
итњ сугышында ранен булган
абыегыздан сагынычлы сђлам.
Њзем тазарып килђм инде. Мића
хат язганда авыл хђллђрен
књбрђк языгыз. Ђни, мин њзем аз
хезмђт итсђм дђ, књп књрергђ
туры килде. Исђн кайтып, шу-
ларны сезгђ дђ сљйлисем килђ..."

***
"... Мин 11/IX кљнне дошман

снаряды осколкасыннан ранен
булдым. Сул кулбашына алгы як-
тан сљякне ватып кереп, борчак
кадђр осколкасы икенче якка ти-
шеп чыгып ќитђ алмыйча шунда
калды. Ярам бик зур иде. Хђзер
инде чисти тазарып ќитеп килђм.
Ђњвђл бармаклар эшлђми, кул
књтђрелми иде. Госпитальдђ љч ай
яттым. Баштарак чулак булып ка-
ласыћ дип куркытканнар иде, бик
ихластан лечить иттелђр. Ђни. Ми-
нем ранен булуны бик сљйлђп
йљрмђгез. Алла бирса, кайчан да
булса, исђн кайтырмын дип њзем-
не юатам..."

  Сђхифђне
Сњрия МИНГАТИНА

ђзерлђде

11ФРОНТФРОНТФРОНТФРОНТФРОНТОВИК ХАОВИК ХАОВИК ХАОВИК ХАОВИК ХАТТТТТЛЛЛЛЛАРЫАРЫАРЫАРЫАРЫ

магандыр "Искра" кебек хуќа-
лык ул елларда, ђ аныћ халык
турында кайгыртучы ќитђкчесе
- бердђнбер. Мин дђ хђтерлим,
мђктђптђ укыган чак, авыл шау-
лый: "Фђйзи авылларга газ
керткђн, бђхетлелђр яши бу "Ис-
кра"да". Олылар авызыннан
ишеткђн андый рђхђт тормыш-
ны књз алдына да китерђ алма-
дык без ул чакта: ничек инде
утын, ташкњмер якмыйча  љй
ќылытып булсын ди! "Бу акчага
ул вакытта 270 "КамАЗ" машина-
сы алып була иде", - ди Фђйзи
абый. Машиналар да бик кирђк,
ђмма аныћ љчен тљп байлык - ке-
шелђр, авылдашлары булган шул.

Халык љчен эшлђгђн ќитђк-
че њзе дђ онытылмый, еллар узган
саен кадере арта гына бара. Ул
ачлыктан алып калганнарныћ ба-
лалары, оныклары исђн, буыннар
хђтере дђ мђћгелек. "Урамга чык-
масам, шалтыратып хђлемне со-
рашалар,  ярдђм кирђкмиме, дип
сорыйлар, ђ минем шатлыктан
књземђ яшь килђ.  Хљрмђт билге-
се бит бу", - ди Фђйзи ага. 50 ел
ќитђкчелек иткђндђге изгелекл-
ђре  менђ шулай  игелек булып
кайта хђзер.

- Миннђн гел: "Кайдан ала-
сын акча?" дип сорадылар.
"Ќирдђн", дип ќавап бирђ идем.
Ђ кљчне гаилђмнђн алдым. Эчмђ-
дем, тартмадым. Књбрђк ќђяњ
йљрергђ тырыша идем. Хатыным
Сара  да бик ђйбђт булды. Ђгђр
Сара кебек эшчђн, булдыклы ха-
тыным булмаса, балаларыбызны
ул тђрбиялђп њстермђсђ, мин
эшлђгђн эшлђремнећ ярттысына
да ирешђ алмаган булыр идем.
Минем тылым ышанычлы булды,
гомер буе љемђ кайтасым килеп
кайттым. Њземнећ кадерле икђ-
немне белеп яшђдем. Бик тату го-
мер кичердек. Кышын чаћгыда
шуар идек, ќђен табигатькђ со-
клана белдек... Бик акыллы, бик
чибђр иде, бик сагынам Сарам-
ны", -ди Фђйзи абый књз яшен
сљртеп.- Балаларым Фаил, Фаилђ,
Тђлгать тђ камил фикерле, ђнил-
ђренећ математик булуы нђтиќ-
ђсе бу, дљньяныћ нинди икђнен,
кай якка барганын чамалый
белђлђр. Џђркайсы тормышта њз
урыннарын таптылар, гаилђ ко-
рып балалар њстерђлђр. Аларга
да рђхмђтем зур, мин ђле дђ бик
кадерле, нђрсђ телђсђм шуны
эшли алам, Аллага шљкер, љстем
чиста, тамагым тук.  10 оныгым, 6

оныкчыгым бар. "Бабай", "Дђњ
ђти" дип кенђ торалар.  90 яшемђ
якынлашам, анысын књреп булыр-
мы, гомер Аллаџы кулында . Мин-
тимер Шђрипович: "Бергђлђп
бђйрђм итђбез ђле 90 яшећне", -
ди. Хљкњмђт ќитђкчелђре дђ шу-
лай дип сљендерђлђр. Бу - хљрмђт,
мића гына тњгел, минем авылыма
мљнђсђбђт".

Мондый бђхетне туган
ќирдђ тамыр ќибђргђн кеше
генђ татый ала. Туган йортта ка-
дерле булу љчен дђ ић элек њзећ
кадерли белњ кирђк. Язылмаган
законнарны њтђњнећ ђќере бу.

Туган авылы, кендек каны
тамган нигез  Фђйзи абый љчен
аеруча кадерле: ул - ђдђп-ђхлак
џђм гореф-гадђтлђребезне, рухи-
дини-мђдђни традициялђребез-
не саклаучы изге урын да, књћел
сандыгын баетучы да. Фђйзи
Ђхмђт улы, шушы нигезгђ лаек
булып яшђп, килђсе буыннарга
искиткеч зур хђзинђ туплаган.
Аныћ архивында - авыл, колхоз-
ныћ њткђне, кешелђре, яшђеше,
оешуы, гореф-гадђте.  Бер авыл
белђн генђ чиклђњ дђ дљрес бул-
мас, Татарстан тарихы бу. Аларны
актарып,  џђр документны кулга
тотып карагандагы кичерешлђр-
не тасвирлап та булмый, шатлана-
сыћ да, горурланасыћ да.
Пљхтђлеккђ исећ китђ, сугыштан
ђнисенђ язган хатларны Фђйзи
абый  бергђ туплап теккђн. Икен-
че тљргђктђ - блокнотлар.  Бер
блокнотта - колхозныћ берьел-
лык књрсђткечлђре, монда бар да
бар, књпме керем, књпме чыгым,
ничђ белгеч эшлђгђн, тракторчы-
лар ничђњ, кем ничђнче класслы,
сыер савучылар књпме,  кемгђ
књпме тњлђнгђн, џђркем, џђр тиен
исђптђ.  Џђр ел љчен бер блокнот
тутырылган.  Менђ кайда ул
тђртип, намус, йљз аклыгы. Ул фо-
толарныћ иге-чиге юк. Џђр фото-
да - бер тарих.

        - Менђ бу - минем берен-
че секретарем Сабир Шакиров.
1944 елны 19  яшьлек егетне рай-
комга чакырып, колхоз председа-
теле итеп куйган кеше.  50 яшем
тулганда чакырдым њзен,  кочак-
лап елады: "Бар икђн мине дђ искђ
алучы кеше, рђхмђт, энем,"- диде.
Ул мине олы тормыш юлына чыга-
ручы беренче кеше. Вакыт-вакыт
исемђ тљшсђ, њземђ дђ куркыныч
булып китђ: 6 центнер ућышлы,
120 сарыклы, 45 сыерлы, банкта-
гы счетында  140 сум акча бар, аны-

сы да счет ябылмасын љчен тора,
амбарында бернинди азык юк. 80
кешесе шешенгђн - мића мирас
булып књчкђн байлык шушы.
Мђктђп залына салам ќђеп,
књтђрђмгђ калган сыерларны аяк-
ка бастырып, чирђмгђ чыгарабыз,
азрак ашый башлагач, сыерлардан
сљт савып, умач уып, мђктђптђ ике
мђртђбђ  ашатып аякка бастырдык
80 кешене. Урамнан  бер малай
бара, азрак бара да егыла. Ник егы-
ла икђн бу малай, дим. Мђктђп кы-
рыенда малайлар уйный, бу шун-
да барырга чыккан, ашамагач хђле
юк, шућа егыла икђн. Менђ шун-
нан соћ малайларны љлгергђн
арышка  куып чыгардык,  яннары-
на каравылчы куйдык. Берђр
вђкил килсђ, малайларны яше-
рергђ анысы. Менђ шулай  саклап
калдык малайларны. Бу - бљек эш,
менђ шул кешелђр соћыннан
мине књтђрделђр. 32 тапкыр депу-
тат булып сайланган кеше мин... -
дип сљйли Фђйзи ага. Фикере ачык,
эзлекле. Хђтере уникаль, бљтене-
сен тљгђл числоларына кадђр
хђтерли, документлар белђн
дђлилли. Џђр кешене зур ихтирам
белђн искђ ала. Џђр ќитђкчегђ њз
фикере, њз мљнђсђбђте. - Ић начар
кешенећ да бер ућай ягы була, ђнђ
шуны њстерђ белергђ кирђк.

Ул  сљйли, мин сокланып тыћ-
лыйм. Туган ќирен яраткан кеше
генђ  дљньяны шулай ярата ала
торгандыр.  Фђйзи абыйныћ
йљрђгенђ бљтен дљнья сыйган.

***
Фђйзи ага фронттан ђни-

сенђ язган хатларын теркђп бар-
ган. "Дин вђ мђгыйшђт"нећ
бњгенге сђхифђсендђ укучыла-
рыбыз игътибарына шуларныћ
кайберлђреннђн љзеклђр тђкъ-
дим итђбез.

"Кадерлелђрем сезгђ
сђлам хат

12.VIII.1943
Ић кадерле књргђн ђнием,

сића џђм ике энем Фирдђвес

џђм Рубискђ бер нђрсђлђргђ дђ
тиће булмаган яшь йљрђгемнђн
кайнап чыккан сђламнђремне
сезнећ якларга ќибђрђм. Шулай
ук миннђн ђбигђ, Хади абыйга,
Кђшфђ апайга, Фђйзрахман
абыйга, Фђсђхђт ќизнигђ бигрђк
тђ књп итеп сђламнђр юллыйм.

Без 11 е кљнне Ярославль
шђџђреннђн чыгып киттек. Без-
нећ барасы ќир билгеле инде,
аны сезгђ ђйтеп торуныћ кирђге
юк. Шулай итеп, яшь йљрђкнећ
батырлыгын сынап карау љчен
барабыз. Безнећ белђн Саба, Тел-
ђче, Чепья, Питрђч татарлары да
бар. Аннан алты мари бар. Сезгђ
телђгем шул. Исђн-имин була
књрегез".

***
 "Исђнмесез кадерле

туганнар
 Сагынычлы сђлам

1943 ел.
Дљньяда ић кадерле булган

ђнием, сине, ике энем Фирдђвес
белђн Рубис, сезне сагына-сагына
хат язам. Шулай ук мине сораган-
нарга бик књп сђлам. Ђни, ђлегђ
без фронт сызыгыннан 100 кило-
метр артта. Минут саен хђбђр
кљтеп торабыз. Хђл пока зарла-
нырлык тњгел. Ашау-эчњлђр дђ
ђйбђтрђк. Ђни, ђллђ нилђр яза
алмыйм, эч поша, пока исђн ва-
кытта шуны ђйтеп каласым килђ,
бђрђћгелђрне алып бетерђ књр
инде, бђрђћге белђн яшђргђ
була.

Ђни, акча салдым, дип язган-
сыћ, моннан соћ мића бер тиен дђ
ќибђрђсе булма. Ђни, мин сезне
тљштђ књреп тђ кайгырам, ничек
итеп бакча эшлђрен бетерерсез
дђ, ни хђллђр сукаларсыз инде.
Аннан соћ, ђни, мунчага кечкенђ
генђ мич тђ чыгарасы булыр, ка-
зан утыртып, шунда аш та, ипи дђ
пешерђ алыр идегез.

        Ђни, сића тормыш итњл-
ђре бик авыр инде. Шулай да ты-
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СЂЛАМЂТ ИРГЂ БЕР
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СЂЛАМЂТ ИРГЂ БЕР
КАЙВАКЫТ, књп хатынлы

лык темасы књтђрелсђ, ха
нымнар: "Бу мужикларныћ

башында гел шул", - дилђр. Ирл-
ђрнећ сылу затларга булган хисл-
ђрен хатын-кызлар беркайчан да
аћлый алмаслар. Без дђ кайчак,
хатыннарныћ алтын кибетлђренђ
кереп, нинидидер сары тимер, ял-
тыравык ташларга мљкиббђн ки-
тњлђрен књреп аптырыйбыз. Ниш-
лисећ, Раббым џђркемгђ њзенећ
нечкђ якларын биргђндер инде.
Чыннан да, тљсле тимер яки таш-
ка гашыйк булуга караганда ха-
тын-кыз зђвыгыныћ ђсире булу-
ны аек акыл тизрђк аћлый.
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђм: "Куркыгыз
дљньядан џђм хатын-кыздан", -
дип, хатын-кызныћ ирлђргђ бул-
ган тђэсирен тиктомалдан гына
искђ алмады. Сылу затлар ђллђ
нинди кљчле дђњлђтлђр белђн
идарђ итњчелђрнећ башларына
ќитђлђр, ђллђ нинди баџадир-
ларны аяктан егалар. Шућа књрђ,
ђгђр бер ирне хатын-кыз
мђсьђлђсе борчымаса, димђк, ул
ир яки авыру, яки бљтенлђй ял-
гыш якка юнђлгђн. Андыйларын
да алда искђ алып китђрбез.

Књп хатынлылык
ђмер тњгел

Ић элек динебездђ књп ха-
тынлылыкныћ ђмер тњгел,
рљхсђт эш икђнен аћлап китик.
Кыямђттђ Аллаџ бер ирне дђ:
"Ник бер хатын белђн генђ яшђ-
дећ", - дип шелтђлђмђс. Ислам
саранча ашауны да хђлђл ди,
лђкин, бу ђйдђ бљтенегез басу-
кырлардан саранча ќыйыйк, ди-
гђнне аћлатмый. Ђмма кайсы-
дыр заманда, ќирнећ кайсыдыр
бер почмагында мљселман хал-
кына саранча ашарга туры ки-
лергђ мљмкин, хђер, "бисмиллђ-
сен" ђйтеп ашый ала. Ђгђр чик-
сез хикмђт иясе Аллаџ ир кешегђ
берничђ хатынны хђлђл кылган
икђн, димђк, моныћ сђбђбе, хик-
мђте бар. Бђлки, кайчандыр, кай-
дадыр, нђкъ књп хатынлылык ке-
шелекне, миллђтне саклап калу-
ныћ бердђнбер чарасы булыр.
Бљек Ватан сугышында, Рђсђй
џђм алман халкы њзенећ књпче-
лек ир затларын югалткач, билге-

ле, демографик кризис туа. Ха-
лыкны саклап калу, яшь буын-
нарны булдыру мђсьђлђсе бе-
ренче планга чыга. Бу хакта Гер-
мания дђ борчыла џђм зур кон-
ференциялђр оештырып, анда
књп иллђрдђн галимнђр катнаша.
Шуларныћ берсенђ Мисыр уни-
верситетыннан да галимнђр ки-
леп, алар исђн калган ирлђргђ
икенче хатын алуны рљхсђт
итђргђ тђкъдим итђлђр. Ђлбђт-
тђ, књпчелек моћа каршы чыга,
шулай да, илнећ кайбер
шђџђрлђрендђ, вакытлыча бул-
са да, ирлђргђ икенче хатынга
љйлђнњне рљхсђт итђлђр. Шуны-
сын да белик: књп хатынлылыкны
кабул итмђгђн шђџђрлђрдђ фа-
хишђлек рђсми рђвештђ рљхсђт
ителђ. XVII гасырда да шул ук Гер-
маниядђ католиклар белђн про-
тестантлар арасында 30 ел сугыш
барганнан соћ, халык саны 17
миллионнан 4 миллионга кала.
Хљкњмђт халык санын тутыру
љчен 10 елга ирлђргђ икенче ха-
тын алырга рљхсђт бирђ. Европа
исламдагы књп хатынлылыкныћ
кешелекне саклап калуда булган
олуг файдасын берничђ мђртђбђ
танырга мђќбњр була.

Ђлбђттђ, исламны "кеше
љчен агу" итеп књргђн совет иле
књп хатынлылыкны кабул итђ ал-
мады, сђвит хатынын "кимсе-
тергђ" юл куймады. Ђмма Рђсђй
ирлђре књп хатыннардан беркай-
чан да баш тартырга ашыкмады-
лар. Шућа књрђ безнећ илдђ дђ
рђсми булмаган књп хатынлылык
борынгыдан яшђп килђ. Ирсез,
тол калган бичараларны ничек
игътибарсыз калдырасыћ инде?

Авылга имам булып кайткан
елны мине бер ќеназага алып
киттелђр. Машинада љч колхоз
рђисе белђн  гђплђшеп барабыз,
кинђт берсе: "Хђзрђт, диндђ тол
хатыннарныћ књћелен књрњ са-
ваптыр бит?" - дигђн сорау бирде,
бљтенесе кљлешеп куйдылар. Мин
њземнем беркатлыгым белђн:
"Ђйе, элгђре заманнардан ирен
югалткан хатын-кызларны кай-
гыртканнар, аларга ярдђм
иткђннђр", - дидем. Ќавабым аб-
зыйныћ књћеленђ хуш килде џђм
ул: "Менђ бит егетлђр, нинди изге
эш эшлибез икђн", - дип, барысы
да куанышып куйдылар. Бер-ике

ел мулла булып, халык "гадђтлђ-
ре" белђн танышканнан соћ гына
мин халкыбызныћ "ятим хатын-
нарныћ књћелен књрњ" йоласы-
ныћ чын мђгънђсен аћладым.

Бњгенге кљндђ дђ књп кенђ
Кавказ халыкларында тол хатын-
нар мђсьђлђсе кискен тора. Су-
гыш-бђрелешлђрдђ мећлђрчђ ир
затларын югалткан миллђтлђрне
бњген ничек торгызырга? Шућа
књрђ Рамзан ђнђ њзе љчен тњгел,
халкым, дип тырыша. Ђ миллђт
башлыгы њзе канун њзгђрњгђ мох-
таќ тњгел, књптђн љч хатын белђн
яши. Уйлап карасаћ, Рђсђй ќитђк-
челђренећ књпме акчалары сљяр-
кђлђрен тотуга китђ. Сљяркђ дђ
кеше, аныћ да кешечђ яшисе килђ.
Яхшы фатир кирђк, ќылы якта ял
итђсе дђ килђ. Кайбер авылларда
иренећ кайда, кем белђн йљргђ-
нен бљтен авыл белсђ дђ, хатыны
гына бернђрсђ дђ белми, књрми,
ишетми яшђвен дђвам итђ. Куђте
ќиткђн байларыбыз тђннђрен
џђм малларын пычрак юлга тот-
канчы, икешђр хатын белђн никах-
лашып, аларны тђрбия кылсалар,
балаларын њстерешсђлђр, Рђсђй
халкыныћ тормыш дђрђќђсе
ничђ баскычка књтђрелер иде.
Бђлки, халык каршында да абруй-
лары артыр иде.

Бервакыт, чит ил хђбђрчел-
ђре безнећ Президенттан: "Татар-
станда књп хатынлылык бармы?" -
дип сорагач, ул шаяртып кына:
"Качып-посып бардыр инде", - дип
ќавап бирде. Качып-посып књп
хатынлылык џђр чорда, џђр
миллђттђ булды. Књплђр љчен
изге саналган Ленин бабайныћ да
кљндезге кояшы Надежда булса,
тљнге ае исђ - Инесса иде.

Књп
хатынлылыкны

ислам алып
килмђде

Кайберђњлђр књп хатынлы-
лыкны тизрђк ислам белђн
бђйлђргђ тырышалар. Янђсе,
бљтен дљнья ирлђре гасырлар
буе хатыннарына тугры булып
яшђделђр дђ, ќир љстенђ
Мљхђммђд (саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм) килеп, ирлђр књће-
ленђ коткы салды. Књп хатынлы-

вђ сђллђм кешелеккђ: "Хатын кол
тњгел, синећ тормыш иптђшећ.
Џђр ир љстендђ хатын вазыйфа-
сы тора, Кыямђттђ џђркем ул ва-
зыйфасы љчен ќавап тота", - дип
аћлатты. Хатын-кызныћ да ми-
раска булган хакын књтђрде. Ић
мљџиме: "Араларында гадел була
алмасагыз, сезгђ берђњ дђ ќитђ",
- дигђн аятьне ќиткереп, ирлђр-
не гадел булырга чакырды.

Ир икенчене
эзлђсђ...

Еш кына (џђрвакыт алай
тњгел), ирнећ икенче хатын эзлђ-
венећ сђбђбе булып хатын њзе
тора. Без ирлђр, бераз шапыры-
нырга яратсак та, хатыннардан
башка ђллђ ни булдыра алмый-
быз шул. Хатын балалар белђн
авылга китсђ, берничђ кљннђн
киштђдђ ни љчендер оекбашлар
да, чиста књлмђклђр дђ бетеп
китђ. Баксаћ, ул оекбаш салган
ќиреннђн њзе кер юу машинасы-
на керми, балконда кибеп,
киштђгђ очып менми икђн.
Књлмђк якалары да њзлђре агар-
мый, чалбар стрелкасы да яћар-
мый. Тђмле ашлар да њзлђре пеш-
ми... Бер бизнесвумен-ханымныћ
ире икенче хатын янына качкач,
ул аны: "Њзенећ мећ долларлык
юрган белђн ябынганын белми,
хайван", - дип сњгђ. Ђ бит илледђн
узган абыйга затлы юрган тњгел,
игътибар-наз ќитми. Бђлки абзый
кибет пилмђне ашап алќыган-
дыр. Бђлки берђрсе: "Ђйдђ, кил
мића, токмач басып ашатам
њзећђ", - дигђндер...

Кызганыч, кайбер хатыннар
ирлђрен генђ тњгел, њзлђрен дђ
карамыйлар. Тђн пакьлегенђ,
шђхси гигиенага игътибар бир-
милђр. Ирлђр, ярар инде, ђмма
кайвакыт хатын-кыздан тир исе
килеп торса, 40 яшьлек хатынныћ
авызында теше булмаса, булмый
инде ул, ќђмђгать. Булган хатын
мљмкин кадђр њзе дђ кояш кебек
балкырга, нурларын гаилђсенђ
дђ чђчђргђ тиеш. Монда мин џђр
гаилђгђ њрнђк булган Пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм белђн Хђдичђнећ тормы-
шын китерђсем килђ. Алар
љйлђнешкђндђ Пђйгамбђребезгђ
25, Хђдичђгђ 40 яшь була. Алар 25

вакыт та аз кала. Берсенећ керен
юарга, икенчесен йоклатырга... Ђ
иргђ хатын-кыз назы кирђк.
Књплђр љендђ књрмђгђн назны
шыпырт кына читтђн алып кай-
та. Иманы булган, сулга йљри ал-
мый. Ул нишлђргђ тиеш? Балалар
њсеп, башка чыккач, мића да чи-
рат ќитђр ђле, дип яшђргђме?
Аннан инде яшьлеге дђ њтђ, бер-
бер артлы оныклар китђ... Чират
ќитмђњ сђбђпле, књп гаилђлђрдђ
ир белђн хатын арасында низаг-
лар килеп чыга. Ир "вечно" риза
тњгел, авыз эченнђн нидер
сљйлђнђ... Шулвакыт књп кенђ ха-
тыннар: "Эх, бу ир ике мђртђбђгђ
ђзрђк булса иде", - дип тђ куялар.
Ярый элгђре заманнарда ирлђр
ауда йљргђннђр, сђфђрлђрдђ
булганнар, хатыннары ирлђрен
сагынып торганнар. Ђ хђзер, књп
гаилђдђ ир кљне-тљне љйдђ, ди-
ванда телевизор карап ята. Кљне
буена бер-берсен сагыну тњгел,
туеп та бетђлђрдер.

Хатын-кызга да кайвакыт,
иреннђн ял итњ файдага китђ.
Кайбер хатыннар љчен ирнећ
сђфђрдђн кунарга кайтмавы њзе
бер шатлык. Ашарга ђллђ нђрсђ
пешерђсе юк, балаларга мака-
рон белђн колбаса да бара.
Берђр кичкђ бђлђкђчлђрне
ђнигђ дђ ќибђреп торырга була.
Нђтиќђдђ, ирнећ тљнгђ кайтма-
вы хатын љчен сирђк була торган
бђйрђмгђ ђйлђнђ.

Гаилђнећ ић зур максатла-
рыныћ берсе булып балалар
тора. Балалар дљнья тормышы-
ныћ бер зиннђте, књћел шатлы-
гы. Гаилђдђ бала булмау, элгђре
заманнардан књп гаилђлђрнећ
таркалуына китергђн. Ђгђр пар-
ларныћ балалары булмыйча,
сђбђбе ирнећ авыруында булса,
шђригать хатын-кызга иреннђн
талак сорау хакы бирђ. Ире хаты-
нын мђќбњрилђп тотарга тиеш
тњгел. Сђбђп хатында булса, кай-
бер ирлђр алардан аерылып,
икенчегђ љйлђнњ хђстђрлеген
карыйлар. Гадђттђ, хатын-кыз-
ныћ балага уза алмавыныћ
хђбђре таралгач, башка ирлђр дђ
андыйлардан ерак тора. Шућа
књрђ, борыћгыдан дин ђџеллђре
ирлђргђ хатыннарын аермаска,
гел булмаса икенче хатын алыр-
га кићђш иткђннђр. Бу књп кенђ

Иллђр арасында сђяси мљнђсђбђтлђр суынып китсђ дђ, сылу затларыбыз хатын-кыз-
ларга карата ирлђрнећ нечкђ књћеллђренећ суынасы юк. Соћгы елларда књп хатынлы-
лык тирђсендђ шактый бђхђслђр бара. Ђлеге мђсьђлђне берничђ ел элек Ингушетия
башлыгы Руслан Аушев књтђреп карады, нилђр генђ ишетмђде. Жириновский да ирлђ-
рнећ каннарын бераз кыздырып алды. Рамзан Кадыйров та вакыты-вакыты белђн
утка утын љстђп тора. Гадђттђ, ирлђр аныћ ише хђбђрлђрне ишетеп, тыныч кына авыр
сулап куялар, хатыннар ирлђренђ карап: "Хђзер менђ", - дип йодрык књрсђтђлђр. Кыю-
лыгымны туплап, ђлеге четерекле мђсьђлђне мин дђ књтђрергђ уйладым. Белђм, яз-
мамны укыган ханымнарныћ књбесе мине мактап кул чапмаслар. Шулай да, язмы-
шында ялгызлык ачысын татыганнары эчтђн генђ рђхмђт сњзлђре дђ ђйтер, дога да
кылыр дигђн љметем юк тњгел. Ђлеге эштђ шђхси тђќрибђм булмау сђбђпле, фикерлђ-
ремне туплау љчен тђќрибђ иялђре белђн дђ аралашырга туры килде. Џђрхђлдђ, гамђ-
лемне кеше ризалыгын алу љчен тњгел, Раббымныћ рђхмђтенђ ирешњ љчен башкарам,
Њз ярдђменнђн ташламасын.

лык яџњдлђрдђ дђ, христианнар-
да да, мђќњсилђрдђ дђ булды.
Риза Фђхретдиннећ язмаларын-
да татарларныћ исламга кадђр,
мђќњсилек чорында яшђгђн ир-
лђрнећ ничђ хатыны џђм алар ни
хђлдђ булганын яхшы тасвир-
лый. Њлгђн ир янына, иптђш бул-
сын дип, берђм-берђм хатынна-
рын да терелђй кље кабергђ са-
луларын ќентеклђп яза. Бњген дђ
халкыбызны шул тђћречелек ел-
ларына чакыручыларны књреп
таћ каласыћ.

Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђм књп хатынлы-
лыкны алып килмђде, ул аны бил-
геле бер тђртипкђ  салды.
Пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи

ел бер тђн, бер ќан булып яши,
утны-суны њтђ. Урамда давыл бул-
са да, Хђдичђнећ љендђ џђрвакыт
кояш була. Ул вакытта књп хатын-
лылык гарђплђрдђ кић таралса
да, Хђдичђсе вафат булганчы
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђм башкага љйлђн-
ми. Хђдичђсен ќирлђп, књпме
еллар њтсђ дђ, аны гел сагына, ру-
хына дога кыла.

Књп хатынлылык кем
файдасына?

Яшь, сђламђт вакытта хатын-
кызныћ ирен гел кочагында, гел
њз янында тотасы килђ. Ђмма
тормыш бара, балалар туа, иргђ
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хатын-кызларныћ ялгыз калмау-
ларына сђбђп булган. Ибраџим
пђйгамбђр галђйџиссђллђм књп
еллар хатыны Сара белђн яшђп
тђ балалары булмый. Изге нђсел
сорап дога кылучы ирен књреп,
Сара аћа Џаќђр исемле хатынны
њзе тђкъдим итђ. Шулай итеп, Иб-
раџимныћ 86 яшендђ генђ Џа-
ќђрдђн улы Исмђгыйль туа. Бер-
ничђ елдан Сарага да Аллаџы-
ныћ рђхмђте ићеп, ул да балага
уза џђм уллары Исхак туа. Тагын
берничђ елдан љченче улы Якуп
дљньяга килђ. Шљкер, Сара иренђ
хђерле хатын булганы љчен,
ќђннђт бакчаларында да Ибра-
џим янђшђсендђ мђћге калачак.

Књпхатынлылык
шђџвђт сњндерњ

генђме?
Кайберђњлђр икенче ха-

тынны ќенси шђџвђтне сњндерњ
генђ дип уйлыйлар. Никахны гел
шул нђрсђгђ генђ кайтарып кал-
дыру зур гаделсезлек. Моны
олыгайган саен ныграк аћлый-
сыћ. Яше илледђн узган бер апа:
"Яшьлђй ирем вафат булды, ки-
яњгђ чыга алмадым. Балалар да
булмады. Ялгызлык бик авыр.
Яши  торгач, диндђге књп хатын-
лылыкныћ хикмђтен аћлыйсыћ
икђн", - дип сљйлђде. Џђр хатын-
кызныћ кљчле ќилкђ артында
яшисе, кичен кемнедер кљтђсе,
кем љчендер пешеренђсе, бер-
гђлђп чђйлђр эчђсе килђ... Егер-
ме ничђ яшендђ ирен югалткан
бер ханым да, икенче хатын бу-
лып кияњгђ чыккач: "Элек килђ-
се айда фатирга ничек тњлђргђ,
балага ничек кышкы аяк киеме
алырга, дип борчыла идем.
Хђзер андый кайгыларым кал-

мады", - дип сљйлђде.
Књп хатын-кызлар минем

белђн килешергђ телђмђслђр,
ђмма  ислам рљхсђт иткђн књп
хатынлылыкныћ тљп авырлыгы
ир ќилкђсенђ тљшђ. Џђр
рђхђтнећ њз михнђте була,
дилђр. Гадел булыйм, дигђн
ирлђр атна кљннђрен сменалар-
га бњлеп, ике арада чабып
йљрилђр. Ике хатынныћ нђрсђ
икђнен аћларга љлгергђн бер
дустым: "Хђзрђт, ђгђр хатыныћа
атнасына 20 мђртђбђ "матурым"
дисђћ, 50 мђртђбђ кочакласаћ,
40 мђртђбђ њпсђћ, икенчене ал-
гач, шул ук эшне ике мђртђбђ
књбрђк эшлђргђ туры килђ.
Чљнки, беренчесеннђн икенче-
сенђ килеп, анысы ђзерлђнеп
каршы алганда: "Матурым, мин
сине кичђ генђ њпкђн идем бит
ђле", - дип ќићел генђ котылып
булмый. Књрмђгђннећ књрђсе,
књргђннећ качасы килђ, дигђне
шушы инде. Ђле сђламђт
кљндђшлек мђйданында хатын-
нар да йокыдан уяналар. Кайсы
хатынныћ кљрђштђ байракны
башкага бирђсе килсен?  Кыска-
сы, Аллаџ ярдђменнђн ташлама-
сын, ике хатын белђн яшђњ,
ќићел эштер дип уйламыйм.
Ђтђчкђ њз кетђклегендђ књпкђ
ќићелрђк, тавыклары књп булса
да, аныћ тещалары юк. Хатын
икђњ булса, ике теща каршында
ќавап тотарга туры килђ. Кайва-
кыт, бер хатын белђн дђ љйдђ
књк књкри, яшен яшьни, ќирлђр
тетри... Икђњлђшеп тотынсалар
нишлђмђк кирђк? Бер танышым:
"Хђзрђт, хатыннарым шулкадђр
дуслаштылар, мића каршы бай-
котны да бергђлђшеп игълан
итђлђр", - ди.

"Гадел булмам
дип курыксаћ,

берђњ дђ ќитђ"...
Аллаџы тђгалђ Коръђндђ

ирлђргђ дњрт хатынга кадђр алыр-
га рљхсђт итте, ђмма аятьнећ ахы-
рында: "Араларында гадел бул-
мам, дип курыксагыз, сезгђ берђњ
дђ ќитђ", - дип кисђтте. Гадел булу
љчен ир кешегђ ай-џай књп тыры-
шырга кирђк.  Ђтђчнећ тавыкла-
рына бер кетђклек тђ ќитсђ, мон-
да џђркайсына аерым торак
кирђк. Бњгенге фатир бђялђре
белђн берсен тђэмин итђ алсаћ да
зур шатлык. Ђлбђттђ, фатирлысын
да табарга була, ђмма гаделлек
торакта гына  гына тњгел ич. Кичл-
ђрећне тигез итеп бњл, берсенђ
бњлђк алдыћ, икенчесенђ кая? Бер-
се белђн чит илдђ ял итеп кайттыћ,
икенчесен дђ алып бар. Берсе
белђн биш йолдызлыда, икенче-
сенђ ике йолдызлысы ярамый.
Бљтен балаларны укытырга, киен-
дерергђ, теш табибына алып ба-
рырга... Тљн уртасында икенче ха-
тыныћ авырып шалтыратса, чыгып
чабарга кирђк. Ярар, ул кадђр кат-
лауландырма инде, дияр кемдер.
Катлауландырмый булмый шул,
дљньяда бу нђрсђлђргђ ќићел ка-
расаћ, авырлыгы ахирђттђ ба-
шыћа тљшђчђк. Кыямђт кљнендђ
Аллаџ каршына килеп баскач, бер
хатыныћ гына синнђн зарланырга
тотынса, ничек тђ котылырсыћ, ђ
икенчесе, љченчесе килеп кушыл-
са, нишлђрсећ? Шућа књрђ, кино-
дагы мђшџњр ќыр: "Ђгђр мин сол-
тан булсам, минем љч хатыным бу-
лыр иде", - дип башланса да, ахыр
юлы: "Аллаџ сакласын",  - дип бетђ.
Књпвакыт, берничђ гаилђне тар-
тырга хђленнђн килгђн егетлђр,
ќаваплылыктан куркып, ул эштђн

тыелалар. Ђ кайберлђре бер гаи-
лђсен дђ кешечђ яшђтђ алмый,
тизрђк икенчесенђ њрелђ. "Сљннђт
эшне торгызалар, имеш. Љстећђ
гаилђћнећ рђнќешен алып, Раб-
быћныћ ризалыгына ирешеп бул-
мас. Кайвакыт егетлђрнећ икенче
хатын сђбђпле беренче гаилђлђ-
ре ќимерелђ. Бу да бик аянычлы
хђл. Сића ничђ бала тапкан, књпме
хезмђт иткђн хатыныћны гозерсез
аерылу мљселман эше тњгел. Ир
кешегђ икенче хатын алу мђќбњри
тњгел, ђмма беренче гаилђсен кай-
гырту, саклау изге бурыч булып
тора. Ирлђр бу мљџим нђрсђне
онытмасалар иде. Ђлбђттђ, кайбер
гаилђлђрдђ проблемалар књптђн
ќыелып килгђн була. Анда инде
икенче хатынны: "Менђ син генђ
безне аердыћ", - дип гаеплђњ га-
деллек булмас. Гомумђн, ир-егет-
лђребезгђ икенче хатынга књз таш-
лар алдыннан, ќиде тњгел, ќит-
меш мђртђбђ њлчђргђ кирђк.

Озын сњзнећ кыскасы, књп ха-
тынлылык мђсьђлђсендђ књп
бђхђслђшергђ, ђллђ нинди генђ
каршылыклы фикерлђр тупларга
була, ђмма: этлђр љрђ, кђрван алга
бара. Замана талђбе барыбер њзе-
некен ала. Бњген ир затларыбызны
югалтып барабыз бит, ќђмђгать.
Дљньяга тигез санда килсђлђр дђ,
ахырдан ирлђр кими тљшђ.
Љстђвенђ књпмелђренђ шешђдђн
башкасы кирђкми. Рђсђйдђ генђ
600 мећгђ якын кеше тљрмђдђ
утыра, књпчелеге ирлђр. Књпме
"ирлђр" бњген њз ихтыяќларын њз
араларында гына хђл итњне љстен
књрђ. Андыйлар да, минемчђ, чын
ата књрмђгђн, ата кулы тимђгђн га-
илђлђрдђн чыга. Муенына гаилђ
йљгђне киеп, гаилђ арбасын тар-
тырга телђњче чын ирлђр аз калып
бара. Калган хатын-кызларга яки

њз тићен кљтеп картаерга, саргаер-
га, яки ялгыш юлга басарга кала.
Бозык ирнећ биш сљяркђсенећ
берсе булып яшђгђнче,  икенче,
ђмма никахлы чиста хатыны булу
хђерлекрђктер. Чын ирлђр дефи-
цит булган саен, алар љчен кљрђш
тђ  кызып бара. Бњген гаилђле ир-
лђрне хатыннарыннан аерып њзе-
неке итњче хатыннарга мисаллар
бихисап. Алга таба хђллђр тагын да
мљшкел булачак. Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм:
"Ахырзаман алдыннан урам буй-
лап ир њтђр, артыннан кырык ха-
тын мактап калыр", - диде. Шулва-
кыт хатын-кызныћ дђрђќђсе љчен
"кљрђшњче" феминистик оешма-
лар: "Нишлђп  Коръђн бер иргђ
кырыкны тњгел, дњртне генђ
рљхсђт итђ?" - димђслђрме?
Књрђселђр алда ђле.

Кырык яшендђ ялгыз калып,
берњзе балалар њстерњче ханым-
нарыбызныћ књбесе икенче булып
булса да, кљчле ќилкђ артына шат-
ланып керерлђр иде. Дђгыстан
кызлары да социаль челтђрдђ ир-
егетлђргђ: "Ялгызлыктан ардык,
безне кайчан аласыз?" - дип рђхђт
тормыштан мљраќђгать итмђгђн-
нђрдер. Тормыш шуны књрсђтђ:
ялгызлыкныћ нђрсђ икђнен таты-

ган ханымнарыбызныћ књбесе
икенче, хђтта љченче хатынлыкка
да ризалар. Ђмма ирен кљн саен
књрергђ љйрђнгђн ханымнарныћ
байлыклары белђн бњлешђселђре
килми. Тик тормыш дигђне шулай,
берђњнећ дђ гомере буе ир куе-
нында гына яшђячђгенђ гарантия
юк. Аллаџ сакласын, иртђгђ њзе дђ
шул хђлдђ калырга мљмкин.

Ђгђр сау-сђламђт булган,
хђленнђн килгђн, ќаваплылыктан
куркучы ир, ялгызлыктан иза
чиккђн бер хатынны алып, никах-
лашып, аны терђкле итсђ, њз ата-
лары да карамаган балаларын
ашатып, тђрбиялђп яши алса, ан-
дый ирне гаеплђњ тњгел, тњшенђ
медаль тагарга кирђк. Аны салым
тњлђњдђн азат итђргђ, аћа "за вред-
ность" тњлђргђ кирђк. Чљнки, ул ир
њз халкыныћ, њз иленећ чын каџар-
маны. Малайзия хљкњмђте икенче
гаилђ алып, ике гаилђне  кайгырт-
каны љчен ирлђргђ пособие
тњлђргђ дигђн карар чыгарды ђнђ.

Књп хатынлылык бњген безгђ
кирђкме, юкмы дигђн сорауга
тљгђл ќавап бирмим. Кемгђдер
кирђк, кемгђдер хђерле, кемгђдер
хђрам. "Син дђ, гаилђћ дђ бу
нђрсђгђ ђзер тњгел. Булган гаилђ-
ћне ќимерергђ мљкинсећ", - дип
књп кенђ егетлђрне ђлеге фи-
кердђн кайтарырга туры килде.
Књп хатынлылык беркайчан да
књпчелекнећ насыйбы булмады.
Элек тђ татарныћ хђлле булганна-
ры икенче хатын алган, хђерчелђ-
ре бер хатыны булганга сљенеп
яшђгђн. Безгђ дђ, Аллаџы тђгалђ
бер хатын биргђнгђ шљкер кылып,
аларныћ кадерен белеп яшђњлђр-
не насыйп итсен.

Књп балалы,
ђмма бер хатынлы

Йосыф хђзрђт ДЂЊЛЂТШИН
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АК АЛТЫН ЌЫЙГАН ЂНИЕМ
Совет чорында кљньяк иллђренђ безнећ тљбђклђрдђн
бђхет эзлђп никадђр халык књченеп китте?! Књплђре ул
вакытта шул эссе якларга иялђшеп яшђргђ дђ калды.
Яхшы, рђхђт тормышка кызыгу адђмне кайларда гына
йљртми дђ, кемнђр белђн генђ очраштырмый шул. Лђкин
китњчелђр арасында нужалар килеп чыгу сђбђпле дђ
туган ќирлђреннђн аерылучылар була. Шундыйларга
минем ђни дђ керђ. Моннан 30 еллар элек бер
књрмђгђн, белмђгђн якларда берникадђр вакыт яшђп
алган татар хатыныныћ књћелендђ нилђр булганын, ка-
дерле укучылар, сезгђ дђ ђни теле белђн бђян итђргђ
булдым. Ђни сљйли...

...Акрын гына поезд тыкыл-
дый. Юлы бик озын: Бљгелмђ -
Оренбург - Ташкент - Ашхабад.
Шђџђр вокзалларына туктаган
саен берђњлђр чыга, икенчелђр
керђ.

Туган илдђн ќиде ят ќиргђ
чыгып китњ юктан гына булмады.
Авыл "перспективасыз" дип та-
былгач та, яшь гаилђгђ љй салып
керергђ рљхсђт бирмђделђр.
Югыйсђ тљзелеш материаллары
да ђзер иде.

Озын юлга чыгарга ђзер-
лђнђ башлагач та ђбиећ књп
нђрсђлђрне алдан сизенгђндђй
тын гына йљрде. Аннары: "Кы-
зым, юлга мђтрњшкђ, кечкенђ
генђ булса да каен  пиннеге џђм
шырпы кабына салып туган авы-
лыбызныћ туфрагын ал. Алар
бђла-казалардан саклар, ялгыз
калганда књћелне юатыр, авыр-
лыклар килгђндђ ќићђргђ кљч
бирер", - дип, њзе њк аларны
хђстђрлђп сумкага ук салып куй-
ды. Ђйберлђре янында татар
кљйлђре язылган пластинкага да
урын табылды.

Биш тђњлек буена поезд
тђрђзђсеннђн карап бара тор-
гач, Ашхабадка якынлаштык,
СССРныћ ић кљньяк ноктасы, ић
кызу ќире саналган  Кушка
шђџђренђ дђ килеп ќиттек.  Ав-
густ азагы, шућа карамастан,  50
градус эсселек. Ђ башта тљрле
уйлар... Эссегђ ничек тњзђргђ?
Мондагы телне љйрђнеп, укы-
тып булырмы? Чит халык кабул
итђрме? Мећ тљрле уй эчендђ
янып, Теджен шђџђренђ урнаш-
тык. 25 нче урта мђктђптђ укыта
башладым.

Менђ укытучыларныћ бе-
ренче профсоюз ќыелышы бу-
ласы кљн дђ килеп ќитте.
Књплђр анда дулкынланып чы-
гыш ясады. Мин аларны игъти-
бар белђн тыћладым, лђкин ба-
рыбер берни дђ аћламадым.
Шунда тњземлегем бетте џђм:
"Авызыћны ачып бернђрсђ
аћламый утыр инде", - дип
ђйткђнемне сизми дђ калдым.
Шул вакыт мђктђп директоры
Айлар Мђммедкурбанова бер
укытучыдан њз телендђ: "Ижму-
хамет ага, нђме кђплђер ол та-
тар аялы (Ул татар хатыны нђрсђ
сљйли)?" - дип сорады. Ђлеге
укытучы аћа: "Мен џич зат тљше-
нђмок (Мин бернђрсђ дђ аћла-
мадым)", - дип ђйтђ диде. Минем
эчемђ ќан керде. Бу мђктђптђ
туган телемне аћлаучы, белњче
татар кешесе бар икђн лђбаса!

Ќыелыштан чит ќирдђ ялгыз
тњгеллегемне тою хисе белђн
шатланып кайтып киттем.

Алга таба да мин монда та-
тарларны шактый очраттым.
Аларны ќирле халык чиста,
эшкђ ућган булганнары љчен
хљрмђт итђ иде. Ђ татарларныћ
књбесе тљрекмђнчђ, казахча,
њзбђкчђ сљйлђшергђ љйрђнгђн-
нђр. Татар кешесе нинди генђ
телне, гореф-гадђтлђрне њзлђш-
термђгђн, нинди генђ тормыш-
ка яраклашмаган!  Ќирле халык
кебек татар хатыннары урамда,
йомры мичтђ нан (ипи) да пеше-
рергђ љйрђнгђннђр, 40-50 гра-
дус эсседђ бозылмый, суыткыч-
ка куймыйча да саклап була тор-
ган, ашап туймаслык куырма да
ђзерлилђр. Љйгђ кергђн џђрбер
кешене њз икмђклђре, њз куыр-
масы, њз сљзмђсе белђн сыйлап
та чыгаралар. Тљрекмђн килен-
нђре кебек књз явын алырлык
итеп чигђ, тегђ, бђйли, келђм-
нђр тукый да белђлђр. Без, татар
хатыннары, бер атнада бере-
безгђ, икенчесендђ башкабызга
ќыелып утыра идек. Туган як-
лар, туганнар, дуслар турында
сљйлђшеп, хђл белешеп яшђдек.

Мамыкны утау, ќыйнау ва-
кытында ник бер ќан иясе љйдђ
утырсын! Монда мамыкны "ак
алтын" дип атыйлар. Урамнарда
"Сђн бугун канча пачта тиер-
ден?" дигђн  язулар эленеп тора.
"Син бњген књпме мамык
ќыйдыћ?" - дигђнне аћлата бу.
Безнећ татарлар да бу эшкђ кул-
ларыннан килгђн кадђр ярдђм
итђлђр. Ђлбђттђ, икелђтђ авыр-
га туры килђ, чљнки ќирле ха-
лык кебек барыбер кызуга књне-
геп бетеп булмый иде.

Ул дђвердђ берђњ
берђњдђн курыкмый иде. Кой-
малар да юк, књп кеше ишегал-
дында тапчанда, љстенђ марля
капланган сђке кебек урында
йоклый.

Башта мића аптырап кара-
дылар. Књлмђгем дђ кыска, ба-
шымда яулык та юк... Тљрекмђн
хатыннары бик матур озын
књлмђктђн, башларына юка шђл
ябып, аякларына ак туфли киеп
йљрилђр. Кайбер вакытта алар-
га карап еракта калган озын,
бђби итђкле књлмђк кигђн
ђнине искђ тљшерђ идем. Анна-
ры њземнећ дђ мондагы хатын-
нардан  аерылып торасым кил-
мђде. Киенњ белђн генђ чиклђн-
ми, акрынлап тљрекмђн, њзбђк,
таќик теллђренђ љйрђндем. Рус

сыйныфын гына тњгел, тљрекмђн
балаларын да укыта башладым.

Беренче тђрбия сђгатен уз-
дырганда мђктђпкђ авылдан
алып килгђн пластинканы алып
бардым. Укучыларым татар
ќырларын тын  да алмыйча тыћ-
ладылар. Ђ татар кызлары Роза,
Римманыћ књћеллђре тулды
хђтта. Ќыр бетњгђ балалар бер-
бер артлы сораулар яудырырга
керештелђр. "Туган тел" белђн
башланган тђрбия сђгате  мине
укучыларыма якынайтты, арага
ќылылык ићдерде. Тора-бара
ата-аналар, хезмђттђшлђр
њземђ "мљгаллимђ ќан" дип
эндђшђ башлады.

Бервакыт без мотоцикл
белђн  Иран чигенђ таба
йљрергђ чыктык. Нилђр генђ юк
табигать кочагында! Эре-эре
карбыз-кавыннарныћ  иксез-
чиксез басулары... Кып-кызыл
помидор, виноград, хљрмђ
њскђн ќирлђрне књреп, оќмах
дип  торасыћ! Телђгђнећне
књпме кирђк  - ќыеп ал, берђњ
дђ сњз ђйтми. Шунда ук 100 ђр,
200 ђр километрга сузылган,
кеше аягы басмаган далалар,
комлыклар, таулар... Ялгышкан-
мын, далада да кеше яши икђн.
Кинђт кенђ эт љргђн тавыш ише-
телде. Дала уртасында гаилђлђ-

ре белђн безнећ тарафлардан
књчеп килгђнннђр яшђп ята!
Ќитмђсђ хатыны безнећ район-
нан - Актаныштан булып чыкты.
Бу апаны књргђч књћел эчтђн
генђ: "Эх дљнья, туганнардан,
якыннардан аерып, бер кеше
яшђмђгђн дала уртасында кљн
књрергђ син мђќбњр итђсећме?"
- дип ђрнеп куйды. Берникадђр
вакыттан соћ, туган яклары
Чђчергђ кайтып килгђч, ђлеге
апаны ире њтергђнен џђм бала-
лары  далада ятим калганын
ишеттем...

Еш кына безнећ татар икђ-
нне  белгђч: "Сез Казаннанмы?"
- дип сорыйлар иде. Ђ кайберл-
ђре: "Сез  монгол татарымы?" -
дип кызыксынды. Мин аларга:
"Без мљселманнар", - дип ќавап
бирђ идем.

 Аягым белђн кљл сыман
туфрак  љстенђ басып йљргђндђ,
књћелем туган ягым кырларына
кайта, књземне йомсам - иген
басуларын књргђндђй булам.
Иранда, Памир таулары буенда
њзенећ каџђрле язмышы арка-
сында газиз иленнђн-ќиреннђн
аерылып, картайган кљнендђ
баш тљртер урыны булмаган та-
тар ђбилђре, бабайлары белђн
књрештем. Аларныћ да туган
ќирлђрен чиксез сагынулары

књзлђрендђге моћсулыктан
књренеп  тора иде. Аларга карап
тормыш алып бару никадђр
авыр булса да,  туган ќирећђ
кайтып, шунда яшђп  картаю мећ
мђртђбђ яхшырак икђнен аћла-
дым, џђм укучыларым љйрђнеп
бетергђн "Туган тел" џђм башка
татар ќырлары  пластинкасын,
ђнием киткђндђ биргђн бер уч
туфракны алып, кайтыр юлга
чыктым...

Ђни гадђттђ хатирђлђрен
барлаганда шушы урында туктап
кала. Ђмма  моныћ белђн генђ
бетми ђле... Ђни шул яклардан
ияртеп кайткан гадђт буенча, без
чђйне бала чакта пиаладан
(касђдђн) эчеп њстек. Ул хђзер дђ
чынаякка чђйне тутырып яса-
мый. Ќылы якларда шулай кабул
ителгђн, хуќа  кеше чђйне аз-аз-
лап љсти тора, ихтирамын
књрсђтђ тора. Шул якларныћ ис-
тђлеге булган шактый зур керђч
чђчђкле чђйнеген ђни књптђн
тњгел мића бњлђк итте. Ђлеге 40
яшьлек чђйнек эчендђ Тљрекмђ-
нстанныћ Теджен районы Баш-
карма комитеты 1970 елда СССР
Югары советы исеменнђн тап-
шырган  "В.И. Ленинныћ 100 ел-
лыгы" медале саклана. Ђнинећ
ђлеге медальне тагып йљрњен
хђтерлђмим дђ. Књрђсећ, аћар
Ленин башлы бњлђкнећ њзе тњгел,
ђ чит ќирдђ кыска гына вакытта
књрсђткђн хезмђтен зурлаулары
кыйммђт. Ул чакларда бик тђ зур
бњлђк саналган медальне кемгђ
бирњ турындагы мђсьђлђ укыту-
чыларныћ профсоюз ќыелы-
шында тикшерелђ.  Ќыелышта
профсоюз оешмасы рђисе Кы-
лычдурдый: "Татар хатыны бер-
ике ел эшлђр дђ китђр, тљрекмђн
хатынына бирергђ кирђк", -
дигђн фикерен ђйтђ. Шунда
мђктђп директоры, ун бала ана-
сы, њзе дђ тљрекмђн хатыны Ай-
лар Мђметкурбанова: "Бер татар
аялын ун тђркмђн аялына бир-
чеккђл", - дигђн. Ягъни, "бер та-
тар хатынын ун тљрекмђн хаты-
нына алыштырмыйм". Ђнине хез-
мђттђшлђре туган ягына юл тот-
канда тандырда (ишегалдындагы
йомры мич) пешкђн биш йомры
ипи џђм киез чђчкђле палас
бњлђк итеп озатып калганнар.

Айзирђк ГЂРЂЕВА
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БМОныћ Балалар фон-
ды, Сњриядђ џђм Гыйракта
барган чуалышлар нђтиќђ-
сендђ 14 000 000 баланыћ
язмышы куркыныч астында,
дип белдерде.

Фонд мђгълњматларына
караганда, бњгенге кљндђ 5
600 000 нђн артык сњрияле
бала њз илендђ ќђфа чигђ, 2
000 000 нан артыгы качак
хђлендђ Ливан, Тљркия, Иор-
дания џђм башка дђњлђт-
лђрдђ яши. 2 800 000 нђн ар-
тык гыйраклы бала туган
ќирлђрен ташлап киткђн,
байтагы хђрби тљркемнђр
карамагындагы, сугыш бар-
ган районнарда калган. Экст-
ремистик "Ислам дђњлђте"
территориясендђге 12 яшь-
лек џђм аннан љлкђнрђк ба-
лаларны хђрби хђзерлек
њтђргђ, терактларда џђм
њтерњлђрдђ катнашырга
мђќбњр итђлђр.

Њзбђкстан мљселманнары рухи
лидерлары белђн хушлашты

Њзбђкстан мљселманнары март аенда зур югалту кичерде. Олуг
галим, књплђрнећ рухи остазы, Њзбђкстанныћ элеккеге мљфтие
Мљхђммђд Садыйк Мљхђммђд Йосыф вафат булды. Ќеназа нама-
зы Ташкентныћ Шђех Зђйнетдин мђчетендђ укылды. Аныћ белђн
бђхиллђшергђ йљз мећнђрчђ мљселман килгђн иде. Милиция хез-
мђткђрлђренђ хђтта мђчет яныннан уза торган юлларны ябып то-
рырга туры килгђн.

Бу аныћ балачак хыялы икђн.
Ђмма ул чынлыкта Кызыл плане-
тада яшђргђ туры килер дип уй-
ламаган. Голландиянећ Mars One
дип аталган компаниясе 2025
елда 50 хатын-кыз џђм 50 ир-атны
Марска озатырга ќыена. Менђ
шул исемлеккђ Сђллђм дђ
элђккђн. "Мин кечкенђдђн астро-
навт булырга хыялландым, астро-

Мисырлы Мљхђммђд Сђллђм
Марска очарга ќыена

номия белђн кызыксынам, плане-
таларны љйрђнђм. Марска њзем
белђн Мисыр флагын, Коръђн
џђм пианино алырга ќыенам, -ди
Мљхђммђд Сђллђм. - Мин берту-
ган энекђшем белђн генђ яшим,
ђти-ђнием вафатлар. Шунлыктан
чит планетага бљтенлђйгђ књчеп
китњ мића авыр булмаячак", - дип
фаразлый ул.

Германиядђ беренче мљселман
зираты ачарга ќыеналар

Вупперталь шђџђре хакимияте Германиядђ беренче мљселман
зираты ачарга планлаштыра. Яћа зиратка тђгаенлђнгђн ќир киш-
ђрлеге элек протестант чиркђве карамагында булган. Тиздђн ул
мљселман ќђмгыятенђ тапшырылачак. Протестантлар џђм мљсел-
маннарныкы янђшђсендђ яџњдлђр зираты да бар. Тљньяк Рейн-
Вестфалиянећ Ислам кануннары буенча ќирлђњ институты дирек-
торы Хишам ђл-Фоунти (Hisham El-Founti) болай дип белдергђн:
"Мљселманнарныћ аерым зиратлары булу - бик мљџим нђрсђ.
Димђк, мљселманнар ислам кануннары буенча ќирлђнђ башлая-
чак. Моћа кадђр без дин кардђшлђребезне ќирле зиратларда бер
читтђрђк ќирли идек".

Мђккђдђн Мђдинђгђ 30 минут эчендђ
Ќиддђ, Мђккђ џђм Мђдин-

ђне тоташтырачак тизйљрешле
тимер юл тљзелеше инде мон-
нан дњрт ел элек њк башланган
иде. Бу - миллионнарча мљсел-
маннарныћ хаќ гамђллђре кы-
луын џђм Пђйгамбђребез саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ
Мђдинђдђге мђчетенђ баруын
ќићелђйтњне књздђ тотып баш-
ланган проект. Беренче поезд
2012 елда ук кузгалырга тиеш
булса да, эш џаман сузыла,
чљнки проектны тормышка
ашыруны њс љстенђ алган Испа-
ния фирмасына ... гарђп чњллђре
каршылык књрсђтђ икђн. Тимер
юлны тљзњчелђр 300 км сђгать
тизлектђ очып килњче поездныћ
юлына ком барханнары киртђ
булыр дип башларына да ки-
термђгђннђр. Хђзер алар
юлныћ 110 чакрым љлешендђ
рельсларны ком бураныннан
саклар љчен 5 метрлы диварлар
корырга уйлыйлар.

Дубай сђњдђ фестиваленђ килгђн туристлар
ислам динен кабул итђ

Дубайда њткђн быелгы
сђњдђ фестивалендђ дђ дистђ-
лђгђн туристлар ислам динен
кабул иткђн. "2015 елга страте-
гик планнар кысаларында, без
сђњдђ џђм туризмны исламныћ
тљп кыйммђтлђрен яктыртуда
файдаланабыз џђм ислам ту-
рында ќђмгыятьтђ таралган ял-
гыш фикерлђрне тљзђтергђ ты-
рышабыз", - ди илнећ Ислам џђм
хђйрия эшлђре буенча департа-
мент рђисе Худа ђл Кааби. Де-
партамент мђгълњматлары бу-
енча, быел гыйнвар аенда њткђн
сђњдђ фестивалендђ 53 кеше
ислам кабул иткђн. Яћа мљсел-
маннар AlReef дип аталган дина-
ра программада катнашканнар,
дискуссиялђр, лекциялђр аша
ислам дине, књпгасырлык ислам
культурасы турында белемнђ-
рен арттырганнар.

Миллионнарча бала Сњрия џђм Гыйрактагы
чуалышлар корбанына ђверелде
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БАЛАЛАР ДА КАТНАША
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"ЗЂКЯТ" АКЧАСЫ НИНДИ
МАКСАТКА ТОТЫЛА?

НАМАЗ  ВАКЫТЛАРЫ

Ђссђлђђмњ галђйкњм, хљр-
мђтле мљселман кардђшлђр!

Минем сезгђ "Зђкят" хђйрия
фондыныћ эшчђнлеге, ике ел
эчендђ ирешкђн ућышлары џђм
алдагы планнары турында сљйли-
сем килђ.

Безнећ команда 2013 елныћ
июнь аенда эшли башлады. Алды-
бызда торган  беренче мђсьђлђ -
фондка зђкят тњлђњчелђрнећ
ышанычын яулау џђм мљселман-
нарга вакытында закят тњлђњнећ
мљџимлеген ќиткерњ иде. Шул
максатны књз алдында тотып, без
закятрт.ру сайтын гамђлгђ керт-
тек. Анда ай саен мљселманнар
алдында кергђн џђм тотылган ак-
чалар буенча ќентеклђп хисап
бирђбез.

Зђкят акчаларын без аерым
ќыябыз џђм таратабыз. Ул акча-
лар мескен, фђкыйрь, гарип џђм
мосафирларга, кыен хђлдђ калу-
чыларга, Аллаџы тђгалђ юлында
булучыларга џђм зђкят ќыючы-
ларга бирелђ.

Сђдака шулай ук мохтаќлар-
га таратыла, моннан тыш, тљрле
чаралар, Коръђн уку буенча кон-
курслар, викториналар њткђрелђ,
гарип џђм ятим балаларга ислам
дине турында сљйлђњ максаты
белђн чђй табыннары оештыры-
ла, мђчетлђр тљзелђ.

Ике ел эчендђ 8 000 000 сум-

нан артык зђкят џђм сђдака ќыеп
таратылды.

Безнећ сайтта "Кем ярдђмгђ
мохтаќ" бњлегендђ мљрђќђгать
иткђн кешелђрнећ кыскача ха-
рактеристикасы бирелгђн табли-
ца урнаштырылган. Бу - зђкят
тњлђргђ яки сђдака бирергђ ни-
ятлђгђн мљселман њзе телђгђн ке-
шегђ ярдђм књрсђтђ алсын љчен
эшлђнде. Шулай итеп, узган ел
500 кешегђ ярдђм књрсђтелде.

"Мљгаллим" дип аталган про-
ектны 2014 елныћ сентябрь аен-
да республиканыћ берничђ рай-
онында џђм Казан мђчетлђрендђ
гамђлгђ керттек - олыларны џђм
балаларны Коръђн укырга
љйрђтњ љчен мљгаллимнђр ќибђ-
релде. Бњгенге кљндђ 24 мђчеттђ
30 мљгаллим эшли. Мђчеткђ ки-
лергђ мљмкинлеклђре булмаган
авыру, гарип, башка шђџђр-
лђрдђн булган кешелђр скайп
аша белем ала. "Зђкят" фонды џђр
мљгаллимгђ эш кљне исђбеннђн
хезмђт хакын тњли.

Тагын бер проектыбызныћ

максаты - мђктђп яшендђге бала-
ларны ислам динен љйрђтњ љчен
мђчетлђргђ ќђлеп итњ. Бу максат
белђн без Казанда џђм республи-
када ислам дине белеменђ викто-
риналар уздырабыз. Ић яхшылар-
ны фонд бњлђкли. Бњгенге кљндђ
викториналар республиканыћ
књпчелек районнарында њткђрел-
де, без бу эшне дђвам итђбез, уку
елы ахырында Болгар шђџђре-
нећ Ак мђчетендђ республи-
какњлђм викторина џђм Коръђн
укучылар конкурсы оештырырга
планлаштырабыз. Балалар љчен
шундый ук зур конкурс џђм вик-
торинаны  2014 елныћ май аенда
да њткђргђн идек. Бу чаралар ма-
тур гадђткђ кереп китђр дип
љметлђнђбез.

2013 џђм 2014 елларда Кор-
бан бђйрђмендђ ТР мљселманна-
ры Диния нђзарђте белђн бер-
лектђ Телђче районында ятим
инвалид балалар приюты тљзеле-
шенђ акча ќыю љчен телемара-
фон оештырылды. 1 850 000 сум
акча приют счётына књчерелде.

Зђкятнећ мљџимлеген аћла-
ган дин кардђшлђребездђн Ал-
лаџы раббыбыз разый булсын,
алга таба да џђммђбезгђ саваплы
гамђллђр кылып яшђргђ язса иде.

Илнур хђзрђт ВЂЛИЕВ,
"Зђкят" хђйрия фонды
генераль директоры

"Азан" радиосында
солдат хатлары яћгырый

Бљек Ќићњнећ 70 еллыгы
якынлашканда "Азан" радиосы мах-
сус проект ђзерлђде. "Письма одно-
го солдата" - ("Солдат хатлары") дип
аталган тапшыру туры эфирда чыга
џђм џђр тапшыруда Бљек Ватан су-
гышы каџарманнарыныћ сђлам хат-
лары укыла. Сугыш кырларын узып,
туган ќирлђргђ кайтып ќиткђн хат-
ларда солдат сњзлђре, уйлары, тел-
ђклђре сакланган.

Хатлар Татарстан Милли музе-
еннан алынды.

Тапшыру џђр атнаныћ дњшђмбе џђм чђршђмбе кљннђрендђ
сђгать 8.50, 12.50 џђм 20.50 дђ эфирга чыга. Шулай ук тапшырулар-
ныћ аудиоязмаларын радионыћ "В Контакте"дагы тљркеменђ
(https://vk.com/radioazan) кереп тыћларга мљмкин.

Мђгълњм булганча, Татар-
стан мљселманнары Диния нђза-
рђте шђмаиллђргђ бђйле тради-
циялђрне саклау џђм ныгыту мак-
сатыннын шђмаиллђр конкурсы
игълан итте. Татар шђмаиле
конкурсы ТР МДН оештырган "Ми-
нем љемнећ шамаиле" республика
акциясе кысаларында њткђрелђ.

Ђлеге конкурста балалар да
катнаша ала. Конкурста катна-
шырга телђњче балалар
нђзарђткђ њзлђренећ эшлђрен
ќибђрђ башладылар инде.

Чаллыдан 11 яшьлек Регина
Бђдертдинова да шђмаиллђр

Россия ис-
лам институты
узган елныћ
декабрь аенда
"Коръђн - џђр
йортка" дигђн
гадђти булма-
ган акция оеш-
тырган иде. Ак-
ция кабат баш-
лана. Март ае

дђвамында РИИ студентлары џђм
хђзрђтлђр љйгђ килеп, азан ђйтђ,
Коръђн укый, шул рђвешле, љйне
рухи сафландыра. Йортка азан
ђйтњ, бђрђкђтле догалар уку са-
ваплы гамђл. Моннан тыш љйгђ
килгђн дин ђџеллђре дингђ кагы-
лышлы сорауларга ќавап би-
рергђ дђ ђзер.

Акция тњлђњсез. Ай дђва-
мында тњбђндђге номерга шал-
тыратырга џђм хђзрђтлђрне
љйгђ чакырырга мљмкин: 8-950-
313-33-01, 8-927-242-35-78.

"Коръђн –
џђр йортка"

акциясе
дђвам итђ

ясау белђн мавыга икђн. Беренче
шђмаилен ул 9 яшендэ ясаган. Ре-
гина шђмаиллђрен туганнарына,
дусларына, ђби-бабайларына
бњлђккђ бирњ љчен, аларны сљенде-
рер љчен ясый. Бу џљнђргђ аны укы-
тучы Гљлшат апасы љйрђткђн.
Књптђн тњгел Чаллыныћ Мулла-
нур Вахитов исемендђге 2нче та-
тар гимназиясендђ булып њткђн
хђйрия ярминкђсендђ 3 шђмаилен
сатып, акчасын балалар йорты-
на ќибђргђннђр.

Конкурс турында тулырак
мђгълњмат dumrt.ru сайтында.

"ЉЧЕСЕ, ЌИДЕСЕ, КЫРЫГЫ"...
"Хузур" нђшрият йорты ислам диненећ тљрле сорауларын кыс-

кача аћлаткан џђм кулланырга ућайлы кечкенђ брошюралар чыга-
руны дђвам итђ.  Чираттагысы "Љчесе, ќидесе, кырыгы" дигђн исем
белђн дљнья књрде. Анда сњз мђрхњмнђрне љченче,
ќиденче, кырыгынчы кљнендђ искђ
алу, алар рухына багышлап
догалар уку турында бара.

Габдулла хђзрђт Ђдџђ-
мов хђнђфи мђзџђбе љйрђ-
тњлђренђ таянып, ђлеге дини
йолаларныћ рљхсђт ителгђн-
легенђ 7 дђлил китерђ.
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