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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!
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Мљхтђрђм Бљек Ватан сугышы
џђм тыл ветераннары!

Камил хђзрђт Сђмигуллин
Европада куркынычсызлык
џђм хезмђттђшлек оешмасы

утырышында катнашты

Бисмиллђђџир-рахмђђ-
нир-рахииим!

Ђссђлђђмњгалђйкњм њђ
рахмђтњллааџи њђ бђра-
кђђтњџ!

Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте исеменнђн
сезне Ќићњ бђйрђме белђн
котлыйм!

Ќитмеш ел элек ђби-баба-
ларыбыз каџарманлык
књрсђтеп, вђхшилекне, кансыз-
лыкны ќићгђннђр, Ватаныбыз-
ны, дљньяны фашизмнан котка-
рып калганнар. Џђм Аллаџы
Тђгалђ аларга ќићњ бњлђк
иткђн. Ќићњ ќићел бирел-

мђгђн, ђмма ќићњ бђрабђренђ
бњгенге буын тыныч тормышта
яши.

Бик кызганыч, Бљек Ватан
сугышы ветераннарыныћ сафы
елдан-ел сирђгђя бара. Шулай
да алар турындагы истђлеклђр,
сугышта џђлак булучыларныћ
батырлыклары турындагы ха-
тирђлђр гасырлар буена сакла-
ныр. Халык ќићњ бњлђк итњче-
лђрнећ каџарманлыгын џђм
алар њткђн куркыныч сугыш
кљннђрен истђн чыгармас.

Без Аллаџы Тђгалђдђн бу
сынауларныћ башка беркай-
чан да кабатланмавын сорый-

быз. Аллаџы Тђгалђ илебезгђ
бђхет џђм бђракђт насыйп
итеп, Њзенећ рђхим-шђфка-
теннђн ташламаса иде!
Џђркайсыбыз ќимерњгђ, зыян
салуга тњгел, тљзњгђ џђм
мђрхђмђтлелеккђ, яхшылыкка
омтылса иде. Бары шулай итеп
кенђ бу тормышта гармониягђ
ирешергђ мљмкин.

Ихтирам белђн
Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
                                             мљфти

Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН.

Казанныћ Мар-
риотт кунакханђсен-
дђ Марокко џђм Та-
тарстан эшђмђкђрл-
ђре катнашында
бизнес-форум њтте.
Марокконыћ Тыш-
кы сђњдђ министры
Мљхђммђд Аббу
ќитђклђгђн делега-
циягђ илнећ 40ка
якын эре компания
вђкиллђре керде.

Ф о р у м н ы ћ
эшендђ Татарстан
мљфтие исеменнђн ТР
МДНнећ аппарат ќит-
ђкчесе Ришат Хђми-
дуллин, "Хђлђл" стан-
дарт Комитеты ќитђк-
чесе Марат Низамов
катнашты. Шулай ук мљселман эшкуарлары ассоциациясе, ТР Сђњдђ-
сђнђгать палатасы вђкиллђре џђм књп санлы Татарстан эшмђкђрл-
ђре дђ бар иде.

Марокко делегациясе форум барышында авыл хуќалыгы, ту-
кыма сђнђгате, электроэнергетика, металлургия, хђлђл
љлкђлђрендђ ќитештерелгђн продукция џђм эшчђнлеклђре белђн
таныштырды.

Рђсми очрашу ахырында ТР МДНнећ аппарат ќитђкчесе Ри-
шат Хђмидуллин Марокконыћ Тышкы сђњдђ министры Мљхђммђд
Аббуга Татарстан мљфтие исеменнђн истђлекле бњлђк тапшырды.

Мљфтият вђкиллђре
эшмђкђрлђр

бизнес-форумында катнашты

Европада  куркыныч-
сызлык џђм хезмђттђшлек
оешмасы (ОБСЕ) бинасын-
да тљрле ил вђкиллђре кат-
нашындагы  чара  кысала-
рында  Татарстан  мљфтие
Камил хђзрђт Сђмигуллин
Россиядђ тыныч ќыеннар
џђм ассоциациялђр  тема-
сына  багышланган  уты-
рышныћ модераторы бул-
ды. Аны Венада Татарстан
мљселманнары Диния нђза-
рђте џђм Кырым мљфтияте
оештырды.

Тљрле ил дипломатлары,
хокук саклау оешмалары  џђм
ММЧ вђкиллђре катнашкан
утырышта Россия  тљбђклђ-
рендђге иќтимагый оешма-

ларныћ, шул исђптђн дини
оешмаларныћ да эшчђнлеге
каралды. Камил хђзрђт Сђми-
гуллин Татарстан мљфтияте-
нећ иќтимагый эшлђре, ин-
тернет челтђрдђ дђгъвђт эш-
лђрен оештыруга кагылыш-
лы мђгълњматларны ќиткер-
де. Татарстанда ислам њсеше
џђм динара мљнђсђбђтлђр
хакында да ђйтте.

Камил хђзрђт Сђмигул-
лин Австриянећ башкаласы
Венага Европада куркыныч-
сызлык џђм хезмђттђшлек
оешмасыныћ (ОБСЕ) демокра-
тик институтлар џђм кеше хо-
куклары буенча бюросы ча-
кыруы буенча барган иде.

Татарстан мљфтие урынбасары
Кырымга сђфђр кылды

Татарстан мљфтие урын-
басары Рљстђм хђзрђт Хђй-
руллин Кырым Республикасы
Бакчасарай районына эшлек-
ле сђфђр кылды. Сђфђр кыса-
ларында ул Кырым мљфтие
Хаќи Ђмирали Аблаев белђн
очрашты.

  Эчтђлекле ђћгђмђдђ сњз
ике дини оешма арасында хез-
мђттђшлекне ныгыту турында
барды. Бакчасарайдагы мђчет-
не тљзеклђндерњдђ ярдђм итњ
мђсьђлђсе буенча да фикер
алышу булды. Мљфти Хаќи Ђми-
рали Аблаев Татарстан кунагын
биредђге мљфтиятнећ эшчђнле-
ге белђн таныштырды.         Рљс-
тђм хђзрђт Хђйруллин Татар-
стан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллиныћ сђламнђрен
ќиткереп, Кырым мљфтиятенђ
тљрле љлкђлђрдђ ярдђм итђргђ
ђзер булуларын белдерде. Оч-
рашу ахырында Рљстђм хђзрђт
ТР мљфтие исеменнђн истђлек-
ле бњлђк тапшырды.

Кырымнан кайткач, Рљстђм
хђзрђт сђфђрдђн алган тђэсир-
лђрен газета укучылар белђн дђ
уртаклашты:

- Безнећ Татарстан мљфти-
яте ярдђм итђргђ алынган гый-
бадђтханђ Бакчасарайныћ 6
нчы микрорайонында урнаш-

кан, бер манаралы, 300 кешелек
ќыйнак кына бер мђчет икђн.
Мђхђллђ халкы да, аксакаллар
да ќылы каршы алдылар, килњ-
ебезгђ бик шатландылар. "Без
сезне инде књптђн кљтђбез,
нишлђп шулай озак килми тор-
дыгыз? Кавказ мљселманнары
ђнђ еш килђ. Ђ безнећ сезнећ
белђн аралашып яшисебез
килђ, чљнки тарихыбыз уртак,
мђзџђбебез, теллђребез бер", -
дигђн њтенечлђрен ќиткер-
делђр.

Тагын бер телђклђре бар -
алар шул мђчеткђ Казан тата-
рыннан булган имамныћ килњен
кљтђлђр. Бакчасарай хакимияте
башлыгы, кулдан килгђнчђ,
ярдђм итђрбез, баштагы вакыт-
ларда торырга урын да табар-
быз, дип ышандырды.  Без, тагын
нинди ярдђм књрсђтик соћ, дип
сорагач, мђхђллђ картлары,
мђчеттђ салкын, тњшђмнђрен
ќылытасы иде, аннары тђџарђ-
тханђдђ ќылы су юк, шуны ясап
булмас микђн, диделђр.

Сђфђребез кысаларында
шулай ук Татарстан Президен-
тыныћ Кырымдагы даими вђки-
ле Руслан Шаяхмђтов белђн дђ
очраштык. Бакчасарайдагы
иске мђдрђсђлђрне, хан мђче-
тен карадык, анысы Хан сарае

янђшђсендђ генђ икђн. Элек
кырымтатар ханнарыныћ рези-
денциясе булган Хан сарае -
дљньякњлђм ђџђмияттђге тари-
хи-архитектура, мђдђният
џђйкђле булып санала. Биредђ
кырымтатарларныћ тарихи,
мђдђният џђм сђнгать музее
урнашкан. Музей директоры-
ныћ Казанда булганы бар икђн,
бик бирелеп Казан, Татарстан
турындагы истђлеклђрен яћар-
тты. Бездђге тарихи  объектлар-
ныћ торгызылуын, тђртипкђ
китерелњен хуплап, сокланып
сљйлђде ул. Кызганычка, Бакча-
сарайда, Кырымда бу юнђ-
лештђ ђлегђ берни дђ эшлђн-
ми. Кырымтатарларныћ шун-
дый бай мирасын сакларга Ал-
лаџы Тђгалђ Њзе ярдђмен сал-
сын.

Тарихи язмаларга караган-
да, ярымутрауга ислам динен
Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђмнећ сахабђлђре алып
килгђн. Газы-Мансур дђрвишлђр
зиратында ерак ќирлђрдђн ис-
лам динен таратырга килгђн са-
хабђлђр ќирлђнгђн, без шул ка-
берлеклђрне дђ карап чыктык.
Кырымтатарларыныћ бу мљкат-
дђс ќирлђрне дђ тђртипкђ ките-
рергђ дигђн телђклђре бар икђн,
моны бер бай татарыбыз њз
љстенђ алып, мљфти хђзрђткђ
вђгъдђ бирде. Сњз ућаеннан
ђйтеп њтим ђле, шушы саваплы
эшкђ кушылырга телђњчелђр
булса, Татарстан Диния нђзарђ-
тенђ мљрђќђгать итсеннђр иде,
ярдђмнећ артыгы юк... Россиядђ
беренчелђрдђн булып без баш-
лап ќибђргђн яћалыкларны тор-
мышка ашыруда - уку-укыту стан-
дартлары кертњ, яћа дђрес-
леклђр чыгару, мђдрђсђлђрен
Россия законнары буенча тер-
кђтњдђ дђ кырымтатарларга
ярдђм кирђк булачак. Бу юнђ-
лештђ ике мљфтият арасында
инде эш бара. Тиздђн Казанда
ислам мђгарифе мђсьђлђлђре
буенча Россия мђдрђсђлђре ди-
ректорларыныћ ќыелышы була-
чак. Анда кырымтатарлар да ча-
кырулы.
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ЯШЬ КАЛЂМ ТИБРЂТЊЧЕЛЂР КОРЪЂН ЏЂМ
ЂДЂБИЯТ ХАКЫНДА СЉЙЛЂШТЕ

ТР Язучылар берлеге-
нећ џђм "Ђллњки" иќат
берлђшмђсенећ яшь, та-
лантлы, љметле, иќат
рухы белђн янган ша-
гыйрьлђре, ђдђбият сљю-
челђр Диния нђзарђтенђ
"Коръђн џђм ђдђбият"
дип аталган очрашуга
ќыелды.

Мђртђбђле кунаклар ара-
сында язучы, ќђмђгать эшлек-
лесе Рабит ага Батулла, нђзар-
ђтнећ дђгъвђт бњлеге ќитђкче-
се Нияз хђзрђт Сабиров, Язучы-
лар берлеге рђисе урынбасары
шагыйрь Рђмис Аймђт џђм
"Ђллњки" иќат тљркеменећ ку-
раторы язучы Халисђ Ширмђн
бар иде.

Очрашуны Нияз хђзрђт
Коръђн аятьлђре белђн баш-
лап ќибђрде џђм бик тђ
тђфсилле итеп татар дини
ђдђбиятына књзђтњ ясады. Ра-
бит Батулла бњгенге кљн када-

гында торган мђсьђлђлђргђ
тукталып, ђдђбият белђн дин-
нећ бђйлђнешенђ кагылышлы
сорауларга дљрес ќавап
биргђн яшьлђргђ њзенећ китап-
ларын да бњлђк итте. Рђмис
Аймђт бњгенге яшь татар язучы-
лары џђм шагыйрьлђренђ бул-
ган игътибар, иќат кешелђ-
ренђ Аллаџы Тђгалђ тарафын-
нан бирелгђн сђлђт турындагы
фикерлђре белђн уртаклашты.

Ђлбђттђ, кичђнећ ић књр-
кђм љлеше - яшьлђрнећ иќат
ќимешлђре белђн танышу бул-
гандыр. Фђнил Гыйлђќев, Алсу
Нургатина, Айдар Ќамал, Дания
Нђгыймуллиналар тирђн эчтђ-
лекле ђсђрлђрен укып
књрсђттелђр. Яшьлђр мондый
очрашуларныћ дђвамлы булу-
ын телђп, аралашып яшђргђ,
дигђн ният белђн таралышты.
Кичђне Диния нђзарђтенећ
яшьлђр бњлеге ќитђкчесе
Айгљл Биктимерова алып бар-
ды.

***
Апрель аенда татар яшьлђ-

ре тормышында тагын бер зур
вакыйга кљтелђ.

"Мин татарча сљйлђшђм!"
акциясе њзенећ 10 еллыгын бил-
гелђп њтђ. Аныћ быелгысы бер-
ничђ чарадан тора: республика
мђктђплђрендђ бђйге уздыру,
"Татар-дозор" квест-уены, "Та-
тарча хатасыз" фотомарафоны,
"Тяжело с татарским" антипре-
миясен тапшыру, Яр Чаллы,
Тњбђн Кама, Алабуга шђџђрлђре
буенча концерт турлары џђм Ба-
уман урамында гала-концерт.

"Мин татарча сљйлђшђм!"не
Татарстан Мђдђният министрлы-
гы ярдђмендђ Бљтендљнья татар
яшьлђре форумы, Татарстанныћ
Фђн џђм мђгариф министрлыгы,
Бљтендљнья татар конгрессы
оештыра. Беренче тапкыр ђлеге
чараны 2006 елда зыялы татар
яшьлђрен берлђштергђн
"YZEБEZ" креатив хђрђкђте уз-
дырган иде.

СУСЛОНГЕРДА МЂРХЊМНЂР
РУХЫНА ДОГА КЫЛДЫЛАР

АВЫРУ БАЛАЛАРГА ТЕРНЂКЛЂНЊ
ЉЧЕН "ТЫНЫЧ БАКЧА" КИРЂК

Казандагы Республика балалар клиника хастаханђсе
территориясендђ "Тыныч бакча" дип аталган рухи комп-
лекс барлыкка килђчђк. Биредђ мђчет, чиркђњ, парк џђм
спорт мђйданчыгы урнашачак. Шушындый њзенчђлекле
бакча булдыру турындагы килешњ Татарстан Сђламђтлек
министрлыгы, Республика балалар клиника хастаханђсе,
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте џђм Казан
епархиясе тарафыннан ђзерлђнде џђм расланды.

Килешњгђ кул куйганчы "Тыныч бакча"ныћ электрон презен-
тациясе уздырылды. Проект хакындагы сљйлђшњдђ ТР МДН Ап-
параты ќитђкчесе Ришат Хђмидуллин, сђламђтлек саклау мини-
стры урынбасары Ринат Ќђлђлетдинов, хастаханђнећ баш таби-
бы Рафаэль Шђвђлиев, Анжела Вавилова исемендђге фонд ќитђ-
кчесе Владимир Вавилов, митрополит Анастасий атакай џђм баш-

калар катнашты.
Мђчет џђм чир-

кђњ хастаханђгђ кил-
гђн џђр кеше љчен
ачык булачак. Авыру-
лар да, аларныћ якын-
нары да дин ђџеллђ-
ренђ њзлђре телђгђн
вакытта мљрђќђгать
итђ алачак. "Тыныч
бакча"ны бу елныћ ав-
густ ае ахырында ачар-
га ќыеналар.

Татарстанныћ Арча
џђм Ђтнђ районнарыннан
дистђлђгђн кеше Суслон-
герга барып, сугыш вакы-
тында андагы лагерьда
мђрхњм булганнар истђле-
генђ чардуган белђн мемо-
риаль такта куйдылар.
Ђлеге чарада район хаки-
мияте вђкиллђре, сугыш
каџарманнары, дин ђџелл-
ђре катнашты.        Мари Иле-
нећ Звенигов районы Сус-
лонгер бистђсендђ куелган
обелиск янђшђсенђ чарду-
ган белђн гранит таш ур-
наштырылды, веноклар
салынды. Аннары Арча
районы имам-мљхтђсибе
Раил хђзрђт Гыйлђќев
мђрхњмнђр рухына багыш-
лап дога кылды.

Суслонгер лагере Бљек Ва-
тан сугышы башлангач, 1941
елныћ июленнђн 1943 елныћ
ноябренђ кадђр эшли. Бистђдђн
10 чакрым ераклыкта -  урман
эчендђ урнашкан бу лагерьныћ
вазыйфасы - рус телле булмаган
халыкларны- татарларны, баш-

кортларны, чувашларны... рус
теленђ љйрђтњ џђм курсантлар-
дан пулеметчылар, артиллерис-
тлар, танкка каршы ата торган
мылтыклылар взводы коман-
дирлары ђзерлђњ була. Бу
љйрђнњлђрне ун мећнђрчђ сол-
дат њтђ. Биредђ булганнарныћ
хатирђлђренђ караганда, коточ-
кыч ќђфалар књреп, авырлык-
ларга чыдый алмыйча, бик
књплђре мђрхњм булган.

Суслонгерга барып, вафат

булганнарны искђ алуны, алар
рухына багышлап дога укуны
џђм истђлек ташы урнаштыру-
ны Арча районы хакимияте баш-
лыгы Нуриев Илшат Габделфђрт
улы оештырды. Чардуганны
Фђрит Шаџиев эшлђгђн, "Ме-
талл" ќаваплылыгы чиклђнгђн
ќђмгыяте ќитђкчесе Лилия Га-
рђфиева металл белђн булыш-
кан, Арча егетлђре граниттан
таш ясап, истђлек язуы язган-
нар.

ТАТАРСТАНГА ХАЌ СЂФЂРЕНЂ
1500 КЕШЕЛЕК КВОТА БИРЕЛДЕ

Быел изге хаќ
сђфђренђ Татарстаннан
1500 кеше бара ала. Бу
хакта Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт Сђмигул-
лин Мђскђњдђ Федера-
ция Советында
њткђрелгђн 2015 елгы
хаќ сезонын оештыруга
багышланган ќылыш-
тан соћ хђбђр итте.

Быел Россия књлђмендђ
хаќга 16400 квота каралган.
Узган ел да квота књлђме шулай
ук иде. 2015 елдан башлап хаќ-
га бары тик яћа тљрдђге - элек-
трон чиплы чит ил паспорты
белђн генђ барып була.

Хаќиларныћ Согуд Гарђб-
станына килње 16 августтан баш-
лана, туган иллђренђ алар 12 но-
ябрьдђ ђйлђнеп кайтырлар дип
кљтелђ.

***
Республика районнарын-

да хаќ турында семинарлар
башланды. "ДУМРТ ХАДЖ" про-

граммасы хезмђткђрлђре
Ђлмђт џђм Тњбђн Кама шђџђр-
лђре њзђк мђчетлђрендђ халык
белђн очрашулар њткђрде
инде. Программа ќитђкчесе
Ранис хђзрђт Вахитов џђм Ди-
ния нђзарђтенећ халыкара
мљнђсђбђтлђр бњлеге ќитђк-
чесе Хђйдђр Камалетдинов
"ДУМ РТ ХАДЖ" тђкъдим иткђн
яћа программалар белђн та-
ныштырды. Мондый семинар-
лар Казанда џђм республика-
бызныћ башка районнарында
да  оештырылыр дип кљтелђ.

(Теманыћ дђвамы
16 нчы биттђ)

МЂСКЂЊ УРАМНАРЫНА ТИЗДЂН
КЊЧМЂ МЂЧЕТ ЧЫГА

Россиядђ беренче буларак мобиль мђчеткђ акча
ќыю ућышлы тљгђллђнде - барлыгы 851 мећ сум
књлђмендђ акча ќыелган.

Бу проектны тормышка ашыруда бљтен Россия мљселманнары
катнашты. Дљрес, эш ба-
рышында проект кайбер
њзгђрешлђр дђ кичергђн -
вагонны автобуска алыш-
тырырга туры килгђн. Ав-
тобусныћ љстенлеклђре
бђхђссез: књп урын алма-
са да књбрђк кешене сый-
дыра, туктарга да ќайлы...
Мђчет-автобус Казанда
ќиџазландырыла, ул
аерым тђџарђтханђ џђм
намаз уку залыннан тора.
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Аллаџы Тђгалђ Илчесе
(саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм) болай ди: "Кешене ял-
ганчы дип атар љчен, аныћ
бљтен ишеткђнен сљйлђве дђ
ќитђ". (Бу хђдисне Мљслим тап-
шыра.) Имам Нђвђви Мљслим
сахихка шђрехендђ болай дип
яза: "Бу текстларда бљтен ишет-
кђнне дђ сљйлђњнећ тыелган
булуы турында ђйтелђ. Чљнки
кеше булган нђрсђне дђ, ялган-
ны да ишетђ, шућа књрђ бљтен
ишеткђнен дђ тапшыра башла-
са, ялган хђбђрне дђ тапшыра".

Танылган мљселман Ибра-
џим бин Ђдџђм болай дигђн:
"Кеше ќанын ике нђрсђ тарка-
та: байлыгы џђм сљйлђшњлђре
арту".

Акыллы мљселман бљтен
ишеткђнен дђ сљйлђми. Дљрес
гамђллђр кылу џђм дљреслекне
сљйлђњ кешенећ њзенђ файда
китерђ. Бервакыт бер сахабђ
Аллаџы Тђгалђ Илчесе (саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм) янына
килђ дђ болай ди:

- Ий, Аллаџы Тђгалђ Илче-
се (саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм)! Мића ислам дине ту-
рында, бњтђн сораулар бирмђ-
слек итеп, сљйлђ ђле.

Аллаџы Тђгалђ Илчесе
(саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм) болай дип ќавап кай-
тара:

- "Мин Аллаџы Тђгалђгђ
ышанам" дип ђйт тђ, шуннан
соћ дљреслекне генђ сљйлђ.

Бервакыт мљселманнар
хђлифе Гомђр бин ђл-Хаттаб
(радыйаллаџу ганџњ) сахабђлђр
арасында утырганда ике кеше
бер егетне кулларыннан тотып
алып килђлђр дђ болай дилђр:

- Ий, мљэминнђр ќитђкче-
се (радыйаллаџу ганџњ), без
кыйсас (њч алуны) талђп итђбез.

Гомђр ђл-Фарук (радыйал-
лаџу ганџњ) алардан сорый:

- Эш нђрсђдђ? Ни сђбђпле
њч алырга телђвегезне сљйлђ-
гђнче бернинди дђ карар чыга-
ра алмыйбыз. Бу егетне кљчлђп
алып килњегезнећ сђбђбе нин-

ди?
Араларыннан берсе ќавап

бирђ:
- Ий, мљэминнђр хђлифе

(радыйаллаџу ганџњ), бу егет
бакчабызда безнећ ђтиебезне
њтерде. Без аныћ да њтерелњен
телибез. Њч аласыбыз килђ.

Гомђр бин ђл-Хаттаб (ра-
дыйаллаџу ганџњ) егеткђ
мљрђќђгать итђ:

- Син бу турыда нђрсђ ди-
ярсећ? Бу кешелђрнећ сњзлђре
хакмы? Син чыннан да аларныћ

ђтилђрен њтердећме?
Егет ќавап бирђ:
- Ий, мљэминнђр ќитђкче-

се (радыйаллаџу ганџњ), бу ке-
шелђр булган хђлне сљйлилђр.
Мића чынлыкта ничек булган-
ны сљйлђргђ рљхсђт ит. Мин
ерактан килдем. Юлда љч кљн
булу сђбђпле, ял итђсем килде.
Атымны бу кешелђр бакчасы
янында бђйлђдем дђ, ял итђргђ
яттым. Мин йоклаган вакытта,
атым, ашыйсы килеп, бакчада-
гы хљрмђ агачыныћ ботагын
сындырган. Атыма ташлар ыр-
гыткан тавышка уянып киттем.
Ташларныћ берсе атымныћ
маћгаена туры килеп, ул њлде.
Мин атымны бик ярата идем,
моны књргђч, ачуым чыгып,
ташны аны ыргыткан кешегђ
кире аттым. Таш аћа бђрелеп,
ул да њлде. Минем аны њтерергђ
ниятем юк иде.

Моннан соћ Гомђр бин ђл-
Хаттаб (радыйаллаџу ганџњ) бо-
лай ди:

- Син њз сњзећне ђйттећ,
инде хђзер кыйсас мљмкин.

Егет болай ди:
- Туктагыз, туктагыз, мин

сезнећ карарыгызга буйсына-
чакмын, Коръђн сњзе башка
сњзлђргђ караганда кљчлерђк.
Лђкин ќђзага тартылганчы ми-
нем ярдђмгђ мохтаќ бер ятим
турында ђйтђсем килђ. Мин бу
мђсьђлђне хђл итђргђ тиеш.
Безнећ ђтиебездђн мирас кал-
ды. Акчалар яшерелгђн урынны
мин генђ белђм, ђ кечкенђ се-
ћелем белми. Бу акчаларны аћа
тапшыру љчен мића љч кљн би-
регез.

Гаеплђњчелђрнећ егетне
тыћлыйсылары килми, лђкин
Гомђр ђл-Фарук (радыйаллаџу
ганџњ) болай диде:

- Син сњзећдђ тормаган оч-
ракта ќаваплылыкны њз љстенђ
алучыны - гарантны тапсаћ
рљхсђт итђчђкмен.

Егет сахабђлђргђ књз сала,
лђкин араларында таныш кеше-
не таба алмый. Ђбњ Зар радый-
аллаџу ганџњне књргђч, аныћ га-
рант була алуын ђйтђ.

Моны ишеткђн сахабђлђр
гаќђпкђ калалар. Ђбњ Зар (ра-
дыйаллаџу ганџњ):

- Мин аћа гарант булырга
риза, - дип ђйтђ. - Эшлђрен
тђмамласын џђм љч кљннђн
ђйлђнеп кайтсын.

Бу бљек сахабђнећ кем ик-
ђнен бљтен кеше дђ белгђн.
Шућа књрђ аныћ сњзлђрен ба-
рысы да кабул итђ. Егет китеп
бара. Кешелђр љч кљн узгач
нђрсђлђр булачагын кљтђ баш-
лый. Вакыт уза. Сахабђлђр ха-
кимнђре янына ќыелалар. Ара-
ларында Ђбњ Зар (радыйаллаџу
ганџњ) да була. Билгелђнгђн ва-
кыт якынлаша. Егет књренми.

КОРЪЂН ЊЛЕ ЙЉРЂКЛЂРНЕ ТЕРЕЛТЂ!

4 МЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂР

Мљхђммђд Пђйгамбђр
(саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм) болай дигђн: "Коръђ-
ни-Кђримне љйлђрегездђ еш
укыгыз. Чљнки Коръђн укылма-
ган љйлђрдђ бђрђкђт ђз, кайгы-
лар књп була, ђ анда яшђњчелђр
џђрвакыт тынычсыз булалар".
Минем фикеремчђ, без Пђйгам-
бђребез (саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм) сњзлђренђ колак
салсак, йортларыбызда тыныч-
лык булмауныћ сђбђплђрен тиз
аћлар идек.

Йортында Коръђни-Кђрим
нуры балкып тормаса, кеше ќан
тынычлыгына ирешђ алмый. Бу
бђрђкђттђн мђхрњм булган ке-
шенећ ќан тынычлыгына иреш-
њен књз алдына да китереп бул-
мый. Йортта тынычлык булсын
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Рђхимле џђм Рђхмђтле Аллаџы Тђгалђ исеме белђн...
Мактауларыбыз Аллаџы Тђгалђгђ... Аныћ Илчесе
Мљхђммђд Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђмгђ Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын...

Моћа карамастан, Ђбњ Зар (ра-
дыйаллаџу ганџњ) бер дђ бор-
чылмый. Гаеплђњчелђр болай
дилђр:

- Ий, Ђбњ Зар (радыйаллаџу
ганџњ), без синећ зур кеше бу-
луыћ турында белђбез. Лђкин
без ђтиебез њлеме љчен ќђза
талђп итђбез. Син теге егетнећ
вакытында кире кайтуына га-
рант булырга ризалаштыћ. Ул
кайтмаса, без ќђза талђп итђч-
ђкбез.

Гомђр хђзрђт (радыйал-
лаџу ганџњ) хљкемне Коръђн ку-
шуы буенча тормышка ашыра-
чагы турында ђйтђ. Ђбњ Зар (ра-
дыйаллаџу ганџњ) Коръђн кушу-
ына буйсыначагын белдерђ.
Моны ишеткђн сахабђлђр бор-
чыла башлыйлар. Кайберлђре
гаеплђњчелђргђ мљрђќђгать
итђлђр:

- Ђтиегез њлеме љчен сезгђ
йолым тњли алабыз.

Лђкин ђтилђрен югалткан
гаеплђњчелђр йолым алырга

риза булмыйлар.
Билгелђнгђн вакыт уза.

Егет књренми, џђм Ђбњ Зар (ра-
дыйаллаџу ганџњ), урыныннан
торып, тђџарђт ала, ќђзага
ђзерлђнђ. Моны књрњчелђрнећ
књзлђренђ яшь тула. Шул вакыт
еракта тузан куптарып йљгереп
килњче кеше књренђ.

Ул йљгереп килђ дђ, болай
ди:

- Кљттергђнем љчен гафу
итњегезне њтенђм. Туганнары-
быз еракка књчеп киткђн бул-
ганнар. Мин аларны табып, сећ-
лемне џђм аћа тиешле акчаны
аларга тапшырдым.

Бу сњзлђрне ишетњчелђр
гаќђплђнњлђреннђн бер сњз дђ
ђйтђ алмыйлар. Йљзлђрендђ
бер генђ сорау: "Кем бу? Кайдан
килгђн?" Аларныћ гаќђплђнњ-
ен књргђн егет:

- Сез мине кире кайтмас,
качар, дип уйладыгызмы? Ни
сђбђпле гаќђпкђ калдыгыз? -
дип сорый. - Мљселман - биргђн

љчен ић башта Коръђни-Кђрим-
дђ кушылганнарны њтђргђ џђм
тыелганнардан тыелырга кирђк.
Аллаџы Тђгалђ Илчесе саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђмнећ
мондый сњзлђре дђ билгеле:
"Коръђн њле йљрђклђрне те-
релтђ!"

Коръђни-Кђрим кешене
депрессиядђн џђм књћел тыныч-
сызлыгыннан коткара. Ул љмет
чыганагы булып тора. Коръђни-
Кђримгђ тотынучылар љметсез-
леккђ бирелмилђр. Чљнки љмет-
сезлек кеше йљрђген њтерђ, аны
рухи яктан бетерђ. Коръђни-
Кђрим кешелђргђ љметлђр тулы
тормыш бњлђк итђ, тормышы-
быз турында уйланыр љчен бо-
рынгы заман халыклары џђм ци-
вилизациялђре турында сљйли.

Безнећ љчен ић мљџиме - Коръ-
ђни-Кђримгђ ике куллап ябышу.
Аллаџы Тђгалђ Илчесе саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм болай
ди: "Коръђнне уку йљрђк дђва-
сы булып тора".

Књћел тынычсызлыгыннан
бердђнбер дђва - Коръђн.
Коръђн - телђсђ нинди авыру-
дан дђва. Коръђнгђ гашыйк ке-
шелђр авыруларыннан џђрва-
кыт дђва табалар џђм Аллаџы
Тђгалђ рђхмђтенђ ирешђлђр.
Мљселман кешесендђ депрес-
сия башланса, аћа тђџђрђт алып,
Коръђн укый башларга кирђк.
Депрессиядђн чыгуныћ бердђн-
бер юлы - Коръђни-Кђримне уку
џђм тыћлау. Ђлбђттђ, дђва џђм
рђхимлелек чыгынагы булган
Коръђн генђ кеше ќанына ты-

нычлык џђм яшђњ телђге бирђ
ала. Без даими рђвештђ Коръђ-
ни-Кђримне укырга тиеш!

 Аллаџы Тђгалђ Илчесе сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђм бо-
лай ди: "Коръђни-Кђримне укып
џђм намаз кылып, кулларыгыз-
ны нур белђн агартыгыз". Шулай
ук Аллаџы Тђгалђ Илчесе саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђм болай
ди: "Коръђни-Кђрим - туры юл-
дан барырга булышучы якты
нур. Аныћ аятьлђре тљгђл, искђ
алулар џђм нђсыйхђтлђр белђн
тулы. Коръђн - хакыйкать юлы".
Тњбђндђ китерелгђн аятьтђ Ал-
лаџы Тђгалђ Илчесе саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђм Коръђни-
Кђрим ђќере турында болай ди:
"Коръђнне укыгыз, чљнки Кы-
ямђт Кљнендђ ул аны укучылар

љчен яклаучы булыр". Кыямђт
Кљнендђ яклаучысы булып
Коръђни-Кђрим торгач, мљсел-
маннар љчен бу бђхет тњгелме?

Коръђни-Кђримне уку - Ал-
лаџы Тђгалђ белђн сљйлђшњ.
Коръђн - Аллаџы Тђгалђнећ
сњзлђре булу сђбђпле, Коръђн
укучы кеше Аллаџы Тђгалђ белђн
сљйлђшњ ђќерен ала. Аллаџы
Тђгалђ Илчесе саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђм болай ди: "Кеше-
нећ Аллаџы Тђгалђ белђн сљй-
лђшђсе килсђ, Коръђни- Кђрим-
не укысын". "Коръђни-Кђримне
яттан љйрђнгђн кешелђр -
љммђтемнећ ић хљрмђтле кеше-
лђре". "Йљрђгендђ Коръђни-
Кђримнђн бернђрсђ дђ булмаган
кеше ишелгђн йорт сыман".

Дљрестђн дђ, йљрђгендђ
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МЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂР

Сорау – ќавап
- Без њзебезнећ мђрхњм

туганнарыбызга ни рђвеш-
ле ярдђм итђ алабыз?

- Хђнђфи мђзџђбе галимн-
ђре: "Кылган гамђлећнећ сава-
бын башка бер кешегђ тапшыру
хокукы бар", - дип аћлата. Бу на-
маз укумы, ураза тоту, садака
бирњ яки хаќ кылу, салават ђйтњ,
Аллаџны тђсбих итњ яки шулар-
га охшаш башка бер гамђлме -
анысы мљџим тњгел. "Рђддел-
мохтђр" китабыныћ 666 нчы би-
тендђ (I том) болай диелгђн:
"Башка кеше љчен хаќ кылу
мђсьђлђсендђ хђнђфи мђзџђбе
галимнђре кешелђргђ андый
хокук - кылган гамђлећнећ сава-
бын башка бер кешегђ тапшыру
хокукы бирелгђн, дип ачыктан-
ачык ђйткђн. Аныћ намаз, ураза
яки садака булуы турында "Ђл-
Џидая" китабында да ђйтелгђн".
Ђмма "Ђл-Мохит"тђн "Ђт-Татар-
хания" китабыныћ "Зђкят" бњле-
гендђ болай диелђ: "Нђфел сада-
ка бирњче њз савабын бар мљэ-
мин вђ мљэминђлђргђ тапшыру
турында ниятлђсђ яхшырак бу-
лыр, чљнки аныћ бу савабы ба-
рысына да барып ирешђ џђм њз
савабыннан берни дђ киметел-
ми. Бу Ђџле Сљннђт вђл-
ќђмђгать фикере, лђкин имам
Мђлик џђм имам Шђфигый на-
маз џђм Коръђн уку кебек
бђдђни гыйбадђтлђрне бу исем-
леккђ кертмђгђн, ягъни алар,
садака яки хаќ гыйбадђтлђ-
реннђн аермалы буларак,
бђдђни гыйбадђтлђрнећ савап-
лары мђрхњмнђргђ барып
ирешми, дигђн. Мљгътђзилђлђр
исђ, гыйбадђтнећ нинди тљре
булуга карамастан, савабы бар-
мый дип санаган".

"Рђддел-мохтђр" китабы-
ныћ 27 нче битендђ (II том) болай
дип ђйтелгђн: "Ђд-Дђра Кутни
тњбђндђге хђдисне тапшыра:
"Бер ир кеше Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђмнђн: "Ђти-ђнилђрем исђн
вакытта мин аларга карата ми-
џербанлы булдым. Алар хђзер
вафат инде, мин аларга берђр
ничек ярдђм итђ аламмы?" - дип
сораган. Пђйгамбђр саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђм аћа: "Њз нама-
зыћ белђн бергђ алар љчен дђ
намаз укы, њз уразаћ белђн бергђ
алар љчен дђ ураза тот, хактыр
ки, бу - алар љчен дђ бњлђк бу-
лыр", - дип ќавап биргђн.

Галидђн (радыйаллаџу
ганџњ) тапшырыла ки, ул болай
дигђн: "Мљселман зираты янын-
нан њтеп баручы ун тапкыр "Их-
лас" сњрђсен укыса џђм аныћ са-
вабын мђрхњмнђргђ багышласа,
ул мђрхњмнђр санынча савап
алыр".

Ђнђснећ (радыйаллаџу
ганџњ): "Ий, Аллаџыныћ Рђсњле,
без мђрхњмнђр исеменнђн са-
дака бирђбез џђм алар исе-
меннђн хаќ кылабыз, аларга
дога укыйбыз. Бу аларга барып
ирешђчђкме?" - дип сораганы

сњзендђ торучы кеше.
Ул кулларын књтђреп, бо-

лай ди:
- Я, Аллаџ, бу кешелђр

ђйлђнеп кайтуыма нигђ
гаќђплђнђ? Иманымныћ нуры
минем йљземне агартмаганмы-
ни?

Бу сњзлђрне ђйткђндђ
аныћ књзлђреннђн яшьлђр ага.
Мљселманнар хакиме (радый-
аллаџу ганџњ) Ђбњ Зардан (ра-
дыйаллаџу ганџњ) сорый:

- Ий, Ђбњ Зар. Син бу егет-
нећ ђтисен белђсећме? Аныћ
нђселен белђсећме?

- Юк, мин аны да, аныћ
нђселен дђ белмим. Сез минем
аћа ни сђбђпле гарант булырга
риза булуымны белергђ тели-
сездер.

- Ђйе, - дип ќавап бирђ
хђлиф.

- Ий, Гомђр ђл-Фарук (ра-
дыйаллаџу ганџњ). Сез мине ба-
рыгыз да белђсез. Минем ни
рђвешле Аллаџы Тђгалђгђ џђм
Аныћ Илчесенђ ышануым да ба-
рыгызга да билгеле. Мљхђммђд
Пђйгамбђр (саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм) мића хљрмђт књрсђтђ
иде. Димђк, мин аны ућайсыз
хђлдђ калдыра џђм башкаларга,
шундый кешелђр ярдђм
књрсђтми, дип сљйлђргђ мљмкин-
лек бирђ алмый идем. Шућа књрђ
мин бу егеткђ булышырга риза
булдым.

Моны ишеткђн гаеплђњчел-
ђрнећ ислђре китђ џђм алар бо-
лай дилђр:

- Ий, мљселманнар хђлифе
(радыйаллаџу ганџњ), без Аллаџы
Тђгалђ хакына кыйсастан баш
тартабыз. Без аны гафу итђбез. Бу
егет ниятлђп њтерњче ке-
шелђрдђн тњгел.

Шулай итеп, без биргђн
сњздђ торуныћ кеше хђлен љмет-
сездђн яхшыга њзгђртђ алуыныћ
матур мисалын књрдек.

Ислам - гњзђл дин. Књпме
яхшы кешелђр тђрбиялђп
њстергђн дин!

Ий, Аллаџ, мин синнђн
ќђннђт џђм аћа якынлаштырган
сњз џђм гамђллђр турында
њтенђм! Ќђџђннђм утыннан џђм
аћа якынлаштырган сњз џђм
гамђллђрдђн саклавыћны
њтенђм! Џђм минем љчен хђерле
булганны гына насыйп итњећне
сорыйм! Амин.

Коръђни-Кђримнећ бер сњрђсе
дђ булмаган кеше нинди начар
хђлдђ кала бит! Њз динен ярат-
кан кеше, ким дигђндђ, намазда
укыла торган сњрђлђрне
љйрђнергђ тиеш.

Безнећ татар халкы Коръђ-
ни-Кђримне џђрвакыт яраткан,
дљньядагы беренче басма Коръ-
ђнне безнећ халык бастырып
чыгарган, ђ дљньядагы ић зур
басма Коръђни-Кђрим хђзерге
вакытта Татарстанныћ Болгар
шђџђрендђ.

Ђгђр дђ кеше намазда укы-
ла торган сњрђлђрне генђ булса
да љйрђнсђ, бу аныћ йљрђгендђ
Коръђни-Кђримнђн сњрђлђр
бар икђнлеген аћлата.

И, рђхимлелђрнећ рђхим-
лесе булган Аллаџ! Безне, фани
дљнья рђхђтлеклђренђ мавы-
гып, Синећ Изге Китабыћ - Коръ-
ђни-Кђрим турында онытучы-
лар тђкъдиреннђн саклавыћны
њтенђм. Амин... Татарстан Республикасы мљфтие Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

ќиткерелђ. Пђйгамбђр саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм ђйткђн:
"Ђйе, бу аларга барып
ирешђчђк. Алар моћа сезнећ
берђрегез бњлђк ителгђн бер
тђлинкђ сый-нигъмђткђ шат-
ланган кебек шатлана" (хђдис-
не Ђбњ Хђфес ђл-Ђкбђри тап-
шырган).

Аллаџыга яхшырак билге-
ле.

 - Кош-кортлар, хайван-
нар ќеннђрне књрђме?

 - Хђдислђргђ таянып, без
кайбер хайваннарныћ ќеннђр-
не књрње турында ђйтђ алабыз.

Ђбњ Џњрайра (р.г.) тапшырган-
ча, Аллаџ Илчесе саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђм ђйткђн: "Ђтђчлђр
кычкырганда, Аллаџтан књбрђк
сорагыз, чљнки алар шул мизгелдђ
фђрештђне књрде. Ишђкнећ кыч-
кырганын ишетсђгез, шайтаннан
Аллаџ ярдђменђ омтылыгыз,
чљнки ишђк ул вакытта шайтанны
књрде" (Бохари, Бђдел-халк: 15, №
3127, 3/1202; Мљслим, Ђз-Зикер вђ
дога: 20, № 7096, 8/85).

Кайбер галимнђрнећ фике-
ре буенча, ђтђчлђр кычкырган-
да њтенеч белђн Аллаџка мљрђ-
ќђгать итђргђ мљмкин. Бу шушы
мизгелдђ кылына торган гый-
бадђтлђргђ фђрештђлђр "Ђмин"
дип тору белђн бђйле.

Дђњди ђйткђнчђ, ђтђчлђр-
дђ њзебездђ булдырырга кирђк
булган кайбер берничђ сыйфат
бар: матур тавыш, иртђ тору ос-
талыгы, юмартлык, кљнлђшњ џђм
гаилђ иминлеге.

Ќђбир ибне Габдиллђџтђн
(р.г.) тапшырылганча, Пђйгамб-
ђребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм ђйткђн: "Тљнлђ этлђр
улаганын яки ишђк кычкырган-
ны ишетсђгез, шайтаннан Аллаџ
ярдђменђ ашыгыгыз, чљнки
алар сез књрергђ мљмкин булма-
ганны књрђ".

- Ќеннђр нђрсђдђн
яралтылган?

- Бу мђсьђлђ Коръђни-
Кђримдђ дђ, Рђсњлебез саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм хђдис-
лђрендђ дђ яктыртылган.

Коръђни-Кђримдђ болай
диелгђн: "Ќеннђрне дђ электђн
њк уттан яралттык" ("Хиќр (Хи-
ќыр иле)" сњрђсе, 27 нче аять);
"Ќеннђрне Ул уттан барлыкка
китерде" (Рахмђн (Рђхимле)"
сњрђсе, 15 нче аять).

Коръђни-Кђримдђ ќеннђр
яралтылган утны сурђтлђгђндђ
ике термин кулланыла: "сђмум"
џђм "мариќ". Ибне Габбас (р.г.)
сђмумныћ нђрсђ икђнен аћлатып,
болай ди: "Бу њтерђ ала торган ќил
яисђ тљтенсез ут". Ибне Мђсуд (р.г.)
исђ болай ди: "Сђмум - ќђџђннђм
утыныћ ќитмештђн бер љлеше"
("Тђфсирњл-Куртуби", 10/23). Ма-
риќны Ибне Габбас тњбђндђгечђ
аћлата: "Бу утныћ кызыл, яшел џђм
сары тљслђре кушыла торган
урын". Имам Лђйс сњзлђренђ кара-
ганда, мариќ исђ утныћ ић якты

џђм ић кљчле љлеше булып тора
("Тђфсирњл-Куртуби", 17/161).

Шулай итеп, югарыда языл-
ганнардан чыгып, ќеннђрнећ
тљтенсез кљчле уттан яралтылга-
ны ачыклана.

 - Ничек дога кылсаћ
дљрес була? Аллаџыга ял-
варганда кулны љскђ
књтђреп џђм аннан соћ бит-
не сыпырырга кирђкме?
Моћа дђлиллђр бармы?

 - "Ђл-Фђтава Ђл-Џиндия"
китабында ђйтелгђн: "Безгђ ки-
леп ќиткђн џђм укырга рљхсђт
ителгђн догаларны ничек итеп
уку тњбђндђге аятькђ џђм "Ђл-
Мохит" китабына нигезлђнђ:
"Аллаџыныћ исемнђре - ић
гњзђл исемнђр, шул исемнђр
белђн дога кылыгыз!.." ("Ђгъраф
(Пђрдђ)" сњрђсе, 180 нче аять).

Дога кылганда учларны,
зур булмаган аралык калырлык
итеп булса да (йомылмас љчен),
ќђю яхшырак. Бер учны икен-
чесе љстенђ куярга кирђкми.
Моћа мљмкинлек булмаса,
ђйтик, каты суыклар вакытын-
да, тырпайган имђн бармаклар
ќђелгђн уч ролен њти, ягъни
имђн бармактан кала башка
бармаклар йодрыклана".

"Ђл-Куния" китабында исђ
кулларны књкрђккђ каршы
књтђрњнећ мљстђхђб (хупланыл-
ган) гамђл икђнлеге ђйтелђ.

Кайберђњлђр дога кылган-
нан соћ битне сыпыру мђќбњри
тњгел дип ђйтђ, лђкин књпчелек
галимнђр бу гамђлне кирђк дип
саный. "Ђл-Фђтава" Ђл-Џиндия"
китабында моћа дђлил бар.

- Мин тешемђ пломба
куйдырдым. Госел коенган
вакытта су пломба астында
калган теш љслегенђ кадђр
њтми. Мондый госел дљрес
буламы?

- Сезнећ тђџарђт алуыгыз
џђм госелегез дљрес, чљнки бу
очракта пломба салу зарур. Плом-
ба куйдырмаган очракта тешнећ
нервысына џђм ул кешенећ сђла-
мђтлегенђ зыян килергђ мљмкин.
Госел коенганда пломба астында-
гы тешне юу кыен, лђкин шђри-
гать бу кыенлыкларны юкка чыга-
ра. Моћа Кђламе шђриф аятьлђ-
рендђ тњбђндђге дђлиллђр ките-
релђ: "Ислам динендђ Аллаџы
сезгђ тарлык кылмады, бђлки
кићлек кылды" ("Хаќ" сњрђсе, 78
нче аять). "Аллаџы сезгђ ќићел-
лек тели, авырлык телђми" ("ђл-
Бђкара (Сыер)" сњрђсе, 185 нче
аять). "Аллаџы сезгђ тарлыкны
телђми" ("Маидђ" сњрђсе, 6 нчы
аять).

Бу ќђџђттђн Пђйгамбђре-
без саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм ђйткђн: "Хактыр ки, ис-
лам дине ќићел дин, тиешеннђн
артыклык белђн сезнећ арагыз-
дан беркем дђ аны авырайтма-
сын, андый вакытта ул аны
ќићђр" (Сахих Бохари).

"Ђл-ђшбах ван нђзђир" ки-

табында Бине Нљќђим ђйткђн:
"Зарурлык шартларында чик-
лђњлђр булырга мљмкин".
Мђсђлђн, госел коенганда хатын-
кызларга толымнарын тарату
мђќбњри тњгел, гђрчђ ул моны
эшли алса да. Ђ пломба астында
калган тешне, ул пломбаны алып
ташламый торып, гомумђн юып
булмый. Бу - чђчне таратуга ка-
раганда да авыррак.

"Ас-сиая" китабында Габ-
делхђй ђл-Лђкнђви ђйткђн:
"Шул турыда фђтва бирелђ:
ђгђр ашаганнан соћ тешлђр
арасында ризык кисђкчеклђре
калса џђм ќљнебтђн соћ госел
коенганда тешлђрнећ љслеклђ-
ре су белђн тулысынча юылуы-
на алар комачауласа - бу вакыт-
та госел башкарылган булып
исђплђнђ (Ас-сиая. - Т.I - 125 б.).
Шул ук китапта болай дип
ђйтелгђн: "Кулларын кына белђн
буяган кешенећ госеле дљрес
башкарылган булып санала. Га-
лимнђр моны хђрђќ (кыенлык-
лар) аркасында мљмкин дип
исђплђгђн. Тђнгђ май сљртеп го-
сел коенганда да, гђрчђ бу вакыт-
та су тирегђ кадђр њк њтеп
кермђсђ дђ, мондый госел дљрес
булып санала (Ђс-миая. - Т.I - 258
б.; Рђддел-мохтђр. - Т.I. - 114 б.).

"Рђддел-мохтђр" китабы-
ныћ I томында, 114 нче биттђ
тагын болай диелгђн: "Госел яки
тђџарђт алуга чебен экскремен-
тлары, кына, пычрак џђм ќир
комачауламый. Бу - "Ђл-мунья"
џђм "Ђз-заџира" китапларында
чыгарылган фђтва. Анда кына,
балчык турында ачык ђйтелгђн
џђм галимнђр моныћ зарурлык
булу аркасында мљмкин икђнен
аћлаткан.

Безнећ очракта да бу зарур-
лык булып санала.

Ђ Аллаџыга яхшырак билге-
ле.

- Намаз укып бе-
тергђннђн соћ киемемдђ
кан табы књрдем. Бу тап-
ныћ кайчан барлыкка кил-
гђнлеген белмђгђнлектђн,
мића ул намазны џђм ан-
нан алда укылган намазла-
рымны кабаттан укырга
кирђк булачакмы?

- "Ђл-Фђтава ђл-Џиндия" кита-
бында язылганнардан чыгып,
сезгђ бер намазыгызны да кабат-
тан укырга кирђк булмаячак.
Ђлеге хезмђтнећ I томында (61 нче
бит) болай диелгђн: "Кем дђ булса
њзенећ киемендђ (яки тђнендђ)
бер дирџђмнђн зуррак (бу - намаз
укырга мљмкинлек бирмђгђн
књлђмдђге нђќес була) зур нђќес
(кан, сидек џ.б.) табып алса, џђм ул
аныћ њз киеменђ кайчан элђккђ-
нен белмђсђ - галимнђрнећ
бердђм џђм ышанычлы фикере
буенча - ул њз намазларыннан бер-
сен дђ кабаттан укымас.

Бу хакта имам Сђрахсиныћ
"Мњхит" џђм "Ђл ќђџра ђн-
нђйра" китапларында да ђйтелђ.

Аллаџыга яхшырак билгеле.
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Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм њзенећ бер хђдисендђ болай дип ђйткђн: “Рђќђп
– Аллаџыныћ ае, шђгъбан – минем аем, ђ рамазан –
љммђтемнећ ае”. Бер кеше Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђмнђн: “Йђ, Расњлуллаџ, ни љчен рђќђп
Аллаџныћ ае соћ ул?” – дип сорагач, Рђсњлуллаџ сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђм болай дип аћлаткан: “Бу
айда чын књћелдђн тђњбђ итњчелђргђ Аллаџы Тђгалђнећ
мђгъфирђте (ярлыкавы) ићђ, бу айда кан тњгњ, сугыш-
лар тыелган, бу айда Аллаџы Тђгалђ бљтен пђйгамбђр-
лђрнећ догаларын кабул кылган џђм књп кенђ ђњлиялђ-
рне (изгелђрне) дошманнары кулыннан коткарган”.

Ђссђлђђмњ галђйкњм, хљрмђтле редакция хезмђткђрл-
ђре. Минем хђзрђтлђргђ берничђ соравым бар, шулар-
га газетада ќаваплар урнаштырсагыз иде.Ихтирам
белђн Тукай районы Яћа Бњлђк авылыннан   Мљдђрис
ХАЌИЕВ.

Рђќђп аеныћ беренче ќом-
гасына каршы кичђ “Рђгаиб кич-
ђсе” дип йљртелђ. Бу вакыт
Пђйгамбђребез Мљхђммђд сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ
ђтисе Габдулла белђн ђнисе
Ђминђнећ никахлашкан кичђсе
санала. Рђгаиб кичђсендђ Аллаџ
ризалыгы љчен Коръђн укып, до-
галар-гыйбадђтлђр кылынса, са-
вапка ирештерер, иншђ Аллаџ.

Рђќђп аеныћ 26 нчы
кљненнђн 27 сенђ каршы тљндђ
Мигъраќ кичђсе була. Бу тљнне
Рђсњлебез саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм Аллаџыныћ кодрђте
белђн гадђти булмаган сђфђр
кыла: борак (яшен тизлегендђ
оча торган) дип аталган хайван-
га атланып, Мђккђи-Мљкђр-
рђмђдђге Хђрам мђчетеннђн Ко-
дњстђге (Иерусалимдагы) ђл-
Ђкъса мђчетенђ књчђ. Шунда
башка пђйгамбђрлђргђ имам бу-
лып алгы сафта намаз укый.
Пђйгамбђребез алдына љч савыт
куялар: берсендђ – су, икенче-
сендђ – сљт, љченчесендђ шђраб
була. Ул сљт салынган савытны
сайлый. Моны књргђн Ќђбраил
фђрештђ: “Ђй, Мљхђммђд, син
џђм синећ љммђтећ дљрес юлда.
Исерткеч эчњ – хђрам!” – ди. Ан-
нары Аллаџы Тђгалђнећ ђмере
буенча Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм Ќђбра-
ил фђрештђ белђн књккђ менђ.
Анда ќђннђт белђн ќђџђн-
нђмне књрђ, Аллаџ Раббыбыз
белђн сљйлђшњ бђхетенђ ирешђ.
Аллаџы хозурына баргач ул: “Ђт-
тђхиййђтњ лиллђђџи њђс-са-
лђњђђтњ њђт-таййибђт”, - дип
сђламли, ягъни: “Тел џђм тђн
гыйбадђтлђребезнећ барысы да
фђкать Аллаџы љчен генђ”. Ал-
лаџы Тђгалђ: “Ђс-сђлђђмњ гђ-
лђйкђ ђййњџђн-нђбиййњ њђ рах-
мђтњллааџи њђ бђракђђтњџ”, -

ШЂЏАДЂТ

ХЂЗРЂТКЂ  СОРАВЫМ  БАРХЂЗРЂТКЂ  СОРАВЫМ  БАРХЂЗРЂТКЂ  СОРАВЫМ  БАРХЂЗРЂТКЂ  СОРАВЫМ  БАРХЂЗРЂТКЂ  СОРАВЫМ  БАР

Сорауларыгызга ТР
МДНнећ дђгъвђт бњлеге ќит-
ђкчесе, Апанай мђчете имам-
хатыйбы Нияз хђзрђт САБИРОВ
ќавап бирђ:

- Гозерле кеше укылачак
намаз вакыты кергђнче тђџарђт
алса, аныћ тђџарђте дљрес була-
мы?

- Авыру сђбђпле бер на-
маз дђвамында тђџарђтле
була алмаган кеше –
(мђсђлђн, борыныннан даи-
ми кан чыгып тору,
књзлђреннђн џђрчак лайлалы
яшь агу) сахибе гозер (гозер-
ле) дип атала. Андый кешегђ
џђр намаз љчен аерым
тђџарђт алу тиешле. Шул гый-
бадђте вакытында авыру
сђбђпле тђџарђте бозылса да,
намазы дљрес булып санала.

Гыйбадђт вакытында  нђќес-
лђре агып торса да, тђџарђте
дђ, намазы да бозылмаган са-
нала, ђмма бер намаз љчен
алынган тђџарђт, икенче на-
маз љчен бозылган санала.

Рђќђп аеныћ
фазыйлђтлђре

дип ќавап бирђ, ягъни: “Ђй,
Пђйгамбђр, сића Раббыћныћ
сђламе, рђхмђте џђм бђрђкђте
булсын”. Моћа каршы Пђйгамб-
ђребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм: “Ђс-сђлђђмњ гђлђйнђ њђ
гђлђђ гибђђдил-лђђџис-салихи-
ин”, - ди, ягъни: “Сђлам безгђ џђм
Аллаџы Тђгалђнећ џђрбер изге
бђндђлђренђ дђ булсын”. Шун-
нан соћ фђрештђлђр: “Ђшџђдњ
ђл-лђђђ илђђџђ иллђл-лааџњ њђ
ђшџђдњ ђннђ Мњхђммђдђн
гђбдњџњњ њђ расњњлњџ”, - дип
шђџадђт кђлимђсен ђйтђ, ягъни:
“Чын књћелдђн шаџитлык бирђ-
без ки, бер Аллаџыдан башка
џичбер илаџ юк, Мљхђммђд гал-
ђйџи вђ сђллђм – аныћ колы џђм
Илчесе”. Бу сњзлђрне без бары-
быз да намазда “Ђттђхият”кђ
утыргач ђйтђбез, ягъни љч зат-
ныћ – Аллаџы Тђгалђнећ, Пђй-
гамбђребез саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђмнећ џђм фђрештђлђр-
нећ ђйткђн сњзлђрен кабатлый-
быз. Шућа књрђ хђдис-шђрифтђ:
“Намаз – мљэминнећ мигъраќы”,
- дип ђйтелгђн. Димђк, без намаз-
да Аллаџы Тђгалђ белђн
сљйлђшђбез, аћа мљрђќђгать ит-
ђбез, Аннан ярдђм сорыйбыз,
Аћа якын булабыз. Шундый олуг
бђхеткђ кљн саен биш тапкыр
ирешђбез.

Аллаџы Тђгалђ шушы
кичђдђ Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђмгђ 3
бњлђк тапшыра:

- биш вакыт намаз фарыз
кылына;

 - “Сыер” сњрђсенећ ахыргы
аятьлђре бирелђ;

 - Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђмгђ Кы-
ямђт кљнендђ љммђтен яклау
хокукы бирелђ.

“Шура” журналыннан
кыскартып алынды

Кыска булуына карамастан,
шђџадђт сњзлђре бик тирђн
мђгънђле џђм њз эченђ диннећ
барлык тљп кагыйдђлђрен дђ
сыйдырган. Шђџадђт – Ислам-
ныћ капкалары ул, кешене Ислам
љммђтенећ ђгъзасы итњче
сњзлђр. Шђџадђт сњзлђрен чын
књћелдђн, мђгънђсенђ тљшенеп,
калебећ белђн ихлас ышанып
ђйтергђ кирђк. Шђџадђт асылы-
ныћ тљп шарты њзећнећ Исламга
каршы килњче элеккеге карашла-
рыћнан ваз кичњ џђм динне
гамђлдђ тотудан гыйбарђт.
Шђџадђтне гарђп телендђ мљ-

селманнар барында ђйтергђ
кирђк.

Исламны яћа кабул итњче
кеше, гадђттђ, диннећ барлык
нечкђлеклђрен џђм шђригать та-
лђплђрен белеп бетерми. Баш-
лангычта аћа гомуми дин белем-
нђре џђм исламныћ хакыйкый
дин булуына ышануы да ќитђ.
Ђгђр дђ кешегђ нинди дђ булса
сорау аћлашылмый икђн, “Мин
моћа пђйгамбђребез Мљхђммђд
саллђллаџу галђйџи вђ ссђллђм
ќиткергђн рђвештђ ышанам”,
дигђн фикерне баштан чыгар-
маска џђм белемле кешелђрдђн
аћлатмасын сорашырга кирђк.

“Ислам турында сљйлђшик”
энциклопедиясеннђн

Авыру сђбђпле аккан нђќес,
икенче намаз вакыты кергђн-
че тђненђ я киеменђ тисђ дђ,
шул вакыт эчендђ нђќес бу-
лып саналмый. Икенче намаз-
ныћ вакыты кергђч, ул нђќес
булып санала, гыйбадђтне
њтђњ љчен ул киемне юарга
яки алмаштырырга кирђк.
Шућа књрђ гозерле кеше укы-
лачак намаз вакыты кергђнче
тђџарђт алса, ул тђџарђт на-
маз вакыты кергђнче дљрес
булыр. Намазныћ вакыты
кергђч, аћа янђ тђџарђт алу
тиешле.

- Зират эчендђ кыйбла якта
ќеназа намазы уку дљрес була-
мы?

- Каршыда каберлђр бул-
маса, зират эчендђ ќеназа на-
мазын укырга мљмкин. Кар-
шыда кабер булган очракта,
кабер белђн имам арасында
сутра (киртђ) булырга тиеш-
ле. Ул киртђнећ озынлыгы
ким дигђндђ ярты метр, кић-
леге бер бармак кадђр булыр-
га тиеш.

Ислам љндђњлђренђ ия-
рергђ телђгђн аћлы ба-
лигъ булган кеше эшлђр-
гђ тиешле беренче нђрсђ
– ул шђџадђт сњзлђрен
ђйтњ. Шђџадђт сњзлђрен
ђйткђн кеше мљселман
була. Шђџадђт таныклыгы
тњбђндђге сњзлђрдђн гый-
барђт:

“Ђшџђдњ ђллђђ илђђџђ ил-
лаллааџњ њђ ђшџђдњ ђннђ Мљ-
хђммђдђн габдњџњ вђ расњлњџ”.
(Аллаџы Тђгалђдђн башка Илаџи
зат юклыгына, Мљхђммђднећ Ал-
лаџыныћ колы џђм илчесе булу-
ына шђџитлык кылам).

дњ вњќњњџ” (Йђ, Аллаџым! Бер
тљркем йљзлђрнећ агарып,
икенче бер тљркем йљзлђрнећ
каралып калачак кљнне ми-
нем йљземне дђ агарт).

Ућ кулны юганда укылаУћ кулны юганда укылаУћ кулны юганда укылаУћ кулны юганда укылаУћ кулны юганда укыла
“Аллаџњммђ ђгьтыйни китђ-

ђби бийђмиини њђ хђђсибни
хисђђбђн йђсиира” (Йђ, Алла-
џым! Китабымны ућ яктан бир
џђм хисабымны ќићелђйт”.

Сул кулны юганда укылаСул кулны юганда укылаСул кулны юганда укылаСул кулны юганда укылаСул кулны юганда укыла
“Аллаџњммђ лђђ тњгьтыйни

китђђби бишимђђли њђ лђђ мин
њђрааи заџри њђ лђђ тњхђђсиб-
ни хисђђбђћ шђдиидђ” (Йђ, Ал-
лаџым! Мића китабымны сул
ягымнан џђм артымнан бир-
мђ, мића кырыс хисап насыйп
итмђ).

Башка мђсехБашка мђсехБашка мђсехБашка мђсехБашка мђсех
кылганда укылакылганда укылакылганда укылакылганда укылакылганда укыла

“Аллаџњммђ ђзыйллђни
тђхтђ зыйлли гђршикђ йђњмђ
лђђ зыйллђ иллђђ зыйллњк” (Йђ,
Аллаџым! Гареш књлђгђсеннђн
башка бернинди књлђгђ бул-
маган кљнне мића Гаршећнећ

Тђџарђт Тђџарђт Тђџарђт Тђџарђт Тђџарђт      ала ала ала ала ала      башлаганчыбашлаганчыбашлаганчыбашлаганчыбашлаганчы
укыла укыла укыла укыла укыла      торган торган торган торган торган      догадогадогадогадога
“Ђлхђмдњ лиллђђџиллђ-

зиии ќђгалђ-ль мђђђ-ђ таџњњ-
рау њђ ќђгалђ-ль ислђђмђ нњњ-
ра” (суны  пакьлђндергђн џђм
исламны нурландырган Ал-
лаџка мактау булсын).
Авызга  су алганда  ђйтелђАвызга  су алганда  ђйтелђАвызга  су алганда  ђйтелђАвызга  су алганда  ђйтелђАвызга  су алганда  ђйтелђ

“Аллаџњммђ ђскыйни мић
хђњдый нђбиййикђ кђэсђн лђђђ
ђзъмђ-њ бђгъдђџњ ђбђдђн” (Йђ,
Аллаџым! Мића Пђйгамбђре-
безнећ хђвызыннан (сулыгын-
нан) бер касђ су бирсђћ, аннан
соћ мђћге сусамас идем).
Борынга  су алганда  укылаБорынга  су алганда  укылаБорынга  су алганда  укылаБорынга  су алганда  укылаБорынга  су алганда  укыла

“Аллаџњммђ лђђ тђхрумни
раихђтђ нђгиимикђ њђ ќинђђ-
ник” (Йђ, Аллаџым! Мине
нигъмђтлђрећнђн џђм ќђн-
нђтећнећ хуш ислђреннђн
мђхрњм калдырма).

Битне юганда укылаБитне юганда укылаБитне юганда укылаБитне юганда укылаБитне юганда укыла
“Аллаџњммђ бђййидъ

њђќџи бинњњрикђ йђњмђ
тђбьйђдду вњќњњџњн њђ тђсњђд-

ТЂЏАРЂТ ДОГАЛАРЫ
књлђгђсендђ басып торырга
насыйп ит).
Колакларны мђсехлђгђндђКолакларны мђсехлђгђндђКолакларны мђсехлђгђндђКолакларны мђсехлђгђндђКолакларны мђсехлђгђндђ

укылаукылаукылаукылаукыла
“Аллаџњммђ ќгални минђл

лђзиинђ йђстђмигњњнђ-ль каулђ
фђйђттђбигњњнђ ђхсђнђџ” (Йђ,
Аллаџым! Мине бары тик хак
сњзлђрне генђ тыћлаган џђм
ић књркђм нђрсђлђр турында
гына ишеткђннђрдђн кыл).

Муенны мђсехлђгђндђМуенны мђсехлђгђндђМуенны мђсехлђгђндђМуенны мђсехлђгђндђМуенны мђсехлђгђндђ
укылаукылаукылаукылаукыла

“Аллаџњммђ ђгьтикъ ракаб-
ђти минђ-н нђђри њђхфђзъни
минђ-с сђлђђсили њђль агъ-
лђђл” (Йђ, Аллаџым! Муеным-
ны утыћнан азат ит, чылбыр-
лардан џђм муенчак тимерл-
ђреннђн сакла).

Аякларны юганда укылаАякларны юганда укылаАякларны юганда укылаАякларны юганда укылаАякларны юганда укыла
“Аллаџњммђ сђббит кадђ-

мђййђ галђ-с сыйраатый йђњмђ
тђзиллњ фииџи-ль ђкъдђђм”
(Йђ, Аллаџым! Аяклар тая тор-
ган кљндђ минем аякларыма
нык булырга насыйп ит).
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Рухы гали, дингђ ихтирамы бљек,
миллђткђ мђхђббђте олуг Тукай

Хђзерге байларга њрнђк булсын, дидек

Апрель – Тукай ае. Тукай шушы айны дљньяга килгђн,
њзеннђн соћ олы мирас калдырып, шушы айда бакый-
лыкка књчкђн. Ќитмеш ел дђвамында аныћ дини ши-
гырьлђрен, исламга мљнђсђбђтен яшерергђ маташса-
лар да, бњген хакыйкать џђркемгђ ачык: динебезгђ их-
тирамы бљек булган Тукайныћ! Моннан бер гасыр элек
нђшер ителгђн газетадагы шушы мђкалђ игътибарым-
ны ќђлеп итте. Ул "Дин вђ мђгыйшђт"не укучыларга да
кызыклы булыр дип уйлыйм.

Татарстанда 2015 ел Диния
нђзарђте тарафыннан "Татар
дин галимнђре елы" дип игълан
ителде. Лђкин галимнђребезне
искђ алганда тырыш сђњдђгђр-
лђр, џиммђтле байлар, юмарт
иганђчелђр турында да оныт-
маска кирђк.

Алар галимнђребезне: имам-
мљђзиннђрне, остаз-мљгаллимнђ-
рне тђэмин итеп торганнар, га-
лимнђр укыткан шђкертлђрнећ,
мђктђп-мђдрђсђлђрнећ чыгымна-
рын каплаганнар, белем иялђре яз-
ган китап-журналларны њз акчала-
рына бастырганнар. Мђсђлђн, бер
иске китапта штамп тора, анда
"Садыйк Галикђев тарафыннан
мљџер басылган китап џђр укучы
балага акчасыз бирелђдер" дип
язылган, шулай итеп, балаларга
бушлай китап таратканнар! Сез-
нећ игътибарга шундый сђњдђ-
гђрлђребезнећ берсе Мортаза Му-
син турында бер язма тђкъдим
итђбез. Хђзерге байларыбызга да
њрнђк булсын ђле.

Бђхетле
рђвештђ њлњ

Быел май 18 ндђ Яхшыбай
карьясенећ Минзђлђ љязе хаќи
Мортаза бин Фђтхуллаџ ђл-
Мљхсини (Мусин) ќђнаблђре 4
айлык хасталыктан (ашказаны
илђ авырган) соћ дљньядан китте.
Иннђ лиллђџи вђ иннђ илђйџи
раќигун.

Казан голђмђ мљгътђбђр-
лђреннђн булган мулла Кђшшаф
хђзрђт Тђрќеманинећ "Идел"дђ-
ге мђкалђсен гайнђн(њзен) куя-
быз. Кђшшаф хђзрђтнећ язуы Ка-
зан голђмђсенећ Тукаев хакында
булган садђсе (кайтаваз) дип бел-
ђбез.

Кђшшаф Тђрќеманов яза:
Без Казан мљселманнары

бњген хакыйкый шагыйремез Габ-
дулла ђфђнде Тукаев ќђна-
блђрен дђфен итеп илђ йђњмил-
Кыямђџ (Кыямђт кљненђ кадђр)
аннан аерылдык.

Мђрхњм бик яшь вакытында
вафат итеп заиг (югалган) булуы-

"Нур" газетасында
Тукай њлеме турында

на тђђссеф (њкенеч) вђ тђђссерем-
не (тђэсирлђнњ) изџар (ачык) ит-
ђмен. Габдулла ђфђнде гаять ис-
тигдђдле вђ табигый шагыйрь
икђне аныћ шигырьлђрен укыган
џђркемгђ мђгълњм булганга, ул
тугрыда мин тђфсил итмђймен.

Аныћ башкаларга нисбђтђн
књп ќиџђтлђрдђн артыклыгы
љстенђ ић зиядђ ђџђмиятле вђ
шайан тђкъдир ќиџђте рухы
гали, дингђ ихтирамы бљек,
миллђткђ мђхђббђте олугъ булуы
иде.

Берничђ еллар элек мђм-
лђкђтебездђ булган гомуми агым-
га ияреп књбрђк яшьлђремездђ

дингђ тагън (бђрњ) итњ яки
миллђткђ ђџђмият бирмђњ кеби
зарарлы гадђтлђр мода хљкемен
алган иде. Байтак мљхђррирлђр
вђ шагыйрьлђр бу "авыру" илђ
мљбтђлђ иде. Лђкин табигате гали
(бљек), дини хисе куђтле булган
Габдулла ђфђнде андый ваклык-
ларга тђнђззел итмђде (тљшмђде).
Њзенећ њткен калђмен, хисле ши-
гырьлђрне џич бервакыт андый
зарарлы нђрсђлђр илђ былчырат-
мады. Бђлки динне тђгзыйм (зур-
лау) вђ дингђ ихтирам илђ калеб-
лђрне мљсђххђр итђрлек ихсђсле,
тђэсирле шигырьлђр язды".

Таян
Аллага

Ђй бђџале, ђй кадерле,
                     ђй гљнаџсыз яшь бала!
Рђхмђте бик кић аныћ,
                 џђрдђм таян син Аллага!

Йа Ходай, књрсђт, диген, ушбу
                            ќиџанда якты юл;
Ул - рђхимле; ђткђћ-ђнкђћнђн дђ
                            књп шђфкатьле ул!

Саф ђле књћлећ синећ, џичбер
                         бозык уй кермђгђн,
Пакь телећ дђ џич яраусыз сњзлђр
                                ђйтеп књрмђгђн.

Пакь ќаныћ џђм пакь тђнећ - бар
               лык вљќњдећ пакь синећ;
Син фђрештђ валчыгысыћ,
                     йљзлђрећ ап-ак синећ!

Кыйл дога, ихлас белђн тезлђн дђ
                              кыйбла каршына;
Бел аны: керсез књћелдђн тугъры
                                юл бар гаршенђ!

Ђй бђџале, ђй кадерле,
                      ђй гљнаџсыз яшь бала!
Рђхмђте бик кић аныћ,
                џђрдђм таян син Аллага!

--------
Гаршенђ - югарыга, књккђ.

---------------------
Тђђссер - тђэсирлђнњ.
Дил - књћел.
Хђлас булу - азат булу.
Ђкътагъ вђ ђбтђр - кирђксез

џђм яраксыз.

Сђхифђне Фатих ХЂБИБ  ђзерлђде

Бу ђфђнде 64 яше тулган
кљнендђ вафат буларак њзенђ 35
яшьлек васыйятче Гыйрфђнед-
дин исемле углын калдырды.
Зђњќђсе, Габбас исемендђ бер
кечкенђ угълы да калды.

Бу ђфђнденећ ќђмигъ
дђњлђте (књчмђ џђм књчемсез
маллары) якынча 300 мећ сум-
дыр. Бина, ќир вђ ашлык кеби
малдан гыйбарђттер. Мортаза
хаќи њзенећ сђламђтлегендђ фа-
рыз садакаларын - зђкят вђ го-
шерлђрен тиешенчђ њтђњдђн тыш
нђфел садакадан да мђчет вђ
мђдрђсђлђр тљзеп аларны
мљкђммђл тђрбия итђ иде. Њзенећ
яшђгђн авылы Яхшыбайга 15000
сумга тљшереп таштан (кызыл
кирпеч) 2 катлы бер мђчет бина
итеп, њткђн ел кљзлектђ генђ
тђмам итте. Бу мђчетнећ асты 34
аршин, дњрт бњлмђле мђдрђ-
сђдер. Моннан башка бер таш,
бер агач мђдрђсђсе дђ бар.

Њзенећ туган авылы Борды-
баш карьясендђ ике вђ Анак
дигђн Яхшыбай књршесендђге ка-
рьядђ бер мђчет вђ шул санда
олуг мђдрђсђлђр бар.

Моныћ љстенђ ђтрафтагы
карьялђрнећ књбесендђ мђчетл-
ђренђ 100-200 вђ 300 сум кеби
иганђ катыштырган урынлары
сансыз књптер. Ушандак соћгы
елларда бина ителгђн мђд-
рђсђлђргђ иганђ була иде. Ђлеге
љч авылныћ мђчет вђ мђд-
рђсђлђрен тиешенчђ тђрбия итђ
иде.

Бу ихсанлы бай ул мђчет вђ

мђдрђсђлђрне њзе њлњ белђн дђ
мђхрњм итмђде, бђлки аларга
њзенећ калган мљлкђтеннђн якын-
ча 90 мећ сум микъдарын васыять
итеп тиешенчђ исбат белђн язды-
рып калдырды. Шђригать буенча
мђќбњри булмаса да васыятьнам-
ђсенђ варисларыннан да имза ит-
терде. 90 мећнећ дњрттђн љч
љлеше Яхшыбай мђчетенђ,
мђдрђсђлђренђ, мљдђррис вђ
мљгаллимнђренђ сарыф ителергђ
билгелђнмеш. Лђкин шул ук мал-
дан тњгел, ђ шуннан килгђн ке-
ремнђн тотылачактыр. Калган
дњрттђн бер љлеше шул рђвештђ
Бордыбашка билгелђнде. Яхшы-
бай мђдрђсђсендђге имам-хатыйб
вђ мљдђррис булган мђдрђсђ
мљдиренђ џђр елда 200 сум эш
хакы бирелђчђктер.

Бар варислары - бер хатын, 3
угыл вђ 2 кыздыр.

Аллаџ Тђгалђ миллђт байла-
рыбыздан џђрберсенђ дђ шун-
дый шђргый њлњлђрне насыйп
ђйлђсђ икђн. Бу ђфђндене Ђхмђд
бай Хљсђенов соћында беренче
санамак тиештер.
Имам Шђйхелислам Хђмиди

"Йолдыз", 1909,
№410, 11 июнь.

Вакыф ни
хђлдђ?

1909 нчы сђнђдђ Минзђлђ
љязе Яхшыбай карьясенећ џимм-
ђтле байларымыздан Мортаза

ђфђнде Мусинныћ миллђт љчен
90 000 сум вакыф калдырып вафат
булганлыгы вакытында газета-
ларда язылган иде.

Мђрхњм Шђйхелислам
Хђмиди (1911 сђнђдђ вафат)
хђзрђттђн (Мортаза ђфђнденећ
мљдђррисе) бер вакытта "Бу ка-
дђре зур сумманы нинди урын-
нарга, кайсы мђктђплђргђ ва-
кыф итте?" дип сораганымда:
"Њзе ничђ еллардан бирле то-
рып, шушында вафат булган
Яхшыбай мђдрђсђсенећ бина-
сын тљзђтеп џђм яхшы мљгал-
лимнђр китереп уку, укытуны
ислах итђргђ, њзенећ асыл вата-
ны булган Борды башы
мђдрђсђсенђ утын, керосинны
ќиткерергђ, тагы шушы ике
авылныћ мђчетлђренђ утын,
керосин џђм башка кирђк ярак-
ларын ќиткерергђ, ђгђр керем
болардан да артса, Яхшыбай-
ныћ мљдђррисе (кем булса да),
њзе мђгъкул књргђн башка авыл
мђдрђсђлђренђ бирергђ хаклы
булыр, дип ђйтте" диде. Тагы
хђзрђт вакыф вакытында бул-
ган хђллђрне сљйлђргђ кере-
шеп, шул малны вакыф иткђч
варислары арасында разый
тњгеллек гђлђмђтен сизеп,
Мортаза ђфђнде варисларын
катына ќыйды да: "Мин малны
ќыйдым, бар малым да хђ-
лђлме, хараммы, белмим. Менђ
мин шул Аллаџныћ ярдђме,
њземнећ иќтиџадым сђясендђ

ќыйган малымныћ љчтђн берен
(туксан мећ сум) миллђт юлына
бирђм. Сезгђ калганы да ќитђр,
тырышыћыз! Минем башта џич
нђрсђм юк иде", диде. Моннан
соћ бер аз гайрђткђ килеп, ба-
шындагы кђлђпњшен салып:
"Менђ! Бу кђлђпњшемнећ дђ
љчтђн бере миллђт юлына бу-
лыр, мин бер тиенен калдырса-
ћыз да, сездђн разый булачак
тњгелмен", дип ђйтте", диде.

Менђ бу хђлгђ 7 сђнђлђр
њтеп китте инде, лђкин бу авыл-
ныћ мђдрђсђлђрендђ џичбер
ислах књренми, бђлки Мортаза
ђфђнденећ њзе сђламђт вакыт-
тагыдан да тњбђн књренђ. Мин
миллђтнећ бер ђгъзасы булга-
нымнан џђм бу мал џичбер ке-
шенећ милкендђ булмаенча,
халис миллђт малы булдыгын-
нан, вакыфка мљтђвђллилђ-
реннђн бу вакыф тугрысында
сорарга њземне хаклы дип
белђм џђм сорыйм: "Вакыф ни
хђлдђ? Елына књпме кереме
була? Књпме чыгымы була? Нин-
ди урыннарга тотыла? Мђдрђ-
сђлђргђ нинди мљгаллимнђр
китердегез? Књпмешђр вазый-
фа алалар?" Мића "Кояш" газе-
тасы аркылы тђфсилле ќавап
бирсђћез иде.

Зђки Уразайи ђл-
Мортышбашый

1915, №743.

Габдулла ТУКАЙ

Тђђссер

Гомернећ ић читен, ќайсыз,
          ућгайсыз бер минутында,
Ђгђр янсам каты хђсрђт вђ
               кайгыныћ мин утында,

Укыйм тиз-тиз књћелдђн бер
         гаќаиб сњрђ Коръђннђн, -
Газаплар мђгънђви бер кул
            илђн алынадыр ќаннан.

Оча дилдђн бљтен
                             шик-шљбџђлђр,
       џђм мин ќылый башлыйм:
Яћакларны мљкаддђс књз
        яшемлђ энќели башлыйм.

Бљтенлђй сафлана књћлем;
      укыйм иман, булам мљэмин;
 Килђ рђхђт ќићеллеклђр:
         хђлас булам авыр йљкдин.

Ходайа! Син тыйган эшлђр
   тђмам ђкътагъ вђ ђбтђр, дим;
Иям баш сђќдђгђ: "Аллаџехак!
                   Аллаџеђкбђр!" - дим.
                                                        1908
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ШЂЛЕ БАЛАЛАРЫ
ШЂМАИЛ ИЌАТ ИТЂ

Казанга терђлеп њк торган Питрђч районы Шђле авы-
лы мљселманнары матур, соклангыч гамђллђр кылып
яши бњген. Балаларга дини белем џђм тђрбия бирњгђ
игътибар аеруча зур. Алар љчен тљрле бђйрђмнђр,
бђйгелђр њткђрелђ, лагерьлар оештырыла биредђ.
Мђчет, мђдрђсђ ќитђкчелегенђ бу эштђ мђхђллђ хал-
кы, ќирле эшмђкђрлђр дђ бик телђп ярдђм књрсђтђ.

8 МЂМЂМЂМЂМЂХЂХЂХЂХЂХЂЛЛЂЛЛЂЛЛЂЛЛЂЛЛЂДЂДЂДЂДЂДЂ

Быелгы  язгы  каникул
кљннђрендђ дђ “Гайнетдин”
мђдрђсђсе каршында балалар
љчен мљселман лагере оешты-
рылды. 7 яшьтђн 13 яшькђ ка-
дђрге 18 бала язгы каникул ва-
кытында ђлеге лагерьга телђп
йљрде. Аларга гыйлемле остаз-
лар ислам нигезлђре буенча
белем  бирде ,  “Аллаџ  – бар
нђрсђне бар итњче”, “Доганыћ
файдасы ,  дога  тљрлђре”,
“Иманныћ  биш  баганасы ,
пђйгамбђрлђргђ ышану”, “Ата-
аналарга карата ђдђп кагыйд-
ђлђре” темаларына лекциялђр
њткђрелде.  Лагерь кысаларын-
да волейбол,  баскетбол ярыш-
лары уздырылды, Казанныћ та-
рихи мђчетлђренђ экскурсия
оештырылды.

Балалар Шђле авылыныћ ић
љлкђн яшьтђге мулласы Габдел-
хак хђзрђтнећ хђлен белергђ
бардылар. Ул 50 елдан артык
ќирле мђчеттђ имам булып тор-
ган џђм балаларныћ барысына
исем кушкан мулла. Габделхак
хђзрђт авылда њзенећ гадђти
булмаган шђмаиллђре белђн дан
тота. Совет чорында да ул, буяу-
лар табып, тљрле шђмаиллђр яса-
ган. Балалар аныћ эшлђрен со-
кланып карады.

Бу очрашуныћ тагын бер
хикмђте  бар  – “Гайнетдин”
мђдрђсђсенђ йљрњче балалар

њзлђре  дђ шђмаиллђр  иќат
итђ. Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђ-
те оештырган “Минем гаилђм
шђмаиле” республика акция-
сендђ  катнашып ,  алар  њз
кљчлђрен сынап карарга бул-
дылар. Мђдрђсђ укучылары
кулы  белђн  иќат  ителгђн
шђмаиллђрнећ ић њзенчђлек-
лелђре сайлап алынып, Казан-
га  республика  конкурсына
ќибђрелде.

Ђ 13 апрель кљнне “Гай-
нетдин” мђдрђсђсендђ бала-
лар  эшлђреннђн  “Авылым
шђмаиле” књргђзмђсе ачылды.
Књргђзмђгђ  куелган  эшлђр
арасыннан бђлђкђй осталар
кулы белђн агач тактага тљше-
релгђн, тукымага чигеп ясал-
ган шђмаиллђр игътибарны
аеруча ќђлеп итђ. Никадђр зур
тырышлык куеп, књз нурларын
тњгеп, йљрђк ќылысын салып
башкарылган  ул хезмђтлђр!
Бђлки шушы балалар арасын-
нан килђчђктђ татар халкыныћ
борынгы мирасын торызучы-
лар, шђмаил сђнгатенећ чын
осталары њсеп чыгар.

Тимур ЛАТЫЙПОВ,
Питрђч районы
Шђле авылыныћ

“Заџир” мђчете
имам-хатыйбы
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Халкыбызныћ килђчђге
ышанычлы

"Ярдђм" мђчетендђ "Сљембикђ энелђре џђм сећел-
лђре" дип исемлђнгђн XVIII Бљтенроссия Коръђн
уку бђйгесе узды. Бђйгенећ тљп оештыручылары -
"Мљслимђ" хатын-кызлар иќтимагый оешмасы
џђм "Ярдђм" хђйрия фонды.

Ђлеге бђйгедђ Татарстан-
ныћ тљрле районнарыннан, Са-
мара, Ульяновск, Мордовия, Уд-
муртия, Саратов, Чувашия, Мари
Иленнђн килгђн 4 яшьтђн
алып18 яшькђчђ 500 гђ якын
бала Коръђн гыйлемен џђм ис-
лам нигезлђрен белњдђ њз кљчен
сынап карады. Балалар шулай ук
ислам тарихы џђм халкыбызныћ
књренекле шђхеслђре турында-
гы сорауларга да ќавап бир-
делђр.

Бђйгене ачу тантанасында
Татарстан мљфтиенећ беренче
урынбасары Рљстђм хђзрђт Бат-
ров, Казан шђџђр хакимиятенећ
теллђрне њстерњ џђм иќтима-
гый оешмалар белђн хезмђттђ-
шлек итњ бњлеге хезмђткђре Ил-
гиз Сарманов, Россия ислам ин-
ститутыныћ коръђнхафизлар
ђзерлђњ њзђге ќитђкчесе урын-
басары, жюри рђисе Габделђхђт
Хђлилов, Татарстан мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ
дђгъвђт бњлеге ќитђкчесе Нияз
хђзрђт Сабиров, "Ярдђм" фонды
вице-президенты Мђликђ ха-
ным Гыйльметдинова, "Мљс-
лимђ" хатын-кызлар иќтимагый
оешмасы ќитђкчесе Ђлмира
Ђдиатуллина, язучылар, ќђ-
мђгать эшлеклелђре, журналис-
тлар катнашты.

Килгђн кунакларны џђм
бђйгедђ катнашучыларны Та-
тарстан мљфтие исеменнђн
Рљстђм хђзрђт Батров сђламлђ-
де. Хђзрђтнећ ђйтњенчђ, мон-
дый конкурслар традицион ис-
ламны џђм татар мирасын попу-
лярлаштыру максатыннан узды-
рыла.

- Мин исламныћ џђм халкы-
быз килђчђгенећ ышанычлы
кулларда икђненђ ышанам.
Сљембикђ энелђре џђм сећел-
лђре Ш.Мђрќани, Х.Ђмирхан,
К.Насыйри, А.Сафиуллин кебек
дин белгечлђренећ дђвамчыла-
ры булсын љчен без барлык
кљчебезне куярга тиешбез, -
диде Ђлмира Ђдиятуллина. Шу-
лай ук ул балаларга белем
биргђн барлык мљгаллимнђргђ,
делегация ќитђкчелђренђ,
мљфти џђм имамнарга, бђйге-
нећ жюри ђгъзаларына
рђхмђтлђрен ќиткерде.

"Сљембикђ энелђре џђм се-
ћеллђре" бђйгесенећ тљп ќићњ-
челђре булып Мордовиядђн
Ђхмђт Бђдретдинов џђм
Мљхђммђд Ђбдрђшитов џђм Та-
тарстаннан Мљхђммђд Шакиров
танылды.Тагын 35 бала Кол Гали,
Кол Шђриф, Шиџабетдин
Мђрќани, Риза Фђхретдин исе-

мендђге џ.б. номинациялђрдђ
ќићњ яулады. Ќићњчелђрне
халкыбызныћ танылган шђхесл-
ђре -  Рђшидђ абыстай Исхакый,
Рабит Батулла, Харис хђзрђт Са-
лихќан, Хатип Мићнегулов, Аб-
дулла хђзрђт Ђдџђмов, Нияз
хђзрђт Сабиров, Илдус Загидул-
лин, Айдар Хабетдинов, Резеда
Сафиуллина, Луара Шакирќан,
Фђйрњзђ Мљслимова, Рђшит
Минџаќ,  Тђбриз Яруллин, Гљл-
наз Бђдретдинова џђм башка-
лар котлады. Алар "Сљембикђ
энелђре џђм сећеллђре" кон-
курсын югары бђялђп, балалар-
ны олуг шђхеслђребезгђ лаек
булырга чакырдылар.

Бђйгене књренекле мљсел-
ман тамадасы Гамил Нур алып
барды.  Чараны оештыруда шу-
лай ук Диния нђзарђтенећ
"Зђкят" хђйрия фонды, "Татэнер-
госбыт", "Ямашнефть", "Контр",
"Горводзеленхоз", "Чђй йорты"
оешмалары, Тљркиянећ Казан-
дагы консуллыгы, Г.Камал теат-
ры, Татарстан Язучылар берле-
ге џђм Татарстанныћ Зур симфо-
ник оркестры ярдђм итте.

                                                              yardemtat.ru
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ИСЂННЂРНЕЋ
КАДЕРЕ

БЕТКЂНДЂ,
ЊЛГЂННЂРНЕЋ
КАБЕРЕН НИЧЕК

БЕЛЕРГЂ?

Ќаннар њз
ватаннарына

кайталар
Шулай итеп яраткан кеше-

лђребез яныбыздан китеп бара-
лар. Челтерђп агучы чишмђ су-
ына карасаћ, ул бер су кебек
књренђ. Лђкин син књргђн су
инде еракта. Аныћ яћасы килеп,
берљзлексез искесен алышты-
рып тора. Кешелек елгасы да
шулай агуын дђвам итђ.
Берђњлђр килђ, икенчелђр китђ.
Якыныћнан аерылу ќићел
тњгел, књћеллђр тула, књзлђр
яшьлђнђ. "Њлем њкенечсез бул-
мый" - дилђр, кешене югалткач
уйландыра башлый: "Кадерлђ-
рен белдемме? Безгђ рђнќеп
китмђдеме? Янына ешрак та
бара ала идем. Ќылы сњзлђрем-
не књбрђк тђ ђйтђ ала идем
бит"...

Илебездђ гасырга якын
барган динсезлек афђте безне
якыннарыбыз белђн мђћгегђ
аерырга тырышты. "Туганыћ
њлде џђм бетте" дигђн кљферлек
књпме миллђттђшлђребезнећ
књћеллђрен агулады. Очы-кы-
рые булмаган мђћгелек йортны
кечкенђ бер чокыр кебек кенђ
књрђ башладык. Газиз туганна-
бызны ќирлђгђч,аныћ белђн
башка књрешмибез,  дип яшђргђ
тотындык. Ђ бит ђби-бабайла-
рыбыз 1000 елдан артык њз

радиодулкыннар юк. Радио, ТВ,
Wi-Fi, GSM, GPS... Радарлы каме-
раларда гына ничђ тљрле дул-
кын кулланалар. Шућа радар
ясаучылар белђн антирадар яса-
учылар џђрвакыт њзара кљч сы-
наша (барысы бер оешмадан да
булырга мљмкин). Ић элек ГАИ-
га бер антирадар да књрми тор-
ган радар кайта, бераздан ки-
бетлђргђ аны књрђ торган анти-

Сљекле Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм: "Кем гомере озын, ризыгы кић
булуны телђсђ, туганлык ќеплђрен ныгытсын", - диде. Туганыћа кылган игелек ић элек њз
тормышыћныћ  бђрђкђтен арттыра, мђћгелек йортта ђќер-савап булып кайта. Исђн-сау
булган  якыннарыћ белђн аралашып, кунакка йљрешђсећ, табын хђстђрлисећ, књчтђнђчлђр
бирешђсећ. Ачык чырай, тђмле сњзећне бњлђк итђсећ... Лђкин дљнья тормышы ќђннђт
тњгел, якыннарыћны ничек кенђ яратсаћ да, кљннђрдђн бер кљнне алар белђн аерылыр-
га туры килђ. Адђм баласыныћ ризыгы беткђч, ђќђл дигђне аны бу ќирдђн алып китђ.
Аллаџка ић сљекле булган зат - Пђйгамбђребез дђ якыннарын югалтты. Йљрђгеннђн љзеп,
књз яшьлђре белђн ничђ баласын, кадерле Хђдичђсен ќирлђде.

якыннарын "њлде џђм бетте" дип
тњгел, бђлки: "Вакытлыча булган
дљньядан мђћгелек йортына,
хакыйкый ватанына, Раббысы
янына кайта. Ќђннђттђ очра-
шырга язсын", - дип озаттылар.

Кешенећ ахирђт тормы-
шын, кайтасы ватанын инкяр
итње, белмђве зур гаделсезлек-
тер. "Аны кем барып књргђн, ан-
нан кем кайткан?" - дилђр. Кай-
тып булса, књплђр кайтыр иде,
ђмма ђќђл бусагасын бер њткђн,
кире кайта алмас. Ул яшерен
тормышны барып књреп кайтыр-
га да, журналистлар ќибђрергђ
дђ  мљмкин тњгел. Ахирђт путе-
вкасы бер якка гына. Аллаџ
телђсђ, фђн-сђнагать  њскђн
саен, Марска да очарлар, ђмма
ахирђткђ барып, аннан кире
кайтучылар булмас.

Шљкер, динебез безне со-
ћгы сђфђребез, кайтасы ватаны-
быз белђн таныштыра.  Ни љчен
"ватан" дим, чљнки атабыз Адђм
џђм анабыз Џђва бу ќир љстенђ
ќђннђттђн килделђр, иншђ
Аллаџ, ќђннђткђ кайтып кит-
телђр. Аллаџ та Њзенећ тугры
бђндђлђрен ќђннђт бакчалары
белђн кљтђ. Хђдистђ килгђнчђ,
кеше ана карынында 120 кљнлек
булганда аныћ янына књк-
лђрдђн махсус фђрештђ ићђ
џђм ќан љрђ. Шул мизгелдђн ул
исђн кешегђ ђйлђнђ. Ризыгы
бетеп, ђќђле ќитеп њлем
фђрештђсе ќанын тђннђн чы-

радар да кайтып ќитђ. Ђгђр без
чикле акылыбыз белђн ничђ
тљрле дулкыннарны куллана бе-
лђбез икђн, Аллаџы тђгалђ
Њзенећ чиксез кодрђте белђн
берьюлы берничђ параллель
дљньяларны яшђтђ алмыймы-
ни? Без яшђгђн дљньяда бездђн
башка књпме књзгђ књренђ џђм
књренми торган затлар яши.
Фђрештђлђр, ќеннђрне генђ
алыйк. Књплђр ќеннђр дљньясы-
на бљтенлђй ышанмый. Лђкин,
туганына сихер-зђхмђт тиеп,
аны љшкертергђ килгђч, њз књзе
белђн књреп, колагы белђн
ишеткђч, бик тиз ышаналар.

Шулай итеп, вафат булган
туганыбызныћ тђне гњргђ кереп,
туфрак булса да, аныћ тормышы
туктамый. Њлем кешене кечкенђ
џђм кысынкы дљнья тормышын-
нан кић џђм зур кабер тормы-
шына алып китђ. Тормышныћ бу
баскычы шђригатьтђ "бђрзах"
дип атала. Бђрзах - киртђ дигђн
сњз, ул дљнья белђн ахирђтне
аера. Бњгенге кљндђ вафат бул-
ган ђби-бабайларыбыз бђрза-
хый тормышта Кыямђтне кљ-
тђлђр. Кешелђр оќмах белђн
тђмугка дљнья бетеп, Кыямђт
ќиткђч кенђ бњленђчђклђр.

Яћа туган бала
кебек

Тар џђм караћгы ана кары-
ныннан якты џђм кић дљньяга
чыккан сабый нишлђргђ дђ бел-
ми. Ярый янђшђсендђ ќанын
фида кылырдай ђти-ђнисе бар.
Алардан башка бала нишлђр
иде? Ђ таныш булмаган ќиргђ

гаргач, тђн "мђет" дип атала.
Ђмма, ќан вакытлыча бирелгђн
тђненнђн аерылса да, њзе њлми,
юлын дђвам итђ. Кеше њлгђч,
аныћ књзлђрен йомдырырга ку-
шалар. Чљнки књз ничђ ел бергђ

Янђшђдђ утырган фђрештђлђр
шундук ќанны кђфеннђренђ
тљреп (без мђрхњмнећ гђњдђсен,
алар ќанын кђфенлилђр), исле
майлар сљртеп, књккђ юнђлђлђр.
Књклђрдђ аны "гыйллиун" дип
аталган махсус урында яздырып,
кире тђненђ кайтаралар. Бозык
бђндђ дљньядан киткђндђ, аныћ
янына, кулларына ямьсез чњп-
рђк тотып, кара йљзле фђреш-
тђлђр тљшђ. Њлем фђрештђсе
килеп, тешле тимерне юеш йон-
нан йолкып алган кебек,  ќанны
тђннђн тартып чыгара. Янђшђд-
ђге фђрештђлђр ќанны алып
кулларындагы чњпрђккђ чор-
ныйлар, шулвакыт ќаннан ќир
йљзендђ булган ић књћелсез
ислђр аћкый башлый. Шул
сурђттђ фђрештђлђр ќанны
књккђ књтђрђлђр, ђмма аћа књк
ишеклђре ачылмый...

Ќаннар регистрация њткђч,
аларны кире тђннђренђ кайта-
ралар. Ђмма мђрхњм без белгђн
дљньяга тњгел, бђлки параллель
кабер тормышына књчђ. (Кайбер
гыйлем иялђре "мђрхњм" сњзен
кулланырга кићђш итмилђр.
Чљнки "мђрхњм" Аллаџыныћ
рђхмђте тљшкђн дигђнне аћла-
та. Без берђњгђ дђ андый гаран-
тия бирђ алмыйбыз, "мђр-
хњмнђрдђн булсын" дисђк,
дљресрђк булыр. Шулай да
гадђткђ кергђч кулланам инде,
догадан китсен.) Кайберђњлђр:
"Ничђ каберне ачып караганы-
быз бар, анда черек сљяктђн
башка нђрсђ књрмђдек", - дилђр.
Књрмђслђр дђ, ул бит без
яшђгђн ќирдђ тњгел. Бњген џава-
да књзгђ књренмђгђн нинди генђ

тормыш иткђн ќанын эзли,
диелђ.

Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђмнећ хђди-
сендђ килгђнчђ, иман иясе бу
дљньядан киткђндђ, аныћ яны-
на, кулларына ќђннђт кђфен-
леклђре тотып, нурлы йљзле
фђрештђлђр тљшђ. Соћыннан
њлем фђрештђсе килђ џђм изге
ќан тђннђн су кебек агып чыга.
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аяк басучы мђрхњм нишлђргђ
тиеш?  Янђшђдђ туганнары да
юк. Дљньяда калган балалары
џаман: "њлде дђ бетте", "аны ба-
рып кем књргђн?", - дип яшђњлђ-
рен дђвам итђлђр. "Ташныћ зат-
лысын куйдым", - дип њзлђрен
тынычландыралар. Ђ бичара
мђрхњм ялгызлыкта кљтеп ята.
Болар кайчан мин яшђгђн тор-
мышка ышанырлар икђн? Кай-
чан мића ярдђм итђрлђр икђн?
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђм: "Мђетне соћгы
юлга љч нђрсђ озата,  икесе кире
кайта, берсе янында кала: гаил-
ђсе, байлыгы џђм кылган гамђ-
ле. Гаилђсе дђ, байлыгы да кай-
тып китђ, гамђле генђ њзе белђн
кала", - диде.

Туганнарыбызны књпме
генђ яратсак та, яннарына кереп
ятып булмый, ятсак та файдасы
тими. Госман ибне Гаффђн бер
дустыныћ кабере янына килђ
џђм: "Дустым, хатыныћ калган
иде, ул кияњгђ чыкты. Љећ кал-
ган иде анда башкалар тора.
Байлыгыћ калган иде, аны
бњлештелђр. Бу минем хђбђр-
лђрем, синнђн нинди хђбђр-
лђр?" - ди.

Ђйе, кабергђ кергђч, ке-
шегђ ќыйган малы да, салган
йорты да куаныч тњгел. Љстђ-
венђ анда гомере буе ќыйганы
љчен ќавап тотасы. Исђн чакта
књћел тљшсђ, якыныћа барып
сљйлђшсђћ, утырып чђен эчсђћ,
рђхђт булып китђ. Шалтыратып
бала-оныгыћныћ тавышын
ишетсђћ дђ књћел књтђрелђ.
Тђџарђт алып намаз укыйсыћ,
кулыћны књтђреп дога кыла-
сыћ... Ђмма мђрхњм боларныћ
барсыннан да мђхрњм.

Ђйе, эштђгелђре оешмадан
кыйбатлы хђлле венок ки-
терђлђр, якыннары каберне зат-
лы чардуган белђн ђйлђндереп,
мђрмђр ташын да куялар. Лђ-
кин, чардуган - кабер љстенђ
басмау, ташы - каберне эзлђп
табу љчен, безнећ љчен кирђк.
Еш кына њзара мактанышу љчен
кирђк. Ђ мђрхњм башка дљнья-
да, бњтђн параллельдђ, аћа бу
нђрсђлђр кирђкми, безне сљен-
дергђн аны сљендерми. Ђл-
хђмдњлиллђџ, Раббыбыз рђхим-
ле. Ул безгђ газиз туганнарыбыз-
га алар вафат булгач та изгелек
кылуыбызны дђвам итђргђ
мљмкинчелек бирђ.

Мђрхњмнђребез
љчен нилђр эшли

алабыз соћ?
1. Садака. Исламныћ бљтен

мљгътђбђр галимнђре ђйтњен-
чђ, мђет исеменнђн "савабы
фђлђнгђ булсын" дип бирелгђн
садака аћа ирешђ. Садаканы
мђрхњм љчен чит кеше бирсђ дђ
ярый.

2. Ђбњ Џњрайра тапшыра:
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђм янына бер кеше
килеп: "Ђтием вафат булды,
аныћ байлыгы калды, вђсыятен
ђйтмђде. Ђгђр аныћ исеменнђн
садака бирсђм, хаталары киче-
релњгђ сђбђп булырмы?" - дип
сорады. Пђйгамбђребез: "Ђйе,"
- диде (Имам Мљслим ќыенты-
гында).

Садаканы акча белђн генђ
чиклђргђ ярамый.  Ђгђр кеше,

ђќер-савабы вафат булган
ђниемђ булсын, дип берђр
тљрле изгелек эшлђсђ, иншђ
Аллаџ, файдасы мђрхњмгђ
ирешђ. Мљселман иллђрендђ
књп кешелђр вафат булган туган-
нары исеменнђн коелар казыта-
лар, сулар кертђлђр. Сђгд ибне
Губадђ Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм янына
килеп: "Ђй, Аллаџныћ илчесе!
Ђнием вафат булды, аныћ љчен
садака бирсђм буламы?" - дип
сорый. "Ђйе", - ди Пђйгамбђре-
без. "Ђ нинди садака яхшырак?"
- дип янђ сорый. Шунда Пђйгам-
бђребез: "Кешелђргђ су эчертњ",
- дип ќавап бирђ.

3. Корбан чалу. Корбан ча-
лып, итенећ књпмедер љлешен
фђкыйрь-мескеннђргђ бирњ дђ
садаканыћ бер тљре. Шућа књрђ,
Аллаџ ризалыгы љчен, савабы
туганыма барсын, дип корбан
чалырга да була. Бу тљр корбан-
ны Корбан бђйрђме белђн
чиклђргђ кирђкми. Чљнки Кор-
бан бђйрђмендђ, гадђттђ, њзећ
џђм гаилђћ исеменнђн чаласыћ
(гаилђћђ вафат булган туганыћ-
ны да кертергђ мљмкин).

4. Ураза тоту. Пђйгамбђре-
без саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм янына бер кеше килеп:
"Ђй, Аллаџныћ илчесе, ђнием
вафат булды, бер ай тотасы ура-
засы калды. Аныћ исеменнђн бу
уразаны каза кылсам буламы?" -
дип сорый. Пђйгамбђребез:
"Аныћ бурычы калган булса,
тњлђр идећме?" - ди. Ул:
"Ђлбђттђ, тњлђр идем", - ди.
Пђйгамбђр болай ди: "Аллаџ
каршындагы бурычын ић элек
тњлђргђ кирђк". (Бохари џђм
Мљслим риваятьлђре).

5. Хаќ яки гомрђ кылу.
Ќњџђйнђ кабилђсеннђн бер ха-
тын Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђмгђ сорау юл-
лый: "Ђнием хаќга барырга
нђзер ђйткђн иде, лђкин нђзе-
рен њти алмыйча бу дљньядан
њтте. Аныћ љчен хаќ кылырга
ярыймы?" Пђйгамбђребез ан-
нан: "Ђниећнећ бурычы булса,
тњлђр идећ бит. Аллаџ алдында-
гы  бурычны тњлђњ тиешлерђк,
хаќ кыл", - дип ђйтђ. (Бохари
риваяте).

6. Коръђн уку. Коръђн уку-
ныћ ђќер-савабы мђетлђргђ
барамы дисђк, бу хакта га-
лимнђр тљрле карашта торалар.
Ђбњ Хђнифђ џђм Хђнбђли
мђзџђбендђ, савабы ирешђ,
диелђ. Ђмма Мђлики белђн
Шђфигыйларныћ књпчелеге
ирешми дип аћлаталар. Мђр-
хњмнђр љчен Коръђн аятьлђре
укылып, ђќер-савабы бњлђк
ителсђ дђ, ул диндђ нигезе бул-
маган хорафатларга ђйлђнергђ
тиеш тњгел. Мђсђлђн, 38-40
йђсин чыгулар, акчага Коръђн
чыгып багышлаулар...

7.Дога-истигъфар кылу.
Ђлбђттђ, исђннђр љчен ић
ќићел, мђрхњмнђр љчен ић фай-
далы гамђл - дога кылу. Елныћ
џђр кљнендђ, тђњлекнећ телђсђ
кайсы вакытында њз телећдђ, њз
сњзлђрећ белђн Аллаџтан вафат
булган туганыћ љчен сорыйсыћ.
"Йђ, Раббым, газиз ђткђм-
ђнкђмне Њз рђхмђтећдђ кыл.
Аларныћ хаталарын кичер. Ка-
берлђрен нурландыр. Урынна-
рын ќђннђттђ кыл. Безне
ќђннђт бакчаларында очраш-

тыр..."
Пђйгамбђребез саллђллаџу

галђйџи вђ сђллђм бер кешене
ќирлђњ эшен бетергђч: "Кардђ-
шегез љчен истигъфар кылыгыз
(гљнаџлары кичерелњен сора-
гыз) џђм ныклык сорагыз, аннан
хђзер сорау алачаклар", - диде.
(Ђбњ Дауд риваяте).

Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђм њзе дђ тугры
сахабђлђре књмелгђн Љхњд, Ба-
кыйг каберстаннарына барып,
шулар љчен догалар кыла, Ал-
лаџтан кимчелек-хаталарын яр-
лыкавын сорый иде.

Вафат булган ата-анаћ ру-
хына дога кылу љчен ашлар
ќыю, муллалар чакырту, аерым
кљннђрне кљтњ шарт тњгел, ку-
лыћны књтђр дђ сора, Раббыћ -
кабул итњче.

Џђркем белергђ
тиеш...

Џђр мљселман кешесе
њзенећ вафат булган туганын
соћгы юлга озату эшлђрен
љйрђнергђ тиеш. Аныћ тђнен
кадерлђп юу, кђфенлђњ, ќеназа
уку, лђхеткђ ићдерњ... Иртђгђ
сине тудырган, њстергђн атаћ,
анаћ китеп барса, аны кем кулы-
на тапшырырсыћ?  Вафат булган
ир туганнарымны, дусларымны
њзем юарга тырышам. Ахырда
књћелгђ рђхђт булып кала. Ни-
чектер, туганыћа соћгы
бњлђгећне биргђн кебек тоела.

Кызганыч, кљн-тљн дљнья
куып, якыннарыбызныћ ис-
ђннђрен дђ, вафат булганнарын
да онытып барабыз. Соћгы ва-
кытта шђџђрлђребездђ вафат
булган ђти-ђнилђрен бљтенлђй
љйгђ дђ алып кайтмый башлады-
лар. Янђсе: балалар књрерлђр,
куркып калырлар... Ђмирхан
Еникинећ "Ђйтелмђгђн вђсыя-
те" кљндђлек гадђткђ кереп
бара. Моргта гына юдырып,
тизрђк кабергђ озатырга тыры-
шалар. Ђгђр без - дин кешелђре,
љлкђн буын моћа каршы торма-
сак, тиздђн бу йолабызны
бљтенлђй югалтачакбыз. Болай
барса, мђрхњмнђребезне морг-
ларда башка миллђт кешелђре
юу гына тњгел, "тиешенчђ укып"
та ќибђрђ башларлар. Ђ бит
динебез вафат булган кешене
тиешенчђ соћгы юлга озатуны
бљтен ќђмгыять љчен бурыч
итеп куя. Ђгђр бер авылда,
шђџђрдђ мљселман кешесе ва-
фат булып, ул юылып, кђфенлђ-
неп, ќеназасы укылып гњргђ
ићдерелмђсђ, гљнаџысы бљтен
кешегђ языла. Ђгђр арадан бер
тљркем ул эшне башкарса, гљнаџ
бљтен халык љстеннђн тљшђ.

Халыкта: "Исђннђрнећ ка-
дерен, њлгђннђрнећ каберен
бел", - дигђн сњз бар. Бњген књп
яшьлђр авылда торган ђби-ба-
басыныћ айлар буена бер кай-
тып хђлен дђ белмилђр. Туган-
нарын урамда књрсђ танымый-
лар. Янђшђћдђ исђн булган,
њзен белдертеп торучы туганыћ-
ныћ кадере бетеп барган заман-
да, бик ерак тоелучы мђрхњм ту-
ганыћныћ каберен ничек сак-
ларга? Аллаџ ярдђменнђн таш-
ламасын.
Йосыф хђзрђт ДЂЊЛЂТШИН,

Тњбђн Кама районы
мљхтђсибе

Њлем ул - кешенећ гђњ-
дђсеннђн ќаны аерылып чыгу.
Интекмичђ ќаны чыгучылар
бик аз, књплђр зур авыртулар
кичереп, хђтта сљйлђшњ, хушла-
шу сђлђтен югалтып китђ.

Ђгђр њлђргђ яткан кеше
акылында булса - аны ђллђни
интектермичђ: "Лђђ илђђџђ ил-
лђллааџ",- дип ђйттерњ бик
яхшы. Ђйтђ алмаса, ул кеше яны-
на утырып, шушы сњзлђрне
аныћ колакларына пышылдарга
кирђк. Ахыргы ишеткђн сњзлђре
шђџадђт кђлимђсе булуы тиеш-
ле.

Шулай ук њлеп баручыга
Коръђн уку џђм аны тыћлату бик
саваплы. Књбрђк "Фатиха",
"Йђсин" сњрђлђрен укырга
кирђк. Ђгђр укучылар булмаса,
кассета-дисктан яки интернет
челтђреннђн Коръђнне тыћлату
да тыелмаган. Чљнки Кђламе
шђрифтђге шифалы аятьлђр
њлем газабын књпмедер дђ-
рђќђдђ ќићелђйтђ.

Туганыгыз кырыенда
ќыелышып, аны сљйлђштереп
яки кинодагы шикелле тегесе-
монысы белђн саубуллаштырып
маташа књрмђгез. Бу - бик начар
гамђл, аны интектермђгез! Хђ-
зер моныћ вакыты тњгел, мђћге-
леккђ књченњ вакыты. Монда
буш дљнья сњзе булырга тиеш
тњгел.

Бу авырлык џђрбер га-
илђгђ, џђрбер кешегђ килђ,
берђњ дђ моннан азат тњгел. Го-
мер буе кемнедер каршы ала-
быз, кемнедер озатабыз...

Бу вакытта безнећ тљп бу-
рычыбыз - вафат булган кеше-
нећ ќанын куркытмау. Чљнки
ќаннар юкка чыкмый, алар -
исђн џђм бар нђрсђне ишетеп
вђ тыћлап торалар. Бакый
дљньяга кљн саен йљри торган
булсак, ул безнећ љчен бер дђ
куркыныч урын булмас иде.
Лђкин ахирђткђ баруыбыз
фђкать бер генђ мђртђбђ. Шућа
да њзе белђн нђрсђлђр булыр
дип мђет бик нык курка. Ђгђр
њле гђњдђ кырыенда њксеп-њксеп
елый башласак, вафат булган ке-
шенећ ќанын куркытып, аћа та-
гын да зуррак авырлык ките-
рергђ мљмкинбез.

Бервакыт Пђйгамбђребез
Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм баласы вафат булган
хатын янына килеп, аны юата:

 - Курык Аллаџыдан (артык
елама), сабыр ит, - ди.

Теге хатын аныћ Пђйгам-
бђр икђнен танымыйча:

- Сљйлђмђ! Синећ балаћ
тњгел, минеке њлде, - дип каты
итеп ќавап кайтара.

Ђмма соћыннан аћа кем
белђн сљйлђшкђнен аћлаталар

КИТЕП
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Кайчан да булса Аллаџы Раббыбыз яраткан якыннары-
бызны њзенђ ала. Џђрбарчабызга зур кайгы килђ, ко-
яшныћ нурын, кљннећ матурлыгын, ризыкныћ тђмен
сизми башлыйбыз. Бу - бик тђ авыр хушлашу.

џђм ул, хатасын танып, Аллаџы-
ныћ рђсњле саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђм янына килеп гафу со-
рый.

- Бђла килеп тљшкђн сђ-
гатьтђ сабырлык кылу - ић
књркђм сабырлыктыр, - дип
ќавап кайтара аћа Мљхђммђд
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм
(Бохари риваяте).

Шућа књрђ, хљрмђтле
мљселман кардђшлђрем, мђет
каршында кычкырып елый
књрмђгез, ул юкка чыкмады, бет-
мђде. Ул сезгђ карап, сезнећ џђр
сњзегезне тыћлап тора. Игъти-
барлы булыгыз!

Кеше вафат булгач, аны
озак књммичђ тору ислам ди-
нендђ тыелган. Без мђетне ќир
љстендђ никадђр озаграк тотсак
- аны шулкадђр озаграк интекте-
рђбез. Балык судан џавага чы-
гып ничек азапланса, вафат бул-
ган кешенећ дђ ќаны ќир
љстендђ шулай ук авырлыклар
чигђ. Ул тизрђк књмелергђ,
њзенећ мђћгелек йортына
књчђргђ џђм бу дљньядан тизрђк
котылырга омтыла.

МЂЕТ ЯНЫНДА КАБАЛАНЫП
ЙЉРГЂНЧЕ ШУШЫ КЕЧКЕНЂ
ГЕНЂ ТЂРТИПЛЂРГЂ КЊЗ

ТЉШЕРЕГЕЗ:
1. Мђетне, аяклары белђн

кыйблага борып, аркасына ят-
кырыгыз.

2. Књзлђрен, авызын йомды-
рыгыз.

3. Корсагы књбеп китмђсен
љчен авыррак ђйбер куегыз.

 4. Полицияне дђшегез,
њлем турында расланган кђгазь-
не алыгыз.

5. Табибларны чакыртып,
алардан њлем турында танык-
лык алыгыз.

6. Туганнарыгызны, мђет
юучыларны, мђхђллђ хђзрђтен
дђшегез.

7. Каберлек турында беле-
шегез. Ќеназаны кайда вђ
ничђдђ укырга икђнен фикерл-
ђшегез. Туганнарыгызны џђм
башка халыкны шул вакытка ча-
кырыгыз.

8. Мђетне юа, кђфенли баш-
лагыз.

9. Ишегалдында тђџлил џђм
дога кылырга урын ђзерлђгез.

10. Ђќђт-бурычлары ту-
рында белешегез (бу бик ђџђми-
ятле).

11. Ќеназа намазын башка-
рып, мђетне озатыгыз.

12. Зиратта мђет књмњдђ ха-
лыкны оештырыгыз.

Хђбир хђзрђт ХАНОВ,
Чирмешђн мђчете
имам-хатыйбы

("Шура" журналыннан
алынды)
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НИЯТ КЊРКЕ – ЭШ-ГАМЂЛ
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Шатлыклы мђшђкатьлђре, њсеш-њзгђрешлђре белђн
бара тормыш. Узган гасырныћ 90 нчы еллары башын-
да Казаныбызда џђм татарлар яшђгђн тљбђклђрдђ бер-
бер артлы мђчетлђр салынуына шаџит буын без. Књз
алдыбызда азаннар ђйтелеп, тантаналы шартларда хал-
кыбызны иманга љндђп мђчетлђр ачылу ђле кайчан
гына кебек?! Тоташ ќитмђњчелек шартларында, тљзе-
леш материалларына кадђр кем кайдан џђм ничек
юнђтђ ала, шулай књмђк кљч белђн, џђм шактый киртђ-
лђрне узып, авырлык белђн тљзелгђн мђчетлђр бњген
инде ачылуларына 20-25 ел тулуны билгелђп њтђлђр.
Яшерен-батырын тњгел, халык акчасына, гади хезмђт
кешелђре кљче белђн калыктылар алар.

Књз алдыбызда буыннар
алышынды. Дин иреге ачылуга,
утлар-сулар кичкђн љлкђн буын
имам-мђзин вазыйфаларына ке-
реште, шушы ќаваплылыкны
ышандырып алдылар. Аллаџ
рђхмђте, бњген аларны яшьлђр
алыштырды. Димђк, данлыклы
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсенећ
дђ, гыйбрђтле тарихлы Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге мђдрђсђнећ дђ кадр-
лар ђзерлђњ буенча тырышлыгы
бушка китмђгђн. Шљкер, имам-
хатыйб вазыйфасы хђзер 25-35
яшьлек ир-егетлђребез ићендђ.
Бер њк вакытта књпчелеге Россия
ислам институтында тырышып
дљньяви белемнђр алган дин
ђџеллђребез љчен сљенеп туй-
маслык.

Журналистлык џљнђрем
буенча Казанныћ мђчет-мђд-
рђсђлђре тормышы белђн кы-
зыксынып торсам да, таныш бул-
сам да, соћгы биш елда Казанда
яшђмђдем. Сагынганда, дин кар-
дђшлђрем белђн очрашу-арала-
шу телђге кљчђйгђндђ Казаныма
кайткач, якын-тирђдђге мђчетл-
ђрне йљреп чыгармын, дигђн те-
лђгем бар иде. Шушы биш ел
эчендђ шактый яћалыклар, куа-
нычлы њзгђрешлђр булган икђн.

Аллаџы Раббыбыз Коръ-
ђни-Кђримдђ ђйтђ: "Кеше
ислам диненђ ярашлы
итеп яралтылды". Ягъни
ислам дине џђм кеше
Аллаџ тарафыннан бер-
берсе љчен яралтылган-
нар, дин кешегђ зыян ки-
терми, киресенчђ, файда
гына бирђ. Шулай булма-
са, болай яралтылуныћ
мђгънђсе булмас иде.

Чыннан да, динебездђге књп
гамђллђрне алып карасак, алар-
ныћ кешегђ рухи яктан да, физик
яктан да файдалы булуына ыша-
набыз. Мђсђлђн, ић олы гый-
бадђт булган намаз кешене, Ал-
лаџы Тђгалђ ђйткђнчђ, фђхеш

КОРЪЂН УКУНЫЋ

Ић беренчесе - башкала-
бызныћ байтак мђчетлђрендђ
намазга килњчелђрнећ фарыз
залларына гына сыймый башла-
вы. Бу бит инде мљселманнар
сафы њсњен, туры юлга омтылу-
чылар сафыныћ яшђрњен
књрсђтђ! Хђтерем ялгышмаса,
биш-алты ел элек кала њзђгенд-
ђге Нурулла мђчете ќомгага
килњче ир-атларга урын
ќитмђгђч, хатын-кызлар залын
да бу изге кљнне аларга бирергђ
кирђк дип тапты. Ђлеге мђчеткђ
књп еллар ќомга вђгазе тыћлар-
га йљреп иялђнгђн без хатын-
кызлар књћелендђ баштарак ри-
засызлык булса да, бу хђл белђн
килештек. Яћа, заманча йортлар
чолганышында калган Казан
нуры мђчетендђ дђ шул ук хђл
икђн: ќомгага дип килгђн ир-ат
ќђмђгате фарыз залына гына
сыешмый башлагач, аскы катта-
гы хатын-кызларга тђгаенлђн-
гђн бњлмђлђргђ тљштелђр. Тђњге
сабак алган, ђлифнећ таяк тњгел-
легенђ тљшенгђн, књћелемђ
аеруча газиз Нур ислам мђче-
тенђ баргач та, шул ук књре-
нешкђ шаџит булдым: ачып
кергђннђн бирле хатын-кызлар
намаз укый торган залны ќомга
кљннђрендђ ир-атларга биргђн-

нђр дђ, хатын-кызларны љске
катка, тагын да иркен урынга
књчергђннђр. Сљбханаллаџ,
њзем књргђн ђлеге мђчетлђрдђ
ќомга вакытында алма тљшђр
дђ урын юк!

Мине сљендергђн икенче
яћалык: ђлеге дђ баягы намаз-
га йљрњчелђр, мђчеткђ тартылу-
чылар саны књзгђ књренеп њсњ
белђн, моннан 20-25 ел элек
ачылган иман йортларыныћ
"кечерђеп" калуы. Нагорный
бистђсендђге Иман нуры џђм
Гадел мђчетлђрен хђзер таныр-
лык тњгел.  Бирегђ юл салган
мљселманнар санын исђпкђ
алып зурайтылганнар, тагын да
књркђмлђндерелеп, санаулы
айлар эчендђ мђџабђт бђйтул-
лаџлар булып калыкканнар.
Сер итеп кенђ ђйтим: тиздђн
алар тантаналы тљстђ ачылыр-
га, бу сљенечлђрен кић ќђ-
мђгатьчелек белђн уртакла-
шырга ђзерлђнђлђр. Кем ни-
чектер, ђмма бу очракта шушы
олыгаем эшлђрне тартмый-суз-
мый башкарып чыгарлык иган-
ђчелђр, тљзњчелђр таба алган
џђм ният-максатларын бергђ-
лђп гамђлгђ куйган Нияз хђзрђт

Закиров, Рљстђм хђзрђт Баки-
ровларныћ бу тырышлыкларын
башкаларга њрнђк итеп куймый
булдыра алмыйм. Булдырдыгыз
егетлђр!

Рамазан, Ризван џђм Казан
читендђге Фатиха мђчетлђ-
реннђн дђ куанып кайттым.
Љлкђн имамнар янында имамђ-
тчелек мђктђбе њтеп, аларныћ
бай тђќрибђсен џђм хђер-фати-
халарын алып калган Солтан
хђзрђт Морадыймов, Алан
хђзрђт Панарин џђм Фђннур
хђзрђт Зђйнуллиннарныћ мђ-
хђллђдђшлђре белђн уртак тел
табып, тату, ипле эшлђњлђренђ
шаџит булдым. Соћгы ике елда
алар имам-хатыйб вазыйфасы
љстенђ бик књп џљнђрлђрдђн
торган тљзњче-реконструкциял-
ђњче вазыйфасына алынып,
мђчетлђрендђ затлы ремонт
њткђргђннђр, ућай шартлар бул-
дырганнар.

Бљтентатар башкаласы бу-
лып торган, еракларга даны та-
ралган Казаныбыз -  азанлы, нур-
лы, моћлы башкалабыз мине
шулай куандырды. Тњбђлђре
књккђ ашкан торак комплекслы,
шул ук вакытта борынгылыгын
да саклаган калада иман йортла-
рыбыз да ерактан ук њзенђ

дђшеп, балкып тора. Гњя алар
заманча тљзелешлђрне кабат-
ланмас архитектура њрнђклђре
буларак тулыландыралар.

Вђсилђ  РЂХИМОВА,
журналист

***
Књптђн тњгел генђ калђмд-

ђшебез Вђсилђ апа Рђхимова
њзенећ 60 еллык юбилеен бил-
гелђп њтте. 1995 елдан бирле
"Иман", "Ватаным Татарстан",
"Шђџри Казан", "Мђдђни ќомга",
"Татарстан яшьлђре", "Мљс-
лимђ", "Ислам-инфо" газетала-
рында аныћ дин-исламга, ђдђп-
ђхлакка кагылышлы язмалары
даими басылып килђ. Вђсилђ апа
2007 елны Татартан мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ мас-
сакњлђм мђгълњмат чаралары
арасында мљселманнар тормы-
шын яктырту буенча уздырган
беренче конкурсында "Татар-
станда рухи тормыш турында
дљньяви массакњлђм мђгълњмат
чараларында ић яхшы матери-
ал" номинациясендђ, узган ел исђ
"Калђм" конкурсында ќићњче бул-
ды. Ул књренекле татар имамна-
ры турындагы берничђ китап
авторы да. Без аћа исђнлек-сау-
лык, иќади ућышлар телибез.

эшлђрдђн, гљнаџка батудан сак-
лый (рухи саулык). Ђмма ул бер
њк вакытта тђнгђ гимнастика да
булып тора (физик сђламђтлек).
Уразаны алсак, ул да файда бирђ
- Раббыбыз каршында тђкъвалы-
гыбызны арттыра, шуныћ љстенђ
тђнебезнећ књзђнђклђрен тљрле
пычраклардан арындыра.

Ислам динен Коръђн укудан
башка књз алдына китереп бул-
мый. Аллаџы Тђгалђ ђйтђ: "Без
Коръђндђ мљэминнђргђ шифа
џђм рђхмђт ићдерђбез" (17/82).
Коръђн укыганда кешенећ рухи
њзгђреш кичерњен белђбез: ул
аятьлђрдђ язылган хикмђтле
сњзлђрнећ мђгънђлђре турында
уйлана, Аллаџныћ хакыйкатен
аћлый џђм рухи яктан савыга
башлый. Ђмма Раббыбыз "рухи
шифа гына ићдерђбез" дип
ђйтми бит. Димђк, бу сњзне

кићрђк мђгънђдђ аћларга кирђк.
Ягъни "шифа" дигђн сњз рухи ши-
фаны да, тђн шифасын да њз
эченђ ала. Ачыграк итеп
ђйткђндђ, Коръђн укучы кеше
рухи савыгу белђн беррђттђн
физик савыгу да кичерергђ тиеш.

Ђ физик савыгу Коръђн уку-
чы кешегђ ничек килђ соћ? Сора-
уга ќавап биргђнче, башта меди-
цина љлкђсендђге белемебезне
бераз гына яћартып алыйк.
Урта мђктђптђ без кешенећ тђн
тљзелешен љйрђндек џђм белђ-
без: кеше организмында йљрђк-
кан тамырлары системасы гаять
мљџим роль уйный. Йљрђк - шушы
системаныћ њзђге. Кислород
белђн баетылган кан аорта дип
аталучы юан артерия аша йљрђк-
тђн чыга. Аннары ул кечерђк юан-
лыктагы артериялђргђ, аннары
тагы да нечкђрђк артериолларга

тарала, ђ алардан капиллярлар
дип аталучы бик нечкђ кан юл-
чыкларына барып керђ. Капил-
лярлар - кан агып килњнећ соћгы
пункты. Капиллярдагы кан њзенд-
ђге кислородны џђм туклыклы
матдђлђрне тђн тукымаларына
џђм органнарга тапшыра да,
књзђнђклђр эшлђп чыгарган угле-
кислый газны алып, вена буйлап
кире йљрђккђ таба агып китђ. Ка-
пиллярларда кан йљреше ђйбђт
булганда, тукымалар да, органнар
да кислородны џђм туклыклы
матдђлђрне ќитђрлек књлђмдђ
алалар џђм нормаль эшлилђр.
Лђкин кеше олыгайган саен ка-
пиллярлар тарая бара, алардагы
кан йљреше акрыная, тђн тукыма-
лары џђм органнарга килђ торган
кислород белђн туклыклы
матдђлђр дђ азая. Кислород ќит-
мђгђнлектђн, књзђнђклђр њз фун-

кциялђрен тулысынча њти алмый-
лар. Ђ бик нык кислород ачлыгы
књзђнђклђрнећ массакњлђм њлње-
нђ - ђгъзаларныћ инфарктына
китерђ. Бу йљрђккђ генђ тњгел,
баш миенђ дђ, башка органнарга
да кагыла. Табигый ки, дђвалау
чаралары кан йљрешен яхшырту-
га юнђлдерелергђ тиеш. Кан та-
мырларын кићђйтњче табигый
матдђ - кандагы углекислый газ.
Димђк, артериоллар џђм капил-
лярларныћ даими рђвештђ та-
райган хђлдђ булуларыныћ
сђбђбе - углекислый газныћ ќит-
ђрлек концентрациядђ булмавы.

Сђламђт кешенећ организ-
мында артериоллар белђн ка-
пиллярларныћ нормаль кићле-
ге џђм њткђрњчђнлеге кандагы
эрегђн углекислый газ - СО хи-
сабына саклана. Бу матдђ, угле-
водларныћ окисьлђшњ продук-

МЂЧЕТКЂ КЕРГЂНДЂ УКЫЛА ТОРГАН ДОГА
Аллаџ Рђсњле саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм мђчеткђ

кергђндђ ђлеге доганы укый торган булган: "Ђгњњзњ бил-
лђђџи-ль газыйм њђ бињђќџиџи-ль кђрим њђ сњльтаниџи-
ль кадиим минђ-ш шђйтаани-р раќиим. Ђлхђмдњ лиллђџ.
Аллаџњммђ салли њђ сђллим галђђ Мњхђммђдињ њђ галђђђ
ђђли Мњхђммђд. Аллаџњммђ гъфир лии зњнњњбии њђфтђх
ли ђбуђђбђ рахмђтик"

МЂГЪНЂСЕ: "Лђгънђт тљшкђн шайтаннан Аллаџ Раб-
бымныћ чиксез кљч-куђтенђ сыенам. Аллаџы Тђгалђгђ мак-
тау булсын! Йђ, Аллаџым! Мљхђммђд пђйгамбђргђ џђм аныћ
кавеменђ рђхмђт џђм сђлам кыл. Йђ, Аллаџым! Гљнаџларым-
ны гафу ит, мђрхђмђт-шђфкать ишеклђрећне минем љчен
ач!" ("Ђл-Ђзкђр": 32).
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"Туйганчы ипи
ашап утырсаћ

иде"
" Ќырак ќирлђрдђ хали,  бер

књреп сљйлђшергђ зари ибдђшећ
Сђлђйдђн ибдђшем Ђминђгђ бик
сагынып, бик саргаеп бик књптин
књп сђламнђремне язып калам
џђм кызларым Наилђ белђн
Рђхилђгђ  бик сагынып, бик сарга-
еп бик књпдин сђлам, џђм улларым
Илдар белђн Данилгђ бик сагы-
нып, биклђр саргаеп бик књп
сђлам, џђм Нђсимђгђ бик сагынып,
бик саргаеп  бик књп сђлам, ђби
белђн Флњргђ бик сагынып бик књп
сђлам, џђм Галимђгђ балалары
белђн бик сагынып, бик саргаеп
бик књп сђлам, џђм књршелђргђ
аермаенча бик сагынып, бик сар-
гаеп бик књп сђлам.

Сђлам соћында њзем шул
больниста таза-сау ятам ђле. Ул та-
рафда сезне дђ сђламђт дип
белђм. Бу да мђгълњм булсын. 17
мартта язган ике хатыгызны бер
кљнне алдым. Утызынчы мартта
њзем 30/III да, 31/III да ике кљнне
ике хат салдым. Кайчан тазарып
чыгасы кљнне белмим. Шулай бул-
гач, минем бу больнистан чыгам
дигђн хат килгђнче хат язып салы-
гыз. Яз кљне су вахытларын шу-
шында уздырып булса, ђйбђт бу-
лыр иде. Сезнећ хђллђрне белњ
љчен  бик кайгыра идем. Хат алма-
ганга бик књптђн иде бит. Ярты ел-
лап хат алмый тордым. Сезнећ
ашарлар начар микђн, балалар ач-
ялангач тњгел микђн дип белђсем
килђ иде. Сезнећ хђллђр ђйбђт

ФРОНТОВИК ХАТЫ

"Уйланмаган ђти бар дип,
эзлђнмђгђн дђ"

Ђтисе Йосыпов  Сђлђхетдин Йосыф улыныћ, 73 ел элек,
1942 елда сугыштан  ђнисе Ђминђгђ язган хатын тотып
уйга калган Данил абый Сђлђхетдинов ђнђ шулай дип
кљрсенђ. Ђ хаттагы юллар йљрђкне мећгђ телђ.

икђн, Аллага шљкер икђн.-
Минем хђллђр бик шђп тњгел.

Љйгђ кайтып љстђл янына утырып,
њзем кисеп, туйганчы ипи ашап
утырсаћ иде. Њзегезнећ тамак туй-
гач, мине исегезгђ тљшерегез.
Књрдем инде. моннан соћ тагын
нилђр књрђсе язгандыр. Тазарып
тагы керсђм, сезнећ балаларныћ
бђхете бик зур булса гына исђн чы-
гарым инде. Ичмаса тђмђке дђ юк.
Бер ай инде бирмилђр. Пачкасы
100 сум, ... 60 сум.  Фазылќан кай-
да? Адресы ничек? Хђбиб, Гыйззђт,
Гарифлар, Фатихларныћ хатлары
килђме?

Бу да мђгълњм булсын. Мин
књптђн бер хат эчендђ сезгђ справ-
ка ќибђргђн идем инде. Ђрмиядђ
булганлыкка, декабрь айларында.
Шуны алдыгызмы, юкмы?..  Авыл-
ларны, књрше авылларны тњгел,
Арча  районыннан бер кеше
књргђнем юк џђм татар. Урыслар -
бар да. Безнећ монда бик суык ђле,
сездђ ничектер.

Хуш сау булыгыз, хђер-дога-
дан ташламагыз. Балаларны
дђрестђн калдырырга карама.

ТАССР, г. Казан, ст. Арск, рай-
он Арский, дер. Н....Юсупова Ами-
на... от Ивановская область"

"Сђлђй" дип
йљрткђннђр

Саргаеп кызгылт-кљрђн тљскђ
кергђн кђгазь битенђ гарђп те-
лендђ язылган хатныћ тђрќемђсе
бу. Ђ хаттан "кан тама", кулны пе-
шерђ. Олы Ђтнђдђ гомер итњче,
њзе дђ сиксђнгђ караган Данил

Сђлђхетдин улыныћ кичерешлђ-
рен аћларга тырышып карыйм...

- Сђлђхетдин исемле булган
ђти,  Сђлђй дип йљрткђннђр аны.
Хатына њзе дђ Сђлђйдђн дип язган.
Ђти 1903 елда Арча районыныћ
Ђзђк авылында туган. Аны сугыш
башлангач та алганнар, пехотинец
булган,  ул фронтка киткђндђ мин
шул 1 яшьтђ 8  айлык булып кал-
ганмындыр инде. Ђнием  Ђминђ  4
бала белђн ђтине озаткан. Нилђр
кичергђндер, њзенекен њзе белгђ-
ндер,  без 4 бала исђн-сау  њстек.
Ђтигђ хат язган вакытта  ђнинећ
тыныч тормыштан калган, саклап
тоткан запаслары булгандыр, ђти
безнећ тормышка кызыгырлык
булгач,  без ул вакытта ђти кебек
њк ачтан интекмђгђнбез ђле. Со-
ћрак ачлык безне дђ читлђп
њтмђгђн. Њскђнбез, ђнинећ ты-
рышлыгы белђн ачтан њлмђгђн-

ты буларак, организмныћ
џђрбер књзђнђгендђ эшлђнђ.
СО ић соћыннан њпкђлђр аша
организмнан чыгарыла. Ђмма
њпкђлђргђ таба барганда ул бер-
никадђр вакыт кан составында
була, шул чакта кан тамырлары-
ныћ кићлеген табигый кљйлђњче
ролен њти, ягъни аларныћ тара-
юын тоткарлап тора.

Углекислый газ артериаль
канда сизелерлек кимегђндђ
кече кан тамырлары шактый та-
рая. Аларныћ тараюы тђн тукы-
малары џђм ђгъзалар аша кан
њтњен азайта џђм аларда ише-
мия китереп чыгара. Ђ ишемия-
нећ хроник рђвештђ саклануы
бу ђгъзаларныћ авырый башла-
вына сђбђп була. Дару эчњ бу
органнарны дђваламый, авыру-
ныћ сђбђбен бетерми, ђ бђлки
авыртуны вакытлыча баса гына.

 Табиблар арасында эзлђн-
њче, дђвалауныћ яћа ысулларын
кулланучы кешелђр дђ бар.
К.П.Бутейко, мђсђлђн, баш џђм
йљрђк авыруларын дђвалауныћ
яћа алымын куллана. Ђлеге
алым сулыш алуны берничђ ми-
нут буе туктатып торудан гый-
барђт. Бу очракта авырту кече
кан тамырларыныћ кићђюе
нђтиќђсендђ бетерелђ, чљнки
аларныћ кићђюе йљрђккђ
тљшкђн авырлыкныћ џђм кан
басымыныћ кимњенђ китерђ.

Бу очракта артериоллар ни
сђбђпле кићђя? Организмга бит
читтђн берни дђ кертелми.
Димђк, артериолларныћ тышча-
сына организм њзе эшлђп чыга-
ра торган матдђ тђэсир итђ. Бу
матдђ - углекислый газ. Сулыш
алуны (тљгђлрђге - њпкђлђрдђн
џава чыгаруны) тоткарлау арте-

риаль канда углекислый газныћ
артуына китерђ. Канда углекис-
лый газ књбђюгђ њк артериоллар
кићђя.

Кеше яшь чагында чагыш-
тырмача књп хђрђкђтлђнђ  џђм
аныћ сулыш алуы физиологик
нормаларга туры килђ. Лђкин
олыгая тљшкђч, стресслар џђм
аз хђрђкђтлђнњ аркасында аныћ
сулыш алу ешлыгы арта џђм 50-
60 яшьлђргђ ќиткђндђ инде
књпчелек кешелђрдђ нормадан
2-3 тапкыр артып китђ.
Њпкђлђрнећ артык еш сулавы
артериаль каннан углекислый
газныћ књплђп чыгарылуына
китерђ. Артериаль канда угле-
кислый газныћ гадђттђн тыш ки-
мње атериолларныћ даими
рђвештђ шактый тараеп торуы-
на китерђ џђм кислород белђн
туклыклы матдђлђрнећ ќитмђ-

ве сђбђпле ахыр чиктђ органнар
авырый башлый.

Канда углекислый газныћ
оптималь концентрациясен сак-
лау - бик књп авырулардан коты-
луныћ зарури шарты џђм берд-
ђнбер ысулы. Ђ моныћ љчен,
инде ђйтелгђнчђ, сулыш алуны
сирђгђйтергђ кирђк. Минем
уемча, Коръђн укыганда кулла-
ныла торган тђќвид кагыйдђл-
ђре нђкъ менђ шушы процесс-
ны тормышка ашыра да инде.
Коръђнне тђќвид кагыйдђлђре
белђн укучы кеше тирђн итеп
сулыш ала да, њпкђлђрендђге
џаваны аз-азлап чыгарып аять-
лђрне укый, тыны бетђр алдын-
нан туктап сулыш ала, аннары
тагын укып китђ. Ул укыган чак-
та сулышын гадђттђгедђн књпкђ
сирђгрђк ала, њпкђлђреннђн
џава чыгуны тоткарлый, шул

чакта аныћ артериаль канында
углекислый газ концентрациясе
арта, ђ углекислый газ, њз чира-
тында, кан тамырларыныћ тара-
юын кисђтђ, кислородныћ џђм
туклыклы матдђлђрнећ ќитђр-
лек књлђмдђ килњен џђм авыру
ђгъзаларныћ савыгуын тђэмин
итђ. Шућа књрђ Коръђнне
тђќвид кагыйдђлђрен кулла-
нып укуныћ безнећ љчен ни-
кадђр ђџђмиятле икђнен без
аћларга тиешбез. Џђм Аллаџныћ
бљек Китабын никадђр књбрђк
укысак, шулкадђр сђламђтрђк
булырбыз, иншђ Аллаџ.
Ђлбђттђ, тђќвид кагыйдђлђре-
нећ бњтђн хикмђте дђ бардыр.
Анысын Аллаџы Тђгалђ генђ
белђ.

Рђшит ФЂЙЗРАХМАН,
Мамадыш районы,

Ишкђй авылы

без.  Апайлар исђн тњгел инде. Ђни
њзе 1982 елда вафат булды. Гомер
буе ђтине кљтеп яшђде,  юклыгы
белђн килешђсе килмђде.  Бу хат-
ны њзенећ  дини китаплары, дога-
лары  арасында саклаган, кљнгђ
ничђ укыгандыр...  Ђнидђн соћ
Рђхилђ апайга књчкђн бу хат . Апай
Комыргуќа авылында яшђп њлде.
Безгђ апай  вафатыннан соћ,  узган
ел килде. Хат безнећ телдђ языл-

ТЂНГЂ ШИФАСЫ

маган, без аны укытыр љчен бик
књп кешегђ књрсђтеп карадык,
тљреклђр  дђ укый алмады,
гарђплђр дђ, инде укып булмас
дип уйлаган идек, књптђн тњгел
энекђшнећ дустыныћ хатыны, фђн
докторы ул, Казанда яши, укып
тђрќемђ итеп бирде. Хат борын-
гы гарђп телендђ язылган булган,
ул телне белњче ике генђ белгеч
калган, берсе - Казанда, икенчесе
Мђскђњдђ, ди. Исемен хђтерлђ-
мим инде,- дип туктап калды Данил
абый.

Хђтер кеше белђн бергђ њлђ,
ђ менђ Сђлђхетдин абыйныћ хаты
безне аяусыз елларныћ чынбар-
лыгына алып китђ. "Ђти бар дип
уйланмаган инде, эзлђнмђгђн дђ.
Шушы хат  килеп чыккач уйланды-
ра башлады. Аз сљйлђшкђн, надан
булмаган ђти. Язган хатын укыгач,
ђчлек књргђн дип ќђллђдем, тар-
тырына тђмђкесен дђ бирмђгђн-
нђр. Бу соћгы хаты ђтинећ, 1942

елныћ  мартында
язгандыр ул аны,
Марига кайтучыга
биреп ќибђргђн бу-
лырга тиеш. Госпи-
таль Муром
шђџђреннђн 80 км
ераклыкта урнаш-
кан булган, анысын
б е л е ш т е к ,
Мђскђњне утка то-

тарга тиешле 400 са-
молетныћ бер љлеше ђти

яткан госпиталь љстенђ бомба
ташлап киткђндер, дигђн фараз
бар. Арча районыныћ "Хђтер" ки-
табында бар ђтинећ исеме.
Књмелгђн урынын ачыклап бе-
терсђк, каберенђ дђ барып кай-
тырга исђп бар. Шулай гына бул-
са да књрешђсе килђ ђти белђн", -
ди Данил Сђлђхетдин улы. Кабул
булсын иде ул телђк.

 Сњрия МИНГАТИНА
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ЧЫН ТОРМЫШ
ТУЙДАН СОЋ БАШЛАНА

Ничђ яшендђ булса да, кайда укыса-эшлђсђ дђ, нинди
генђ дђрђќђлђргђ ирешсђ дђ, кеше гаилђ ќылысын той-
маса, тулы бђхетне татымый торгандыр, мљгаен. Бала-
чакта туган йорт ќылысын тоеп, ђти-ђни кочагында ќил-
давылдан имин яшђгђн кеше генђ, њсеп ќитеп, њзе ка-
бызган гаилђ учагын еллар дђвамында саклап яшђргђ
тырышачак.

Бђхетле џђм нык гаилђнећ
нигезе - ђлбђттђ, никах. Бњгенге
кљндђ кайбер яшьлђребез никах-
ныћ ђџђмиятен аћлап бетерми.
"Гражданский брак" бик популяр-
лашып китте. "Берђр ел бергђ
яшђп карыйк та, никахны аннары
укытырбыз. Яшђп китђ алмасак, та-
ралышырбыз", - дип фикер
йљртђлђр. Аллаџы Тђгалђнећ ка-
нуннарын инкарь итеп башланган
гаилђ тормышы берничек тђ
бђхетле була алмый.

Бу, ђлбђттђ, ислам динендђ-
ге яшьлђргђ кагылмый, лђкин
алар арасында  соћгы елларда
яшерен никахлар кић таралыш
алды. Ђбњ Хђнифђ мђзџђбендђ
вђлинећ ризалыгы фарыз тњгел,
дигђн фикергђ таянып эш итђлђр.
Ике шаџит табалар да, ђти-ђнигђ
ђйтмичђ генђ  никах укыталар. Ђ
бит никахныћ асылы ић беренче
чиратта Аллаџ Раббыбыз каршын-
да, аннары барлык кешелђргђ "без
бергђ" дип игълан итњдђн гый-

барђт. "Никах" џђм "яшерен" дигђн
сњзлђр, гомумђн, янђшђ тора ал-
мый шул, ђти-ђни фатихасыннан
башка корылган гаилђ тиздђн
чђлпђрђмђ килђ.

Књп ђкиятлђр "љч кљн гљр-
лђтеп туй иткђннђр, шуныћ белђн
ђкият тђ беткђн" дип тђмамлана.
Чыннан да, шаулатып никах-туй-
ларны њткђреп ќибђргђннђн соћ
ђкият бетеп, чын хикђят башлана.
Гел ђкияттђге кебек матур итеп
кенђ яшђрбез дип хыялланган
яшьлђр шушы "хикђят"кђ ђзер
тњгел. Статистика буенча, бњген
љйлђнешкђн парларныћ 80%ка
якыны аерылыша. Ић тљп сђбђп
холыклар  туры килмђњ белђн
аћлатыла.  Аныћ 100% туры килње
мљмкин дђ тњгел юкса.

Бђхетле гаилђнећ тагын бер
сере - бер-берећне ничек бар шу-
лай кабул итњ. Гаилђ тормышын
алып барганда  сабырлык џђм
гафу итђ белњ дђ бик кирђк. Дњрт
аяклы ат та абынган кебек џђркем

хаталана, ялгыша, беркем дђ ким-
челеклђрдђн пакь тњгел: уйланыл-
маган, кирђкмђс сњзлђр дђ ђйтелђ,
ялгыш гамђллђр дђ кылына. Тор-
мыш гел без уйлаганча гына бар-
мый шул: сљенеч-шатлыкларны
кљтелмђгђн борчу-хђсрђт алыш-
тыра. Менђ шул вакытта гаилђ сы-
нала башлый. Килгђн авырлыклар-
ны сабырлык белђн, бер-берећђ
булган хљрмђтне югалтмый њт-
кђреп ќибђргђндђ генђ гаилђне
саклап калып була.

Ислам дине безгђ бђхетле
џђм ышанычлы гаилђ кору серлђ-

ИР БЕЛЂН ХАТЫН ТАЛАКТАН СОЋ
КАБАТ КУШЫЛА АЛАМЫ?

СОРАУ. Ир кеше хатынына љч тапкыр "талак" дип ђйтсђ,
аннан соћ бер ел вакыт аралыгында икесе дђ яћа гаилђ кор-
маган булса, алар яћадан бергђ яши башлый аламы?

ЌАВАП. Хђнђфи мђзџђбе буенча, талактан соћ хатын-кыз ни-
кадђр вакыт њтњенђ карамастан, башка беркемгђ дђ кияњгђ чыкма-
ган булса, аћа њзенећ элекке ире белђн кабаттан бергђ яши баш-
лау тыела. Коръђни-Кђримдђ ђйтелгђн: "Ђгђр берђњ хатынын љч
мђртђбђ талак кылса, ул хатын, икенче иргђ никахланып аннан
аерылганчыга чаклы, беренче иренђ хђлђл булмас" ("Ђл-Бђкара",
230 нчы аять).

Мљфти Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИННЫЋ ќаваплары
"Шура" журналыныћ 8 нче саныннан алынды

СОРАУ. Аллаџы Тђгалђ ха-
тын-кызны бу дљньяда авырга
уза, бала таба џђм бала тђрби-
яли торган зат итеп яралткан. Ђ
ќђннђттђ авырга узу, бала
табу, аларны њстерњ булачак-
мы?

ЌАВАП. "Ђд-Дњррел-
Мохтђр" џђм "Ђн-Никах" китапла-
рында болай диелгђн: "Безнећ
љчен никах белђн иманнан тыш
гыйбадђт юк. Алар Адђм галђйџ-
иссђллђм заманыннан башлап
бњгенгђчђ килгђн џђм ќђннђттђ
дђ дђвам итђчђк".

Ђ "Рђддел-Мохтђр" китабын-
да Бине Габидин бу теманы
тњбђндђгечђ аћлата: "Аныћ сњзе

ЌЂННЂТТЂ АВЫРГА УЗУ,
БАЛА ТАБУ БУЛАЧАКМЫ?

(ягъни Дњррел-Мохтђрдђн: без-
нећ љчен башка гыйбадђт юк):
Бине Нљќђймнећ "Ђл-Ашбахван-
Нђзаир" китабында да шулай дип
ђйтелгђн, лђкин бу сњзлђр
бђхђсле. Чљнки никах - фани
дљнья љчен гыйбадђт, ул мљсел-
маннарныћ саны артуга китерђ
џђм пакьлек (зинадан тыелу) џ.б.
билгесе булып тора, ђ болар
ќђннђттђ юк.

Хђдистђ китерелђ: "Ќђннђт
ђџеллђре љчен балалар (аларныћ
тууы) булмас.

Икенче бер хђдистђ исђ:
"Ђгђр мљэмин ќђннђттђ бала
телђсђ - авырга узу, бала табу џђм
аныћ њсње бер сђгатьтђ булачак",

БАЛАНЫ АНА КАРЫНЫНДА ЧАКТА УК
ТЂРБИЯЛИ БАШЛАРГА КИРЂК

- диелђ.
Бу яхшырак, чљнки имам

Тирмизи бу хђдисне хђсђн-гариб
дђрђќђсенђ ия ди. Ќђннђттђ зи-
кер џђм шљкер дђ бу дљньядагы-
дан књбрђк, чљнки Аллаџы колы-
ныћ ќђннђттђге халђте - туктау-
сыз, армыйча, кљне-тљне тђсбих
ђйткђн фђрештђлђрнећ халђте
кебек булачак.

Нђтиќђдђ гыйбадђтнећ бу
тљре ќђннђттђ тђклиф (йљклђн-
гђн бурыч) булып тормаячак,
бђлки табигый хаќђт булачак;
чљнки Аллаџыга хезмђт итњ ул -
лђззђтле џђм лаек гамђл џђм бо-
лар Аћа якынайган саен арта гына
бара.

рен тулысынча ачып бирђ. Коръђн
аятьлђрендђ, Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђм хђдис-
лђрендђ ир џђм хатынныћ  вази-
фалары ачык књрсђтелгђн. Ир -
гаилђ башлыгы, гаилђне барлык
кирђк-ярак белђн тђэмин итњ, ха-
тынын хљрмђтлђњ, яклау, аныћ на-
мусын џђм сђламђтлеген саклау,
балаларны тђрбиялђњдђ катнашу
- аныћ бурычы. "Ир - баш, хатын -
муен" дип ђйтђ  безнећ халкыбыз.
Муен кая борса, баш шунда карый.
Шућа да хатын акыллы, зирђк,
яхшы кићђшче булырга тиеш. Ул

гаилђ тормышын кљйлђп торучы,
аћа дљрес юнђлеш бирњче.  Хатын-
кыз љстендэ бик зур ќаваплылык
ята, беренчедђн, ул гаилђнећ рухи
тотрыклылыгы љчен ќавап бирсђ,
икенчедђн, љйдђге тавык та
чњплђп бетерђ алмаслык эшлђр
аныћ љстендђ, гђрчђ шђригать бу-
енча бу  турыдан-туры анын вази-
фасы булмаса да.

... Балачагымны искђ алуга
тђрђз тљплђрен тутырып њскђн
гљллђр, ђни кулы белђн пеше-
релгђн табын тулы тђмле ризык-
лар књз алдына килђ. Ђнилђребез,
ђбилђребез кебек без дђ гаилђ-
безгђ бар књћел ќылыбызны би-
реп яши алсак иде. Безнећ гомер
сикђлтђле озын юлны хђтерлђтђ.
Йљрђгебез мђхђббђт белђн тулы
булса гына шушы юлны матур итеп
њтђ алырбыз. Ић беренче чиратта,
Раббыбыз Аллаџы Тђгалђгђ џђм
Расњлебез Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђмгђ карата яра-
ту, аннары газиз ђти-ђнилђребез-
не, сайлап алган парыбызны, њзе-
без тудырган балаларыбызны,
якыннарыбызны ярату, хљрмђт
итњ тиешле. Шулай булганда гына
тормыш сынауларын тиешенчђ
њтеп, ике дљнья бђхетенђ ирешђ
алырбыз, иншђ Аллаџ.

Айгљл ШАКИРОВА,
Казан

Бала ата белђн анага Аллаџы
Тђгалђ трафыннан бирелгђн ђманђт.
Шушы бђџалђп бетергесез бњлђк белђн
бергђ аларга бала тђрбиясенђ карата
бурычлар да йљклђнђ. Бу эш ана кары-
нында чакта ук башлана:

1) ир белђн хатын никахта булырга
тиеш;

2) ата белђн ана хђлђл ризык белђн
генђ тукланырга тиеш.

Бик тђкъва ир белђн хатынныћ ќиде
яшьлек бик тђ тђрбиясез уллары булган.
Урамга чыккач, ул бљтен кешегђ зарар ки-
тереп йљри икђн. Болар яши торган авыл
корылыклы ќирдђ урнашканлыктан, ха-

лык суны ерактан арба белђн балчык
чњлмђклђрдђ алып кайта торган була. Ђ
теге малай шул чњлмђклђрне таш бђреп ва-
тып йљри ди. Тђкъва ата-ананы борчымас-
ка тырышсалар да, су ташучыларныћ са-
бырлыгы бетђ, кљннђрдђн бер кљнне алар,
малайныћ ђтисенђ килеп, барын да сљйлђп
бирђлђр. Ата кеше тыћлап бетергђч, алар-
дан улы љчен гафу њтенђ. Аннары љенђ кай-
тып, хатынына су ташучыларныћ зарларын
сљйлђп бирђ џђм болай ди: "Мин њземнећ
кайчан да булса хђрам ризык ашаганым-
ны хтерлђмим, син дђ исећђ тљшереп кара
ђле, без ниндидер ялгышлык эшлђмђдек
микђн?" Икенче кљнне иртђн хатыны ирен

уятып: "Исемђ тљште! Йљкле чагымда мин
књршелђргђ кергђч, диварларына эленгђн
грушаларга књзем тљште дђ, кызыгып бер-
сен тишеп, суын эчкђн идем". "Улыбызныћ
тђрбиясезлегенећ сђбђбе менђ шушы бу-
лырга мљмкин. Хђзер њк барып књршедђн
гафу њтен", - ди ире. Хатын књршесенђ ке-
реп оялып кына булган хђлне сљйлђп бирђ.
Књрше хатыны аны кичерђ. Шуннан соћ ма-
лайныћ холкы да яхшы якка њзгђреп китђ.

Бала туганнан соћ:
1) балага матур исем кушарга кирђк;
2) ана баласын имезгђндђ бисмиллђ

ђйтергђ џђм тђџарђтле булырга тиеш.
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СЊРИЯ, ЛИВИЯ, ЙЂМЂН:
ХЂЛЛЂРЕ ШАКТЫЙ ЯМАН

Бђшђр Ђсђдкђ мљнђсђбђте ућай
якка шактый њзгђргђн. Ђл-Бутый
нђкъ менђ дђњлђтне берлђштер-
њнећ мљџимлеген, халык сайлап
куйган кешелђргђ буйсыну кир-
ђклеген ђйтеп килгђн иде.
Бђшђр - халык тарафыннан сай-
ланып куелган илбашы бит.

- Сњриядђ хљкњмђт гаскђр-
лђренђ џђм Ђсђдне яклаучы
Иран хђрбилђренђ хђлифђлек
корырга чакыручы ИГИЛ кар-
шы торамы?

- Хђзерге вакытта Сњриянећ
40 процент ќире оппозиция,
ягъни ИГИЛ тарафдарлары ку-
лында. Бер караганда, кырык ди-
гђне шактый зур књренсђ дђ, тљп
сђнђгать њзђге булган шђџђрлђр
Ђсђд карамагында. 40 процент-
ныћ шактый љлеше - чњлле
ќирлђр. Дљрес, хђзер хљкњмђт
гаскђрлђре Галеб (Алеппо), Хомс
шђџђрлђрен азат итеп килђ.

- Иран тарафы, Россия дђ
Ђсђдне яклый дип белђбез.

- Ђлбђттђ, Россия аны як-
лый. Якын Кљнчыгышта хђзер
безнећ башка союздаш иллђр
калмады диярлек. Согуд Гарђб-
станы, Катар, Књвђйт кебек иллђр
- Америка, Европа тарафдарла-
ры, аларга икътисадый яктан ты-
гыз бђйле. СССР вакытында
Кљнчыгыш иллђрендђ тђэсире-
без кљчле иде. Мисыр, Сњрия,
Ливия белђн дђ тыгыз хезмђттђ-
шлек иткђнбез. Ливияне бик
ќићел генђ бирдек. Нђтиќђдђ,
Муаммар Каддафины вђхши-
лђрчђ њтерделђр. Ливия мисалы
Россиягђ зур сабак булды, шућа
књрђ ул Сњриядђ њз дигђнендђ
нык торды. Дљрес, хђллђр бары-
бер шактый катлаулы. Ђйтик,
Тљркия баштан ук Ђсђдкђ нык
каршы булды. Хђзер дђ аны ярат-
мый. Шул ук вакытта ИГИЛныћ
ќићеп чыгып, њз чигендђ ради-
кал ислам дђњлђте коруына риза
булмаячак.

Гыйракта џђм аныћ кебек

кљчсезлђнеп барган илдђ - Сњри-
янећ бер љлешендђ ИГИЛ њз мак-
сатын тормышка ашырмакчы. Ни
дђрђќђдђ дљрестер, ИГИЛны
АКШ проекты дип тђ ђйтђлђр.
АКШка Кљнчыгыш иллђрендђге
вђзгыятьне какшату, њз йогынты-
сын кићђйтњ бик мљџим. Ђмма
хђзер ИГИЛ, бђйдђн ычкынып,
куркыныч бер кљчкђ ђйлђнде.

- Йђмђндђ дђ хђллђр ты-
ныч тњгел бит ђле. Илнећ икегђ
бњленњ куркынычы бар, хђтта
Йђмђн љчен Согудия белђн
Иран арасында сугыш чыгуы
бар, дилђр...

- Ђйе, Йђмђндђ гражданнар
сугышы башланып китте. Шуны-
сы да куркыныч: Согудиянећ
инде књптђн башка иллђрне бом-
бага тотканы юк иде. Йђмђндђ,
књршесендђ корал куллана баш-
лады. Чынлап та, согудиялелђр
Йђмђн хљкњмђте башына ши-
гыйлђр килњ ихтималына бик
ќитди карый.  Йђмђндђ барган
процесслар, чынлап та, бик кур-
кыныч. Анда бик нык кораллан-
ган кабилђлђр бар. Ливиядђ дђ
шундый кабилђлђр шактый.
Аларны бары тик Каддафи генђ
тотып, тыеп тора ала иде. Ливи-
ядђ барган гражданнар сугышы
кабилђлђр арасындагы катлаулы
мљнђсђбђтлђргђ дђ бђйле.

Кыскасы, Йђмђндђ согудия-
лелђр белђн иранлыларныћ

мђнфђгатьлђре кисешђ.
Йђмђн стратегик яктан
бик яхшы урында, бугаз-
да урнашкан. Ђлеге бу-
газ аша Согудиянећ
бљтен корабы йљри. Со-
гудиялелђр шушы љлеш-
не элђктереп калмакчы,
ахры. Азагы хђерле бул-
сын: андагы хђллђр ка-
билђлђр сугышына ђве-
релеп китђргђ мљмкин.
Алай нык коралланган
кабилђлђр башка бер
ќирдђ дђ юк, дилђр.

Рђшит МИНЏАЌ,
"Ватаным Татарстан"

 Йђмђн Ќљмџњрияте  Кљньяк-Кљнбатыш
Азиядђ, Гарђп ярымутравыныћ кљньягында ур-
нашкан дђњлђт. Якын Кљнчыгышныћ бер љлеше
булып тора, Оман џђм Согуд Гарђбстаны белђн
чиктђш. Чиклђрен Кызыл дићгез џђм Гарђп дић-
гезе юа. Башкаласы Сђнга шђџђре дљньяныћ ић
борынгы  шђџђрлђреннђн  санала .  Бњгенге
Йђмђн - Тљньяк џђм Кљньяк Йђмђн дђњлђтлђре-
нећ  берлђшњеннђн  килеп  чыккан .  Тљньяк
Йђмђн 1918 елда ук Госманлы империясеннђн
бђйсезлек ала, ђ Кљньяк Йђмђннђн исђ инг-
лизлђр1967 елда гына китђ. Йђмђндђ 20 мил-

Тљрек фотографы фотога
тљшергђн ђлеге 4 яшьлек сњри-
яле кыз бала берничђ сђгать
эчендђ бљтен дљньяда танылу
алды. Ул фотограф кулындагы
камераны корал дип белеп би-
релергђ уйлаган. Фотокоррес-
пондент Осман Саджирли бала-
ныћ мондый реакциясеннђн
тђмам югалып калган. "Ул бик
курыккан иде, минем эре лин-
залы объективны књрњгђ ирен-
нђрен кысып кулларын љскђ
књтђрде. Гадђттђ бит камераны
књргђн балалар оялалар, йљге-
реп китеп баралар яисђ
кљлђлђр", - ди Осман. Кораллы кешене књрњгђ њзећне ничек тотар-
га љйрђнгђн бу 4 яшьлек баланыћ нилђр кичергђнен чамалавы
кыен тњгел.

Фото Атмех дип аталган качаклар лагеренда тљшерелгђн.

4 яшьлек кыз бала
интернетны "шартлатты"

Качаклар Европада сыену
урыны эзли

Сњрия џђм Гыйракта барган кораллы бђрелешлђр аркасында
миллионлаган кеше чит иллђрдђ сыену урыны эзлђргђ мђќбњр.
БМО Югары комиссарыныћ качаклар эшлђре буенча идарђсе
хђбђр иткђнчђ, узган ел гына да тыныч иллђргђ књченергђ телђп
866 000 гариза кергђн. Бу сан Босния сугышыныћ башлангыч чо-
рындагыга караганда 45% ка књбрђк. Югары комиссар постын бил-
ђњче Антонио Гутерреш Еврокомиссиягђ визитыннан соћ болай
дип белдергђн: "Европаныћ качакларга куркынычсыз шартларда
књчеп урнашуны тђкъдим итње мљџим". Бу Сњрия џђм Гыйрак ка-
чакларын торак белђн тђэмин итњ, аларга гуманитар ярдђм књрсђтњ,
виза кагыйдђлђрен йомшарту дигђнне аћлата.

лион кеше яши, шуларныћ яртысы - 15 яшен дђ
тутырмаган балалар. Халыкныћ 99 проценты
мљселманнар. Йђмђн ќире берничђ климатик
зонадан тора. Дићгез ярларын биек тау сырт-
лары ђйлђндереп алган, ярымутрауныћ су чы-
ганакларына бай, ић ућдырышлы ќирлђре
Йђмђнгђ туры килђ.

Сђнгадагы зур мђчет ислам дљньясындагы ић
мљџим гыйбадђтханђлђрнећ берсе. Уд Мљхђммђд
Пђйгамбђр саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм зама-
нында тљзелгђн, ислам тарихындагы љченче
мђчет.

***

Дин тотучылар кайсы
илдђ књбрђк?

Ќир йљзен-
дђ яшђњче ха-
лыкныћ љчтђн
икесе њзен дини
дип саный икђн.
Газета.ру њткђр-
гђн тикше-
ренњлђрдђ 65
илдђн барлыгы
64 000 гђ якын
кеше катнашкан.
Нђтиќђдђ Тай-
ланд – ић дини
ил булып чык-
кан, андагы халыкныћ 94% “динне тотам” дип ќавап биргђн, 1%
исђ њзлђрен дђџрилђр дип белдергђн. Рейтингныћ икенче баскы-
чын 93% тавыш ќыйган Ђрмђнстан, Бангладеш, Грузия џђм Марок-
ко били. Ђ менђ Нидерландта дин тотучылар барлык халыкныћ ни-
бары 26% ын, Чехиядђ - 23%, Япониядђ - 13%, Швециядђ - 19% џђм
Кытайда 7% ны гына тђшкил итђ икђн.

Сораштыруда катнашучы россиялелђрнећ исђ 70% ы њзен
дини дип саный, 18% ы дин тотмый, ђ дђџрилђр 5% ны тђшкил итђ.

Ислам дљньясы тыныч
тњгел. Ђллђ инде, кайберђњ-
лђр расларга тырышканча,
шеш тулып тишелгђн дђ, ха-
лык шућа ярсый. Ђллђ читтђн
болгатырга телђњчелђр књп.
Сњриядђ, Ливиядђ џаман
књптђн кљтелгђн тынычлык
урнашмавы, Йђмђндђ кан ко-
ела башлавы књћелсез фараз-
лар тудыра.

Март ахырында мљфти Ка-
мил хђзрђт Сђмигуллин ќитђк-
челегендђге ТР Диния нђзарђте
делегациясе Сњрия башкаласы
Дђмђшкъ шђџђрендђ, мђшџњр
мљселман галиме Мљхђммђт
Сђет Рамазан ђл-Бутыйныћ фа-
ќигале њлеменђ ике ел тулу
ућаеннан уздырылган ќыелыш-
та булып, байтак кына дђњлђт
џђм дин ђџеллђре белђн књре-
шеп кайтты. Форсаттан файдала-
нып, делегация ђгъзасы, мљфти
урынбасары, РИИ ректоры,
сђясђт фђннђре докторы Рђ-
фикъ Мљхђммђтшинга мљрђ-
ќђгать итеп, мљселман иллђ-
рендђ барган хђл-вакыйгаларга
аћлатма бирњен сорадык.

- Ике ел элек Рамазан ђл-Бу-
тыйны Дђмђшкъта, "Иман" дигђн
мђчеттђ, шђкертлђренђ сабак
биргђн вакытта, бер ќаџил ке-
реп, шартлатып њтерђ. Шул ва-
кытта њзе белђн бергђ ић укы-
мышлы, яраткан илле љч шђкер-
те дђ шђџит китђ. Безне шул
хђзрђткђ багышланган халыкара
ќыелышка чакырдылар. Сњри-
ядђ хђллђр шактый катлаулы.
Дљрес, ике ел элек булган хђллђр
белђн чагыштырганда вазгыять
тамырдан њзгђргђн. Илдђ
берлђшњ омтылышы кљчђйгђн.
Элек оппозиция бик кљчле,
Бђшђр Ђсђдкђ мљнђсђбђт шак-
тый тискђре иде. Бу гаќђп тђ
тњгел: аны сектант дип ис-
ђплилђр, шигыйлђргђ караучы
галђвилђрдђн саныйлар иде.
Мђгълњм ки, галђвил-
ђрнећ исламга мљнђ-
сђбђте ућай тњгел
дигђн караш кић та-
ралган. Шућа књрђ
илдђ кан коела башла-
гач, дин ђџеллђре, зы-
ялылар арасында
Ђсђдне яратып бетер-
мђњчелђр књбђйгђн
иде. Ђмма граждан-
нар сугышы бары-
шында оппозициядђ-
ге кљчлђрнећ Сњрияне
таркатырга тырышуы
ачык књренде. Инде
бњген ил халкыныћ
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НАМАЗ  ВАКЫТЛАРЫ

ТР МДН "ТАТАР СЊЗЕ" МОБИЛЬ
КУШЫМТАСЫН ТЂКЪДИМ ИТЂ

Аndroid љчен  "Татар"
сњзе" дип аталган махсус
мобиль кушымта эшли
башлады. ТР МДН тара-
фыннан эшлђнгђн бу ку-
шымта кулланучыларын
иске татар сњзлђре белђн
таныштыра. Џђркљн авто-
матик рђвештђ сезнећ те-
лефоныгызга яћа сњз килђ
џђм аћа кыскача аћлатма
бирелђ, Коръђн џђм
хђдислђрдђ кулланылы-

шы књрсђтелђ. Шунысы мљџим, кушымта телефон интернет челтђ-
ренђ тоташмаганда да эшли. Аны сез "Play Маркет"та таба аласыз.
Якын арада мобиль кушымта IOS љчен дђ барлыкка килђчђк.

Књптђн тњгел дљнья
књргђн китапларныћ
берсе "КЛАССИЧЕСКОЕ
ИСЛАМСКОЕ СЕМЕЙ-
НОЕ ПРАВО" ("Ислам ди-
нендђ гаилђ хокукы ни-
гезлђре") дип атала. Ки-
тап авторы - тарих
фђннђре кандидаты, ТР
МДНнећ Голђмалар шу-
расы ђгъзасы, Казан ислам инсти-
туты проректоры Рљстђм Нурга-
лиев. Китапныћ татар телендђге-
се дђ басмага ђзерлђнђ.

Ђлеге хезмђттђ гаилђ
мљнђсђбђтлђренећ барлык якла-
ры искђ алынган, материалны ях-
шырак аћлау љчен мисаллар ките-
релгђн, абруйлы мљселман
тђгълиматы мђктђплђре џђм зур
галимнђр фикерлђре файдала-
нылган. "Гаилђ хокукы - мљселман
хокукыныћ ић ђџђмиятле бњлекл-
ђреннђн берсе, ул хђлђл ќе-
фетлђр, балалар, шулай ук гаилђ-
нећ бњтђн ђгъзалары арасында
шђхси џђм милек мљнђ-
сђбђтлђрен тђртипкђ китерђ.
Ђлеге бњлекне љйрђнњнећ ђџђми-
ятен баш миенђ операция ясаучы
нейрохирург эшчђнлеге белђн ча-
гыштырып була: табиб хатасы ар-
касында авыру њлмђсђ дђ, мђћгегђ
инвалид булып калырга мљмкин.
Монда да шулай ук: хаталы фи-
керлђњ яки ђлеге бњлекне белмђњ
безне рухи яктан њтермђсђ дђ,
гаилђ мљнђсђбђтлђре љлкђсендђ-

"ХУЗУР"
НЂШРИЯТ ЙОРТЫ

ТЂКЪДИМ ИТЂ
ге ић гади нђрсђлђрне белмђњ ар-
касында ясала торган хата
њзгђртеп булмаслык нђтиќђлђргђ
китерергђ мљмкин", - диелђ китап-
та.

Китап кић даирђ уку-
чыларга - мљселман уку
йортлары мљгаллимнђре
џђм студентлары, мљсел-
ман кануннары буенча
яшђргђ телђњчелђр џђм
исламда гаилђ хокукы
белђн танышырга телђњ-
челђр љчен тђгаенлђнгђн.
Уку ђсбабы аћлаешлы тел
белђн язылган, кулланыл-

ган дини терминнарга љстђмђ
аћлатма бирелгђн.

 "ХИДЖАБ" ("ХИ-
ЌАП") дип аталган ки-
тапныћ авторы -Эльвира
Садретдинова. Китапка
тљрле миллђт, дин
вђкиллђренећ хиќап ту-
рындагы фикерлђре
тупланган. Шулай ук књп
кенђ хатын-кызлар
њзлђренећ хиќап
бђйлђњ тарихлары белђн уртакла-
ша. Хиќап бђйлђњгђ карата хоку-
кый, дини, фђлсђфи фикерлђр ки-
терелђ, медицина  књзлегеннђн
мисаллар урын алган.

"ШУРА" альманахы-
ныћ 8 нче санында таныл-
ган дин ђџеллђренећ вђ-
газьлђре, хђнђфи
мђзџђбе љйрђтњлђренђ
багышланган язмалар,
мљфти фђтвалары, дини
сорау-ќаваплар урын ал-
ган. Шулай ук тљрле дини
чаралар ућаеннан языл-
ган публицистик матери-

аллар бар. Танылган татар дин га-
лимнђре Садыйк Иманколый, Ри-
заэддин Фђхретдинов эшчђнлек-
лђре белђн танышырга мљмкин.
Намазга кагылышлы хђдислђр,
кљн дђ укыла торган догалар, на-
маз вакытлары урнаштырылган.
Шулай ук "Ђмђли" китабыныћ
1913 елны Казанда нђшер ителгђн
нљсхђсенећ фотокњчермђсе бас-
тырылган. Бу ђсђр шигъри юллар
белђн язылган џђм безне Имам
Ђбњ Мансур Мђтуриди гакыйдђсе
белђн таныштыра. "Ђмђли" кита-
быныћ авторы - Фирганђ љлкђсе
Ош шђџђрендђ туган мђшџњр га-
лим Сираќеддин Габделхђсђн

Гали бин Госман ђл-Оши
(џиќри 569 ел). Кыска
гына вакыт эчендђ
хђнђфилђр арасында бу
ђсђр мђшџњрлек ала џђм
хђзерге кљндђ дђ ул
Хђнђфи мђзџђбе мђд-
рђсђлђрендђ љйрђнелђ.
Татар мђдрђсђлђрендђ бу
китап уку-укыту програм-
масына кертелгђн џђм та-

нылган галим Шђйхелислам ђл-
Хђмиди тарафыннан татар теленђ
дђ тђрќемђ ителгђн.

"Хузур" нђшрият
йорты чыгарган китап-
ларны Казан шђџђре,
Лобачевский урамы, 6
нчы йорт адресы буенча
урнашкан махсус ки-
беттђн, шулай ук нђшри-
ят йортыныћ Hu-
zurshop.ru интернет-ки-
бетендђ сатып алырга
була.

Хаќ сђфђре бђялђре тљште

"Эконом" программасыныћ
бђясе - 3600$.

"ДУМ РТ ХАДЖ"ныћ "Эконом"
программасы тњбђндђгелђрне њз
эченђ ала:

1) хаќ гамђллђрен хђнђфи
мђзџђбе буенча башкару;

2) укулар оештыру;
3) Мђккђ шђџђрендђ Ђл-

Хђрам мђчетеннђн љч километ-
рга кадђр аралыкта яшђњне тђэ-

мин итњ;
4) сђфђрнећ дђвамлылыгы

20-25 кљн;
5) Мђдинђ шђџђрендђ 2

кљннђн књбрђк яшђњ;
6) медицина иминияте; берен-

че медицина ярдђме џђрвакыт ха-
ќилар белђн янђшђ;

7) 4-10 кешелек кунакханђ
бњлмђлђре;

8) Мђдинђ џђм Мђккђ кунак-

ханђлђрендђ кљненђ ике тапкыр
туклану;

9) Мина џђм Гарђфђ њзђнлек-
лђрендђ туклану;

10) кунакханђдђ Согуд Гарђ-
бстаны Корольлеге Хаќ мини-
стрлыгы стандартларына туры
килгђн санузел;

11) џђр тљркемдђ ќитђкче;
12) Согуд Гарђбстаны Король-

легендђ транспорт чаралары
белђн тулысынча тђэмин ителеш;

13) Мђккђ шђџђрендђге ку-
накханђдђ чђй, каџвђ тђњлек дђва-
мында;

14) 5 литр зђмзђм суы;
15) хаќи комплекты: ђдђби-

ят, зур џђм кечкенђ сумка, иссез

"ДУМ РТ ХАДЖ" доллар бђясе арту сђбђпле килеп чык-
кан кризиска каршы чаралар књрђ. Татарстан мљселман-
нары Диния нђзарђте, хаќ оешмасы Согуд Гарђбстаны Ко-
рольлеге вђкиллђре белђн килешеп, изге сђфђр бђялђрен
тљшерњгђ иреште. Нђтиќђдђ "Эконом" џђм "Тизлђтелгђн"
программалары тђкъдим ителђ.

сабын;
16) корбан чалу;
17) ир-атлар љчен ихрам;
18) Согуд Гарђбстаны Король-

легенећ ќирле SIM-карталары;
19) Истђлек бњлђклђре: DVD-

диск џђм фото-видеоматериаллар.
"Тизлђтелгђн" программаныћ

бђясе - 4300$. "Эконом"нан тљп
аермалыклар:

- Мђккђдђ - 11, Мђдинђдђ 2
кљннђн књбрђк яшђњ;

- яхшыртылган туклану;
- сувенирлар.
"ДУМ РТ ХАДЖ" хезмђткђр-

лђре белђн тњбђндђге телефон
аша элемтђгђ керергђ џђм про-
граммалар хакында тулырак
мђгълњмат алырга мљмкин: +7
(843) 524-92-10.

Адресы: 420021, Казан
шђџђре, Габдулла Тукай урамы,
3 нче йорт.
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