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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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БОЛГАРНЫ  ЗИЯРЂТ  КЫЛУ
ШЂРИГАТЬКЂ  ТУРЫ  КИЛЂМЕ?

1989 елда болгар
б а б а л а р ы бы з н ы ћ
рђсми рђвештђ ислам
динен кабул итњлђренђ
1100 ел тулуы тантана-
лы рђвештђ билгелђп
њтелде. Шул кљннђрдђн
башлап Идел буе Болгар
дђњлђтенећ башкаласы
булган Болгар шђџђрен
торгызу буенча бик зур
эшлђр башкарылды.
Ќђй кљннђрендђ Бол-
гар ќирлђрен, сахабђл-
ђрнећ ќђсђдлђре
ќирлђнгђн мљкатдђс
урыннарны мљселман-
нар хђзер књплђп зи-
ярђт итђ.

Ђйтергђ кирђк, башта Бол-
гар шђџђрен зиярђт кылучылар
бик књп тњгел иде.  Лђкин бераз
вакыт њткђч, аеруча бу чараны
оештыруга мљселманнарныћ
Њзђк диния нђзарђтеннђн тыш
Татарстан Республикасы мљсел-
маннары Диния нђзарђте џђм
Бљтендљнья татар конгрессы да
ќђлеп ителђ башлагач, зиярђт
кылырга килгђн мљселманнар-
ныћ саны књпкђ артты.

Билгеле ки, республикабыз-
да хљрмђт књрсђтелергђ џђм зи-
ярђт кылынырга лаеклы булган
мђртђбђле урыннар бик књп:
бездђ табигыйннар, тђбгы-таби-
гыйннар, ђњлиялђр ќирлђнгђн
урыннар бар. Белгђнегезчђ, таби-
гыйннар – сахабђлђрдђн соћ
килгђн, алардан љйрђнгђн, алар-
ныћ эшлђрен дђвам иткђн буын.
Болгар чоры рухи мђдђнияте

џђйкђллђре Билђрдђ, Ђтрђчтђ
(Тђтеш районына карый), Алабу-
гада, Балык Бистђсе районында
џђм башка урыннарда сакланып
калган. Кызганыч, дђџрилекнећ
каџђрле елларында хакимият зи-
ярђт кылуны тыя џђм ђлеге йола-
ны њтђгђн мљселманнарны эзђр-
лекли. Шућа књрђ безнећ борын-
гы бу йолабыз џђм аны тиешенчђ

«Рамазан –
љммђтемнећ ае»
18 июньдђ кояш баюга мљбарђк

рамазан аена аяк басабыз.
17 июль – шђњвђл аеныћ беренче

кљнендђ мљселманнар ић зур  ике  бђйрђмебезнећ
берсен – Ураза гаетен билгелђп њтђчђк
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башкару тђртиплђре онытыла
тљшкђн. Књплђребез зиярђт кылу-
ныћ ђхлакый кагыйдђлђре белђн
таныш тњгел. Кайбер мљселман-
нарныћ зиярђт кылу тђртиплђре
буенча анык сораулары килеп
туа. Бу язмада зиярђт кылу буен-
ча килеп туган сорауларга ќавап-
лар табарга тырышырбыз.

(Ахыры 6-7 нче битлђрдђ.)

“Белегез, батырлар
Ватанга хезмђт

итте!”11
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ТАТАРСТАН МЉФТИЕ
МАТУРИДИ ДИНИ МЂКТЂБЕНЂ

БАГЫШЛАНГАН
СИМПОЗИУМДА КАТНАШТЫ

Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт барлык катнашучылар-
ны сђламлђп, бљек галим Ђбњ
Мансур ђл-Матуриди калдыр-
ган рухи мирасны љйрђнњ
мљџимлеге хакында ђйтте. Ул
Идел буе мљселманнарыныћ
имам Матуриди мђктђбе,
хђнђфи мђзџђбе љйрђтњлђренђ
таянулары хакында сљйлђде.
“Мљселман дине белгече џђм
татар тарихчысы Морад Рђмзи
гарђп телендђ язылган “Тђлфик
ђл ђхбђр вђ тђлких ђл ђсђр фи-
вђкаи Казан вђ Болгар вђ
мњлњкат татар” (“Казан, Болгар
вакыйгалары џђм татар патша-
лары турында хђбђрлђр вђ ис-
тђлеклђр ќыентыгы”) хезмђте-
нећ авторы буларак билгеле.
Гарђп, фарсы теллђрен камил
белњче, тљпле гыйлем иясе Мо-
рад Рђмзи татар галимнђре ха-
кында њзенећ хезмђтендђ язып
калдырган. Ул аларныћ барысы
да сљнни, матуриди џђм хђнђфи
булулары џђм яћалык кертмђ-
њлђре хакында ђйтђ”, - диде
мљфти. Шулай ук  ул бњгенге
кљндђ Матуриди хезмђтлђрен
љйрђнњ џђм аларны популяр-
лаштыру мљџимлеген ассызык-

лады. Чљнки Урта Азия мљсел-
маннары љчен генђ тњгел, Рос-
сия мљселманнары љчен дђ ма-
туриди мђктђбе љйрђтњлђре
традицион булып тора.

Имам ђл-Матуриди њз вакы-
тында гомуми рђвештђ имам
Ђбњ Хђнифђ тарафыннан канун-
лаштырылган ислам тђгълима-
ты кануннарын формалаштыра
џђм бер системага сала. Имам
ђл-Матуриди тарафыннан фор-
малаштырылган иман шарты
изге Коръђни Кђрим џђм
Пђйгамбђребез Мљхђммђд сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђм
Сљннђтенђ нигезлђнгђн. Бљек
татар галиме Шиџабетдин
Мђрќани ђйткђн: “... ђл-Матури-
ди Мавђрђннђџернећ баш
Хђнђфилђреннђн берсе, њз за-
маныныћ ић књренекле имамна-
рыныћ берсе, сахабђлђр џђм
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђмнећ табигыйнна-
ры арасыннан булган изге баба-
ларыбызныћ кануннарына туг-
ры булган, џђм Ђбњ Хђнифђ џђм
аныћ ђњвђлге дђвамчылары
тђгълиматын тирђнтен аћлатып,
мисаллар џђм дђлиллђр белђн
халыкка ќиткергђн”.

Тљркестан шђџђрендђ урнашкан Ђхмђт Ясђви исемен-
дђге Халыкара казах-тљрек университеты матуриди дини
мђктђбенђ багышланган симпозиум уздырды. Ђлеге “Ма-
туридилыкныћ њткђне, хђзерге кљне џђм килђчђге” дип
аталган фђнни, дини чарада Татарстан мљфтие, ТР МДН рђи-
се Камил хђзрђт Сђмигуллин џђм нђзарђтнећ голђмалар
шурасы ђгъзасы, РИИ мљгаллиме Габдулла хђзрђт Ђдџђмов
катнашты. Симпозиумда Россия, Казахстан, Германия, Ав-
стралия, Болгария, Ђзербђйќан џђм Тљрекмђнстанныћ дин
белгечлђре матуриди мђктђбенећ гакыйдђ буенча
љйрђтњлђре хакында сљйлђштелђр.

ГОЛЂМАЛАР ШУРАСЫНЫЋ
САЙТЫ ЂЗЕРЛЂНЂ

Казанныћ Тынычлык бистђсендђ урнашкан Тынычлык
мђчетендђ мљфти хђзрђтлђре катнашында Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте Голђмалар шурасыныћ чи-
раттагы утырышы њткђрелде. Ќыелышны Голђмалар шу-
расыныћ баш сђркатибе Рљстђм Нургалиев алып барды.

Шура ђгъзалары мђчеткђ керњ, анда булу тђртиплђрен эшлђњ,
рамазан аен уздыру, фитыр џђм фидия сђдакалары књлђме хакын-
да сљйлђштелђр.

Моннан тыш Голђмалар шурасыныћ сайтын эшлђтеп ќибђрњ
хакында фикер алыштылар. darulifta.tatar сайты озакламый интер-
нет кырында барлыкка килђчђк. Ђлеге сайтны ТР МДН ђзерли.
Аныћ аша Голђмалар шурасына џђркем њзен кызыксындырган,
борчыган дини мђсьђлђлђр буенча сорауларын бирђ алачак.

Ингушетиянећ Магас
шђџђрендђ Ингушетия баш-
лыгы Юныс бђк Евкуров кат-
нашында “Диндђге уртача-
лык - тынычлыкка, књршелђр
белђн дуслыкка џђм алга-
рышка юлтњче юл” дип
исемлђнгђн халыкара дини
тђгълимат конференциясе
узды. Аныћ эшчђнлегендђ ТР
МДН рђисе, мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллин да катнашты. Кон-
ференциягђ шулай ук Ђл-Кара-
даги ќитђклђгђн Бљтендљнья
мљселман галимнђр берлеге
ђгъзалары, Россиядђге тљрле
конфессия вђкиллђре, гарђп
иллђре илчелђре, Россия Пре-
зиденты администрациясе
вђкиллђре чакырылган иде.

Конференциядђ катнашу-
чылар ислам галимнђре арасын-
да хљкем сљргђн фикер каршы-
лыгы, тљрле мђзџђблђрдђ йола-
ларны њтђњдђ аермалар, суфый-
ларныћ исламныћ таралышын-
дагы роле кебек бик  књп
мђсьђлђлђр буенча фикер алыш-
ты.

Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин њзенећ

Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН:

"ФЂТВАЛАР БЕЛЕМЛЕ БЕЛГЕЧ
ТАРАФЫННАН ЧЫГАРЫЛЫРГА ТИЕШ"

сђлђмлђњ сњзендђ “Ингушетия -
тынычлык урыны” фђтвасын ка-
бул итњнећ бу тљбђк љчен зур
ђџђмияткђ ия булуы хакында
белдерде. Мљфти фикеренчђ,
хђзер дљрес џђм белемле бел-
геч тарафыннан чыгарылган
фђтваларныћ булуы бик мљџим
џђм элек-электђн мљселман га-
лимнђре фђтва чыгаруга зур
ќаваплылык белђн караган. Чы-
гышы ахырында Камил хђзрђт
Россиядђ књренекле дин белгеч-
лђрен туплаган фђтвалар чыга-
ру буенча бердђм мђйданчык
оештыру инициативасы белђн
чыкты.

***
Халыкара конференция

кысаларында Татарстан
мљфтие Камил хђзрђт Сђми-
гуллин Россия тљбђклђренећ
кайбер мљселман дине лидер-
лары белђн очрашу њткђрде.
Аерым алганда, ул Дагыстан
мљфтие, шђех Ђхмђд хаќи Абду-
лаев белђн очрашып, дини белем
бирњ мђсьђлђлђре турында
сљйлђште. “Ќирдђге тынычлык-
ны мђгарифне њстереп џђм тра-
дицион  диннђргђ таянып эш

иткђндђ сакларга мљмкин.
Шђкертлђребез нђкъ њзебезнећ
илдђ сыйфатлы дини белем ал-
сын љчен тырышырга кирђк”, -
дип белдерде Татарстан мљфтие.
Ђхмђд хаќи Абдулаев, њз чира-
тында, Дагыстан мљфтиятенећ
якын арадагы планнары белђн
уртаклашты. Ике яклы очрашу
барышында алар фђтва кабул итњ
џђм тљбђклђрдђ дини китаплар
чыгару мђсьђлђлђре буенча фи-
кер алыштылар.

Моћардан тыш, Камил хђз-
рђт Сђмигуллин Кавказ мљсел-
маннары лидеры шђйхелислам
Аллаџшљкер Пашазадђ џђм Ин-
гушетия мљфтие Исса Хамхоев
белђн дђ очрашты.

***
Ђлеге конференция кыса-

ларында мљселман руханила-
рын тантаналы  бњлђклђњ ча-
расы њтте. Ингушетия Республи-
касы башлыгы Юныс бђк Евкуров
Татарстан мљфтиен иќтимагый-
сђяси, дини џђм мђгариф
љлкђлђрендђге активлыгы љчен
Ингушетия Республикасыныћ
Мактау грамотасы  белђн бњлђк-
лђде.

РОССИЯ ДИН БЕЛГЕЧЛЂРЕ ИСЛАМ
МЂГАРИФЕ ХАКЫНДА ФИКЕР АЛЫШТЫ

Россия ислам институ-
тында књп сандагы мђртђ-
бђле кунаклар, дин галимн-
ђре катнашында Ислам
мђгарифе советы утыры-
шы њткђрелде. Сљйлђшњгђ
барлыгы 32 югары џђм урта
белем бирњ уку йорты ќит-
ђкчесе, тљрле тљбђк мљфти-
лђре ќыелды.  Татарстан
Президенты Аппараты ќит-
ђкчесе Ђ.Сђфђров, Россия
Президентыныћ Эчке
сђясђт буенча идарђсе ќит-
ђкчесе урынбасары М.Бело-
усов, Ислам мђдђниятенђ,
фђненђ џђм мђгарифенђ
ярдђм итњ фонды ќитђкче-
се А.Жданов џђм башкалар
катнашты.

 Утырышта катнашучылар-
ны Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин сђламлђде.
“Ислам мђгарифе – Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте

аеруча игътибар бирђ торган
љлкђ. Ислам ул – гыйлемнђр
дине. Аллаџы Тђгалђдђн ићде-
релгђн ић тђњге  аятьтђ њк безгђ
укырга кушылган: “Сине юктан
бар иткђн Раббыныћ исеме
белђн укый башла” (Коръђн, 96-
1). Исламда галимнђр зур
мђртђбђгђ ия. Аллаџы Тђгалђ
Коръђндђ аларны Њзе югары
дђрђќђлђргђ књтђрђ: “Сездђн
иман китереп итагать иткђн вђ
белем иясе булган мљэминнђр-
не Аллаџ дђрђќђлђргђ књтђрер,
Аллаџ сезнећ кылган эшлђре-
гездђн хђбђрдар” (Коръђн, 58-
11). “Ић зур дђрђќђ ул – гыйлем
дђрђќђсе”, - диелгђн сљекле
Пђйгамбђребез Мљхђммђд сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ
бер хђдисендђ”, - дип чыгышын
башлады Камил хђзрђт Сђми-
гуллин. “Ђгђр дђ узган елларны
искђ тљшерсђк, 90 елларда
књбрђк дини уку йортларын
ачарга, тљзергђ тырыштык.

Хђзер исђ ислам мђгарифе сый-
фатын књтђрњ љчен шактый
эшлђр башкарыла. Шуныћ љчен
дђ без ике ел элек дђреслеклђр,
программалар ђзерлђњ белђн
шљгыльлђнњче Уку-укыту-мето-
дик берлђшмђсен оештырдык.
Татарстан мљфтиятенећ махсус
комиссиясе хђнђфи мђзџђбе-
нећ бљтен ислам дљньясына та-
ралган џђм инкыйлабка кадђр
татар мђдрђсђлђрендђ укытыл-
ган классик ђсбаплар исемлеген
барлады. Хђзерге вакытта бу
китапларны кабаттан нђзарђт-
нећ “Хузур” нђшрият йорты
нђшер итђ”, - диде ул.

Мљфти хђзрђтлђре Мђрќа-
ни, Утыз Имђни, Ризаэддин
Фђхретдин кебек олуг татар дин
галимнђренећ зур рухи мира-
сын љйрђнњ, белњ мљџимлеген
ассызыклады. Россиянећ бђйсез
ислам эксперт советын булдыру
кирђклеге хакында сљйлђде.
Шулай ук мљфтият тарафыннан,
КФУ џђм РИИ белђн берлектђ
имамнарныћ, мљгаллимнђрнећ
гыйлемен књтђрњ максатыннан
књп сандагы курслар оештыры-
луы хакында ђйтте.

Утырышта Ислам мђгарифе
советы ќитђкчесе, мљфти урын-
басары, РИИ ректоры Рђфыйк
Мљхђммђтшин Болгар ислам
академиясен оештыру хакында
ќиткерде. Урта мљселман уку
йортлары эшчђнлегенђ, уку-
укыту программаларын
ђзерлђњгђ кагылышлы фикерл-
ђре белђн уртаклашты.

Шулай ук ќыелышта со-
ветныћ http://www.islam-
obr.ru/ сайты тђкъдим ителде.
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 Ќђйге каникулларга да санаулы гына
кљннђр калып бара. Ата-аналар балалары-
ныћ кайда, ничек ял итђчђклђрен планлаш-
тырып та куйганнардыр инде. Ђ без сезгђ
тагын бер вариант тђкъдим итђбез. Балала-

КЊЋЕЛЛЕ ДЂ, ФАЙДАЛЫ ДА БУЛСЫН!

Бер тљркем инициати-
валы егетлђр июнь аенда
Казанда "Тњбђтђй" дигђн
беренче татар фастфуд
кафесын ачарга булган.
Бер ел эчендђ алар Казан-
да 15 урын, Татарстанныћ
башка шђџђрлђрендђ та-
гын 10 урын ачарга те-
лилђр. Проектныћ план-
лаштырылган айлык акча
ђйлђнеше – 25 млн сум.
Килђчђктђ егетлђр фран-
шиза системасы аша башка
иллђрдђ дђ "ТЊБЂТЂЙЛЂР"
барлыкка килђчђк, дип
љметлђнђ.

"Тњбђтђй"нећ њзенчђлеклђ-
ре арасында ризыкны заманча
ућайлы савытларда тарату, бала-
лар љчен махсус меню булдыру,
савытларда татар ђдиплђренећ
шигырь юллары џђм љзеклђр язу
кебек идеялђр бар. Хезмђткђр-
лђр татар милли киемнђрендђ
булачак, љч телдђ сљйлђшђчђк-
лђр, татар кунакчыллыгы џђм
югары ђхлак традициялђренђ
књрђ хезмђт књрсђтђчђклђр.

Азатлык радиосы идея авто-
ры Солтан Савинга берничђ сорау
белђн мљрђќђгать иткђн.

- Солтан, бу кафелар челт-
ђре идеясе кайдан барлыкка
килде?

- Бу фикер 5 ел элек, мин ђле
студент булган чакта туган иде.
Дусларым белђн ашап алырга
телђгђн идек. Тиз ашап алыр љчен
хђлђл урын эзлђдек, тик таба ал-
мадык. Таба алмагач, Макдоналд-
ска барырга туры килде.

Кђеф бик тљшкђн иде. Нигђ
бездђ њзебезнећ милли фастфу-
дыбыз юк? Нигђ без тђмле татар
брендын оештыра алмыйбыз соћ?
Аны бит бљтен Казан, Татарстан
џђм Русия халкы кулланыр иде. Бу

сораулар мине "Тњбђтђй" проек-
тын уйлап чыгаруга эттђрде дђ.

- Бу кафеларныћ хуќасы
кем булачак? Гомумђн, кемнђр
белђн ачасыз?

- Авторларыныћ берсе мин
булып чыгам инде. Болай, без
љчђњ ачабыз: мин, Азат Нђќметди-
нов џђм Айнур Камалиев.

- Ничђ кафе ачарга ќыена-
сыз?

- Аллаџ боерса, бу ќђйдђ Ка-
занда 6 урын ачарга уйлыйбыз,
лђкин, бездђ ђле башка "Тњбђтђй"
проектлары да бар, алар ђлегђ
сер, њзегез књрерсез. Башка
шђџђрлђр турында ђйтђ алмыйм,
чљнки франшиза буларак оешты-
рырга уйлыйбыз. Татарстан, Рос-
сия шђџђрлђрендђ џђм башка ил-
лђрдђ "Тњбђтђй"лђрне књрербез,
Аллаџ боерса.

- Беренче ноктагыз кайда
ачылачак соћ?

 - Июнь аенда Казан њзђгендђ
булачак ул. Тљгђл урыны ђлегђ юк.

Проект авторлары фике-
ренчђ, "Тњбђтђй" милли ашлар-
ныћ заманча вариантта торгызы-
луына тђэсир итђчђк. Матур мил-
ли дизайн ярдђмендђ алар њз ка-
феларыныћ Казанныћ туристлар-
ны ќђлеп итђ торган урынына
ђйлђнђчђк дип уйлый.

Бђягђ килгђндђ, оештыручы-
лар клиентлар љчен аны мљмкин
кадђр тњбђн итђргђ тели. Мђсђ-
лђн, 150-180 сумга туристлар љчен
комбо-меню алырга мљмкин була-
чак: кечкенђ љчпочмак, гљбђдия,
љлеш, эчемлек џђм сувенир. Сњз
ућаеннан, менюга шулай ук чит ил
кешелђренђ яхшы таныш булган
гамбургерлар да керђчђк.

Хђзерге вакытта егетлђр
Вконтакте сайтында блог алып ба-
ралар. Кафе ачуныћ џђр адымын
анда тасвирлыйлар. Татар фастфу-
ды ачылышыныћ нинди этапта бу-
луын џђр телђгђн кеше карый ала.

КАЗАНДА "ТЊБЂТЂЙ"
МИЛЛИ, ХЂЛЂЛ КАФЕЛАР

ЧЕЛТЂРЕ  АЧЫЛА

ХАЌ СЂФЂРЕНЂ ЂЗЕРЛЕК БАРА
Быел хаќ сђфђре сентябрь урталарында башланыр дип

кљтелђ. 2015 елда изге сђфђргђ ќыенучылар љчен виза
алырга, документлар ќыярга вакыт књп калмады. Шућа
књрђ бу ниятне тормышка ашыру љчен ђзерлек эшлђрен
тизлђтњ сорала.
Хаќиларга куелган талђплђр:
- чит ил паспортыныћ яћа тљре. Гамђлдђн чыгу вакыты 6 айдан да

ким булмаска тиеш;
- Россия паспорты копиясе;
- участок табибыннан сђламђтлек хакында белешмђлђр кирђк,

дифтериягђ, менингитка каршы прививкалар ясалган булырга тиеш;
- 45 яшькђ кадђрге хатын-кызны якын туганнарыннан булган ир-

ат (25 яшьтђн дђ яшьрђк булмаган) озата бара. Туганлыкны раслаучы
документ кирђк;

- бергђ баручы ир белђн хатынныћ никах таныклыгы булуы сора-
ла;

- 2 фотография - 4x6 (ак фонда тљсле. Хатын-кызларга яулык белђн,
ир-атларга баш киемсез).

Быел Кукмара мђдрђ-
сђсенећ  џљнђри бњлеген
41 шђкерт тђмамлады: ир-
егетлђр 21 кеше, хатын-
кызлар исђ - 20. Алар бары-
сы да 4 еллык уку-укыту
программасын њзлђште-
реп, чыгарылыш имтихан-
нарын тапшырдылар џђм
диплом эшлђрен яклады-
лар. Ир-егетлђргђ "Имам-
хатыйб", ђ хатын-кызларга
"Ислам нигезлђре мљгал-
лимђсе" квалификациясе
бирелњен раслый торган
дипломнар тапшырылды.
Алар арасында инде хђзер
дин љлкђсендђ хезмђт итњ-
челђр - имамнар џђм мђ-
хђллђлђрендђ дин белеме
бирњче мљгаллимнђр бар.

Џљнђри бњлектђн тыш,
быел мђдрђсђнећ башлангыч
бњлеген тђмамлаучылар да бул-
ды. Алар арсында љлкђннђр дђ,
якшђмбе мђктђбендђ белем ал-
ган балалар да бар. Башлангыч
бњлекне 23 ир-егет џђм 50 ха-
тын-кыз тђмамлады (шулар ара-
сында 24 яшњсмер).

Быелгы чыгарылышка ба-
гышланган тантанада Татарстан
Республикасы мљселманнары
Диния нђзарђтенећ Коръђн
бњлеге мљдире Илнур Хђйрул-
лин катнашты.  "Мђдрђсђдђ
укуны тђмамлап диплом алуга
ирешњ - бер яктан караганда
сљенечле вакыйга, икенче яктан
исђ бик моћсу да, - диде Илнур
хђзрђт, - чљнки бер хђдистђ
"Гыйлем алучы кеше љчен бар-
лык мђхлукат, хђтта судагы ба-
лаклар да дога кылыр, ул кеше-
не зикер итђр" дигђн хђбђр
килђ, гыйлем алудан туктадыћ
икђн, барча мђхлукат сине зи-
кер кылудан туктый кебек...
Шућа књрђ гомер азагына
кадђр бик тђ файдалы, мавык-
тыргыч џђм нурлы гыйлем
юлыннан џич тђ читлђшмђгез,
гыйлем алуны беркайчан да
туктатмагыз", - дип мљрђќђгать

КУКМАРА МЂДРЂСЂСЕНДЂ –
ЧЫГАРЫЛЫШ

итте шђкертлђргђ
Тантанага ќыелган шђ-

кертлђр џђм мљгаллимнђр ал-
дында шулай ук Кукмара Њзђк
мђчете имамы Ђхтђм хђзрђт
Мљбарђкшин, район имам-
мљхтђсибе Зиннур хђзрђт Сђми-
гуллиннар да вђгазь-нђсыйхђтл-
ђре белђн чыгыш ясады. Алар
дини гыйлем алуныћ фазыйлђтл-
ђрен искђртеп, шђкертлђргђ бел-
гђннђре белђн гамђл кылырга
џђм алга таба тагын да зуррак
максатлар куярга кићђш иттелђр.
Ђхтђм хђзрђт: "Белмђгђнећне
белњ - гыйлемнећ яртысы", - дип
билгелђп њтсђ, Зиннур хђзрђт:
"Гыйлемнећ башы ул - Аллаџны
тану, ђ гыйлемнећ  ахыры ул -
џђрбер хђлне Аллаџка кайтару", -
дигђн хикмђт иялђренећ фике-
рен китерде.

Чыгарылыш шђкертлђре-
нећ џђммђсенђ дђ Татарстан
Диния нђзарђте тарафыннан
ярдђм итеп бирелгђн китаплар
џђм вђгазь дискылары тапшы-
рылды. Шул ућайдан Татарстан
мљфтие Камил хђзрђт Сђмигул-
линга џђм Диния нђзарђтенећ
Аппарат ќитђкчесе Ришат
ђфђнде Хђмидуллинга мђдрђсђ
ќитђкчелеге исеменнђн олы
рђхмђтебезне белдерђбез. Шак-

тый кыйммђтле бњлђклђрен
мђдрђсђ коллективына тапшыр-
ган Кукмара "Металл савыт-саба-
лар заводы" оешмасы генераль
директоры Азат Ясави улы Заџи-
дуллин  адресына да ић изге те-
лђклђребезне, ќылы рђхмђт
сњзлђребезне  юллыйбыз.
Џђрбарчагызныћ да эшегез ућ
булсын, Аллаџ Раббыбыз ярдђ-
меннђн ташламасын.

Љйлђ намазы укылганнан
соћ чыгарылышка багышланган
чара укучылар оештырган мул
табын алдында дђвам итте.
Мђќлеснећ ђлеге љлешендђ дђ
шђкертлђр мљгаллимнђргђ ихла-
стан олы рђхмђтлђрен ќиткер-
делђр, њзлђре язган шигырьлђ-
рен укып, максатка ирешњ шатлы-
гын џђм мђдрђсђдђн аерылу
белђн бђйле моћ-сагышлы хисл-
ђрне чагылдыручы уй-фикерлђ-
ре белђн уртаклаштылар. Мљгал-
лимнђр исђ шђкертлђргђ тор-
мыш юлын Аллаџ кануннарына
ныклап тотынып, дини уку йорты
- мђдрђсђ тђмамлаган шђкерт
дђрђќђсенђ тугрылыклы џђм
лаеклы булып узарга, Аллаџы
Тђгалђ мљэминнђргђ ђзерлђгђн
гђќђеп ќђннђтендђ дђ очра-
шырга насыйп булсын дигђн изге
телђклђрен ќиткерделђр.

рыбыз књћелле дђ, файдалы да ял итсен, ди-
небез турында мђгълњмат алсын, ђдђп-ђхлак-
ка љйрђнсен дисђгез, каникулныћ беренче
кљннђреннђн њк тњбђндђге мђчетлђрнећ ба-
лалар мђйданчыкларына рђхим итегез!
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Балалар 7 яшькђ ќиткђч,
намаз укый башларга тиеш.
Чљнки Аллаџы Тђгалђ Илчесе
(саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм): "Балаларыгыз 7 яшькђ
ќиткђч, аларга намаз укырга
кушыгыз", - дигђн. Димђк, мљсел-
ман кеше њзе 5 вакыт намаз укы-
ган кебек балаларын да намаз
укырга љйрђтергђ тиеш. Чљнки
бу яшьтђ намаз укырга
гадђтлђнгђн бала,  њскђч аны
тљшенеп џђм дљрес итеп укыя-
чак. Балаларны намаз укырга
љйрђтњ - ата-ананыћ тљп бурыч-
ларыныћ берсе.

Аллаџы Тђгалђ Коръђни
Кђримдђ болай ди: "Ий,
Мљхђммђд галђйџиссђлам!
Љй ђџелећне вђ љммђтећне
намаз укырга боер, ярлы бул-
саћ да намаз уку, намазга
љйрђтњ џђм намазга боеру
мђшђкатьлђренђ сабыр ит..."
("Та Џа" сњрђсе, 132 нче аять).
Бу аять ићдерелгђч, Мљхђммђд
(саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм)
алты ай дђвамында кызы Фатый-
маны (радыйаллаџу ганџђ) њзе

иртђнге намазга уята торган
була. Кызы  Галидђ (радыйал-
лаџу ганџњ) кияњдђ булу
сђбђпле, ул аларныћ љйлђренђ
кермичђ: "Ђс-сђлах, ђс-сђлах", -
дип кычкыра, бу "намаз, намаз"
дигђнне аћлата. Алты ай буе шу-
лай дђвам итђ. Бу њрнђктђн без
намазныћ нинди мљџим булуын
књрђбез. Гали (радыйаллаџу
ганџњ)  џђм Фатыйма (радыйал-
лаџу ганџђ) намазларын калды-
ра алалармы? Ђлбђттђ, юк.  Ал-
лаџы Тђгалђ Илчесе (саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм) шул
рђвешле љммђтенђ њрнђк
књрсђтђ. Бу мисалда без аталар-
ныћ балаларын намаз кылырга
љйрђтергђ бурычлы булуларын
књрђбез.

Галинећ (радыйаллаџу
ганџњ) намазын ничек кылуын
карагыз. Бер сугышта аныћ
аягына ук кадала. Укныћ очлы-
гы аяк сљягенђ керђ. Табибны
чакырып китерђлђр. Табиб:
"Авыртуны тоймас љчен, аћны
мићгерђйтђ торган дару эчђргђ
кирђк, шул очракта гына без

4 МЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂР

БАЛАЛАРНЫ НАМАЗ УКЫРГА ЉЙРЂТЊ -
АТА-АНАНЫЋ ТЉП БУРЫЧЛАРЫНЫЋ БЕРСЕ
Рђхимле џђм Рђхмђтле Аллаџ исеме белђн. Галђмнђ-
рнећ Раббысы булган Аллаџы Тђгалђгђ мактаулары-
быз булса иде. Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђмгђ сђламнђребез барып ирешсђ
иде.

укны тартып чыгара алачакбыз.
Башкача сез авыртуга чыдый ал-
маячаксыз", - ди. Гали (радыйал-
лаџу ганџњ) болай дип ќавап
кайтара: "Бернинди дђ дару ки-
рђкми. Тиздђн намаз вакыты
ќитђчђк. Мин намаз укый баш-
лагач тартып чыгарыгыз".

Намаз вакыты ќитеп, Гали
(радыйаллаџу ганџњ) намаз укый
башлагач, табиб операциягђ ке-
решђ џђм ук очлыгын аяктан
тартып чыгара. Намазны тђмам-
лагач, Гали (радыйаллаџу ганџњ)
табибтан: "Укны тартып чыгар-
дыћмы?"- дип сорый. Табиб тар-

тып чыгаруы турында ђйтђ. Гали
(радыйаллаџу ганџњ): "Мин
бернђрсђ дђ сизмђдем", - ди. Йђ
Аллаџ! Безгђ дђ намазны шун-
дый халђттђ укырга насыйп ит.

Намаз - Аллаџы Тђгалђнећ
њзе белђн сљйлђшњ. Намаз укый
башлагач, мљселман кеше Аллаџы
Тђгалђ каршына барып баса.

Икенче бљек сахабђ Гомђр
бине ђл-Хаттаб (радыйаллаџу
ганџњ) белђн булган хђлне искђ
тљшерик. Хљрмђтле Гомђр (ра-
дыйаллаџу ганџњ) намаз кылу
љчен мђчеткђ иртђрђк чыгып
китђ торган булган. Бервакыт ул

кечкенђ генђ ир баланыћ
мђчеткђ таба йљгерњен књрђ џђм
аныћ ни сђбђпле ашыгуын сорый.
Бала азанга кадђр тђџарђт алыр-
га љлгерергђ телђве турында
ђйтђ. Гомђр (радыйаллаџу ганџњ):
"Син бит ђле кечкенђ, сића намаз
уку мђќбњри тњгел", - ди. Моћа
каршы бала болай дип ќавап кай-
тара: "Мондый гамђллђрдђ кеч-
кенђлђр белђн олылар арасында
аерма бармыни? Кичђ миннђн дђ
кечерђк бала њлеп китте".

Бу мисал безнећ барыбызга
да зур њрнђк булырга тиеш. На-
маз мђќбњри булу яшенђ
ќитмђгђн кечкенђ мљселман ба-
ласы намазга ашыга. Балигъ бул-
ган мљселман бигрђк тђ намазла-
рын калдырмаска тиеш. Ул њзен
"соћрак укырмын, иртђгђ укыр-
мын" дигђн сњзлђр белђн тыныч-
ландырмасын. Кайберђњлђр:
"Мин ђле яшь, картайгач, пенси-
ягђ чыккач, намаз укый башлар-
мын. 50, 60 тулгач, намазга кере-
шермен ђле", - дип уйлый. Бу ял-
гыш фикер. Кеше књпме яшђячђ-
ген белми - бер кљнме, бер елмы,
ђллђ йљз елмы. Билгеле бер
яшькђ ќитђчђгенђ контракты
юк. Намазны калдырырга яра-
мый. Калдырган намазларыгыз-
ны тулыландырыгыз.

Аллаџы Тђгалђ безнећ
гљнаџларыбызны гафу итсђ иде.
Ђмин.

"Аллаџ њзенећ эшлђгђн эш-
лђреннђн соралмас, ђмма ке-
шелђр эшлђгђн эшлђреннђн со-
ралырлар" ("Пђйгамбђрлђр"
сњрђсе, 23 нче аять).

Ислам дине мљселманнарны њз гам-
ђллђре љчен ќавап тотарга љйрђтеп
тђрбияли. Болай тђрбиялђнгђн кеше
фђрештђ дђрђќђсенђ ќитђ џђм љскђрђк
тђ књтђрелђ ала. Кешенећ яралтылуыныћ
асылы шунда билгелђнђ. Џђр кеше кеч-
кенђ џђм зур гамђллђре љчен галђмнђр-
нећ Хуќасы алдында ќавап тотачак.
"Берђњ тузан бљртеге хђтле генђ яхшы-
лык кылган булса, аныћ ќђзасын књрер.
Вђ берђњ тузан бљртеге хђтле гљнаџ
эшлђсђ, аныћ ќђзасын књрер" ("Зњлл-
зилђт (Ќир селкенмђк)" сњрђсе, 7,8 нче
аятьлђр).

Кешенећ кем булуы (ќитђкчеме
ђллђ хезмђтчеме,  баймы ђллђ ярлымы)
мљџим тњгел, ул барыбер гамђллђре љчен
Аллаџы Тђгалђ каршында ќавап тотачак.
Аллаџы Тђгалђ каршында барыбыз да
бертигез, туганда џђр кеше чиста џђм
гљнаџсыз булып туа. Бу турыда безгђ
Коръђни Кђримнећ тњбђндђге аяте ђйтђ:
"Адђм балаларын ничђ ќђџђттђн башка-
ларга караганда љстен вђ хљрмђтле кыл-
дык..." ("Бђни Исраил" сњрђсе, 70 нче
аять).

Ќаннарын саклаган, Кыямђт
кљнендђ Аллаџы Тђгалђ каршында ќавап
тотачаклары турында белгђн џђм аћла-
ган кешелђр бђхетле. Аларныћ гамђллђ-
ре џђм кешелђргђ хезмђт итњлђре бары

Џђркем њз гамђллђре љчен ќавап тотачак

тик Аллаџы Тђгалђ хакына џђм Аныћ ри-
залыгына ирешњ љчен. Аллаџы Тђгалђ
Коръђни Кђримдђ болай ди: "...сезнећ
Аллаџ хозурында хљрмђтлерђгегез Ал-
лаџтан куркып, гљнаџлардан сакланучы-
гыздыр" ("Хњќњрат" сњрђсе, 13 нче аять).
Кешенећ ић яхшы сыйфаты - барлык кыл-
ган гамђллђре љчен Аллаџы Тђгалђ кар-
шында ќавап тотачагын аћлау.  Бу сый-
фатныћ бик нечкђ ягы бар. Нђкъ менђ бу
сыйфат Ђбњ Хђнифђнећ атасын белмичђ
ашаган алма љчен љч ел хезмђт итђргђ
мђќбњр итђ.

Яшь чагында Имам Ђгъзамныћ ђтисе
Сабит елга ярында тђџарђт ала. Тђџарђт
алып бетергђч, догалар укыганда ул суда
агып килгђн аклы-кызыллы сусыл алманы

књрђ џђм тотып алып
кабып карый. Бер миз-
гелдђн аћына килеп, ул
болай ди: "Мин нђрсђ
эшлђдем! Бу алманыћ
хуќасы бардыр бит. Ху-
ќасыныћ рљхсђтеннђн
башка мин ничек алма-
ны ашап карый алдым
соћ?"  Бераздан Сабит
алма агып килгђн елга
яры буйлап китђ џђм
нђкъ шундый алмалар
њскђн алма бакчасын
књрђ. Алманыћ бу бак-
чадан булуын аћлап,
бакча хуќасын эзли
башлый. Хуќаны тап-
кач, ул аћа болай дип
мљрђќђгать итђ:

- Хуќа! Минемчђ, бу алма елгага сез-
нећ бакчагыздан тљшкђн. Мин аны, аны-
моны уйламыйча, ашап карадым. Шул
сђбђпле мин сездђн гафу њтенергђ џђм
алманыћ хагын тњлђргђ дип килдем.

Моћа каршы бакча хуќасы:
- Юк, мин сине гафу итђ алмыйм. Син

нигђ минем алмамны минем рљхсђ-
темнђн башка ашап карадыћ? - ди.

Сабит:
- Ий, Хуќа! Гафу итњећне њтенђм!

Мин моныћ љчен ни рђвешле џђм нђрсђ
белђн тњли алам?

Бакча хуќасы:
- Син минем белђн бергђ бу бакчада

љч ел эшлђргђ тиеш, шуннан соћ сине
гафу итњ турында уйлап карармын.

Имам Ђгъзамныћ атасы Сабит бу
шартларга риза була. Шулай итеп, чит
кеше алмасын бер тапкыр кабып карау
љч ел хезмђт итњнећ сђбђбе була.

Сабит бакчада эшли башлый. Љч ел
тулгач, ул бакча хуќасы янына килеп,
болай ди:

- Хуќа, бњген љч еллык хезмђтемнећ
соћгы кљне, мине гафу итеп, ќибђрњегез-
не њтенђм.

Бакча хуќасы:
- Бер шартым бар! Мин, љч ел узгач,

сине гафу итђргђме-юкмы - уйлап карар-
мын дигђн идем. Шартымны њтђсђћ гафу
итђрмен. Минем кызым бар. Аныћ
књзлђре књрми, колаклары ишетми, кул-
сыз-аяксыз. Аћа љйлђнсђћ џђм тђрбиягђ
алсаћ гына, мин сине афу итђчђкмен.

Сабит риза була. Алар кунаклар ча-
кырып, туй њткђрђлђр. Сабит кђлђше
янына кереп, сау-сђламђт кызны књргђч,
њз књзлђренђ њзе ышанмый, ниндидер
хата килеп чыккан яки кемдер шаярта
дип уйлый. Кызныћ ђтисе янына килђ дђ
болай ди:

- Хуќа! Сез бит кызыгызныћ кулсыз,
аяксыз, сукыр џђм саћгырау булуы ту-
рында ђйттегез. Лђкин мин сау-сђламђт
џђм матур кызны књрдем.

Кызныћ ђтисе:
- Ђйе, улым, хђзер игътибар белђн

тыћла. Минем кызым сукыр џђм саћгы-
рау, чљнки ул тыелганга карамый џђм ты-
елганны ишетми. Аныћ куллары џђм аяк-
лары юк, чљнки ул тыелганга таба бармый
џђм тыелганны кулына алмый.

(Ахыры 5 нче биттђ).

Татарстан Республикасы мљфтие
Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН
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Ураза
Исламда ураза тоту кљн яктысында, ягъни кояш

чыкканнан алып кояш баеганчыга кадђр ашау-эчњдђн,
ќенси якынлык кылудан тыелып торудан гыйбарђт.

(Ахыры. Башы  4 нче биттђ).

Мин кызыма тулы иманлы
кешене эзлђдем. Њзен, кызымны,
балаларын тыелганнан саклар-
лык, ђ йљрђге синеке кебек Ал-
лаџы Тђгалђдђн курку белђн
тулган кешене эзлђдем. Аллаџы
Тђгалђ сине мића ќибђрде. Ал-
маны кабып караган љчен гафу
итњемне сорагач, мин синећ
тулы иманлы, намуслы кеше бу-
луыћны аћладым џђм сынап ка-
рарга булдым. Љч ел дђвамында
сынадым џђм синдђ кызым љчен
эзлђгђн кешене књрдем. Озак
џђм бђхетле яшђгез!

Шулай итеп,  Имам Ђгъзам
Ђбњ Хђнифђ шундый ата-анадан
туа. Бала чагында, љч кљндђ
Коръђни Кђримне укып чыккач,
ул љенђ кайтып, ђнисенђ
мљрђќђгать итђ: "Ђнием, мин
бњген Коръђни Кђримне укып
бетердем. Мин аны љч кљндђ
укып чыктым". Ђйтеп бетергђч,
ђнисен кочаклап ала. Ђнисе аћа:
"Улым, Ђтиећ яшь чагында теге
алманы кабып карамаган булса,
син аны бер кљндђ укып бетерђ
алыр идећ", - ди.

Игътибар итегез: кеше
рљхсђтсез алманы кабып кара-
ган љчен љч ел хезмђт итђ, ђ алга
таба бу Имам Ђгъзамныћ Коръ-
ђнне ике кљнгђ соћрак укып бе-
терњенђ сђбђп була. Хђзерге
мљселманнарныћ кайберлђре
кызларын   югары хезмђт урыны,
акчасы, йорты џђм машинасы
булса,  телђсђ кемгђ кияњгђ би-
рергђ ђзер. Соћыннан алар: "Кы-
зыбыз начар кеше кулына элђк-
те. Ул аны хљрмђт итми", - дилђр.
Монда алар њзлђре гаепле тњгел
микђн? Ђлбђттђ, шулай. Бакча
хуќасы иманлы, Аллаџы Тђга-
лђдђн куркучы кеше урынына
кызын машинасы, фатиры џђм
акчасы булган кешегђ кияњгђ
бирер идеме?! Ислам динендђ
намус џђм кыйммђтлђр тњбђн-
дђге сњрђдђ књрсђтелђ: "...сез-
нећ Аллаџ хозурында хљрмђтле-
рђгегез Аллаџтан куркып,
гљнаџлардан сакланучыгыздыр"
(Хњќњрат" сњрђсе, 13 нче аять).
Иманлы кеше Аллаџы Тђгалђ
нђрсђне рљхсђт иткђнне џђм
нђрсђне тыйганны џђрвакыт
белђ.

Хљрмђтле мљселман кар-
дђшлђр! Кыямђт кљнендђ ќавап
тотачак гамђллђрегез турында
уйланыгыз. Џђр гамђлегез Ал-
лаџы Тђгалђ каршына ките-
релђчђк, шућа књрђ гадел
хљкемгђ ђзерлђнегез.  Кылган
начар гамђллђрегезне књрмђс-
лђр дип уйламагыз. Џичшиксез,
џђркем гамђллђре љчен ќавап
тотачак.

Намаз
Исламныћ икенче тљп баганасы булып намаз уку

тора. Балигъ булган џђр аћлы мљселман намаз укыр-
га тиеш. Бу хакта Коръђни Кђримдђ язылган, ђ аныћ
башкарылу тђртибен безгђ Мљхђммђд саллђллаџу га-
лђйџи вђ сђллђм љйрђтеп калдырган.

Мљселманнар мђќбњри намазны тђњлегенђ биш тапкыр: таћ
алдыннан, љйлђдђ, љйлђдђн соћ, кояш баегач џђм тљнлђ њтилђр.
Намазны мђчеттђ џђм љйдђ, эш урынында яки укыган ќирдђ, урам-
да, ягъни телђсђ кайсы чиста ќирдђ укырга мљмкин. Намаз ялгыз
да, ќђмђгать белђн дђ укыла.

Намаз диннећ мљџим талђбе џђм нигезе булып тора, иманлы
кеше белђн Аллаџы Тђгалђ арасында элемтђ барлыкка китерђ. Шућа
књрђ аны тљрле шартларда: авырганда да, сугышта яки сђфђрдђ бул-
ганда да њтђњ мђќбњри. Намазны калдырырга ярамый. Ниндидер
сђбђплђр аркасында мљселман намазны вакытында њтђргђ љлгер-
ми калса, ул намазны мљмкинлеге тугач та каза кылырга кирђк. На-
маз уку љчен басып тора алмаган кеше - утырып, утыра алмаган кеше
ятып укырга да мљмкин. Сђфђрдђге кеше намазны кыскартып укый
ала.

Гамђли яктан караганда, намаз - ул сњзлђр џђм хђрђкђтлђр ку-
шылмасы. Намаз укый башлаганчы, мљселман тђџарђт алырга тиеш.
Шуннан ул Кагъбђгђ юнђлеп баса, башкарасы намазына књћелен
салып, Аллаџы Тђгалђ хакы-хљрмђте љчен намаз њтђргђ ният кыла,
кулларын књтђрђ џђм "Аллаџу Ђкбђр" (Аллаџы Тђгалђ бљеклђрдђн-
бљек) дип ђйтђ. Намаз эчендђ Коръђннђн сњрђлђр, Аллаџыны искђ
алу сњзлђре (зикерлђр) џђм догалар укыла. Намаз "Ђссђлђђђмњ
галђйкњм вђ рахмђтњллаџ" (Аллаџы Тђгалђнећ сезгђ сђламе џђм
рђхмђте булсын!) сњзлђре белђн ућга џђм сулга сђлам бирелеп
тђмамлана.

Намазга балачактан ук љйрђтергђ кирђк. Бала аны кече яшьтђн
њк тормышыныћ аерылгысыз бер љлеше буларак кабул итђргђ тиеш.
Ђти-ђнисенећ намаз укуын књрергђ тиеш, аннан бала њзе дђ алар-
ныћ хђрђкђтлђрен кабатлый башлый. Мондый књренешне телђсђ-
кай- сы мљселман гаилђсендђ књзђ-

тергђ мљмкин. Балалар ата-ана-
ныћ гамђллђрен кабатлый

торган була. Кљнгђ биш тап-
кыр намаз укучы
љлкђннђрнећ хђрђ-
кђтлђрен бала берни-
чек тђ књрми кала ал-
мый. Њзлђре њк на-
мазлык ќђеп, азан

сњзлђрен кабатлыйлар
џђм намаз укый башлыйлар. 7 яшенђ

бала барлык намазларны да башкара белергђ тиеш
џђм аны моћа даими љндђп торырга кирђк.

Џђркем њз
гамђллђре

љчен
ќавап
тотачак

ЌОМГА ИРТЂСЕНДЂ УКЫЛА
ТОРГАН ДОГА

Аллаџ Расњле саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм ќомга ирт-
ђлђрендђ ђлеге доганы укый торган булган: "Ђстђгъфирул-
лаџђ ллђзии лђђђ илђђџђ иллђђ џњњђ-ль хђййњ-ль каййњњмђ
њђ ђтњњб илђйџи" (мђгънђсе: "Аннан башка џичбер илаџ бул-
маган тере џђм даими бар булган Аллаџы Тђгалђдђн гафу со-
рыйм џђм тђњбђ итђм" ("Ђл-ђзкђр": 80).

Мљселманнарга ураза тоту
Коръђни Кђримдђ кушылган.
Ђхлакый яктан караганда, ураза
кешене гљнаџлардан арынырга,
гђњдђ ихтыяќларын канђгатьл-
ђндерњдђн тыелып тору нђтиќ-
ђсендђ њз игътибарын дини бу-
рычларын њтђњгђ юнђлдерергђ,
уйланырга џђм хђерле гамђл-
лђр кылырга, ашау-эчњгђ мох-
таќлыклары булмаган џђм
џђрвакыт Аллаџы Тђгалђгђ та-
бынып торган фђрештђлђргђ
охшарга мљмкинлек бирђ.

Уразаны ќићел њткђрсђ,
иманлы кеше Аллаџы Тђгалђгђ
шљкер итђ. Ђгђр уразасы авыр-
лыклар белђн уза торган булса,
мљселман њзенећ сабырлыгы
љчен Аллаџы Тђгалђ аныћ
гљнаџларын кичерер џђм има-
нын ныгытыр дип љметлђнђ.

Кешелђрнећ књбесенђ ура-
за ачлык џђм сусаудан башка
берни дђ бирми, дип кисђткђн
Пђйгамбђребез Мљхђммђд сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђм.
Шућа књрђ мљселман ашау-
эчњдђн формаль рђвештђ тыелу
белђн генђ чиклђнмђскђ тиеш.
Њзенећ мљмкинлеклђренђ ка-
рап, џђркемгђ уразаныћ эчке
тирђн мђгънђсенђ дђ игътибар
итђргђ кирђк. Књзлђрне - тыел-
ган нђрсђлђргђ караудан, телне
- буш, мђгънђсез, яман сњзлђр,
гайбђт сљйлђшњдђн, бђхђслђр-
дђн, колакларны - башкаларныћ

гайбђт сњзлђрен џђм сњгенњлђ-
рен ишетњдђн сакларга кирђк,
куллар тыелганнарга кагылмас-
ка, ђ аяклар гљнаџлар кылына
торган ќирлђргђ бармаска
тиеш. Шулай ук њзећнећ ашказа-
ныћны да сакларга кирђк, ягъни
сђхђр белђн ифтарга ашала тор-
ган ризыкныћ хђлђл булуы
шарт. Ураза вакытында ачлыкны
џђм хђлсезлекне сизњ иманлы
кеше љчен игелек кенђ.

Рамазан аенда ураза тоту
мљселманнарныћ бурычы, ђ
љстђмђ ураза иманны тагын да
ныгыта. Рамазан аеруча бђрђ-
кђтле џђм изге ай. Ураза аеныћ
ќитњен мљселманнар тагын да
књбрђк изгелеклђр эшлђњ љчен
џђм шулар бђрабђренђ гљнаџ-
ларныћ ярлыкануын љметлђнеп
кљтеп ала. Аллаџы Тђгалђ бу
айны башка айлардан аерып
куйган: рамазанда тыелганнар-
дан тыелу, њзећнећ гадђтлђрећ-
не њзгђртњ, Аллаџы Тђгалђгђ та-
быну ќићелрђк башкарыла, бу
айда кылынган игелекле эш-
гамђллђр љчен савап књп тап-
кырларга арта. Аллаџы Тђгалђ-
нећ рамазан аенда иманлы ке-
шегђ рђхмђте тагын да арта,
шућа књрђ аћлы кеше, уразага
ихтирамын белдереп, шушы
айда бары игелеклђр генђ кы-
лырга тырыша.

"Ислам турында сљйлђшик"
энциклопедиясеннђн

Тиздђн бљтен айларныћ сол-
таны - изге рамазан аена аяк баса-
быз. Рамазан - барлык гљнаџлардан
пакьлђнњ, књћеллђрне сафланды-
ру, аны књркђм сыйфатлар белђн
бизђклђњ ае. Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђм бер
хђдисендђ болай ди: "Љммђтем
гади айда кылган бер яхшы
гамђл љчен бер савап ала, ђмма
рамазанда исђ Аллаџ бер яхшы
гамђл љчен ќиде йљзгђ хђтле
џђм аннан да књбрђк ђќер бирђ.
Фарыз гыйбадђтлђренећ берсе
љчен башка айларда кылган
ќитмеш фарызныћ савабын,

"Рамазан – љммђтемнем  ае"
Муса галђйџиссђлам: "Мин синећ
белђн Тур тавында сљйлђштем, ђ
алар сића ничек якын булды
соћ?"- дигђн. Аллаџы Тђгалђ
ђйткђн: "Ђй, Муса, син минем
белђн Тур тавында сљйлђшкђндђ
арабызда пђрдђ бар иде. Мљхђм-
мђд галђйџиссђламнећ љммђте
уразада иреннђре кибеп, ифтар
вакытында кулларын догага
књтђргђндђ књк белђн ќир ара-
сындагы пђрдђ књтђрелђ. Догала-
рын кабул итђм, чљнки бу миз-
гелдђ алар Минем белђн пђрдђ-
сез сљйлђшђ", - дигђн. Шунда Му-
са галђйџиссђламнећ: "Йђ, Раб-

нђфеллђре љчен исђ башка ай-
ларда кылган фарызныћ сава-
бын бирђ".

Изге айныћ љстенлеклђре
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи вђ сђллђм љммђте љчен мах-
сус бирелгђн. Шућа књрђ Мљхђм-
мђд галђйџиссђлам бер хђдистђ:
"Рамазан - љммђтемнећ ае", - дигђн.

Бервакыт Муса галђйџиссђ-
лам Аллаџы Тђгалђдђн: "Йђ, Раб-
бым, Синећ миннђн дђ якынрак
бђндђлђрећ бармы?", - дип сора-
ган. Аллаџы Тђгалђ: "Ђйе, алар
хђбибем Мљхђммђд галђйџиссђ-
лам љммђтедер", - дигђн. Шунда

бым, шул рамазан-шђриф ураза-
сын минем љммђтемђ дђ бирче",
- дигђн соравына ќавап итеп Ал-
лаџы Тђгалђ: "Бу ураза хђбибем
Мљхђммђд галђйџиссђлам љммђ-
тенђ генђ хастыр", – дип ђйткђн.

Бер хђдис-шђрифтђ болай
диелђ: "Дљреслектђ ќђннђттђ
бер ишек бар. Ул Ђр-Раян дип
атала. Кыямђт кљнендђ ул
ишектђн ураза тотучылар гына
керер. Алардан башка џичкем
кермђс. "Кайда ураза тотучы-
лар?" - дип ђйтелер. Шулвакыт
ураза тотучылар торып басар.
Алар ќђннђткђ кергђч, ишек
ябылыр џђм беркем дђ ул
ишектђн кермђс" (Бохари,
Мљслим).
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(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Хђзерге татарларныћ Бол-
гарга зиярђт кылуларын дин
књзлегеннђн карап китик. Елныћ
билгеле бер кљнендђ шђџре
Болгарны зиярђт итњнећ, шђри-
гать књзлегеннђн караганда,
ныклы нигезе бар. Чљнки Боха-
рида џђм Мљслимдђ тњбђндђге
хђдис китерелђ: “Пђйгамбђр
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм
Мђдинђгђ килгђндђ яџњдилђр-
нећ Гашњрђ кљнендђ ураза тот-
каннарын белђ.

Ул алардан бу кљнне ураза
тотуларыныћ сђбђбен сорый.
Алар: “Бу кљнне Аллаџ, Муса га-
лђйџиссђламне коткарып ка-
лып, Фиргавенне суга батырып
њтергђн. Шућа књрђ без Аллаџы
Тђгалђгђ рђхмђт йљзеннђн бу
кљнне ураза тотабыз”,– дип
ќавап биргђннђр. Моны ишет-
кђч, Пђйгамбђр саллђллаџу га-
лђйџи вђ сђллђм: “Без Мусага
сезгђ караганда да якынрак”, -
дигђн. Моннан шундый нђтиќђ
чыгарырга була: “Без дђ елныћ
билгеле бер кљнендђ безгђ
биргђн нигъмђтлђре љчен Ал-
лаџы Тђгалђгђ рђхмђтебезне
белдерергђ џђм аны ел саен ка-
батларга тиеш”. Ђ аныћ безгђ
биргђн нигъмђтлђреннђн ислам
динен кабул итњебездђн дђ зур-
рак тагын кайсы нигъмђте бар?
Шул бђхетле кљннђн башлап
халкыбызныћ књпме буын вђки-
ле иманлы булды џђм ќђџђн-
нђм утыннан котылуга иреште;
ислам динен кабул итњ кљнен-
нђн башлап без туры юлдабыз.
Аллаџыныћ бу олуг нигъмђтен,
аныћ безгђ књрсђткђн љстенле-
ген тиешенчђ аћлау љчен Идел
буендагы башка књрше халык-
ларга књз салу да ќитђ. Аларга
ислам дине ирешмђгђн, алар
бњгенге кљнгђ кадђр ќаџил-
лектђ. Шулай итеп, ата-бабала-
рыбызныћ ислам динен кабул
итњен билгелђп њтњ – Пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм књрсђтмђлђренђ, аныћ
Аллаџы нигъмђтлђренђ карата
булган мљнђсђбђтенђ тулысы
белђн туры килђ. Бу – Раббыбыз-
ныћ олуг нигъмђте љчен безнећ
Аћа булган рђхмђтебезнећ бер
чагылышы гына.

Болгар шђџђрен халкыбыз-
ныћ зур гыйлемле ата-бабала-
рыбыз да зиярђт иткђн. Мђ-
сђлђн, мђшџњр галимебез Шиџа-
бетдин Мђрќани њзенећ “Мљс-
тђфадел-ђхбар фи ђхвали Казан
вђ Болгар” (Казан џђм Болгар
хђллђре турында файдаланыл-
ган хђбђрлђр) хезмђтендђ Мђр-
ќани мђчетенећ љченче имамы

Ибраџим хђз-
рђт  Хуќаш ту-
рында сљйлђн-
гђн бњлегендђ
ул аныћ Бол-

гарга зиярђт кылуы турындагы
язмаларны китерђ: “1235 елда
(милади белђн 1819) андагы
тђкъваларныћ каберлђрен зи-
ярђт кылырга мин Болгарга бар-
дым. Аллаџы минем бу гамђлл-
ђремне кабул итсен! Ђмин! Бол-
гарда зур ике манара бар, алар-
ныћ берсе ќамигъ мђчет янын-
да урнашкан. Бу мђчет баскы-
чында 73 басма. Ђ аннан кљнчы-
гышта икенче манара тора, аны-
сыныћ баскычында 42 басма.
Икенче манарага шђхсђн мин
њзем дђ мендем”.

Шул ук китабында Мђрќа-
ни хђзрђтлђре њзе турында бо-
лай дип яза: “1287 елда (милади
белђн 1870) мин њз гаилђм
белђн Болгарны кабат зиярђт
кылдым џђм аныћ манарасы ба-
шына менгђч, минем башка шун-
дый уйлар килде: “Бу манарага
беркем дђ књтђрелмђгђн, аннан
беркайчан да азан ђйтмђгђн,
анда бервакыт та тђкбир ђйтњ
ишетелмђгђн кебек. Болгарда
бервакытта да мљселманнар
яшђмђгђн, алар аныћ урамна-
рыннан њтмђгђн кебек. Юк, бо-
лар барысы да булган, тик вакыт
кына элеккене њз вакыйгалары
белђн ќуеп бетергђн. Мосафир-
ларда сагыш хислђре уяткан
гњзђл Болгарга Аллаџ тынычлык
ђйлђсен”.

Ђ Шиџабетдин Мђрќани
Болгарга зиярђт кылганда анда
монастырь – монахлар общи-
насы карамагындагы чиркђњ
эшлђп торган! Хђзерге вакыт-
та биредђ ислам мохиты туды-
рылган шартларда берничђ на-
дан бу изге эшкђ аяк чалырга
маташа.

Безнећ мљселманча милли
йолаларыбыз џђм истђлекле
кљннђребез этник катламнары-
бызны њстерњдђ, аныћ тотрык-
лылыгын, халкыбызныћ килђ-
чђктђ сакланып калуына ыша-
нычны ныгытуда зур роль уй-
ный. Шућа књрђ бездђ еллык да-
таларны, Мђњлидне билгелђп
њтњ, мљбарђк урыннарны зиярђт
кылу кић таралган. Монда алар-
ныћ нђкъ менђ кабатланып ба-
руы ђџђмиятле, ул безгђ бу ва-
кыйгаларныћ елъязмага бђйле-
леген њтеп чыгарга, ата-бабала-
рыбызныћ тђќрибђсен исђпкђ
алырга ярдђм итђ.

 Тарихта шулай килеп чык-
кан: безнећ беренче башкала-
ларны – Болгар белђн Билђрне
– яулап алучылар ќимергђн.
Алар ќирле халыкны тулысын-
ча кырып бетергђн, ягъни хђзер-
ге заман сњзлђре белђн ђйткђн-
дђ, монда геноцид њткђрелгђн.
Ќирле халыкка монда тљплђнеп

калу рљхсђт ителмђгђн, инкый-
лабка кадђр Болгар белђн
Билђрдђ татарлар яшђмђгђн.
Мљселманлык чорыннан калган
тарихи џђйкђллђр: мђчетлђр,
манаралар, тљрбђлђр џ.б. юкка
чыгарылган. Алар урынына тђре
ясалган зйберлђр урын алган.
Монда монастырь урнашкан
булган. Књрњебезчђ, халык хђте-
реннђн аныћ данлы, тђкъва
њткђне турындагы хатирђлђрне
юкка чыгару љчен барысы да
эшлђнгђн. Шућа да карамастан,
халкыбыз њзенећ элекке башка-
лаларын онытмаган. Аларны зи-
ярђт итђр љчен мљселманнар
гел килеп йљргђн. Књренекле
дин галимебез Шиџабетдин
Мђрќани Болгарны ким дигђн-
дђ ике тапкыр зиярђт иткђн. Ул
монда Мљхђммђд Пђйгамбђр
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм-
нећ сахабђлђренећ каберен
эзлђгђн. Ђ безнећ ата-бабалар
аларныћ дингђ љндђве нђтиќђ-
сендђ ислам динен кабул иткђн.

Мондый зиярђт кылулар
колониаль хакимиятнећ ачуын
чыгарган, ђ ул, аћлашылганча,
њзенећ элекке ќинаять эзлђрен
юкка чыгарырга телђгђн. Патша
жандармериясе муллалар ара-
сыннан булган тњлђњле шымчы-
лары аша Болгарны зиярђт кы-
луныћ хђрам икђнлеге турында
провокацион ялганнар тарат-
кан; имеш, андый зиярђт кылу
шикер кату (мђќњсилеккђ иярњ)
булып исђплђнђ икђн. Кыганыч
ки, бњгенге кљндђ дђ аларныћ
њрнђген нигез итеп алып, Бол-
гарга зиярђт кылуны инкарь ит-
њчелђр бар. Алар Ш.Мђрќани
кебек бљек галимнђрне дђ ачык-
тан-ачык кимсетњдђн, аларны
имансызлыкта, мљшриклектђ га-
еплђњдђн кыенсынмый.

Барысы љчен дђ мљкатдђс,
кадерле каберлеклђре булган

шђџђр-авыллар, башка урыннар
џђр илдђ дђ бар. Мђсђлђн,
Бђдер џђм Љхед сугышында
шђџит киткђннђрнећ каберлек-
лђре, Дербенттагы (Дагыстанда)
сахабђлђр каберлеге, Босния-
Герцеговинадагы Сребреница,
Польшадагы Освенцим џ.б. Бу
урыннарны зиярђт кылырга књп
кешелђр килђ џђм монда бер-
нинди дђ ширек кату юк. Болгар-
га халык бары тик Аллаџыга гый-
бадђт кылу љчен генђ ќыела.
Нинди дђ булса бер урынны зи-
ярђт кылу берничек тђ мљшрик-
лек була алмый, алай дип ђйтњ –
наданлык. Ђгђр кем дђ булса
Кђгъбђгђ яки мђчеттђ булганда
Аллаџыга тњгел, ђ андагы яры-
майга гыйбадђт кылса – бу ши-
рек кату була.

Бер хђдистђ ђйтелгђнчђ, љч
мђчеттђн тыш калган барлык
мђчетлђрдђ дђ гыйбадђт кылу-
ныћ савабы бер дђрђќђдђ.
Мђккђ мђчетендђ укылган на-
мазныћ савабы башка мђчет-
лђрдђ укылган 100 мећ намаз са-
вабына, Мђдинђ мђчетендђ
укылган намазныћ савабы баш-
ка мђчетлђрдђ укылган мећ на-
маз савабына, Кодњс (Иеруса-
лим) мђчетендђ укылган намаз-
ныћ савабы башка мђчетлђрдђ
укылган 500 намаз савабына
бђрабђр, калган мђчетлђрдђ
укылган намазларныћ савапла-
ры исђ бертигез. Књргђнебезчђ,
саваплылык дђрђќђсе љстен-
рђк башка мђчет эзлђњнећ
мђгънђсе юк. Шунысын да
ђйтергђ кирђк: ђгђр максат са-
вабыныћ књбрђк булганын
эзлђњдђн гыйбарђт булмаса,
башка мђчетлђрдђ гыйбадђт
кылу берничек тђ тыелмаган.

Зиярђт кылу сњзенећ
мђгънђсе: а) кайда да булса
булу, визит; ђ) ђњлиялђр кабе-
рен зиярђт кылу, авыру кешене

зиярђт кылу.
Зиярђт кылу љч тљргђ бњ-

ленђ: а) исђн-сау кешелђрне зи-
ярђт итњ; ђ) ниндидер бер урын-
ны зиярђт итњ; б) мђрхњмнђр ка-
берен зиярђт итњ.

Хђзер шуларга кићрђк тук-
талып њтђрбез.

Исђн-сау кешелђрне зи-
ярђт итњ. Бњгенге кљндђ исђн-сау
булган туганнарыбыз, якынна-
рыбыз, дусларыбызныћ, га-
лимнђр, тђкъваларныћ хђл-
лђрен белеп тору – ќђмгыять
алдындагы бурычыбыз, аларга
ихтирам књрсђтњебез, аларны
сљю хислђребезне белдерњебез.

Сљекле Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђм
тњбђндђгелђрне ђйткђн:

“Ризыгыныћ кић џђм гоме-
ренећ озын булуын телђгђн
кеше туганнары белђн элемтђне
љзмђсен” (Бохари, Мљслим).

“Ђгђр берђњ мљселман кар-
дђшен бер кайгысыннан арын-
дырса –  Кыямђт кљнендђ Аллаџ
ул бђндђне бер кайгысыннан
арындырыр. Ђгђр берђњ бер
фђкыйрьнећ хђлен ќићелђйтсђ –
Аллаџ аныћ хђлен бу дљньяда џђм
ахирђттђ дђ ќићелђйтер. Берђњ
њзенећ кардђшенђ ярдђм ит-
кђндђ Аллаџ аћа Њзенећ ярдђмен
ирештереп торыр” (Мљслим, Ђбњ
Дауд, Тирмизи, Ибне Маќђџ).

“Ђгђр мљселман кешесе
икенче бер мљселман кардђше
белђн кул биреп књрешсђ –
аларныћ гљнаџлары агачтан яф-
рак коелып тљшкђн кебек кое-
лып тљшђр” (Баззар).

Нинди дђ булса бер урын-
ны зиярђт итњ. Бу – мљкатдђс
џђм мљбарђк урыннарны зи-
ярђт итњ. Исламда мљбарђк
урыннар дип Мђккђдђге Хђрам
мђчетен, Мђдинђдђге Пђйгамб-
ђребез саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм мђчетен, Кодњстђге ђл-
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Ђкъса мђчетен џђм мљселман-
нарныћ ата-бабалары белђн, та-
рих белђн бђйле мљбарђк урын-
нарны ђйтђлђр. Ђлбђттђ, кем-
дер: “Љч урыннан башка изге
урын юк”, - дип моћа каршы чы-
гарга да мљмкин. Лђкин Коръђн
буенча андый урыннар књпкђ
артыграк. Мђсђлђн, Аллаџы
Тђгалђ Коръђндђ болай ди:
“Хактыр ки, Мин ул – синећ Раб-
быћ. Ђйдђ, башмакларыћны сал.
Син мљкатдђс Тува њзђнендђ”
(“Та-Џа” сњрђсе, 12 нче аять).

Књргђнебезчђ, Аллаџы
Тђгалђ аныћ изге њзђндђ, башка
сњзлђр белђн ђйткђндђ, изге
ќирдђ булуы сђбђпле, Муса гал-
ђйџиссђламгђ башмакларын са-
лырга куша. Бу ќирлђрнећ нђкъ
менђ изге булуы сђбђпле Аллаџы
Тђгалђ аяк киемнђрен салырга
боерганы – ап-ачык, тик бу њзђн
ул љч урын исемлегендђ юк.

Мљхђммђд Пђйгамбђр сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ
Ђл-Куба мђчетен џђм Љхед та-
вын зиярђт итње – ђлеге хђдис-
нећ шундый аћланышына тагын
бер дђлил. Књргђнебезчђ,
мљбарђк урыннар љчтђн књпкђ
артыграк.

Шулай итеп, изге урыннарны
љч урын белђн генђ чиклђргђ ки-
рђкми. Џђр халыкныћ да њз-
лђренђ аеруча кадерле урынна-
ры бар: элек сугыш булган урын-
нар; истђлекле, данлы урыннар;
халыкныћ рухи, мђдђни мирасы
белђн бђйле урыннар; халыкныћ
ислам дине белђн бђйлђнешен
књрсђткђн урыннар. Ђйтик, безгђ
– татарларга шундый урын булып
заманында олуг шљџрђткђ ия бул-
ган Болгар шђџђре тора. Анда
безнећ традициялђребез, гореф-

гадђтлђребез, тарихыбыз сећгђн.
Мисалга, хђнђфи мђзџђбенећ хо-
кук буенча “Зљбдђтел Маќђџллђ”
китабыннан бер љзек китерик:
“Шђригать хљкемнђре чыгарыл-
ганда ќирле мђдђният џђм йола-
лар игътибарга алынырга тиеш”.

Мђрхњмнђрнећ каберлђ-
рен зиярђт кылу. Сљекле Пђй-
гамбђребез Мљхђммђд саллђл-
лаџу галђйџи вђ сђллђм њзенећ
мђшџњр хђдисендђ: “Мин сезгђ
каберлђрне зиярђт итњне тый-
ган идем, хђзер исђ рљхсђт
бирђм, чљнки каберлђрне зи-
ярђт итњ Кыямђт кљнен искђ
тљшерђ”, – дип ђйткђн (Тимизи
Мљслим).

Каберлек ул – шундый бер
тыныч урын ки, анда кеше њз-
њзе белђн ялгыз калып фикер
йљртђ, зирђгрђк була башлый,
њз яшђеше џђм анда књмелгђн
кешелђрнећ тормышлары ту-
рында уйлана, гыйбрђт ала. Ка-
берлеклђрне зиярђт итњ џђрбе-
ребезгђ дђ килђчђк њлемебез-
не искђ тљшерђ.

Кеше џђрвакыт ике чынбар-
лык: яшђњ телђге џђм њлемнећ
котылгысыз булуы арасында
яши. Ђгђр яшђњнећ џђм њлемнећ
хакыйкый мђгънђсен танымасак,
яшђњ мђгънђсен беркайчан да
аћлый алмаячакбыз. Иманлы
кеше љчен њлем – Аллаџы Тђгалђ
тарафыннан бирелгђн бњлђк ул,
бер халђттђн икенче халђткђ
књчњ. Ђ имансызлар џђм гљнаџлы
кешелђр љчен њлем ќђзага
ђйлђнђ. Дљреслектђ кешенећ
ике тљп кићђшчесе бар: аларныћ
берсе сљйлђњче булса, икенчесе
– дђшмђњче. Сљйлђп торган кић-
ђшче булып Аллаџныћ бљек ки-
табы – Коръђн тора, ђ сљйлђш-

мђњчесе – њлем. Кешелђр менђ
шушы сљйлђшми торган кићђш-
чедђн дђрес, гыйбрђт алсын
љчен бабаларыбыз каберлеклђр-
не шђџђрлђрнећ њзђгендђ бул-
дырган.

Њлемнећ теле юк, лђкин ул
дђшми торса да, аћа тирђн
мђгънђ салынган. Каберлеклђр
ђти-ђнилђребезнећ, ђби-бабай-
ларыбызныћ, туган-тумачалары-
бызныћ, яраткан дусларыбыз-
ныћ исемнђре белђн тулыдыр.

Мљхтђрђм ќђмђгать, шуны
онытмасак иде! Алаџныћ Рђсњле
галђйџиссђлам: “Кабер ул – буш
дљнья тњгел. Иманлы бђндђ љчен
ул – ќђннђт бакчаларыннан бер
бакча. Имансыз кеше љчен
ќђџђннђм чокырларыннан бер
чокыр булачак”, - дигђн (Тирми-
зи). Сљекле Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђм њзе
еш кына сахабђлђренећ кабер-
леклђрен зиярђт иткђн џђм алар
љчен дога кылган: “Сезгђ имин-
лек, тынычлык насыйп булсын!
Ђгђр Аллаџ телђсђ, без дђ сезгђ
тиздђн кушылачакбыз. Мин њзе-
без џђм сезнећ љчен Аллаџы
Тђгалђдђн бђхет сорыйм”
(Мљслим).

Хљрмђтле мљселманнар! Ка-
берлђрне зиярђт итњ безгђ дђрес
бирсђ, Иншђ Аллаџ, мђетлђре-
безгђ ќићеллек китерђ. Ибне
Габбас (Аллаџы Тђгалђ аннан ра-
зый булса иде) риваять итђ, бер-
вакыт Рђсњл ђкрам галђйџиссђ-
лам ике кабер арасыннан
њткђндђ болай дип ђйткђн:
“Хђзерге вакытта шушы ике ка-
бердђ ятучылар зур булмаган
гљнаџлар љчен зур ќђза ала. Ка-
бердђ ятучыларныћ берсе
гайбђт сљйлђп йљргђн, ђ икенче-

КЫЛУ
ТУРЫ КИЛЂМЕ?

се нђќестђн пакьлђнмђгђн”.
Шуннары Пђйгамбђребез саллђ-
ллаџу галђйџи вђ сђллђм паль-
ма ботагын сындырып, аны икегђ
бњлеп, шул каберлђр љстенђ ка-
дап куйган џђм болай дигђн: “Бу
ботаклар корыганчыга кадђр
шушы кешелђрнећ кабер газап-
ларын ќићелђйтеп торыр” (Бо-
хари, Мљслим, Тирмизи).

Танылган мљфђссир (бер
нђрсђне аћлатып бирњче) имам
Куртуби (Аллаџы Тђгалђ аны
Њзенећ рђхмђтенђ ирештерсђ
иде) бу хђдисне болай дип
шђрехли: “Бу ботаклар корыган-
чыга кадђр” дигђн сњзлђр шуны
аћлата: ђгђр кабергђ њсем-
леклђр утыртылса яки Коръђн
укылса – мђетлђр ќићеллек
сизђ. Ђгђр бер њсемлек мђетнећ
хђлен ќићелђйтсђ – Коръђн уку
аћа тагын да књбрђк ќићеллек
бирђчђк”.

Ђгђр мђетлђребезгђ Коръђн
укылса (бигрђк тђ Йђсин” сњрђсе),
аларга Аллаџыныћ рђхмђте
ирешђчђк. Мђетлђргђ “Йђсин”
сњрђсен уку турындагы хђдис-
шђрифтђ болай диелгђн: “Йђсин”
сњрђсе Коръђннећ калебе булып
тора. Дљреслектђ Аллаџыныћ ри-
залыгын џђм килђсе дљньяда Ал-
лаџыныћ рђхмђтен алу нияте
белђн “Йђсин” сњрђсен укыган ке-
шенећ гљнаџлары гафу ителер,
шулай булгач, мђетлђрегезгђ
“Йђсин” сњрђсен укыгыз” (Ђхмђд
бине Хђнбђл, Муснад).

Аллаџыныћ Рђсњле галђйџ-
иссђлам ђйткђн: “Ђгђр сезнећ бе-
рђрегезгђ њлем ирешсђ – аны тиз
арада књмђргђ тырышыгыз. Мђет-
не књмгђннђн соћ аныћ баш
очында “Фатиха” сњрђсен, ђ инде
аяк очына басып “Бђкара” сњрђсе-

нећ соћгы аятьлђрен (Ђмђнђ-
рђсњл) укыгыз” (Имам Табарани,
Дђйлђми, Хђйсђми).

Имам Нђвави (Аллаџы Тђгалђ
аны Њзенећ рђхмђтенђ ирештерсђ
иде) “Риязус-салихин” (“Изгелђр
бакчасы”) дип исемлђнгђн кита-
бында имам Шђфигый (Аллаџы
Тђгалђ аны Њзенећ рђхмђтенђ
ирештерсђ иде) сњзлђрен китерђ:
“Кабер янында Коръђни-Кђрим-
нђн аятьлђр џђм сњрђлђр уку
яхшы гамђл булып санала, ђмма
Коръђнне тулысынча уку – тагы да
яхшырак”.

Аллаџы Тђбђракђ вђ Тђгалђ
Коръђндђ мђетлђребез љчен дога
кылырга љйрђтђ: “...Раббыбыз, без-
не џђм бездђн элек килеп киткђн
иманлы кардђшлђребезне ярлы-
ка; књћеллђребездђ иман ки-
тергђннђргђ карата џичбер хљсет-
лек калдырма. Раббыбыз, шик юк
ки, Син – чиксез шђфкатьле, чик-
сез мђрхђмђтле” (Хђшер (Сљреп
чыгару)” сњрђсе, 10 нчы аять).

Мљхтђрђм мљселманнар!
Монда начар гадђтлђргђ, ягъни
бидгатьлђргђ игътибар итђргђ
џђм шулардан ерак булырга
кирђк. Ислам галимнђре њзлђ-
ренећ китапларында каберлекл-
ђрне зиярђт итњ кагыйдђлђрен,
ђдђплђрен аћлаткан булса да,
хђзерге кљндђ кайберђњлђр дини
наданлыклары аркасында кабер
љстендђ шђм кабыза, кђгазь-
лђргђ, чњпрђклђргђ њзлђренећ
телђклђрен язып, аларны чарду-
ганга яисђ кабер љстендђге агач
ботакларына бђйлђп куя. Башка-
лар исђ, икенче чиккђ тайпыла,
каберлеклђрне зиярђт итњчелђр-
не ширектђ гаепли. Без гамђллђр
кылганда бер чиктђн икенче
чиккђ тйпылмаска, урталыкны
тотарга тиешбез.

Ибне Габбас (Аллаџы Тђгалђ
аннан разый булса иде) риваять
кыла: “Сђгъд бине Губђдђ (Ал-
лаџы Тђгалђ аннан разый булса
иде) дигђн сахабђнећ ђнисе
њлгђч, ул Пђйгамбђребез галђйџ-
иссђлам янына килеп: “Йђ, Рђсњ-
луллаџ, минем ђнием вафат бул-
ды. Ул њлгђн вакытта аныћ янын-
да була алмадым. Ђгђр ђнием
љчен њз ќилђк-ќимеш бакчамны
сђдака итеп бирсђм, бу гамђлем
аћа файда китерер микђн?” – дип
сораган. Аллаџыныћ Рђсњле гал-
ђйџиссђлам: “Ђйе”, - дигђн.

Безне хак юлга љндђњче
Пђйгамбђребез галђйџиссђлам
ђйткђн: “Кеше вафат булганнан
соћ ул барлык гамђллђреннђн
љзелђ, лђкин аныћ љчен љч
тљрле гамђле файда китерђчђк:
сђдакател-ќария, ягъни кеше
њлгђннђн соћ да файда китерђ
торган сђдака; башкаларга би-
реп калдырылган белем; балала-
рыныћ догалары” (Мљслим).

Мљхтђрђм ќђмђгать! Хђ-
дислђрдђн књренђ ки, мђетлђ-
ребез љчен Коръђн уку, сђдака-
лар бирњ џђм башка изге
гамђллђр кылу – аларга ќићел-
лек џђм савап китерђ. Џђркай-
сыбызга тарихыбызны, изге
урыннарыбызны, шђхеслђре-
безне белергђ џђм хљрмђт
итђргђ насыйп булсын. Аллаџы
Тђгалђ барчабызны Њзенећ чик-
сез рђхмђтеннђн аермасын.

Татарстан Республикасы
мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
дђгъвђт бњлеге

“ШУРА”, №8
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ЊЛГЂННЂРНЕЋ КАБЕРЕН БЕЛИК,
Ислам динен кабул итњнећ мећ еллыгы исемендђге
мђдрђсђдђ књркђм бер традиция яши: мљгаллимнђр,
шђкертлђр, бу уку йортын тђмамлап, имамлык итњчелђр
ел саен 2 май кљнне Яћа бистђдђге Иске татар зираты-
на, остазлары каберен зиярђт кылырга баралар. Унын-
чы тапкыр њткђрелђ торган бу чара турында Казанда,
Татарстанда гына тњгел, Россиянећ татарлар яшђгђн
башка тљбђклђрендђ дђ белђлђр. Шунлыктан чараныћ
быелгысына тљрле тљбђклђрдђн дин ђџеллђре, миллђт
зыялылары килде; Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте рђисе, мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллин, Та-
тарстаннныћ баш казые Ќђлил хђзрђт Фазлыев, Ханты-Манси автоном округы
мљфтие, тљбђкнећ татар милли-мђдђни автономиясе рђисе Таџир хђзрђт Саматов,
халык шагыйре, Татарстан Дђњлђт Советыныћ мђдђният, мђгариф, фђн џђм милли
мђсьђлђлђр комитеты рђисе Разил Вђлиев, Бљтендљнья татар конгрессыныћ Казан
оешмасы рђисе Фђрит Мифтахов, књренекле имамнар, татар зыялылары, журналис-
тлар, мљгаллимнђр, шђкертлђр катнашты.

8 ХЂХЂХЂХЂХЂТЕРТЕРТЕРТЕРТЕР

Искђ алу мђрасимен мђд-
рђсђ идарђсе Бљтендљнья татар
конгрессыныћ Казан бњлекчђсе
белђн берлектђ уздыра. Оешты-
ручылар њзлђре: “Бу без башла-
ган, без керткђн яћалык тњгел, -
дилђр. - Безнећ татар авылла-
рында мондый матур гадђт
књптђн бар. Кайткан саен без зи-
рат буен, ата-бабалар, ђни-
ђбилђр каберлеклђрен ђйлђнеп
кайтабыз. Бу безнећ халыкныћ
канына сећгђн гореф-гадђте”.

Быелгы хђтер чарасы Бљек
Ќићњнећ 70 еллыгын каршыла-
ган кљннђргђ туры килње белђн
дђ истђлекле. Зиярђт кылучы-
лар сугыш кырларында ятып
калган, сугыштан соћ яралардан
мђрхњм булган кардђшлђребез-
не искђ алдылар.

Ќићњ елында Ураза вђ Кор-
бан гаетлђре сугыш беткђч уз-
дырылган. Халык искиткеч
књтђренке рухта булып, дини
бђйрђмнђребезне зурлап њт-
кђргђннђр. Сугыштан кайткан
мљселман кардђшлђр књмђк-
лђшеп, Яћа бистђдђге Иске та-
тар зиратында ќирлђнгђн мђр-
хњмнђр каберлђрен зиярђт кыл-
ганнар, догалар укып, исђн-
имин кайтканнарына Аллаџы
Тђгалђгђ шљкер иткђннђр. Алар-
ныћ инде књбесе мђрхњм, кайсы-
лары шушы зиратта ук ќирлђн-
гђн. Мђдрђсђ фондында шул ва-
кытларда тљшерелгђн кинотас-
ма да саклана.

Бу юлы искђ алырга килњ-

челђр – чараны оештыручылар
џђм кунаклар – дин ђџеллђре
џђм зыялылар яд итњне Габдел-
хак хђзрђт Саматов кабереннђн
башладылар. Мђрќани мђчете
имамы, Татарстан Диния нђзар-
ђтенећ баш казые булып торган-
да ихласлыгы, риясызлыгы, дин
юлындагы фидакарьлеге белђн
танылды. Икенче булып тукталга-
ны - Габделхак хђзрђт Каюмов
исђ совет хакимияте елларында,
барлык телђгђннђргђ дин нигез-
лђрен, гарђп язуын љйрђткђн ос-
таз. Ђхмђтзђки хђзрђт Сафиул-
лин, Гарифулла хђзрђт Гайнул-
лин, Зђкђрия хђзрђт Минвђлиев,
Ђхмђтџади Максуди, Галимќан
џђм Салихќан Барудилар, Габ-
делхђбир хђзрђт Яруллин, Шиџа-
бетдин Мђрќани хђзрђтлђрнећ
дђ баш очларында Коръђн аять-
лђре укып, дога кылып мђшџњр
бабаларыбызныћ рухлары ал-
дында баш иделђр. Зиярђт кылу
Бљек Ватан сугышында шђџит
булган кардђшлђр хљрмђтенђ
куелган истђлек билгесе янында
дђвам итте. Књренекле татар зы-
ялыларын да искђ алдылар - Габ-
дулла Тукай, Туфан ага Мићнул-
лин, Шамил ага Зиннуров, Мир-
касыйм ага Госманов каберлђре
янында тукталып, аларны ќылы
итеп искђ тљшерделђр.

Аллаџы Тђгалђ аларныћ
барчасына књрсђткђн фидакарь-
леклђре, књргђн авырлыклары
вђ газаплары љчен ќђннђт нигъ-
мђтлђрен бирсђ иде.
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“Туган Авылым” ресторан-
књћел ачу комплексына 40 ка
якын сугыш ветераны џђм тыл
хезмђткђре чакырылган иде.
Илгђ дин иреге кайтканнан соћ,
ветераннарныћ књбесе дини
эшчђнлек алып барган, респуб-
лика районнарында имамлык
иткђн. Алар ђле дђ мђхђллђ эш-
лђрендђ актив катнаша, рухи
кыйммђтлђрне халкыбызга ќит-
керњ љчен зур тырышлык куя.

“ Мљхтђрђм Бљек Ватан су-
гышы ветераннары, тыл батыр-
лары! Диния нђзарђте џђм њз
исемемнђн сезне Ќићњ бђй-
рђме белђн котлыйм! Аллаџы
Тђгалђ сезгђ  исђнлек-саулык,
озын гомер џђм књћел тыныч-
лыгы  бирсен .  Картлык  кљн-
нђрегездђ кадер-хљрмђттђ, ба-
лалар, оныклар бђхетен, шат-
лыгын књреп яшђргђ насыйп
булсын.

Сугыш илебезгђ бик књп
михнђтлђр, газаплар алып кил-
гђн. Ул михнђтлђр љлкђннђрне
дђ, балаларны да урап узмаган.
Бабайларыбыз, ђбилђребез
сљйлђгђннђрдђн ишетеп белђ-
без, алар сугыш кайгысын Ал-
лаџы Тђгалђдђн ялварып ярдђм
сорап књтђргђннђр; динебез
љйрђткђнчђ сабыр итђргђ ты-
рышканнар, бер-берлђренђ ка-
рата миџербанлы булганнар;
Ќићњ кљнен Аллаџка рђхмђтлђр
ђйтеп каршы алганнар. Сугыш
џђм тыл ветераннары књтђргђн
авырлыкларны алга таба књ-
рергђ язмасын иде. Динебез дђ
њзара килешеп, аћлашып яшђр-
гђ чакыра.

Аллаџка шљкер, хђзер ил-
кљннђр тыныч, балаларныћ љсте

бљтен, тамагы тук.  Менђ шушы
мул, тыныч тормыш хакына су-
гыш кырларында гомерлђре
љзелгђн сугышчыларныћ рухла-
рына дога кылырга онытмасак
иде. Шулай ук, љлкђн яшькђ
ќиткђн, тормышныћ ачы михн-
ђтен књргђн џђм бернинди сы-
науларга да бирешмђгђн вете-
раннарны хљрмђтлђп, зурлап
торсак, бу њзе бер изгелек бу-
лыр.

Аллаџы Тђгалђ илебезгђ
бђхет џђм бђрђкђт насыйп ит-
сен, рђхим-шђфкатеннђн ташла-
масын”, – диде мљфти њзенећ чы-
г ышынд а .

Чарада шулай ук Ислам
мђдђниятенђ, фђненђ џђм мђга-
рифенђ ярдђм фонды директо-
ры урынбасары, фондныћ Коор-
динацион њзђге ќитђкчесе,
Тљньяк Кавказда Кеше хокукла-
рын яклаучы милли иќтимагый
комиссия ќитђкчесе урынбаса-
ры Эдуард Хачукаев, Татарстан
мљфтие урынбасарлары џђм
район мљхтђсиблђре катнашты.
Эдуард Хачукаев барлык вете-
раннарны Ќићњ бђйрђме белђн
котлады џђм џђркайсына сау-
лык-сђлђмђтлек, озын гомер,
бђхет телђде.

Ђлеге књркђм мђќлесне
алып барган Аксакаллар шура-
сы рђисе, Нурлат районы мљх-
тђсибе Айрат хђзрђт Ђюпов џђр
ветеранга сњз бирде. Алар  су-
гыш елларын хђтерлђрендђ
яћарттылар, тормыш хђллђре
хакында сљйлђделђр.

Очрашу барышында сугыш-
та мђрхњм булганнар рухына
дога кылынды џђм мљфтият исе-
меннђн књчтђнђчлђр љлђшенде.

ИСЂННЂРНЕЋ КАДЕРЕН БЕЛИК
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте сугыш
џђм тыл ветераннарын Ќићњ бђйрђменећ 70 еллы-
гы ућаеннан оештырылган тантаналы мђќлескђ
ќыйды. Авыр сугыш елларында њзлђренећ батыр-
лыклары, фидакарь хезмђтлђре белђн ќићњгђ зур
љлеш керткђн љлкђннђрне бђйрђм белђн котларга
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин килде.



#5 (238) май 2015
рђќђп – шђгъбан 143610 ЌИЋЊНЕЋ 70 ЕЛЛЫГЫ УЋАЕННАНЌИЋЊНЕЋ 70 ЕЛЛЫГЫ УЋАЕННАНЌИЋЊНЕЋ 70 ЕЛЛЫГЫ УЋАЕННАНЌИЋЊНЕЋ 70 ЕЛЛЫГЫ УЋАЕННАНЌИЋЊНЕЋ 70 ЕЛЛЫГЫ УЋАЕННАН

ВАТАННЫ ЯРАТУ - ИМАННАН

Без, мљселманнар, илебезгђ
Аллаџы Тђгалђ тарафыннан ќиб-
ђрелгђн ђлеге олуг сынауныћ
мђгънђсен тљшенергђ тиеш. Су-
гыш еллары динебез љчен шак-
тый катлаулы чор булса да,
мљселманнар, башка конфессия
вђкиллђре белђн берлектђ уртак
Ватаныбызны саклаган. Шул чор-
дагы мљфти Габдрахман Расњлев
дин кардђшлђрен ђлеге изге су-
гышта катнашырга чакырып
мљрђќђгать белђн чыга. Ул
мљрђќђгать Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ:
"Ватанны ярату - иманнан", -
дигђн хђдисе белђн башлана.

Дини оешмалар сњздђ генђ
тњгел, гамђлдђ дђ булдыра алган-
ча ќићњгђ њз љлешлђрен
керткђн. Ђйтик, барлык мђ-
четлђрдђ дђ танк колоннасы
тљзњ љчен акча ќыю оештырган-
нар. Мљселманнарныћ ђлеге яр-
дђме љчен Илбашы И.Сталин
мљфти Г.Расњлевкђ Рђхмђт хаты
да ќибђргђн. Шунысын да ассы-
зыклау кирђк, сугыш чорына бђя
биргђндђ без - мљселманнар
љчен ул чактагы сђяси режимныћ
нинди булуы артык мљџим тњгел.
Сњз дђ юк, без атеистик режим
белђн килешђ алмыйбыз, ђмма
Ватан - гамђлдђге сђяси вазгы-
ятьтђн югары торучы тљшенчђ.
Режимнар килђ, њзгђрђ, ђ туган
ќир кала. Шуныћ љчен мљсел-
маннар Аллаџы Тђгалђ ризалыгы
љчен Ватаннарын саклаганда го-
мерлђрен кызганмаган. Мљхђм-
мђд саллђллаџу галђйџи вђ

Хљрмђтле дин кардђшлђрем! Ќићњнећ 70 еллыгы илебез
љчен, џичшиксез, мљџим вакыйга. Россиядђ Бљек Ватан
сугышы кагылмаган гаилђ юктыр, џђркайсыбызныћ
нђсел-нђсђбендђ гасырларга торырлык бу вакыйга нин-
ди дђ булса эз калдырган. Шућа књрђ дђ нђкъ менђ 9 Май
- Ќићњ бђйрђме, ата-бабаларыбызныћ ићгђ-ић торып
уртак дошманга каршы берлђшкђне кебек, бљтен илебез-
не берлђштерђ.

сђллђм сљннђте буенча, Ватанны
яклау ул - џђр мљселманныћ бу-
рычы. Шућа да Бљек Ватан сугы-
шын без, сђяси режим џђм Ватан
тљшенчђлђре арасында гаять зур
аерма булуын аћлаган хђлдђ,
изге сугыш дип атый алабыз.

Тагын бер мљџим сабак:
Бљек Ватан сугышы кебек тетрђ-
ндергеч вакыйга диннећ какша-
маслыгын, "яу кырында атеист-
лар булмый" дигђн гыйбарђнећ
хаклыгын раслады. Њзлђрен
коммунист, атеист дип атаучы-
ларныћ да Бљек Ватан сугышын-
да њлем белђн йљзгђ-йљз очраш-
кач, фитрый иманнары уянган.
Гђрчђ, рђсми сљйлђшњлђрдђ
йљрђктђге яралгы хђлендђге
иманын басарга тырышкан бул-
са да, соћгы сулышы якынлаш-
канда џђркемдђ уяна ул. Бу -
кеше тормышында диннећ фун-
даментальлеген књрсђтђ торган
хакыйкать тђ. Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи вђ сђллђм
хђдисендђ ђйтелгђнчђ, кеше
фитрый иман белђн туа. Иман ул
- кешенећ табигый халђте.
Шушы табигый халђтне рђсми
идеологиялђр, доктриналар
књпме генђ томаларга тырышса
да, иртђме-соћмы ул барыбер
љскђ калкып чыга. Ђлеге ќђ-
џђттђн караганда, сугыш - кеше-
нећ чын табигатен ачып бирђ
торган "корал", иманныћ ни-
кадђр фундаменталь булуын
књрсђтњче вакыйга.

Яу кырында элекке комму-
нистларныћ да иманнары уян-

Тњбђн Камада Ќићњнећ
70 еллыгы ућаеннан спорт

ярышлары њтте
Тњбђн Каманыћ "Батыр" спорткомплексында  "Эй, егетлђр!" дип

исемлђнгђн бђйге узды. Чарада Алабуга, Сарман, Кама Аланы, Ак-
таныш, Чирмешђн, Яћа Чишмђ, Ђлмђт, Ђгерќе районнары мљсел-
маннары катнашты. Шулай ук Башкортстан Республикасыннан да
килгђн спортчылар булды. Алар волейбол, гер књтђрњ, кул кљрђше,
ирекле кљрђш, дартс џђм канат тарту буенча кљч сынашты.

Гер књтђрњ буенча: Илсур Нђбиуллин (Яћа Чишмђ) - 1 нче, Рамил
Шђрифуллин (Яћа Чишмђ) - 2 нче, Айрат Ђсхђмов (Алабуга) 3 нче урын-
ны алды. Кул кљрђше буенча 1 урын - Илсур Нђбиуллинда (Яћа Чишмђ);
Эльмир Фђтхетдинов (Ђгерќе) белђн Фђнил Мостафин (Чирмешђн)
2-3 урыннарны бњлеште. Дартс ярышында Азат Закиров, Ђхђт Хђбиев
џђм Илназ Сђлаховка тићнђр булмады. Волейбол ярышында исђ бе-
ренчелекне Яћа Чишмђ командасы алды, 2 нче урында - Актаныш
спортчылары, 3 нчедђ - Тњбђн Кама вђкиллђре. Ирекле кљрђш 9 њлчђњ
категориясендђ њтте. Ђлеге ярышта Тњбђн Кама, Уфа, Кама Аланы, Ала-
буга спортчыларына тићнђр булмады.

Ќићњчелђрне район мљхтђсибе Йосыф хђзрђт Дђњлђтшин
тђбриклђде џђм мљхтђсибђт исеменнђн рђхмђтен белдерде. Бар-
лык ќићњчелђргђ дипломнар џђм кыйммђтле бњлђклђр тапшырыл-
ды. Бу бђйге мљселман яшьлђре арасында ел саен Бљек Ќићњ ућаен-
нан оештырыла. Килђсе ярышлар Кама Аланында булыр дип кљтелђ.

Чаллыныћ "Ак мђчете"ндђ
Бљек Ќићњнећ 70 еллыгы ућаен-
нан ветераннарны, тыл хезмђт-
чђннђрен, сугыш чоры балала-
рын хљрмђтлђњ мђќлесе булды.
Анда башка мђчетлђрдђн дђ ве-
тераннар катнашты. Мђќлес

Гаилђ мђчетендђ Бљек Ватан сугышы ветераннары, тыл хезм-
ђтчђннђре белђн чђй табыны артында ќылы очрашу узды. Аны
мђчет коллективы Диния нђзарђтенећ "Хузур" нђшрият йорты џђм
"Зђкят" хђйрия фонды белђн бергђлђп оештырды. Коръђн укып,
дога кылганнан соћ мђхђллђ балаларыныћ чыгышы тђкъдим ител-
де. "Сугыш афђтлђре рухыгызны сындыра алмаган, ачлы-туклы
кљенчђ дђ Ватан љчен, безнећ якты килђчђк љчен кљрђшкђ књтђрел-
гђнсез - балаларга гыйбрђт итеп ђнђ шул хакта сљйлђгез. Ватанны
хљрмђт итђргђ, туган ќирнећ, маћгай тире белђн игелгђн ризык-
ныћ кадерен белергђ љйрђнер љчен сезнећ њрнђк безгђ бик кирђк.
Барысына да рђхмђт сезгђ, хљрмђтле ветераннар, Аллаџы Раббы-
быз џђркайсыгызга сђламђтлек, иминлек, бђрђкђтле гомерлђр
насыйп итсен", - диде Татарстан мљфтие урынбасары, Гаилђ мђче-
те имам-хатыйбы Рљстђм хђзрђт Хђйруллин њзенећ вђгазендђ.
Ќавап итеп, ветераннар да хатирђлђре белђн уртаклаштылар. Бљек
Ватан сугышы ветераны Камил Рамазанов исђ Ќићњнећ 70 еллы-
гына багышлап язган шигырен да укып књрсђтте. Кунакларныћ да,
мђќлесне оештыручыларныћ да уртак фикере яћгырады ул шигъ-
ри юлларда:

"Дљньяларга тынычлык бир, Раббым,
Ирек кылма явыз кљчлђргђ!"

ган, дидек. Мисал љчен Ќђлил-
челђр язмышын гына алыйк.
Алар барысы да њлђр алдыннан
кулларын Коръђнгђ куеп, дљнья
белђн хушлашкан. Ђ бит алар
коммунист булган џђм атеистик
идеологияне кертњ љчен тырыш-
лык куйган кешелђр. Ђмма Ал-
лаџы каршына барыр сђгать сук-
кач, ул идеологиялђр онытыл-
ган... Дђњлђт тђ моны аћлаган
џђм православие диненђ дђ, ис-
лам диненђ дђ карашын
њзгђрткђн, тезгенне йомшарткан.

Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи вђ сђллђмнећ бер хђди-
сендђ хђбђр ителгђнчђ, ђгђр
берђр кеше ихлас књћел белђн
намаз укудан туктый икђн - бу
кавемгђ Аллаџы Тђгалђ тор-
мышларын астын-љскђ китерер-
лек ќђза бирђ. Гомумђн, сугыш-
ны эпохаль, хђрби, сђяси вакый-
га гына итеп тњгел, тљрле яклап
карарга кирђк. Шул исђптђн,
Аллаџы Тђгалђнећ безгђ бу тор-
мышны яхшырак аћлар љчен
биргђн бер дђресе итеп тђ.

Яшьлђр Бљек Ватан сугышы
биргђн сабакны оныта. Без хђзер
неофашизмныћ яћа тљсмер алып
баш калкытуын књрђбез. Гитлер
Советлар Союзын ќићгђн булса,
хђзер Европада яшђр идек, тор-
мышыбыз яхшырак булыр иде,
дигђн фикерлђр дђ ишетергђ
туры килђ. Мондый фикерлђр
белђн без килешђ алмыйбыз.
Ата-бабаларыбыз, чын мђгъ-
нђсендђ, ирегебезне саклап кал-
ган, коллыкка тљшермђгђн. Без
аларныћ батырлыгын онытырга
тиеш тњгел. Њсеп килњче яшь бу-
ынга сљйлђргђ тиеш. Њзебез дђ
аларныћ батырлыгында, ватанп-
ђрвђрлегендђ тђрбиялђндек
бит. Хђзер аны яшьлђргђ тапшы-
ру - безнећ бурыч.
                                                Рљстђм

хђзрђт БАТРОВ,
                            Татарстан

мљфтиенећ беренче
урынбасары

Чаллыныћ Ак мђчетендђ ветераннарны
хљрмђтлђњ мђќлесе булды

Казанныћ Гаилђ мђчетендђ сугыш
џђм тыл ветераннары очрашты

барышында мђчетнећ имам-ха-
тыйбы, тљбђк казые Рљстђм
хђзрђт Шђйхевђлиев,  шђџђр
имам-мљхтђсибе Ђлфђс хђзрђт
Гайфуллин тантана сђбђпчелђ-
ре адресына бик књп ќылы
сњзлђр ђйттелђр, аларны Бљек

Ќићњнећ 70 еллыгы белђн кай-
нар котладылар. Сугыш ветера-
ны Мостафа ага Хђйбуллов су-
гыш истђлеклђре белђн уртак-
лашты.

Сугыш ветераны Габделхђт
ага Борџанов њз  чыгышында
мђчет имам-хатыйбы Рљстђм
хђзрђтнећ ветераннар турында
џђрдаим кайгыртуын билгелђ-
де, динебез нигезлђрен тыры-
шып њзлђштергђн "Ак мђчет"
мђдрђсђсе шђкертлђренђ,
мђќлестђ катнашкан башка яшь
кешелђргђ  шулай дин юлына
бастырганнары љчен ата-анала-
рына њзенећ рђхмђт сњзен ќит-
керњне сорады. Сугыш чоры ба-
лалары исеменнђн мђчетнећ як-
шђмбе мђктђбе мљгаллиме
Флюр Галиуллин, Тау мђчете
имам-хатыйбы Габделђзђл
хђзрђт Нђќметдинов  чыгыш
ясадылар. Яшьлђргђ књп њгет-
нђсыйхђтлђр бирелде.  Ветеран-
нарга мђќлес ахырында
књчтђнђчлђр таратылды.

Тынычлыкта яшђргђ язсын!
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин Казанныћ Тыныч-

лык мђчетендђ сугыш џђм тыл ветераннарын зурлау чарасында
катнашты.

Ќићњ бђйрђме ућаеннан уздырылган чарага мђчет
мђхђллђсендђ яшђњче љлкђн буен вђкиллђре ќыелды. Коръђн уку-
дан башланган очрашуда мљфти аларны бђйрђм белђн котлады.
"Раббыбыз сезгђ, туганнарыгызга, якыннарыгызга бђхет, сђламђт-
лек, ныклык бирсен! Сез кичергђн сугыш газаплары башка беркай-
чан да кабатланмасын џђм књгебез џђрчак аяз булса иде! Аллаџы
Тђгалђ бђрђкђтен бирсен џђм бђлалђрдђн, газаплардан сакласын.
Туган ќирлђребездђ тынычлык саклап, бер-беребезне хљрмђт итеп
яшђргђ язсын", - дип телђде мљфти хђзрђтлђре.

Очрашу ахырында "Тынычлык" мђчете мђхђллђсе исеменнђн
љлкђнннђргђ бњлђклђр тапшырылды.
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“БЕЛЕГЕЗ, БАТЫРЛАР ВАТАНГА
ХЕЗМЂТ ИТТЕ!”

СУГЫШ вакытында динне тыю
булмады. 43-45 елларда бер генђ
частьтђ дђ бер генђ кеше дђ тый-
мады аны. Хђрби ќитђкчелђр

арасында Аллаџка мљрђќђгать иткђн,
дога кылган кешене тњбђнсетњ дђ, шул ук
вакытта “дога кылыгыз ђле” дип ђйтњче
дђ булмады. Унќиде яшем тулганда –
1944 елны мине армия сафларына чакы-
рып алдылар. Бер њземне генђ тњгел.
Авылыбызныћ бљтен яше-карты безне
сугышка озатып калды. Ул чактагы елашу-
лар кичђ генђ булган шикелле. Ђби мића:
«Бишмђтећђ «Ясин» сњрђсен тектем,
югалта књрмђ», – дигђн иде. Дљрестђн дђ,
мин аны югалтмадым, ул ђле хђзер дђ
саклана...

Яу кырында ярты ел гына булган ке-
шемен, ђмма аныћ џђр кљне – йљрђктђ.

1945 елныћ март аенда Венгриядђ
каты сугышлар булды. Без НКВД гаскђре
– гел алгы сафта. Њлем белђн књзгђ-књз оч-
рашабыз. Балатон књле янында безне 3
сђгать тоташ бомбага тоттылар. Аны сњз
белђн генђ ђйтђ, аћлата торган тњгел. Фа-
шист шулкадђр явыз, Гитлерныћ сайлап
алынган гаскђре белђн сугышабыз.

... Сазлыктагы тњмкђклђр арасына
кереп яшеренергђ мђќбњр булдык. Баш-
ны гына чыгарып ятабыз. Суык. Фашист-
лар безне бертуктаусыз бомбага тота.
Иманы кљчђеп китте књрђмсећ, Сђгъдул-

ла исемле иптђш малай: “Яшьтђш, њте-
рђлђр бит, ђйдђ, укы ђле”, – диде.
“Ђлхђм” сњрђсен укыйм. Сђгъдулла та-
гын “укы!” ди, мин тагы укыйм... Укы да
укы, дилђр. Аллаџыныћ рђхмђте, безнећ
отделениедђн берђњ дђ њлмђде, Кђри-
мов Нургаян исемле солдатныћ гына
аягы яраланды. Ђ њлњчелђр бихисап књп
иде. Ђлеге вакыйгадан соћ татар малай-
лары сизеп алды укысаћ исђн каласыћ
икђнлеген. Џђр сугышка керер алдыннан
Сђгъдулла да, Нургали дђ, башкалар да
“укы!” дилђр иде.

Вена операциясе алдыннан Сђгъ-
дулла ђйтђ: “Ђйдђ, яшьтђш, намаз
укыйк”, – ди. Бљтен бер фронт яуга
ђзерлђнгђн вакыт бу. Без, сугышка ђзер-
лђнњчелђр – 17 яшьлек, 40-50 килолы ма-
лайлар инде. Књбебез русча да рђтлђп
белми. Дљресен ђйтергђ кирђк, безне
килњгђ њк љлкђнрђклђргђ беркеттелђр.
Русларга. Алар барысы да йђ коммунист,
йђ комсомол. Вена операциясендђге бу-
рычыбыз алдагыларына караганда кат-
лаулырак иде.

Без бер батальонда 30 лап татар ма-
лае идек. Ђйткђнемчђ, малайлар:
“Ђйдђгез, операция алдыннан намаз
укыйк”, – диделђр. Џђр солдатта плащ-
палатка бар, намазлык урынына шуны
ќђябез. Мин – имам. Малайлар мин ниш-
лим, шуны эшли. “Намаз укысаћ, њлми-

сећме?” – дилђр. Мин ђйтђм: “Њлмисећ.
Ихлас ят та, Аллаџтан сора”. Сђќдђгђ ят-
кач малайлар “йђ Аллаџ, йђ Аллаџ...” дип
елыйлар. Бик ќитди хђрби операциягђ
ђзерлђнђбез бит. Бертуктаусыз комсо-
мол ќыелышлары бара. Бертуктаусыз
њгетлђњ бара. Бертуктаусыз аћлату бара...
Сугышырга љйрђтђлђр. Ђ без намаз
укыйбыз шушы љйрђтњлђрдђн бушаган
арада.

Вена операциясендђ безнећ бурыч –
операция башланганчы 5-6 сђгать алдан
Дунайны кичеп чыгып, плацдарм алу иде.
Иллелђп кљймђ. Џђр кљймђдђ 15 тђн ар-
тык солдат. Дунай елгасын кичђргђ тотын-
ган идек кенђ, немецлар безне бомбага
тота башлады. Без тиз-тиз ишђбез, бомба
йђ алга тљшђ, йђ янга, йђ артка. Малайлар
мића “укы, укы” дилђр. Мин укыйм да
укыйм. Ярга чыгып ќитђргђ йљз метр ча-
масы калгандыр, кљймђбез башына мина
тљште дђ ђйлђнеп капландык. Без су ас-
тыннан йљзеп чыгып аныћ сыртына ябыш-
тык. 18 малай идек. Икебез юк. Мин – от-
деление командиры. “Иптђш кызыларме-
ецлар, паникага бирелмђгез, хђзер без-
нећ бурыч – гомеребезне саклау!”  – дип
ђмер бирдем. Кычкырып-кычкырып: “Па-
никага бирелмђскђ!” – дигђн сњзлђрне ка-
батлыйм. Кљймђгђ ябышкан хђлебездђ
Дунай буйлап агып барабыз. Менђ књп тђ
њтмђде атыш арасына килеп кердек. Бер
яктан фашистлар ата совет солдатлары
дип, ђ икенче яктан, немецлар дип уйлап,
безнекелђр. Менђ шунда чын паника баш-
ланды. Ун минутлап барды бу хђл. Бер
генђ солдатыбыз югалды. Ничек тљшеп
киткђнен књрми дђ калдык. Караћгы тљн.
Салкын дулкын дђџшђт белђн безгђ ките-
реп бирђ. Тагын хђрби зонадан чыктык.
Атыш бетте. Агабыз да агабыз. Сђгать
ярым – ике сђгать тирђсе аккач, хђлебез
бетте. Бармаклар, куллар кабарып чыкты.
Тућа башладык. Кљймђ сыртына тотынган
килеш агабыз бит. Тотынырлык урыны да
юк рђтлђп. Књпмедер вакыттан соћ тагын
бер малаебыз юкка чыккач, Сђгъдуллага
ђйтђм: “Ђйдђ, каешларны башка бђйлик”,
– дим. Ике кешене тоташтырырлык итеп,
каршы як белђн башны башка якынайтып
каеш белђн муеннан бер-беребезгђ
бђйлђндек. Дулкын китереп бђргђндђ
тљшеп китмђскђ, ныграк тотынып торыр-
га шђп мљмкинлек булды ул. Без барыбер
њлђбез дип уйлыйбыз инде. Бик каты тућ-
дык та... Књћеле тљшкђнгђдер, Сђгъдулла:
“Ђйдђ, “Ясин”не укы”, – диде. “Ясин”не на-
чар белђм, дим. Белгђн кадђр укы, ди.
“Ясин” сњрђсен укый башладым...

Шулвакыт бер пароход њтеп китте.
Фронтка таба. Без дулкын арасында кал-
дык. Сигнал бирер идек, кычкырырга –
тавыш, атарга корал юк. Шуннан Нургали
ђйтђ: “Малайлар, њлђбез, Аллаџ безгђ шу-
лай язган”, – ди. Укы, ди мића. Миннђн
башка укый белњче юк... Тагын бер паро-
ход... бу юлы яныбыздан гына узып китте.
Безне књрерлђр дип шулкадђр љметлђн-
дек инде, тик... књрмђделђр. Бик тђ њкенеч-
ле булды. Пароходныћ бусы да узып
киткђннђн соћ, кљчле паника башланды.
Инде књпме акканыбызны да белмибез.
Тагын бер малаебыз юкка чыкты. Бљтене-
се дђ Дунай тљбенђ китеп бардылар. Алай
да уннан артык калдык ђле. Татарлардан
берне генђ югалттык. Каеш тота безне,
муен тота. Баш башка тигђн. Минеке
Сђгъдулла белђн. Болай эшлђњ шактый
ќићеллек бирде безгђ. Менђ тагын бер
пароход килђ. 300-400 метр ераклыкта
булгандыр бездђн, туктады бу. Туктады да

***
ТР МДНнећ “ХУЗУР” нђшрият йор-

ты “Мљселманнар Бљек Ватан сугы-
шында. Мусульмане в Великой Отече-
ственной войне” дигђн китап нђшер
итте.  Ќыентыкны журналист Нурия
Ђлмиева тљзегђн. Югарыда тђкъдим
ителгђн “Фронтовик хатирђлђре”
дигђн язма да ђлеге китаптан алынды.

Салихов Харис Салих улы
1927 елда Татарстанныћ Бал-
тач районы Чутай авылында
туа. Авыл мђктђбендђ укыган
вакытында ђтисе аны ислам
гыйлемнђренђ џђм гарђпчђ
укырга љйрђтђ. Чутай ќидеел-
лык мђктђбен тђмамлаганнан
соћ Арча педучилищесына укыр-
га керђ. 1944 елда фронтка
китђ. Яу кырында књрсђткђн ба-
тырлыклары љчен Ватан сугы-
шыныћ II дђрђќђле ордены џђм
20 дђн артык медаль белђн
бњлђклђнђ. Сугыштан соћ Мђс-
кђњдђ џђм Казанда хокук саклау
органнарында эшли. Гадел џђм
профессиональ юрист буларак
таныла. 1972 елда Кызыл Йол-
дыз ордены белђн бњлђклђнгђн.
Публицист А.Станислав сњз-
лђре белђн ђйтсђк: «Малай џђм
сугышчы; коммунист џђм мљ-
селман; милиционер џђм имам,
мљфти урынбасары; крестьян
малае џђм профессор атасы; ку-
ылган џђм танылган; гади шђ-
хес џђм теолог, академик, Рос-
сия гуманитар фђннђр акаде-
миясенећ шђрђфле ђгъзасы – бо-
лар барысы да бер кеше, аксакал
Харис Салихќан язмышына сый-
ган»... Харис абый бњген дђ ак-
тив, аныћ џђр кљне зур тњ-
рђлђрнеке сыман минуты-сђга-
те белђн планлаштырып куел-
ган. Шул планга «тљзђтмђ» кертеп, мљбарђк ќомга кљннђренећ бер-
сендђ мљхтђрђм шђхесебез Харис хђзрђт Салихќан белђн очрашып,
сугыш хатирђлђрен тагын бер кат хђтердђ яћартып алдык. Мак-
сатыбыз Бљек Ватан сугышы елларында дингђ нинди мљнђсђбђт
булуын имамыбызныћ њз авызыннан сљйлђтњ иде...

прожектор белђн Дунай љстен яктырта
башлады. Кљтђбез инде безгђ кайчан
тљшђр икђн дип. Йђ Аллаџ, йђ Аллаџ,
безгђ тљшсђ иде, дибез. Мића тагын “укы
да укы” дилђр. “Ђлхђм”не укый башла-
дым. Сића гына гыйбадђт кылабыз,
синнђн генђ ярдђм сорыйбыз, дибез бит
бу сњрђдђ. Бљтен дљньяны яктырта. Шак-
тый вакыт яктыртты, ђмма безгђ тљшми.
Тагын паника башланды...

Џђм менђ, Аллаџныћ рђхмђте, бер-
заман безгђ дђ тљште. Яктылык эчендђ
калдык. Яктырттылар да, яктылыкны ал-
мыйлар, гел безнећ љстђ тора. Безне
књргђннђрен аћлап алдык. Шатланырга-
мы, шатланмаскамы – белгђн юк. Болар
кемнђр икђн, фашистлармы, венгрлар-
мы, ђллђ безнекелђрме, дибез.

Књпмедер вакыттан соћ яныбызга
ике кљймђ йљзеп килде. Без “товарищи,
товарищи” дибез. Болар “другари, друга-
ри” дилђр. Югославлар икђн... Соћрак
без Дунайда йљз чакрым тирђсе акканы-
бызны белдек.

...Австралиянећ башкаласы Венаны
яулап алган кљн – 13 апрель. 15 апрельдђ
совет гаскђрлђре, ђ алар белђн бергђ
НКВД батальоннары да сугыша-сугыша
Санкт-Пельтен – Тулын-Корнейбург ли-
ниясенђ барып ќитеп, анда Америка гас-
кђре белђн очрашты. Шул рђвешле Вена
операциясе тђмамланды.

***
Мин гомерем буе кешелеклелек

тђгълиматы тарату тарафдарымын. Бљек
Ватан сугышы тђмамлануныћ 70 еллыгы
якынлашкан кљннђрдђ дђ илебезгђ
килгђн шушы олы афђт хакында бђхђсле
сњзлђр, ялган-боџтаннар язучылар,
сљйлђњчелђр бар. Гомерлђрен бђндђлђр
иминлегенђ багышлаучыларныћ каџар-
манлыгына књлђгђ тљшерергђ тырышу-
чылар бар. Мин аларны кискен тђнкыйть-
лим: “Белегез, батырлар Ватанга хезмђт
итте!”

Фронтовик хатирђлђрен
Нурия ЂЛМИЕВА язып алды
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КАЮМ БАБАЙ ФЂЛСЂФЂСЕ

Каюм Насыйри 1825 елныћ
искечђ 14 февралендђ хђзерге
Яшел Њзђн районыныћ Олы
Шырдан авылында туа. Аныћ
балачагы мђдђниятле гаилђдђ,
туган авылында уза. Башлангыч
белемне ул атасыннан ала, ан-
нан соћ Казанда мђдрђсђ
тђмамлый, гарђп-фарсы теллђ-
рен љйрђнњ љстенђ, њзлегеннђн
татар телен дђ яхшылап
њзлђштерђ, русча да укый; ирек-
ле тыћлаучы булып йљргђннђн
соћ Казан университетында бе-
лем ала. Духовное училищеда,
семинариядђ татар теле укыту-
чысы булып эшли, татар балала-
рына рус теле укыта. 1879 елдан
башлап калган гомерен Насый-
ри, рђсми рђвештђ бер ќирдђ
дђ хезмђт итмичђ, бары тик язу-
чылык эшенђ џђм фђн хезмђ-
тенђ генђ багышлый.

Ђлеге сђхифђдђ укучылар
игътибарына аныћ урта гасыр
ђдђббђ (ђдђп фђне) жанрында,
гамђли фђлсђфђ буларак языл-
ган "ФЂВАКИЏЕЛ ЌЉЛЂСА"
хезмђтеннђн љзеклђр тђкъдим
итђбез.

***
Пђйгамбђр галђйџиссђлам

ђйтте: "Љммђтемнећ џђлак бул-
макы ике нђрсђдђдер: мал ќый-
макта вђ гыйлем њгрђнмђенчђ
надан калмактадыр. Гыйлем -
йозактыр, сљаль - ачкычтыр: со-
рашмак вђ сљйлђшмђк белђн
гыйлем ачыладыр. Берђњ кеч-
кенђ чагында гыйлем њгрђн-

Быел бљек татар мђгъри-
фђтчесе, галим-энцикло-
педиста Габделкаюм На-
сыйриныћ тууына 190 ел
тулды. Шул ућайдан Та-
тарстанда тљрле чаралар
- конференциялђр, тњгђ-
рђк љстђллђр узды; га-
лимнећ замандашлары
тарафыннан тулысынча
яклау тапмаган џђм
бђялђнмђгђн олы мира-
сы кабат барланды...

мђсђ, зур булгач, алга чыкмас,
ягъни гыйлем арттыра алмас.
Бер ел гыйлем њгрђнмђк ике ел
гыйбадђт кыйлмактан хђерлер-
ђктер. Ђдђпнећ ќимеше - гакыл-
ны њстерњ. Гыйлемнећ ќимеше
- изге гамђле. Бђндђгђ дљньяда
бирелгђн нђрсђлђрнећ артыг-
рагы хикмђттер вђ ахирђттђ
рђхмђттер". Имам Хђлил ђйтте:
"Кайсы галимгђ юлыксам да, ан-
нан гыйлем алдым вђ аћа гый-
лем бирдем". Димешлђрдер ки,
имам Мазниныћ кулында имам
Сибђвђйџ китабы егерме
мђртђбђ тузды вђ ертылды, ягъ-
ни књп укыганнан вђ књп истигъ-
маль кылганнан гыйбарђттер.

Ђфлђтун хђкимгђ бер кеше
ђйтте: "Йђ хђким, бу кадђр гый-
лемне ничек њгрђнеп бетер-
дећ?" Ђфлђтун ђйтте: "Тђхсил
гыйлем вакытымда мин яндыр-
ган майны њлчђп карасаћ, гоме-
рем буенча эчкђн нђрсђдђн
књбрђк яндырганмын", - диде,
озак тђхсил кыйлдым, димђктер.

... Ибн Габбас радыйаллаџу
ганџњдђн сорадылар: "Ни-нђрсђ
белђн син бу кадђр гыйлем
дђрђќђсенђ ирештећ?" - ди-
делђр. Ибн Габбас ђйтте: "Сора-
гучы тел белђн, белгњче калеб
белђн вђ тњземле остаз белђн", -
диде. Бђзер Ќђмџђрдђн сљаль
кыйлдылар: "Йђ мђлик, син ни
белђн бу кадђр гыйлемгђ иреш-
тећ?" - диделђр. Бђзер Ќђмџђр
ђйтте: "Карга кебек иртђ тор-
дым, дућгыз кебек комсыз бул-
дым, эт кебек сабыр булдым,

мђче кебек тђвазыглыклы (тый-
нак) булдым да, гыйлем дђ-
рђќђсенђ васыйл булдым, мак-
суд хђзинђлђре михнђт књпере
љстендђдер", – диде.

... Имам Ђбњ Йосыфтан бер
мђсьђлђ сорадылар. "Белмим", -
дип ќавап бирде. Ђйттелђр:
"Џђр кљндђ бђйтелмалдан (каз-
надан) фђлђн кадђр эш хакы
аласыћ, "белмим" дип ђйтђсећ",
- диделђр. Ђбњ Йосыф ђйтте:
"Мин гыйлемем кадђр аламын,
ђгђр наданлыгым кадђр алсам
иде, бљтен дљньядагы нђрсђ ми-
нем эш хакыма ќитмђс иде", -
диде. Ђбњ Бђкер ђл-Кабатыйдан
берђњ бер сњз сорады. Кабатый
минбђрдђ иде, "белмим" дип
ќавап бирде. Ђйттелђр: "Бу
урын белмђгђннђр урыны
тњгелдер", – диделђр. Кабатый
ђйтте: "Мин гыйлемем кадђре
мендем. Ђгђр наданлыгым кад-
ђре менсђм иде, књккђчђ менђр
идем", - диде.

Белмђгђнећне ђйтмђ, белг-
ђнећне фђџемлђ. Ђристу (Арис-
тотель) ђйтте: "Ђдђпнећ
књркђмлеге нђсђбнећ кабахђтен
фазыйлђт - гыйлем вђ ђдђп бел-
ђндер, асыл белђн вђ нђсђб
белђн тњгелдер. Берђњ ђдђпсез
булса, нђсђбе заегъ (файдасыз)
булыр", - диде. Пђйгамбђр гал-
ђйџиссђлам ђйтте: "Ата балага
нђрсђ бирсђ, биргђн нђрсђсе-
нећ ић ђгълясе - ђдђптер", -
диде. Гали радыйаллаџу ганџњ
ђйтте: "Адђмилђр галим яки уку-
чылар, калганы џђмђќ (вђхши)
вђ гавамдыр".

Бервакыт Васикъ биллаџ
хђлифђнећ остазы килде, оста-
зын гаять гыйззђт вђ икрам кый-
лды. Џай-џай, бђрђкаллаџ, оста-
зыћны бик гыйззђт вђ бик икрам
кыйлдыћ, диделђр. Васикъ
ђйтте: "Ић ђњвђл Аллаџы Тђгал-
ђнећ зикере белђн минем теле-
мне ул ачты, Ходаныћ рђх-
мђтенђ якын ул кыйлды", - диде.
Искђндђр ђйте: "Анам мине
књктђн ќиргђ ићдерде, остазым
ќирдђн књккђ књтђрде". Вђ дђхи
Бљзерќмђџђрдђн сорадылар:
"Ник бу кадђр остазыћны атаћ-
нан да артыграк итеп тђгъзыйм
кыйласыћ?" - диделђр. Бљзерќ-

Намаз калдырылса, диннећ
зыянлануы, хђтта егылуы ихти-
малдыр.

Бу мђгънђдђге сњзлђр
Рђсњлњллаџ саллђллаџу галђйџи
вђ сђллђмнђн тљрле юллар
белђн риваять ителђ, иснадын-
да зђгыйфьлек булса да,
мђгънђсе дљрест вђ сабиттыр.

ШЂРЕХ ВЂ АЋЛАТМА
Намаз - исламныћ бљек

рљкеннђренећ берсе, шђџадђт
вђ тђњхидтђн соћра, ић олуг би-
насыдыр.

мђџђр ђйтте: "Атам - фани яшђ-
ешкђ сђбђп. Остазым бакый яш-
ђешкђ сђбђп булды. Аныћ гый-
леме дђрьясыннан сугарылам,
хикмђт агачыннан ќимешлђрен
ќыямын", - диде.

Пђйгамбђребез галђйџис-
сђлам ђйтте: "Галимнђр йљзенђ
карамак – гыйбадђттер".
Мљхђммђд бин Ќђгъфђрдђн бу
хосуста сљаль кыйлдылар, ягъни
Пђйгамбђрнећ бу сњзен бђян
кыйл, дип илтимас кыйлдылар.
Мљхђммђд ђйтте: "Галимнђр
йљзенђ карамак шуныћ љчен
гыйбадђттер ки, алар сића
ахирђт бурычларын исећђ
тљшерерлђр", - диде. Хђлил
ђйтте: "Галимнећ ялгышы вђ ха-
тасы тиз фаш булыр, ќаџилнећ
ялгышы ќђџалђте астында љре-
телмештер". Пђйгамбђр галђйџ-
иссђлам ђйтте: "Дљньяда фетнђ
килер, халыкны тар-мар ките-
рер. Ђмма галим котылыр".

Димешлђрдер ки, малныћ
тогъяны (бозыгы) булган кебек
гыйлемнећ дђ тогъяны бардыр.
Берђњ белмђенчђ гамђл кыйлса,
ислах кыйлудан артыграк ђфсад
кыйлыр. Мђсђлдђ килмештер
ки, гыйлемсез гамђл кыйлган
кеше юлсыз ќирдђн йљргђн
кеше белђн бђрабђрдер. Бђс,
гыйлем эстђ, гыйбадђтећђ зарар
бирмђсен, вђ гыйбадђт гыйлем

эстђмђкећђ зарар бирмђсен.
Бер кемсђнђ Пђйгамбђр галђй-
џиссђламгђ ђйтте: "Мин
хђдислђр вђ яхшы сњзлђр ишет-
ђмен, хђтеремнђн чыгадыр", -
диде. Пђйгамбђр галђйџиссђ-
лам ђйтте: "Кулыћнан ярдђм
эстђ, ягъни ишеткђнећне язып
куй", - диде.

Мђсђлдђ килмештер:
књћелгђ биклђгђн качар, язып
куйган карар кыйлыр. Гыйлем -
аудыр, язмак - баудыр. Шђгъби
ђйтте: "Гыйлем бабыннан џђрни
ишетерсећ, язып куй, кирђк ди-
вар њзђренђ булса да", - диде.
Риваять кыйлмышлардыр ки,
имам Фараби хђзрђтлђре тђхси-
ле гыйлем вакытында бик
фђкыйрь иде. Кђгазь сатып
алырга да акчасы юк иде. Урман-
га чыгып йљреп, књћеленђ
тљшкђн хикмђтлђрне агач яф-
ракларына язып йљрер иде.
Кђгазь тапкач, барып књчереп
алыр иде.

Гали радыйаллаџу ганџњ
ђйтте: "Дљньяда гыйлем хисап-
сыз књптер, яхшырагын вђ фай-
далырагын кабул ит", - диде.
Џђрни китап кулыћа тљшсђ укы,
яхшысы белђн гамђл кыйл. Гый-
лемнећ ниџаяте юктыр, мећ ел
укысаћ да, белмимнђн башка
булмассыћ, џаман гыйлемнђн
туймассыћ...

ЙљзЙљзЙљзЙљзЙљз  ел  элек  ел  элек  ел  элек  ел  элек  ел  элек Намаз – бђндђнећ мђгъбу-
денђ вђ Раббысына булган
мљнђќђте, њзенећ бђндђлеген
вђ Раббысын таныган бђндђ ик-
ђнен књрсђтђ торган ић књркђм
рђвешедер. Бђндђ намазында
эчен вђ тышын арулап, нђќес вђ
мордар нђрсђдђн (шайтанга
мљнђсђбђтле вђ аћа сљекле шак-
шылардан) њзен ерак итеп, Хали-
кы вђ мђгъбњде, бар нђрсђне
књрњче џђм ишетњче мђгъбњде
хозурында (мђгънђви) ихтирам
вђ тђгзыйм рђвешлђренећ ба-
рын да торгыза. Куллары
бђйлђнеп, хљкемдар хозурына
китерелгђн бер ќинаятьче ке-
бек аяк љстендђ тора, хђве-

феннђн вђ дђџшђтеннђн бљ-
гелђ, аяк астына башын, ић ка-
дерле йљзене куеп, ахырда тез
чњгеп, зар вђ нияз ихтияќларын
ќиренђ ќиткерђ.

Бу эшлђр арасында, мљна-
сиб, Аллаџка яраклы вђ сљекле
мљнђќђтлђрне, вђ кирђгенчђ
мактау вђ тђсбихлђрне, вђ
Коръђндђн бер кадђр аятьлђр-
не укып, ялвара, олуг хђќђт-
лђрен юмарт Раббыдан тели, вђ
бу кадђр ялварулар белђн,
иманлы кеше, Раббыны таныган
бђндђ, ђлбђттђ, лђззђт таба вђ
ошбу рђвешне њзе љчен бђхет вђ
сђгадђт дип белђ, Раббындан
моћа булган олуг тђњфикъ вђ

гыйнаят дип саный.
Бер кемсђ чын иман сахибы

булса (Аллаџны таныса), аныћ
калебендђ, ђлбђттђ, мђзкњр
рђвешчђ намаз укымак хисе
уянса кирђк, вђ аныћ вљќданы
аны тиеш вђ талђп итсђ кирђк.
Бер-бер сђбђп белђн тиешле
вакытыннан кичексђ, аныћ кале-
бендђ авыр ќђрђхђт вђ авырту
туса кирђк (вљќданы газаплан-
са кирђк).

Кыскасы: иман намазны
эсти, намаз берлђ туклана вђ
аныћ белђн Аллаџ хозурында
кабул вђ танылган була, вђ аныћ
берлђ бђндђгђ чын котылу
бирђ.

НАМАЗ - ДИННЕЋ ТЕРЂГЕДЕР
Намазсыз иман вђ дин

зђгыйфь, ќимешсез агач, юга-
лырга торган нђрсђ, њлђргђ тор-
ган хаста кебидер.

Намазсыз кеше, Аллаџны
чынлап танымаган, њзенећ
бђндђ икђнен яхшылап белмђ-
гђн надан, вђ џђм њзенећ
хђќђтлђреннђн, намазда булган
шђрђф вђ хасиятлђрдђн гафил
кемсђдер.

Мелла Галимќан
БАРУДИ

"Дин вђ ђдђп",
517,518 бб. №17, 1915 ел

Фатих ХЂБИБ
ђзерлђде
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Аксакал хђзрђтебез

Ќићњ кљне илебез, халкыбыз
љчен  зур бђйрђм, чљнки бездђ
сугыш фаќигасе кагылмаган бер
генђ гаилђ дђ юк. Сугышныћ ачы
хђсрђтен књргђн, илебез тыныч-
лыгы љчен, туган ќиребезнећ
џђр карыш ќире љчен гомерлђ-
рен дђ кызганмыйча сугышкан
ветераннарыбыз сафы елдан-ел
сирђгђя бара...

Ќићњ бђйрђме тантанасы-
на Сахалиннан ук килгђн вете-
ран миллђттђшлђребез  янын-
нан тыныч кына узып китђ ал-
мадым. Алар минем белђн рђ-
хђтлђнеп њз телебездђ сљйлђш-
телђр. Нђќип абый Рђхимуллин,
Разия апа Адилова, Хђербђнат
апа Бикчђнтђева, Сания апа
Атинбаева џђм сугыш чоры ба-
ласы Гљлсадђ апа Рђхмђтулли-
налар - барысы да чыгышлары
белђн Татарстаннан икђн. Кай-
сы Казаннан, Арча ягыннан,
Тњбђн Камадан… Њз вакытында
алар вербовка белђн Сахалинга
киткђн булганнар. Теллђрен
саклап кала алсалар да, динебез-
не саклап, балаларына, оныкла-
рына тапшыра алмаганнар.
Џђрберсенећ телендђ бер сњз:

Элек-электђн авылларда
барча халыкныћ хљрмђтен казан-
ган, нинди генђ авырлыклар  килсђ
дђ туры юл књрсђтњче, њзенећ ал-
тыннан да кыйммђтрђк булган
кићђшлђрен бирњче, џђркемне
кайгыртып  яшђњче картлары-
быз булган. Шундый аксакалыбыз,
Мђсђгут авылы имамы Кђбир
хђзрђткђ 80 яшь тулды. Кђбир
хђзрђт - хезмђт џђм тыл вете-
раны,  егерме елга якын гомерен
мђхђллђдђ имам булып тора.
Хђзрђт, мђхђллђ имамы - халык-
ныћ рухи тђрбиячесе, мљгалиме.
Бу шулкадђр изге џђм ќаваплы ва-
зыйфа, аћардан мђхђллђдђ яшђњ-
че тљрле яшьтђге, тљрле кат-
лам кешелђре белђн аћлашып
эшлђњ сорала. Кђбир хђзрђт  Аз-
накай шђџђренећ Ак мђчете кар-
шындагы башлангыч дини белем
бирњ мђдрђсђсендђ Кђшиф хђз-
рђттђн алган џђм Яр Чаллы
шђџђре Ак мђчет мђдрђсђсендђ
алган тирђн  дини белеменђ ни-
гезлђнеп, районыбызныћ Мђсђ-
гут, Яхшыбай, Илбђк, Ирекле
авылларында дини йолаларны
њти.

Аллаџы Тђгалђ Коръђни
Кђримнећ "Ниса" сњрђсендђ (59
аять): "Ий мљэминнђр! Аллаџка
итагать итегез, џђм расњлгђ
итагать итегез! Шулай ук њзе-
гездђ булган Коръђн белђн гамђл
кылып, Коръђн дђлиллђре белђн
ђмер итњче дини хуќаларыгызга,
имамнарыгызга итагать ите-
гез!.." - диде. Авыл халкы хђзрђте-
безне бик хљрмђт итђ, шућа књрђ
аны икенче , љченче срокка да зур
ышаныч белђн мђхђллђ имамы
итеп сайлый. Хђзрђт халык ара-
сында динебезне аћлатып, Ал-
лаџы Тђгалђ кушкан фарыз гамђл-
лђргђ, гыйбадђтлђргђ љнди, ха-
таларны тљзђтђ, гљнаџлы эш-
лђрдђн сакланырга чакыра. Авыл-
да  Аллаџ йорты булган мђчеттђ

вагазь џђм дини кичђлђр њткђрђ,
гыйлем бирђ, ќђмђгать намазла-
рын алып бара. Дљньяга сабый
аваз салса да, яшьлђр никахлаш-
са, кардђшлђребез дљньялык го-
мере тђмамланып вафат булса,
Коръђн мђќлеслђре њткђрергђ
ниятлђсђ дђ, авыл халкы ић бе-
ренче Кђбир хђзрђт янына килђ.
Џђр гамђлен  ихласлык белђн,
бары бер Аллаџы Тђгалђнећ риза-
лыгын љмет итеп  башкара ул.
Аксакал буларак њзенећ диндђ,
дљньялыкта булган тђќрибђ-ки-
ћђшлђрен мљхтђсибђткђ џђм
яшь буынга џђрдаим ќиткереп,
кићђшлђшеп тора.

Районыбызныћ мђхђллђ
имамнары арасында ић љлкђн
џђм хљрмђтле Кђбир хђзрђтебез-
не ихластан мљхтђсибђтебез,
авыл имамнары исеменнђн туган
кљне белђн тђбрик итђбез. Нык-
лы сђламђтлек, гаилђ џђм бала-
лар, оныклар бђхете, озак еллар
безне сљендереп, олы кићђшчебез
булып яшђвен телибез.

Равил ДЂЊЛЂТ,
Азнакай районы

Мљселман егет ярышта да
сынатмый ул

Књптђн тњгел безнећ љчен
бик кызыклы, алдан кљтеп алган
бер чара булды. Без, икенче
тљрле ђйткђндђ, ќамигъ мђче-
тенђ йљрњче тљрле мђктђп ба-
лалары, вакытка турникта
џђм брусьяда књтђрелњ, чњгђлђњ,
ерак арага  урнаштырылган
предметка атып укларны ти-
дерњ, теннис ракеткаларына
куелган агач шакмакларны
тизрђк йљртњ, метр ярым биек-
лектђн тљшерелгђн агач кубик-
ларны тотып алу кебек уеннар-
да њзара ќитезлектђ кљч сы-
наштык.

Хљкемдарларыбыз Камил
Шђрђфетдинов белђн Ринат
Сабиров абыйлар алдында да
сынатасы килмђде. Бар књнегњ-
лђрне дђ тизрђк, матуррак џђм
тљгђлрђк эшлђргђ омтылдык.
Књнекмђлђр књрсђтњ минутла-
ры тђмамлангач ярышларны
оештыручы абзыйлар очкола-
рыбызны санап карадылар. 1 нче
гимназиянећ 6а сыйныфыннан
килгђн Тимербулат Мирзанов -
беренче, 10 нчы мђктђпнећ 6е
сыйныфында укучы Дамир Куч-
карев - икенче, шул ук мђктђп-
нећ 5м сыйныфында укучы Нияз
Мљбарђкќановларныћ љченче
урынны яулавы билгеле булды.

 Ђ алдан ђзерлђнгђн агач
кубиклар белђн 5-8 яшьлеклђр
арасында оештырылган спорт
уеннары тагын да кызыклырак
булды. Ђти-ђнилђре рухи кљч-
тђвђккђллек бирњчелђр буларак
карап торганлыктан, мђчеткђ
йљрњче нђнилђре дђ ќан тиргђ
батып ярыштылар. Мин њзем
дђ ярышларда болай ярыйсы

гына кљч-ќитезлек књрсђтеп,
берничђ бњлђк-санак алдым. Ић
кадерлесе - ђтиемђ универсаль
отвертка булгандыр ул.
Кљнкњрештђ кирђге чыгып кына
тора бит...

Тагын шунысын да ђйтергђ
онытып торам икђн. Ахырдан
барча ђтилђр чын арбалеттан
атып карадылар, тљз атучы-
ларга бњлђклђр тђти торды,
беркем дђ буш кул белђн китмђ-
де.

Бђйгелђрнећ баш хљкемда-
ры - мђчетебезнећ имамы
Хђлим Шђмсетдинов ђлеге уен-

нарга йомгак ясаганда, тђмлђп
кайнар чђй эчђр алдыннан та-
гын бер сљенечле хђбђр ќиткер-
де бит ђле. Тиздђн шђџђребез
читендђге наратлыкта тради-
цион мљселман балалары Са-
бантуе узачак. Сер тњгел, ка-
бат кљч сынашырга исђбем бар.
Тик иртђнге намаздан соћ саф
џавага чыгып бераз максатчан-
рак хђрђкђтлђнергђ, йљгереп ке-
рергђ исђбем. Бу юлы да сынат-
мам Аллаџы боерса!

 Булат НИГЪМЂТЌАНОВ,
 Алабуга шђџђренећ 10 нчы

мђктђбе укучысы

Никах укырга мулла юк,
сђдака бирер кеше юк…

дин бетте бездђ!
Казанда аларныћ нинди

хислђр кичерњен мин гљманлый
гына алам. Монда телебез, го-
реф-гадђтлђребез саклана,
чљнки динебез исђн, ул елдан-ел
ныгый бара, мђчетлђребез
гљрлђп эшлђп тора. Ђ аларда
бер генђ мђчет тђ юк икђн! Ба-
лага исем кушарга, никах укы-
тырга мулла юк, мђет юырга
кеше юк, хђтта сђдака бирергђ
дђ кеше калмады, дилђр. Коръђн
укытырга кирђк булганда њзбђк-
лђрне, кыргызларны чакыралар
икђн. Мђетлђрне русларча та-

бутларга салып ќирли башла-
ганнар. Элек ул якларда 20 мећ
чамасы татар яшђгђн булса,
хђзер 5 мећлђп кенђ калган.

... Сахалин ветераннары
белђн аралашкач, књћелгђ бик
авыр булып китте. Халкыбыз
патша заманасында сљрген-
нђргђ сљрелсђ дђ, чит иллђргђ
чыгып качса да њзенећ телен, го-
реф-гадђтлђрен онытмыйча,
миллђт булып сакланып калган.
Диннђрен ташламаган шул
алар...

Илсљяр ГАБИТОВА,
Казан

БЕЗДЂЙ ТАТУ МИЛЛЂТ БУЛМАС
Апрельнећ бик матур кљнендђ Ульяновск љлкђсенећ Николаевка

районындагы мђчеткђ никах мђќлесенђ барырга насыйп булды. Алла-
га шљкер мђќлес бик матур узды, хђзрђтнећ искиткеч мђгънђле вђгазе
књћелнећ бљтен кылларын тибрђтте. Мђчеттђ эшли торган Џђва,
Нђсиха ханымнар безне бик тђмле татар милли ашлары белђн сыйла-
дылар. Рђхмђтлђребезгђ каршы алар: "Аллаџыга шљкер, мђчетебездђ
еш кына никах мђќлеслђре, Коръђн, Корбан ашлары, ифтар мђќлеслђ-
ре уздырыла. 200 кешелек урыныбыз, савыт-сабаларыбыз да бар. Кирђк
булса зур мђќлеслђрне дђ, тыйнак табыннарны да оештырырга ярдђм
итђбез. Ђ инде якшђмбе кљннђрендђ бездђ дини дђреслђр уздырыла.
Хђзрђтебез безне Коръђн укырга љйрђтђ. Инде Изге китапны кулыбыз-
га тотып, ђкрен генђ укый да башладык", - диделђр.

Бу сњзлђрне ишеткђч, бик шатландык, чљнки Николаевка районын-
да гомер-гомергђ рус, татар, мордва халыклары дус-тату гомер киче-
реп, руслар џђм мордвалар њзлђренећ дини бђйрђмнђрен чиркђњлђренђ
барып њткђрђ алсалар да, безнећ халыкныћ моћа кадђр андый мљмкин-
леге булмады - мђчет тљзергђ рљхсђт тђ, акча да юк иде. Ђ бњген Алла-
џыга шљкер, мђчет ишеклђре џђрвакыт ачык, манарасы ђллђ кайдан
балкып књренеп тора!

Менђ шул изге эшне - мђчетне тљзњне оештырган, финанслаган,
хђл кадђренчђ ярдђмен књрсђткђн барлык кешелђргђ АллаџыТђгалђ ике
дљнья бђхетен књрергђ насыйп итсђ иде. Изгелек юлындагы џђр адым-
нары мећлђтђ савап булып кайтса иде.

Ђйе, бу зур эш бер дђ проблемасыз гына булмый инде. Тљзелеш ва-
кытында пластик тђрђзђлђргђ ташлап атып ватучылар, мђчет
территориясенђ дућгыз башы ташлап китњче кешелђр дђ булды. Бњген-
ге кљндђ дђ азанны ќомга кљннђрендђ генђ ђйтергђ рљхсђт бар... Ђле
башкарасы эшлђр шактый. Ић мљџиме - халык йљрсен иде мђчеткђ.
Ќђмђгать белђн укылган намаз ялгыз укылган намазга караганда 25
мђртђбђ саваплырак, диелгђн бит. Ђгђр шђригать кушканча
ќђмђгать намазларыннан калмыйча џђрвакыт бергђ ќыелып, матур
итеп сђлам бирешеп, хђл-ђхвђл белешеп яшђсђк, безнећ кебек бердђм,
тату џичбер миллђт булмас иде.

Гљлфия ТАЌИЕВА,  Казан
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КЕШЕ ЌИРГЂ КИТЂР
ЏЂМ КАЛДЫРЫР

Алсу НУРГАТИНА

***
Яулыгыма каршы   тљште ђни...
Ђрђм була балам, яшьлегећ.
Башыћдагы яулык  чиклђр барысын,
Элђр књћелећђ нђс-йљген.

Фарыз икђн, намаз-уразасын,
Њз вакыты ќиткђч њтђрсећ.
...Белсђћ иде, ђни, кемнећ, кайчан
Нинди халђтлђрдђ китђсен!..

Чиклђмђде яулык књћелемне,
Сансыз, юк уйларны ташладым.
Моћа кадђр мин бар идем генђ,
Яулык кигђч яши башладым...

Сђќдђ микђн.. Дога микђн ђллђ
Бикле йљрђклђрне саф иткђн?!
Булмасын ул килђчђк казасы,
Сића намаз укыр кљн ќиткђн!

Якын диеп йљргђн дусларымны,
Яулык кигђн кљнем урлады.
Янђшђмдђ калды тик ихласлар,
Яулык почмагына уралып.

"Ђдђбият елын без Мђдђният елыныћ дђвамы була-
рак кабул иттек. Димђк, бу елда безнећ эш-гамђллђребез
тагы да њтемлерђк џђм нђтиќђлерђк булырга тиеш.
Ђдђбият елы - язучылар, журналистлар, ягъни иќат белђн
шљгыльлђнњчелђр љчен генђ тњгел, ђ бђлки бљтен халык
љчен кирђк. Ђдђбият халык љчен языла, театрларыбыз ха-
лык љчен эшли", - дигђн иде ТР Дђњлђт Советы депутаты,
шагыйрь  Разил Вђлиев Intertat электрон газетасына
биргђн интервьюсында. Шулай ук ул яшь язучыларга да
игътибарны арттырырга ќыенулары турында  ђйтте...

Игътибар дигђннђн, Татарстан Республикасы мљсел-
маннары Диния нђзарђте ђдђбиятка - яшь язучылар, ша-
гыйрьлђр иќатына беркайчан да битараф булмады, гел
књзђтеп, тљрле бђйгелђр, очрашулар уздырып килде.
Ђдђбият елындагы беренче очрашуыбызны без Татар-
стан мљфтие урынбасары Рљстђм хђзрђт Хђйруллинныћ
хђер фатихасы белђн Казан (дђњлђт) федераль универси-
тетыныћ "Ђллњки" иќат берлђшмђсенђ йљрњче яшь талан-
тлар, Татарстан ќљмџњрияте Язучылар берлегенећ яшь
язучылары белђн оештырдык. "Коръђн џђм ђдђбият" дип
аталган очрашуга Диния нђзарђтенећ дђгъват бњлеге
ќитђкчесе, ђдђбият дљньясыннан искиткеч хђбђрдар
Нияз хђзрђт Сабиров; ќђмђгать эшлеклесе, язучы Рабит
Батулла џђм Татарстан Язучылар берлеге рђисе урынба-
сары, шагыйрь Рђмис Аймђт, "Ђллњки" ђдђби-иќат берл-
ђшмђсе кураторы Халисђ Ширмђннђр чакырулы иде.

 Очрашуга шактый яшьлђр ќыелды, дини мотивлар
белђн ђсђрлђр иќат итњче талантлы яшьлђр бездђ шак-
тый икђн. Аларныћ кайберлђре Язучылар берлеге ђгъза-

сы булып тора, кайберлђре менђ-менђ ќыентыгы басы-
лып чыкканын кљтђ.

Очрашу Нияз хђзрђт Сабиров чыгышы белђн башла-
нып китте, Коръђни Кђрим аятьлђрен укыганнан соћ, ул
яшьлђргђ тљрки ђдђбиятныћ башлангычы, тамырлары
турында тђфсиллђп сљйлђп бирде. Ђдђбият тарихыныћ
џђр чорына тукталып, шул чор ђдиплђренећ иќат юлы,
шђхес буларак мљселман дљньясына керткђн љлешлђре
турында бђян итте. Кол Гали, Мљхђммђдьяр, Суфый Алла-
џияр, Мђњлђ Колый, Габдрахман Утыз-Имђни кебек бљек
шђхеслђребез, аларныћ ђсђрлђрендђ књтђрелгђн пробле-
малар, бу проблемаларныћ бњгенге кљндђ яћгырашы ту-
рында бер очрашуда гына сљйлђп бетерњ мљмкин тњгел.
Ун гасыр эчендђ тупланган нинди бай ђдђбиятыбыз - олы
мирасыбыз бар бит безнећ...

Ђйе, борынгы чор ђдиплђре џђрберсе динне белгђн,
шђригать кануннарын белгђн, ђсђрлђрендђ халыкны шул
кануннарга буйсынып яшђргђ љндђгђн...  Бњгенге талант-
лы яшьлђребез арасында да шђригать кануннары турын-
да, дљньяда яшђњнећ мђгънђсе турында тирђн эчтђлекле
шигырьлђр язган егет џђм кызларыбыз бар, шљкер. Шу-
лай итеп, Мђхмњт Кашгарыйлардан башланган ђдђби ми-
рас бњгенге кљндђ дђ актуаль, бњгенге кљндђ дђ яшьлђре-
без ђдиплђребезнећ иќатын љйрђнђ, кызыксына џђм
њзлђре дђ шактый њзенчђлекле ђсђрлђр иќат итђ.

Айгљл БИКТИМЕРОВА,
Диния нђзарђтенећ яшьлђр эшлђре бњлеге ќитђкчесе

ЂЙЛЂНЂ ЌИР...
Ђллђ ничек кенђ,
Ђллђ ничек соћгы кљннђрдђ,
Књћелемдђ йљрткђн уйланулар,
Сагыш булып тула књзлђргђ.

Бђхет табам диеп ќанын ерта,
Максатына ќитсђ аз гына,
Књћел њсђ,
Ђллђ нишли књћел,
Намазлар казага калына...

Без бит шундый,
Ђллђ ниндилђр без,
Баксаћ бит гап-гади дљньябыз.
Гљнаџ тљшђ. Тђњбђ кала, аннан

Књзлђр ертып яшьлђр коябыз...
Гомер исђ кулларыбыз ирке,
џђр гамђлгђ сыйган бер хикмђт...
...Догаларны барлыйм кем булсам да,
Шунда ята безнећ хакыйкать.

                   Фђнил ГЫЙЛЂЌЕВ

ТОРМЫШ ЂЛЕ
ДЂВАМ ИТЂ

Кеше ќиргђ китђр  љчен килђ...
Џђм калдырыр љчен   мирасын.
Кайчан да бер барыбыз бу ќирдђ
Ашламалы туфрак буласы...

Ашлап китђрбезме бу ќиџанны?
Бђлки, бары ташлап китђрбез...
Сандыгыбыз нилђр белђн тулыр?
Килђчђккђ нилђр илтђрбез?

Олы яшькђ ќитњ – бђхет эше.
Кайсыбызга язган ничаклы?
Беребез дђ белми кайчанлыгын
Кинђт сњнђчђген учакныћ...

Џђм без ќирдђ бары кунак кына...
Џђм без бары Хакныћ коллары.
Тик яшибез нђфес колы булып
Кайчагында ќирдђ, нибары...

Хуќа тњгеллђрне "хуќа" итеп
Баш иябез кайчак эткђ дђ.
Кљнебезне гафиллеккђ биреп,
"Тљзђлербез, – дибез, – иртђгђ!"

Кайсыбызга кабат таћнар туа,
Яћа форсат туа тђњбђгђ.
Тик "Рђхмђтлђр" ява Аны онытып,
Њзе дђ кол булган бђндђгђ...

Маћгай тирлђренђ бата-чума
Ярыйбыз ла ђллђ кемнђргђ..
Байлык, зиннђтлђрдђ коенсак та
Онытыла зђкят тњлђргђ.

Ђ кемнђрдер зур байлыклар туплый,
Ел да бара ђллђ кайларга.
Тик оныта, яки кирђксенми
Изге сђфђр – хаќын ќайларга.

Аллаџ биргђн сый-нигъмђтлђр белђн
Кљн дђ ризыкланып торсак та,
Тыелмыйбыз Аллаџ тыйганнардан –
Нђќес, хђмер, хђрам корсакта...

Тђњлектђге вакыт љлешлђрен
Йокы, телевизор, эш ала.

Бер Аллаџка сђќдђ љчен генђ
Вакыт ќитми кала, югала...

Ник бу ќиргђ килгђнлеген кеше
Йђ оныта, яки уйламый.
Ќирдђ тормыш шулай дђвам итђ –
Кљн дђ бђйрђм, кљн дђ аулагљй...

Ђмма килер бер кљн: Џђммђбезгђ
Булыр ул кљн ќавап тотасы!
Тормыш ђле шулай дђвам итђ,
Кем оттырыр, кемгђ отасы?!

ЌЕНАЗА
Манаралар калкып дђшеп тора...
Яћгыратып књклђр пђрдђсен,
Мљђзин азан ђйтђ...
Шул мизгелдђ
Тын калмыйча ничек тњзђрсећ?

Азан белђн намаз арасымы –
Яшђњ белђн њлем арасы?
Мђрхњмнђрне искђ алган чакта,
Нђкъ шулай ук тынып каласыћ...

Мизгел генђ бары,
Берни тњгел.
Бљтен гомер бары бер мизгел!
Књкне ярып азан ишетелђ:
Соклана да, сыктый да књћел...
Соклана да књћел, тетрђнђ дђ:
Гавђм соћарттырды намазга...
Дљнья куып - дљнья куйды берђњ,
Намазлары мђћге казада...

Соћгы намаз.
Соћгы тђкбир.
Тынлык...
Яшь тыгыла килеп бугазга.
Алда лђхет ята.
Ул – намазсыз.
Џђм укыла аћа ќеназа.

ГЉНАЏ ИЛЂ ТЂЊБЂ
1

Гљнаџ кылу башта коточарлык
Авыр зур йљк булып тоела.
Хаталанган саен ул йљк бушый,
Ќићелђя бара, ќуела.

Шулай итеп "тырыша торгач" бер кљн
Сизелми дђ башлый авырлык.
Ќићелђйгђн саен љелђ тора
Гљнаџ арты гљнаџ тау булып.

2
Мин тђњбђгђ килђм таћ атканда,
Кичен тђњбђлђрем бозыла:
Гомер ќеплђрендђ тђсбих булып
Гљнаџ катыш тђњбђ сузыла...

Мђхђббђт џђм нђфрђт арасыдай
Якын гљнаџ-тђњбђ арасы:
Тђњбђ кылсан иске хаталардан
Кабат туып тора яћасы...

3
Ялгыш адым сљйри ќђџђннђмгђ,
Тђњбђлђрем – тартып чыгара:
Тђњбђ арты – гљнаџ, кабат тђњбђ... –
Ќан шайтанга шулай олага!

"Књћел – шайтан!"  – дилђр,
књћел зђгыйфь!
Мин гљнаџлы адђм баласы:
Ђ шулай да, жђхђннђмгђ тњгел,
Ќђннђтлђргђ килђ барасы!
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ЉЧЕН КИЛЂ...
ЉЧЕН МИРАСЫН

                Айдар ЌАМАЛ

Нђрсђ соћ ул мђћгелек? –
Аллаџ язган бер мизгел.
Књчсен иде мђћгелектђн
Мђћгелеккђ хљр књћел.

***
Салават књперенђ
Сокландым.
Дога књпере бит ул –
Уйландым...

     Дания НЂГЫЙМУЛЛИНА

БЊЛЂК
Безгђ Ходай  сызлануны биргђн,
Сагынуны мулдан яралткан.
Йолдызларга юлламасын бирђ,
Чын књћелдђн ђгђр яратсам.

Ашкынуны ялгышуга бђйлђп,
Ходай безгђ сынау юллаган.
Яшђњ серен љлгермичђ аћлап,
Азмы кеше њзенђ кул салган?!

Безгђ Ходай вљќдан газабын да
Арбабызга тљяп ќибђргђн.
Њкенњне кеше танымаса,
Кљнкњрештђн безнећ китђр ямь.

Караћгылык чолгап алса гына,
Књплђр аћлый кояш кадерен.
Ходай безгђ авырлыклар биргђн,
Без књтђрђ алган кадђрен!

* * *
Ташлы юлдан њткђн арбаћ
Тђгђрмђче какшаган.
Гамђллђрећ бђллњр гљлгђ,
Кљйсез ќырга охшаган.

Мђшђкатьлђр маћгаећа
Сызган тирђн буразна.
Азан тарта итђгећнђн:
"Туктап тор", – дип беразга.

Љстећдђ затлы кием, тик
Намус сорый ямаулык.
Тђнгђ генђ тњгел икђн,
Ќанга да кирђк саулык!

Тормыш киштђ, баскыч тљсле,
Аста – сораучы хђер.
Мохтаќларга књзећ йомып
Эчђсећ џаман хђмер.

Кылган эшлђрећ – ќир ќилђк,
Ул яртылаш черегђн.
Акча – байлык дип саныйсыћ,
Ялгышасыћ, чир икђн.

ГАЙБЂТ СЉЙЛЂЊ
Елан агуыдай тып-тып
Касђгђ гайбђт тама.
Гайбђт – фђрештђлђр тоткан
Дђфтђрдђ кара тамга.

Гайбђт сњзне бизђсђ дђ,
Тљссезли килђчђкне.
Гайбђт сљйлђњ – љзгђн тљсле
Књћелдђге чђчђкне.

ЂНИ ДОГАСЫ
Имтихан бирергђ керђсећ –
Ђниећ гел сића догада!
Яныћа фђрештђ књк оча
Кояшка ияреп тора да.

Ќан сызлый. Ђниећ синнђн дђ
Катырак сызлана. Књр ђнђ
Нилђрдер пышылдый. Ул тагын
Сића дип бер дога љйрђнђ.

Эшлђрећ ућ булды. Њзећ дђ
Ышана алмыйча торасыћ.
Ђниећ юллады сића дип
Эчкерсез шифалы догасын.

Ђниећ авырды. Хђллђрен
Син кайтып белешђ алмадыћ.
Хђтта ул чакта да  ђниећ
Укыган догадан калмадыћ!

ГЉНАЏЛЫ ЌИЏАН
Мин гаќђпкђ калмам кебек, ђгђр
Ќир ђйлђнеп беркљн туктаса,
Кылган гљнаџларны кичер(ђ) алмый
Язмыш таяклары тукмаса.

Гаќђплђнмђм, кояш чыкмый гына
Оятыннан торса кызарып,
Ќиџан тулы нђфрђтлђрдђн љркеп,
Бђби туса ђгђр соћарып.

Тђнен сатканнарга ачу итеп,
Књклђр мећгђ ђгђр ярылса,
Сђерсенмђм. Адым саен сњгенњ
Тузан булып ќанга сарыла.

Кара туфрак кардђш-туганнарныћ
Књп сећдергђн садђ каннарын.
"Кичер безне," –  диеп ђби сала
Мђчетлђргђ сђдакаларын.

РЂХМЂТ, РАББЫМ!
Књћел пђрдђлђрен ачкан љчен,
Кояш керсен диеп, и Раббым,
Рђхмђт Сића! Сагышлары белђн
Мин тормышны ихлас яраттым!

Џђм яратам! Кан тамыры буйлап
Аллаџ исеме ќитђ йљрђккђ.
Ахыр чиктђ Сића илтђ юллар,
Кайсы сукмакларда йљрсђк тђ.

Мине кеше итеп яратканга
Рђхмђт ђйтђм Сића сђќдђ китеп.
Актык сулышыма кадђр, Раббым,
Саклап калсаћ иде Кеше итеп...
Кеше итеп!

Рифат СЂЛАХ

ГЫЙБАДЂТ
Аллаџ исме белђн  башлыйм ђле! –
Изге эшлђр шулай башлана
Џђм књклђргђ багып дога кылам:
"Йђ, Ходаем, њзећ ташлама!"

Џђм диварга килеп башны куям,
Кулны куям дивар љстенђ.
Бер њрмђкњч пђрђвезен њргђн –
Язып куйган сыман "бисмиллђџ".

Маћгаемны ќир љстенђ куям
Џђм ялварып сорыйм, тезлђнђм.
Мин булмасам иде язмышымныћ
Бђхет-сынавына тњзмђгђн.

Џђм књклђргђ багып дога кылам,
Йђ, Ходаем, њзећ ташлама!
...Гаќђплђнђм, ђле шуннан соћ да
Бђгыремдђ књпме таш кала.

***
Ќир йљзендђ гомер сљргђн
Књпме бљек шђхес.
Тик књбесен тоткын иткђн
Ялган, гљнаџ, нђфес.

Ќир йљзендђ патшалар да,
Фђкыйрьлђр дђ кунак.
Кемгђ – ерак, кемгђ – якын
Нђфес, ялган, гљнаџ.

Тарих томы битлђрендђ
Кулъязмалар калган:
Дљнья – ќђннђт тњгел,
Дљнья –
Гљнаџ, нђфес, ялган.

ГАЕТ
Бу ќирдђ динилек буласын
Оныттык без, ђллђ белмђдек.
Мљэминнђр яхшыга юрасын
Хђерле булсын дип бу гает.

Мђчеттђ урын юк – шау халык,
Мђќбњрмен урамга чыгарга.

Гаеттђ мђчеттђн чыксам да,
Йђ, Раббым, иманнан чыгарма!

Хаталы укысак намазны,
Ходаем, гафу ит, син, кичер.
Казасыз калмабыз,
Газаптан коткарчы
Иманга сусаган ќан љчен.

Исламныћ яћадан калкуы,
Юл да юк – шау халык урамда.
Елына ике кат булса да
Кайтабыз икђн бит иманга.

Бу ќирнећ иманлы буласын
Белмђдек бугай шул, белмђдек.
Болытлар яхшыга юрасын,
Њткђч тђ, сњнмђсен бу гает.

Мђчеттђн чыгабыз, џђркемнећ
Књзлђре яћгырга чылана...
Гаеттђн чыксак та,
Йђ, Раббым,
Књћелдђн иманны чыгарма!

И АЛЛАЏЫМ!..
И Аллаџым!
Кичер мине, кичер.
Догаларым кабул кылсаћ икђн!
Аз ялвардым сића.
Артык иртђ
Китђм бугай Рђхмђт њзђненнђн.

Иртђ китђм.
Ђйе, артык иртђ.
Кылып бетмђс инде бљтен догам.
Књћелемђ ут бир, лђкин сакла
Йђ, Ходаем, тђмуг утларыннан!

И Аллаџым!
Тагын бер кат кичер
Бђрђкђтле њтмђсђ бу кљнем.
Ђгђр ђмер итсђћ
Гарђфђнећ
Њзђнендђ мђћге калыр идем.

Иртђ ђле,
Ђйе, бљтен догам
Љзелмђде ђле њзђгемнђн.
Мђћгелеккђ диеп саубуллашып
Китђ алмам Рђхмђт њзђненнђн!

ПЂЙГАМБЂРГЂ
Хакыйкатькђ џђрчак каршы гавам,
Хакыйкатькђ куеп авызлык
Књп кешелђр яшђмђкче була
Эстђп лђззђт, кылып явызлык.

Њз-њзлђрен илаџ итеп тоеп
Яшђп яткан чакта адђмнђр.
Син тугансыћ, газиз расњлњллаџ,
Аллаџыдан килгђн пђйгамбђр.

Њз кавемећ сића Ђмин дигђн,
Аннан мђќнњн диеп атаган.
Дошмандыр шул, итагатьле булып,
Куркып яшђњчелђр Алладан.

"Њтерергђ!" - дигђн Иблис њзе,
Кылыч биргђн кырык егеткђ.
Аллаџ кушса,
Сића зыян тими,
Дошманнарыћ сине књреп тђ.

Син ќићгђнсећ!
Кылыч белђн тњгел,
Хакыйкать џђм тугры дин белђн.
...Исемећне искђ алган саен
Књз яшьлђре чыга... књћелдђн.
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                                       (420111, Татарстан Республикасы, Казан шђџђре, Лобачевский урамы, 6/27).
Нђшир: "Хузур" нђшрият йорты (420111, Татарстан Республикасы, Казан шђџђре, Лобачевский урамы, 10в)

Редакция советы:
Татарстан мљфтие, Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан Республикасы мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе Камил СЂМИГУЛЛИН;
"Хузур" нђшрият йорты директоры
Ришат ХЂМИДУЛЛИН;
 ТЌ МДНнећ дђгъвђт  бњлеге житђкчесе  Нияз САБИРОВ;
Татарстанныћ баш казые Ќђлил ФАЗЛЫЕВ;
Њзђклђшкђн дини оешма – Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђтенећ Голђмалар шурасы
рђисе Габдулла ЂДЏЂМОВ.

Язылу индексы: 16046
Татарстанныћ џђр почта бњлегендђ
язылырга мљмкин

ТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂН

БУЛГАННАН БАР ДА БУЛА

Газетада Аллаџы Тђгалђнећ исемнђре, Коръђннђн аятьлђр бар, тиешсез урынга кулланудан сакланыгыз!

Питрђч районы, Шђле
авылыныћ имамы хаќи
Габделхак Габделкаюм
углы Бикмуратов 1927
елныћ гынварында Пит-
рђч районы Шђле авы-
лында икенче бала булып
дљньяга килгђн. Ђтисе Габ-
делкаюм абзый балта ос-
тасы булган, ђнисе Мђли-
кђ апа Коръђнне бик шђп
укыган.

Ђти-ђнисенећ менђ шушы
џљнђрлђре Габделхак хђзрђткђ
дђ књчкђн. Кечкенђ чагында кеше
рђсемнђре ясап диварларга
ябыштыра торган була. Ђнисе,
кеше рђсемнђре ясарга ярамый –
гљнаџ, дип ђрли. Шуннан ул дљнья-
да нинди књркђм ђйбер бар -  шу-
ларны рђсемгђ тљшерђ башлый.
Љйлђренећ ян тђрђзђсеннђн
авыл тегермђне књренеп тора -
шуны ясый. Ике катлы агач мђктђп
бинасын да кђгазьгђ тљшерђ.

Сугыш башланганда Габдел-
хакка 14 яшь була. Ишле балалы
гаилђ бик ачлык књргђн. Сугыш
беткђч, Габделхакны Кемерово
љлкђсенђ хезмђт колониясенђ
ќибђрђлђр. “Аннан отпускыга
безне киптереп кайтардылар”, –
дип искђ ала хђзрђт ул елларны.
Яћадан колониягђ бармаган љчен
аны 4 айга Раифа монастыренда-
гы балалар колониясенђ утырта-
лар. 1951 елда авылына ђйлђнеп
кайткач, ул Разия исемле кызга
љйлђнђ.

– Ишђйдек – Мансур углым
туды, гаилђне туйдырырга акча
кирђк иде, эш барын бар - ђ акча
тњлђмилђр. Булган акчаларыбыз-
ны ќыеп, эш кораллары сатып
алдык, њзем корган верстакта до-
галар (шђмаиллђр) рамы ясый
башладым, - дип сљйли Габделхак
хђзрђт бу эшкђ тотыну тарихы ту-
рында. - Кибеттђ пыяла юк, акча да
юк. Колхоз фермасына менеп, ва-
тык тђрђзђлђрнећ пыялаларын
алып тљшеп, кисђклђргђ кисеп куя
идем. Язар љчен буяулар да кирђк,

хатыным Разия кайдандыр битум
алып кайтты, аны бензинда эретеп
буяуга ђйлђндердек, тљсле майлы
буяуларны Казаннан сатып алып
кайта иде. Коръђн аятьлђре пыяла-
га дљрес тљшсен љчен башта
кђгазьдђн трафаретлар ясыйм. Пы-
ялага бронза, кљмеш тљсле буяулар
белђн язам да буявы кипкђч, битум
белђн буяп-каплап куям, кайсы
урында тљсле фольга да кулланам.
Кешенећ књћеленђ хуш килсен,
Коръђн аятьлђре аћлаешлы бул-
сын дип шђмаиллђремдђ мђчет,
табигать рђсемнђре ясый идем.
Кемдер мића пальма агачы рђсе-
ме алып кайтып бирде, аны да пы-
ялага тљшерђ башладым. Акча бул-
маганда шул шђмаиллђрне сатып,
шуныћ белђн кљн књрдек. Књбесен
бушка да љлђштем.

Соћрак, инструментлар књ-
бђйгђч, башка авылларга йорт са-
лырга йљри башладым. Яћа йорт-
ныћ хуќалары догалыкларны са-
тып алмасмы дип њзем белђн алып
бара торган идем. Кайвакыт: “Ул
шђмаиллђрне кая куялар соћ?” –
дип сорыйлар иде. Ул вакытта дин
тотучылар аз, халык гарђпчђ бел-
ми, љйрђнмђгђн. Мин ярый ђнидђн
љйрђнеп калдым, књбесен аћла-
тырга тырыша идем. Менђ шул ва-
кытта вђгазьлђр сљйлђп, Гает на-
мазларын укып йљргђнгђдер инде
(мђчетлђр юк иде ђле, кеше љендђ
ќыелышып укыйбыз), имамыбыз
картайгач, мине имамлыкка кыс-

Ислам динен кабул итњгђ 1000 ел исемендђге Казан урта
мљселман мђдрђсђсе ќитђкчесе, мљхтђрђм дин ђџеле џђм
мљгаллим, Казанныћ Ал мђчете имам-хатыйбы Ильяс хђзрђт
Ќиџаншин бер тљркем хђзрђтлђргђ, ќђмђгать эшлеклелђ-
ренђ яћа ќыентык тђкъдим  итте.

“Казан шђџђренећ Идел буе џђм
Вахитов районнарындагы мђчетлђр
турында белешмђлек”нећ яћа тулы-
ландырылган басмасы дљнья књрде.
Бу басмада совет чорында дин кыйм-
мђтлђрен ќиткергђн имамнарыбыз-
ныћ шђќђрђлђре, фотолары да урын
алган. Яћа татар бистђсе зираты кар-
тасы џђм анда ќирлђнгђн дин ђџел-
лђре, татар зыялылары хакындагы
мђгълњмат та бар.

Белешмђлеккђ ике райондагы  29 мђчет џђм 4 дини уку йорты
турында мђгълњмат тупланган.

тый башладылар. Булдыра алмам,
миннђн олылар бар, дип каршы
килеп карасам да, 1982 елныћ 6 ап-
релендђ ќомга кљнне, кискен генђ
“син буласыћ” дип картлар сайлап
та куйдылар њземне. Мђет ќирлђњ,
балага исем кушу, никах уку –  бар-
лык вазифа минем љскђ йљклђнде.
Шђмаиллђрне азрак ясый башла-
дым, соћрак бљтенлђй дђ ясаудан
туктадым.

Без, ќомга намазларын, Гает-
лђрне йорттан-йортка књчеп
йљреп укый идек, дидем бит, ул ва-
кытта заманы шундый. Шулай
књчеп йљри торгач, 1991 елда рай-
онныћ главасы рљхсђте белђн на-
мазларыбызны иске 1810 елгы
мђчет бинасында укыта башла-
дым. Ђ 2000 елда яћа мђчеткђ ни-
гез салдык, стеналарын књтђрњдђ
мђктђп балалары да бик булышты.
Соћрак иске мђчет янына авылы-
быз егете агач мђчет салдырды,
шулай итеп, авылыбызда хђзер
ике мђчет бар. Аллаџка шљкер, дин
куђтле, ќомга намазларына, Гает
намазларына яшьлђр дђ, олылар
да бик књп йљри. 2010 елда авыру
сђбђпле имам вазифасын њземнђн
тљшердем...

Габделхак хђзрђт хатыны Ра-
зия ханым 1 малай 3 кыз тђрби-
ялђп њстерделђр, аларныћ 8 оны-
гы џђм 2 оныкчыгы бар. Бер-бер-
сен хљрмђтлђп, яратып, инде менђ
64 ел бергђ, тату-матур гомер ки-
черђлђр.

КАЗАННЫЋ ИМАН ЙОРТЛАРЫ ХАКЫНДА
БЕЛЕШМЂЛЕК НЂШЕР ИТЕЛДЕ

Казан љчен июнь аена
намаз  вакытлары

“ТАТАР СЊЗЕ” МОБИЛЬ КУШЫМТАСЫ –
 IOS ПЛАТФОРМАСЫНДА

“ТАТАР” СЊЗЕ” дип аталган махсус мобиль ку-
шымта эшли башлады. Моћа кадђр ул бары Android
ќайланмалары љчен генђ иде, ђ хђзер OIS кулла-
нучылар да аны њзлђренђ урнаштыра ала. ТР МДН
тарафыннан эшлђнгђн бу кушымта кулланучылар-
ны иске татар сњзлђре белђн таныштыра. Џђр кљн
автоматик рђвештђ сезнећ телефоныгызга яћа сњз
килђ џђм аћа кыскача аћлатма бирелђ, русча
тђрќемђсе књрсђтелђ, Коръђн џђм хђдислђрдђ
кулланылышы да языла. Шунысы мљџим, кушымта
телефон интернет челтђренђ тоташмаганда да
эшли. Аны сез “Play Маркет”та таба аласыз.

26 июльдђ Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте,
Балтач районы мљхтђсибђте Россиякњлђм балалар Сабан
туен уздыра.
Балтачта мљселман балаларын ќыеп, шушылай књркђм бер чара

уздыру традициягђ ђверелде. Сабантуй быел Балтач районы Бљрбаш
авылында сигезенче тапкыр њткђрелђ. Узган елларда ђлеге књркђм
чарада республиканыћ тљрле мљхтђсибђтлђреннђн џђм тљбђклђрдђн
ќыелган мећлђгђн балалар катнашты. “Безгђ мљселманнар гаилђлђ-
ре белђн Башкортстан, Ульян, Чувашия, Марий Элдан џђм башка
тљбђклђрдђн килђлђр. Сабантуйда балалар љчен тљрле-тљрле уеннар,
ярышлар оештыру каралган.  Дњрт њлчђњдђ кљрђш уздырыла. Абсо-
лют батырга скутер мотоциклы бњлђк ителђчђк”, - диде Балтач имам-
мљхтђсибе, баш казый Ќђлил хђзрђт Фазлыев.

БАЛТАЧТА  МЉСЕЛМАН  БАЛАЛАРЫ  САБАН  ТУЕ УЗДЫРЫЛА
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