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ИФТАР КЫЛДЫИФТАР КЫЛДЫИФТАР КЫЛДЫИФТАР КЫЛДЫИФТАР КЫЛДЫ

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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Татарстан Республикасы мљфтиенећ Ураза бђйрђме белђн

КОТЛАВЫ

ВАКЫЙГА

Бисмиллђџир-рахмђ-
нир-рахим!

Мљхтђрђм дин кардђ-
шлђребез!

Барыгызны да чын
књћелдђн Ураза гаете
белђн котлыйм!

Мљбарђк бђйрђмебездђ
барча дљнья мљселманнарын
берлђштергђн Раббыбызга
мактауларыбыз џђм сљекле
Пђйгамбђребез Мљхђммђд га-
лђйџиссђламгђ, џђм аныћ сах-
ђбђлђренђ чиксез салават-
шђрифлђребез булса иде!

Рамазан - мђрхђмђт, изге-
лек џђм ураза гыйбадђте ае.
Рамазан - бђндђлђрне тугры
юлга юнђлткђн Коръђн Кђрим
ићдерелгђн  ай .  Барлык
кљннђрдђн кадерле Кадер ки-
чђсе дђ - бу айда. Коръђндђ
болар хакында ачык язылган:
"Рамазан ае кешелђргђ тугры
юл књрсђтњче, ялганнан ха-
кыйкатьне  аера  торган
дђлиллђр  белђн  Коръђн
ићдерелђ башлаган айдыр.
Шућа књрђ, шушы айга килеп
ирешкђннђр ураза тотсын. Ха-
ста  булганнар  яки  сђфђр-

дђгелђр (тотылмаган кљннђре
хисабынча) башка кљннђрне
ураза  тотар .  Аллаџ  сезгђ
ќићеллек тели, кыенлык тел-
ђми .  Санаулы  (ураза) кљн-
нђрен тђмам итеп, сезгђ туг-
ры юл књрсђткђне љчен, Ал-
лаџны олылагыз, бђлки сез
шљкер  итђрсез?" ("Бђкара
(Сыер)" сњрђсе, 185 нче аять).

Рамазан аенда ураза тоту-

ныћ мљџимлеге турында Пђй-
гамбђребез (аћа Аллаџныћ са-
лаваты вђ сђламе булса иде)
хђдисендђ болай диелђ: "Ураза
тотучыныћ ике шатлыгы булыр:
ифтар (авыз ачу) шатлыгы џђм
Аллаџы Тђгалђ белђн очрашу
шатлыгы". Тагын бер хђдистђ:
"Рамазан аенда иман белђн
џђм савапка ирешњгђ љмет баг-
лап ураза тоткан кешенећ элек-

кеге барча гљнаџлары да ярлы-
каныр", - диелгђн.

Барча мљселманнар мљ-
барђк Рамазан ае дђвамында
тђравих намазларында: "Ий
Раббыбыз, Сића гына сыена-
быз, коллык итђбез, Синнђн
генђ ярдђм сорыйбыз. Барча
кардђшлђребезне тугры юлга
књндер", - дип ялварып, Раббы-
бызга сыенды џђм илебезгђ,
якыннарыбызга ямьле, бђ-
рђкђтле кљннђр телђде.

Аллага шљкер, бу мљбарђк
айны ниятлђребезне яхшыга
юнђлтеп, начарлыктан качарга,
теллђребезне гайбђттђн, ял-
ганнан тыярга, тђнебезне дђ,
књћелебезне дђ хђрђмнђн
арындырырга тырыштык.

Аллаџы сњбхђђнђџњ вђ
Тђгалђ тоткан уразаларыбызны,
кылган гамђл-гыйбадђтлђребез-
не кабул итеп, Њзенећ рђхим-
шђфкатеннђн ташламаса иде.
Аллаџ исемен зикер итеп, књћел-
лђребез белђн бары Коръђнгђ,
иманга ашкынып њткђн рамазан
ае савапларына ирешергђ яз-
сын. Нђфесебездђн љстен калып,
яхшы гамђллђр генђ кылып, ки-
лђсе рамазан айларын да исђн-
сау, бердђм булып каршы алыр-
га насыйп итсђ иде!

Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе
мљфти Камил хђзрђт

СЂМИГУЛЛИН

 "БЕРГЂЛЂП,
УРТАК ЭШ БАШКАРАБЫЗ"

Татарстан Мђгариф џђм фђн министрлыгында 3 дђрђќђле
урта мљселман џљнђри белем бирњ стандартлары хакын-
да сљйлђшњ булды. Уку-укыту стандартлары ТР МДНнећ
уку-укыту методик берлеге тарафыннан ђзерлђнде. Эш-
лекле сљйлђшњдђ ТР мђгариф џђм фђн министры Энгель
Фђттахов, Татарстан мљфтиенећ беренче урынбасары
Рљстђм хђзрђт Батров, Россия Ислам институты ректоры,
уку-укыту методик берлеге ќитђкчесе Рђфыйк
Мљхђммђтшин, Диния нђзарђтнећ уку-укыту бњлеге ќитђ-
кчесе Руслан хђзрђт Таџиров џђм башкалар катнашты.

Рђфыйк Мљхђммђтшин сљйлђшњдђ катнашучыларны уку-укы-
ту методик берлеге эшчђнлеге белђн таныштырды. Ђлеге берлек-
нећ дини мђгариф љлкђсен камиллђштерњ максатыннан оештыры-
луы хакында ђйтте.      Мљфтинећ беренче урынбасары Рљстђм
хђзрђт Батров министрга мљфтинећ хатын џђм уку-укыту стандар-
тлары проектларын тапшырды. Стандартлар тњбђндђге юнђ-
лешлђрдђ эшлђнгђн: "Ислам фђннђре џђм тђрбия. Башлангыч ђзер-
лек", "Ислам фђннђре џђм тђрбия, гарђп теле. Тљп ђзерлек", "Ис-
лам фђннђре џђм тђрбия, гарђп теле. Югары ђзерлек". Рљстђм
хђзрђт мондый тљр стандартларныћ Россиядђ беренче тапкыр
эшлђнње џђм гамђлгђ кертелње хакында сљйлђп, министрдан стан-
дартларныћ Мђгариф турындагы законга туры килњенђ кагылыш-
лы экспертиза њткђрњлђрен сорады. Министр ђлеге экспертизаныћ
озакка сузмый њткђрелђчђген ђйтте. "Без бергђлђп, бер юнђлештђ
уртак эш башкарабыз", - дип ассызыклады ул.

Дђњлђт милке белђн
идарђ итњ буенча феде-
раль агентлык Апанай
мђчете бинасын феде-
раль милектђн Татарстан
мљселманнары Диния
нђзарђте карамагына
рђсми тљстђ тапшырды.
Чарада катнашкан Татар-
стан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин: "Шу-
лай итеп, мљселманнар-
ныћ инкыйлабка кадђр
тљзелгђн књчемсез вђкыф
милкен кабат кайтару
процессы башланды.
Хђзер Апанай мђчете
юридик яктан нђзарђтне-
ке", - дип аћлатып њтте.

Апанай мђчетендђ њткђн
рђсми чарада шулай ук Татар-
стан Президенты Аппараты ќит-
ђкчесе Ђсгать Сђфђров, Дђњлђт
милке белђн идарђ итњ буенча
федераль агентлык  ќитђкчесе
урынбасары Игорь Бабушкин,
мђчетнећ имам-хатыйбы Нияз
хђзрђт Сабиров, мђхђллђ халкы
катнашты.

Казанныћ Каюм Насыйри
урамындагы Апанай мђчете
тљзелгђнгђ ике гасырдан артык,
ул 1768 нче елда салына. Иске
татар бистђсенећ књрке булган
иман йорты 1930 нчы елда ябы-
ла. Еллар узу белђн аныћ мана-
расы, гљмбђзе ќимерелђ. 1995
нче елда тарихи мђчет ТР Мини-
стрлар Кабинетыныћ 660 нчы
карары нигезендђ мљселман

ГАЕТ КЉННЂРЕ БИЛГЕЛЕ
Татарстан Президенты Рљстђм Мићнеханов быел респуб-

ликада Ураза џђм Корбан гаетлђрен бђйрђм итњ кљннђре ту-
рындагы Указга кул куйды. "ТРда бђйрђм кљннђре џђм ис-
тђлекле даталар турында"гы ТР Законыныћ 1 нче маддђсе ни-
гезендђ 2014 нче  елныћ 28 нче июле Ураза гаетен бђйрђм
итњ кљне буларак билгелђнгђн; 4 нче октябрь - Корбан гаете.

Указ ТР Президенты Рљстђм Мићнеханов тарафын-
нан 2014 нче елныћ 1 нче июлендђ имзаланган.

  АПАНАЙ МЂЧЕТЕ ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕНЂ
ТАПШЫРЫЛДЫ

мђхђллђсенђ тапшырыла. Бина-
ны тљзеклђндерњ эшлђре баш-
лана.

Дистђ еллар дђвамында
мђчет Татарстан ќитђкчелеге,
тарихи корылмаларны саклау
буенча тљрле федераль про-
граммалар, аерым кешелђрнећ
хђйрия ярдђме белђн тљзеклђ-
ндерелде. Татарстанныћ берен-
че Президенты Минтимер
Шђймиев, Президент Рљстђм
Мићнеханов булышлыгында,
мђчетнећ имам-хатыйбы, таныл-
ган дин ђџеле, мђрхњм Вђлиул-

ла хђзрђт Якупов тырышлыгы
белђн тљзеклђндерелгђн мђчет
2011 нче елныћ декабрь аенда
кабат ишеклђрен ачты. Тљзекл-
ђндерњ эшлђре 52 миллион сум-
га тљште.

 Мђчетнећ бњгенге имам-
хатыйбы Нияз хђзрђт Сабиров
сњзлђренђ караганда, Вђлиулла
хђзрђт башлаган дини эшчђн-
лек дђвам иттерелђ. Биредђ та-
нылган дин ђџеллђре вђгазьлђр
укый, мђктђп яшендђгелђр љчен
конкурслар њткђрелђ, лагерь-
лар оештырыла.

1-15 нче август кљннђрендђ
Россия Мљселман яшьлђре бер-
леге тарафыннан  беренче
мђртђбђ Мљселман онлайн-фе-
стивале оештырыла. Анда катна-
шырга мећнђн артык кеше телђк
белдерде инде. Фестивальдђ
катнашу љчен online-islam.ru
сайтында теркђлергђ мљмкин.

МЉСЕЛМАН ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЕНЂ
ТЕРКЂЛЊ БАШЛАНДЫ
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БИЗНЕСМЕН
БУЛАСЫЋ
КИЛЂМЕ?

Россия мљселман яшьлђре берле-
ге Яћа инновацион-интеллектуаль тех-
нологиялђр компаниясе белђн бер-
лектђ тиће булмаган "70 кљн эчендђ
ућышлы онлайн-бизнес" воркшоп
(workshop) коучинг оештыра.

Коучинг кысаларында яшь мљсел-
маннар AsianDreams ("Сны Азии") про-
екты њрнђгендђ шђригать законнары-
на каршы килмђгђн интернет сервис-
лар џђм  ресурслар ђзерлђп, эшлђтеп
ќибђрергђ љйрђнђчђклђр.

Уку барышында мљселман яшьлђре
Азамат Ушанов (e-mail маркетинг), Олесь
Тимофеев (беренче Россия џђм БДБ ин-
тернет-эшкуарлар берлегенђ нигез салу-
чы), Алекс Яновски (АКШ мультимилли-
онеры, шђхси бизнес мђктђбе хуќасы),
Эльдар Гузаиров (YouTube ны Россиядђ
ќђелдерњче бел-
геч), Айнур Аб-
дулнасыйров
( L i n g u a L e o
сервисына
нигез са-
л у ч ы ) ,
Олег Тинь-
ков (ТКС
банкына нигез
салучы), Рљстђм
Нђќипов ("ТурбоТрафик", "Онлайн-Уни-
верситет.ру" проектлары авторы) кебек
мђшџњр эшмђкђрлђрнећ ић алдынгы
тђќрибђлђрен љйрђнђчђк.

"Без коучингка 5 кенђ кешене сай-
лап алабыз,  алардан проектлар ђзерлђ-
њче интернет белгечлђр ясаячакбыз. 70
кљн эчендђ без аларга шундый гыйлем
џђм тђќрибђ бирергђ ниятлибез,
нђтиќђдђ бу яшь белгечлђр
AsianDreams ("Сны Азии") проекты кыса-
ларында безнећ партнерларыбыз булып
эшли алачак", - ди Мљселман яшьлђре
берлеге ќитђкчесе Марсель Сабиров.

Коучингны оештыручылар
onlineislam.ru@gmail.com адресы буенча
яшьлђрдђн заявкалар кљтђ. Хатта ни
љчен ђлеге проектта катнашырга телђ-
вегезне, эш урыныгызны џђм контактла-
рыгызны књрсђтергђ кирђк. Укулар Ди-
ния нђзарђте бинасында алып барыла.

МЉФТИ ХЂЗРЂТ ЖУРНАЛИСТЛАР БЕЛЂН
ИФТАР КЫЛДЫ

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте дин тема-
сына язучы 50 лђп журналистны ифтарга ќыйды.
Мђќлестђ мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллин, аныћ бе-
ренче урынбасары Рљстђм хђзрђт Батров,
мљхтђсибђтлђр белђн эшлђњ буенча урынбасары
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин, "Татмедиа" агентлыгы
ќитђкчесе урынбасары Илдар Сђгъдђтшин катнаш-
ты.  Ђлеге дини мђќлес ислам  кыйммђтлђрен халык-
ка ќиткерњгђ књп љлеш керткђн  калђм иялђренђ
рђхмђт ђйтњ, њзлђре дђ ураза тоткан, намаз укыган
журналистларга мљбарђк рамазан аенда бер ќыелып
дин хакында сљйлђшергђ мљмкинлек тудыру  ния-
теннђн оештырылды. Ифтар мђќлесенђ килгђннђр
бергђлђп намаз укыдылар, дога кылдылар, аннары
њз фикерлђрен џђм сорауларын ќиткерделђр.

"ТАТЛЫ РАМАЗАН" АКЦИЯСЕ
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ хђйрия џђм
социаль ярдђм књрсђтњ бњлеге хезмђткђрлђре "Зђкят"
хђйрия фонды белђн берлектђ "Татлы рамазан" акциясе
уздырды. Мљселманнар Казанныћ Бауман урамына чы-
гып, халыкка Изге рамазан аеныћ фазыйлђтлђре, ураза
тотуныћ ђџђмияте турында сљйлђделђр. Моннан тыш ак-
циядђ катнашучылар рамазан аенда игелекле гамђллђр
кылырга љндђделђр џђм халыкка књчтђнђч итеп хљрмђ
ќимеше љлђштелђр. Ђлеге акция казанлылар џђм башка-
лабыз кунаклары књћеленђ хуш килде, алар књчтђнђч љчен
дђ, файдалы мђгълњмат љчен дђ рђхмђтлђрен ќиткер-
делђр.
Диния нђзарђте хезмђткђрлђре кљн саен игелекле гамђллђр

кылырга тырыша, мохтаќларга, инвалидларга, ятимнђргђ џђм аз
керемле гаилђлђргђ кулдан килгђнчђ ярдђм књрсђтђ.

Намаз вакытлары
рус телендђ

Татарстан Ќљмџњрияте мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ "Хузур" нђшри-
ят йорты белгечлђре тарафыннан мо-
биль ќайланмалар љчен "Намаз вакытла-
ры"ныћ русча варианты эшлђнде. Татар-
стан љчен генђ тљзелгђн "Намаз вакытла-
ры" программасы Android џђм IOS љчен
яраклаштырылган. Android џђм IOS сыл-
тамаларына кереп, аны њз телефоныћа
књчерергђ мљмкин. Программада намаз-
ныћ нђрсђ икђне аћлатылган, гыйбадђт
кылу вакытлары књрсђтелгђн, компасы
да бар.

Бњгенге кљндђ татар матбу-
гатында ислам кыйммђтлђрен
ќиткерњче даими сђхифђлђр
дљнья књреп килђ. Дин темасын
яктыртуда махсуслашкан журна-
листларыбыз да бар. "Динебез
хакында без, имамнар,
мљнбђрдђн сљйлибез, нђсыйхђ-
тлибез. Ђ сез, газеталарга язып,
сюжетлар ясап, шушы нђсыйхђ-
тлђрне ќиткерергђ, безгђ дини
эшчђнлекне алып барырга
ярдђм итђсез", - диде алар белђн
аралашканда мљфти Камил
хђзрђт. Шулай ук ул ураза тоту,
Коръђн укуныћ саваплары ха-
кында да ќиткерде. Њзе дђ бар
ихласын биреп матур аџђћле та-
вышы белђн  Коръђн укып,
мђќлескђ ќыелганнарныћ ка-
леблђренђ нур љстђде тљсле.
Дога кылып, Аллаџы Тђгалђдђн
барчабызга иминлек, бђрђкђт,
иман ныклыгы,  ярдђм сорады.
Аннары аныћ урынбасарлары -
Рљстђм хђзрђт Батров џђм
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин
њзлђренећ њгет-нђсыйхђтлђрен

ќиткерделђр.
Мљхтђрђм дин ђџеллђре-

нећ сњзлђренђ журналистлар
да кушылды.

Ђйтик, "Манзара" ("Татар-
стан - Яћа гасыр" телерадио-
компаниясе) тапшыруын алып
баручы танылган журналист
Илдар Кыямов нђзарђт тара-
фыннан рамазан аена махсус
ђзерлђнгђн социаль роликлар-
ныћ мљџимлеген билгелђп њтте.
Ђлеге роликлар мђрхђмђтле
булырга чакыра, рамазанны из-
гелек тљшенчђсе аша аћларга
булыша. Илдар ђфђнде узган ел
уздырылган хђйрия  телемара-
фонын искђ тљшереп, бу эштђ
телеканал хезмђткђрлђренећ
зур тырышлык куюлары хакын-
да  да ђйтте.

Љлкђн яшьтђге калђм иял-
ђре Ђлмира апа Ђдиатуллина
џђм Вђсилђ апа Рђхимовалар
шђхсђн мљфтигђ џђм
нђзарђткђ республикабызда
алып барылган ућай дини эшч-
ђнлек љчен рђхмђтлђрен ќит-

керделђр. "Бњгенге кљндђ дине-
без њсђр љчен џђм исламга ки-
лер љчен бар мљмкинлеклђр дђ
бар", - диделђр алар.  Ђлбђттђ
инде, яшьлђр колагына кереп
калырлык итеп, њзлђренећ баш-
ларыннан њткђннђрне дђ
сљйлђп уздылар.

Журналист Искђндђр Си-
раќи исђ мђќлескђ  "књчтђнђч"
белђн килгђн иде. Ул яћа гына
табадан тљшкђн "Сираќи сњзе"
газетасын таратты. "Нђсыйхђт"
("Татарстан - Яћа гасыр" телера-
диокомпаниясе) тапшыруыныћ
автор џђм алып баручысы
Лђйсирђ Фазлыева исђ
хђзрђтлђргђ рђхмђт ђйтеп,
њзенећ сорауларын да юллады.
"Фитыр сђдакасы бирњ бик тђ
саваплы гамђл. Аны нђкъ менђ
мохтаќ кешелђргђ бирђсе
килђ. Фитыр сђдакасына мох-
таќ булганнарны каян табарга?
Хђзрђтлђр, сез аларны ничек
табасыз?" - диде ул. Ђлеге сора-
уга мљфти Камил хђзрђт:
"Мђчетлђргђ фитыр сђдакасы
тартмасы куела. Мохтаќларга
ул шуннан алып бирелђ. Анна-

ры мђчетлђрдђ эшлђњчелђр
шђџђр хакимиятенђ, район со-
циаль яклау бњлеклђренђ чыга-
лар. Шулар аркылы мохтаќлар-
ны табабыз", - дип ќавап бир-
де.

Рљстђм хђзрђт Хђйруллин,
ђлеге теманы дђвам итеп,
мђдрђсђлђрдђ белем алучы
шђкертлђр дђ, авылларда эшл-
ђњче кайбер имамнар да
ярдђмгђ мохтаќ икђнне ђйтте.
"Авыл имамнарына, бигрђк тђ
читтђн килгђн яшь имамнарга
яшђргђ урын, ашарга ризык, ки-
енергђ кием кирђк. Ђмма ха-
лык аларны фђрештђ дип уй-
лый кебек. Фђрештђлђргђ генђ
йокларга да, ашарга да кирђк-
ми", - диде ул.

Журналистларныћ књркђм
ифтар мђќлесе Казанныћ Пе-
тербург урамында берничђ
атна элек кенђ ачылган "Хурма"
ресторанында узды. Ресторан
хуќалары џђркемне ачык йљз
белђн каршы алдылар,
тђмледђн-тђмле ризыклар
белђн сыйладылар.

Айзирђк ГЂРЂЕВА

МОХТАЌЛАР ЉЧЕН
"РАМАЗАН ХЂЗИНЂСЕ"

Рамазан аенда Казанныћ Тынычлык мђчете ише-
галдында мохтаќлар љчен ризыклар тутырыл-
ган суыткыч куелды. "Рамазан хђзинђсе" дип
аталган суыткыч даими рђвештђ ипи, тђм-том-
нар, тљрле ярмалар белђн тулыландырылып
тора. Биредђ телђгђн џђркем мохтаќлар љчен
сђдака итеп ризыклар калдырып китђ ала. Мох-
таќларга џђм картларга ярдђм итњ йљзеннђн мон-
дый тљр акция беренче мђртђбђ уздырыла.
"Пђйгамбђребез бик юмарт булган. Рамазан аенда

бигрђк тђ мохтаќларныћ џђм тирђ-юньдђгелђрнећ
књћелен књргђн, аларга ярдђм иткђн. "Рамазан хђзинђ-
се" юмарт булырга џђм миџербанлылык књрсђтергђ
этђрђ торган бер чара. Суыткычка књпме ризык калды-
рып китњећ мљџим тњгел, чљнки кечкенђ сђдака бирњ дђ
њзе бер изгелек", - ди Камил хђзрђт Сђмигуллин, акциягђ
карата фикерлђре белђн уртаклашып.

Язмалар Татарстан
мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
                        рђсми сайтыннан

(dumrt.ru) алынды
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Кардђшлђрем! Безнећ динебез вђгазьлђргђ ни-
гезлђнђ. Дин њгет-нђсыйхђт белђн ныгый. Нык дин бул-
ган ќирлђр - нђсыйхђтлђр, вђгазьлђр белђн тулы
ќирлђр. Бу хакыйкатьне Аллаџыбыз Рђсњле (саллђллаџу
галђйџи вђсђллђм) болай аћлата:

"Дин - њгет-нђсыйхђт ул". Аллаџы Тђгалђ Илчесе
(с.г.в.) бу сњзлђрне љч тапкыр кабатлый: "Дин - њгет-
нђсыйхђт ул. Дин - њгет-нђсыйхђт ул. Дин - њгет-
нђсыйхђт ул".

Ислам - бљтен кешелек дине. Ислам дине кеше бу
дљньяда да, ахирђттђ дђ бђхеткђ ирешсен љчен ићде-
релгђн. Тњбђндђ китерелгђн аятьтђ Аллаџы Тђгалђ ке-
шенећ Аћа гыйбадђт кылу љчен яралтылганын аћла-
та:

"Мин кешелђрне џђм ќеннђрне бары тик Мића
гыйбадђт кылсыннар љчен яралттым" ("Зарият (Та-
ратучы)" сњрђсе, 56 нчы аять).

Шулай булгач, кеше яралтылуныћ мђгънђсе - аныћ
Аллаџы Тђгалђнећ барлыгына џђм берлегенђ ышануын-
да џђм Аћа гыйбадђт кылуында. Кеше гыйбадђт кылу
љчен яралтылган. Гыйбадђт кылу кешенећ бурычы бу-
лып тора. Кеше гыйбадђт кылган очракта гына кеше бу-
лып кала. Ђгђр дђ њз бурычын њтђми икђн, ул њзенећ тљп
кыйммђтен югалта џђм кеше булу бђхетеннђн мђхрњм
ителђ.

Аллаџы Тђгалђ џђр яралтылганга њз вазыйфасын
йљкли. Мђсђлђн, кљтњче эте кљтњне, хайваннарны џђм
хуќасыныћ љен саклый. Хуќасы кич белђн љенђ кайт-
кач, ул аны танымыйча љрђ башласа да, хуќасы чакыр-
гач, шунда ук янына йљгереп килђ, аныћ аяк астына ки-
леп ята, койрыгын болгый. Њзенчђ хуќасыннан гафу
њтенђ: "Хуќам, гафу ит мине. Мин сине танымадым,
љебезгђ џђм мал-туарларыбыз янына чит кеше якынлаш-
ты дип уйладым. Минем бурычым - саклау, шућа књрђ,
бурычымны њтђр љчен, мин љрђ башладым". Эт хуќасы-
на ђнђ шуны ќиткерергђ тырыша кебек.

Ђйе, эт, хайван булуына карамастан, њз бурычын
тљгђл њти, ђ кеше њз бурычын њтђми - гыйбадђт кылмый.
Њзен кеше дип йљрткђн ќан иясенђ болай эшлђњ киле-
шђме? Кешенећ кыйммђте аныћ Аллаџы Тђгалђнећ бар-
лыгына џђм берлегенђ ышануында. Ђгђр дђ кеше моны
тљшенмђсђ, аны кеше дип атап буламы? Ђлбђттђ, юк.
Барлык ќан иялђре дђ њз бурычларын њтилђр. Њгез ќир
сљрђ, ишђк йљк ташый, сыер сљт бирђ. Алар барысы да
бары тик кешегђ файда китерер љчен яралтылган. Ђ
кеше исђ Аллаџы Тђгалђгђ гыйбадђт кылуга битараф
карый.

Бервакыт бер кеше сукырая џђм табиб янына
бара. Табиб аны карый да књзлек бирђ. Бу кеше шат-
лыгыннан табибка ќанын бирергђ ђзер булуын ђйтђ.
Карагыз ђле: нинди юмарт кеше! Ике пыяла џђм кай-
мадан торган књзлек биргђн табибка њзенећ ќанын
бирергђ ђзер, ђ аћа књзлђр бњлђк итњчегђ биш-ун ми-
нут вакыт таба алмый.  Књзлђре булмаса, аћа бернин-
ди табиб књзлеклђре дђ булыша алмавы турында уй-
лап та карамый. Димђк, кирђк чагында ул њз акылын
куллана белми.

Бу гњзђл принципны сине юктан бар иткђн, сића књз,
колак, куллар, аяклар биргђн, сине ић яхшы сурђттђ
ишетњ џђм књрњ сђлђтлђре белђн яраткан, сића буй-сын
биргђн, яшђр љчен матди байлык белђн тђэмин иткђн,
сине њстерњче, сине акыллы џђм фикер йљртњче итеп
яралткан Аллаџы Тђгалђгђ карата куллансаћ икђн! Ал-
лаџы Тђгалђ сића биш вакыт намаз кылырга боера, син
аны кылсаћ икђн! Аллаџы Тђгалђ сића елга бер тапкыр
Рамазан аенда ураза тотарга куша, син ураза тотсаћ
икђн! Аллаџы Тђгалђне "Лђ илђђђџђ иллђллаџ,
Мљхђммђдњррасњлуллаџ!" дип кабатлап, исећђ тљшереп
торсаћ икђн!

Чын мљэмин мљселман беркайчан да алданмас. Ал-
лаџы Тђгалђ Илчесе (саллђллаџу галђйџи вђсђллђм)
болай дигђн:

"Аллаџы Тђгалђгђ ихлас ышанучы кеше карашын-

ИСЛАМ – ГАКЫЛ ДИНЕ

4 МЉНБЂР

Мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллинныћ
Хаттат Хафиз Йосыф Таваслыныћ "Ра-
мазан аенда 30 вђгазь" китабы буенча
сабаклары

нан куркыгыз, чљнки ул Аллаџы Тђгалђ нуры белђн карый".
Икенче хђдистђ Пђйгамбђребез (саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм) болай ди:

"Мљселман кешене бер љннђн ике тапкыр тешлђм-
ђячђклђр (ягъни, ул ике тапкыр алданмас)". Чын мљсел-
ман ялганламый џђм ялганга бирешми. Чљнки мљсел-
маннарга башка мљселманнар турында бары тик яхшы
уйлар гына уйларга кушылган. Мљселман кешегђ башка
мљселманнарны яхшы дип уйларга яки яхшы кешелђр
булачак дип уйларга кирђк. Начар холыклы кеше белђн
очрашса џђм аныћ тарафыннан алданганын белсђ, мон-
дый кеше белђн икенче тапкыр сак булырга тиеш.
Мљселман кеше начар холыклы кешедђн икенче тапкыр
алданмас, њзенђ тагын бер тапкыр зыян салырга рљхсђт
итмђс. Ђгђр дђ инде икенче тапкыр алданса, бу аныћ
иманыныћ камиллегендђ шик тудыра. Шућа књрђ ихлас
књћелдђн ышанган мљселман њзе алдамаган кебек, њзен
икенче тапкыр алдауны булдырмас!.. Кайвакыт, мљсел-
маннарны алар башка кешелђргђ карата яхшы фикердђ
булулары аркасында алдыйлар, дигђн сњзлђр ишетергђ
туры килђ. Бу - ялгыш фикер. Игелекле, саф, йљрђгендђ
иман нуры булган мљселман алданган була аламыни?
Ислам ахмаклар љчен, ахмаклар динемени? Ђлбђттђ, юк!
Ислам - гакыл дине. Ислам акыллы кешелђргђ
мљрђќђгать итђ. Ислам акыллы кешелђргђ бурычлар
йљкли.

Кардђшлђрем! Игътибар белђн карасак, ислам дине

кануннары буенча яшђгђн мљселманнарныћ тыныч
књћел белђн, беркемгђ дђ зыян китермичђ џђм бер-
кемнђн дђ зыян иттермичђ яшђњлђрен књрербез. Ал-
лаџы Тђгалђ Илчесе (саллђллаџу галђйџи вђсђллђм)
болай ди:

"Теленнђн џђм кулларыннан башка мљселманнар
зыян књрмђгђн  кеше генђ - чын мљселман".

Сђхабђлђре Пђйгамбђребездђн (саллђллаџу гал-
ђйџи вђсђллђм): "И, Аллаџы Тђгалђ Илчесе! Чын мљсел-
ман дип кемне атарга була? Чын мљселман сыйфатлары
турында сљйлђмђссећ микђн?"- дип сораганнар. Бу со-
рауларга Пђйгамбђребез (саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм) болай дип ќавап кайтарган: "Чын мљселман
- куллары џђм теле белђн башка кешелђргђ зыян ки-
термђгђн џђм кайгыга салмаган кеше".

Кардђшлђрем, игътибар итегез! Чын мљселманны
тасвирлаганда Пђйгамбђребез (саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм) аны намаз укучы, ураза тотучы џђм зђкят
тњлђњче кеше дип, ђйтмђгђн. Намаз - диннећ таянычы
џђм диварлары. Ул диварларны матур булсын љчен
штукатурлыйлар џђм буяу белђн буйыйлар. Штукатур-
ка џђм буяусыз бина ахырына кадђр тљзелеп бетмђгђн,
матур булмау сђбђпле кеше игътибарын њзенђ ќђлеп
итмђгђн кебек,  намаз укучы џђм ураза тотучы, лђкин
башкаларга зыян салучы кеше чын мљселман булып
исђплђнђ алмый. Џђр нђрсђне камил итђргђ була.
Пђйгамбђребезгђ биргђн сорауга да камил мљэмин
мљселман турында мђгънђ салынган.

 Намаз укучы џђм ураза тотучы кеше башка мљсел-
маннарга зыян китерсђ џђм ќаннарын газапка салса
да барыбер мљселман булып исђплђнђ, лђкин камил,
яхшы џђм ачык књћелле мљселман булмый. Башка
мљселманнарга зыян салучы мондый кеше тупас џђм
оятсыз мљселман була. Андый мљселманны Аллаџы
Тђгалђ, Пђйгамбђребез (саллђллаџу галђйџи

вђсђллђм) џђм башка мљселманнар яратмаячак. Њз ди-
нен яраткан, акылы булган мљселман Аллаџы Тђгалђ Ил-
чесе (саллђллаџу галђйџи вђсђллђм)  хђдисендђге
књрсђтмђлђргђ нигезлђнеп эш итђчђк, беркемгђ дђ за-
рар китермђскђ тырышачак.

Аллаџы Тђгалђ юлы - Пђйгамбђребез (саллђллаџу
галђйџи вђсђллђм) юлы, Ќђннђт юлы, бер сњз белђн
ђйткђндђ, кешелеклелек юлы ул.

Аллаџы Тђгалђ Илчесе (саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм) болай дигђн: "И, мљселманнар! Мљселман кар-
дђше љчен њзенђ яратканны яратмыйча, арагыздан бе-
регез дђ ышанучы булмаячак". Ќир йљзендђ, акылы була
торып, њзенђ начарны телђгђн кеше юк. Шулай булгач,
њзенђ яхшылыкны телђгђн мљселман башкаларга да ях-
шылык телђргђ тиеш. Кешелђр аћа булышалар, хљрмђт
књрсђтђлђр, аныћ ярдђм сорап мљрђќђгать итњлђренђ
ќавап бирђлђр, ђ ул беркемгђ дђ булышмый, беркемгђ
дђ игелек кылмый! Болай эшлђргђ ярамый! Ислам ди-
нендђ бу юк.

Њзен џђм динен яраткан кеше, њзенђ телђгђн иге-
лекне башка кешелђргђ дђ телђячђк, хђленнђн килгђнчђ
башка кешелђргђ булышачак. Бу кешелеклелек џђм дин
юлы була да инде. Ќђннђт џђм Аллаџы Тђгалђ Илчесе
(с.г.в.) юлы.

Мљселманнар Пђйгамбђребезнећ (саллђллаџу гал-
ђйџи вђсђллђм) бу хђдисен тормышка ашырсалар,
књћеллђре тыныч булачак. Ислам диненећ тљп максаты -
кешелђр тыныч џђм бђхетле булсыннар љчен барлык
шартларны тудыру.

Пђйгамбђребез (саллђллаџу галђйџи вђсђллђм) бо-
лай ди:

"Башкалардан њрнђк алучы кеше - бђхетле (акыллы)
кеше. Бђхетсез (акылсыз) кеше - њзенећ начар хђле белђн
башкаларга сабак бирњче кеше".

Мљхтђрђм мљселманнар! Бу хђдиснећ мђгънђсе
шулкадђр тирђн ки, кеше аныћ тђфсирен сђгатьлђр буе
тыћлый ала.  Акылы булган мљселман яхшы кешелђрдђн
њрнђк ала џђм њз тормышында кулланырга тырыша.
Шулай ук акыллы мљселман башка кешенећ начар гамђ-
леннђн сабак ала џђм њзен андыйдан сакларга тырыша.
Начар кешелђрнећ тискђре гамђллђре нђтиќђлђреннђн
ул њзен саклый. Башкача ђйткђндђ, акылы булган мљсел-
ман њрнђкне џђм сабакларны башка кешелђрдђн ала.
Акылсыз џђм бђхетсез кеше барлык начар гамђллђрне
њзе кыла, ђ соћыннан, тискђре нђтиќђлђрен књргђч, кай-
гыга бата. Аныћ књћеленнђн тынычлык кача, гаилђсе,
мал-мљлкђте таркала. Шул рђвешле ул башкалар љчен
сабак булып тора. Бары тик дин  юлы белђн генђ тор-
мыштан сабаклар алып була. Йљрђгендђ иман булган
кеше њрнђк џђм сабак алудан бђхет таба. Йљрђклђре
иман тулы кешелђр сабый бала гамђллђреннђн дђ њрнђк
џђм сабак ала.

Мљхтђрђм Гомђр (радыйаллаџу ганџњ)  мђчеткђ
иртђ килђ торган була. Бервакыт ул кечкенђ баланыћ
иртђн иртњк мђчеткђ йљгерњен књрђ. Мљхтђрђм Гомђр
(радыйаллаџу ганџњ)  бу баладан аныћ мђчеткђ йљгереп
баруыныћ сђбђбен сорый. Бала болай дип ќавап кайта-
ра:

- Мин намазга ашыгам. Намаз вакыты якыная, ђ мин
тђџарђт алмаган. Азан ђйтелгђнче тђџарђт алып љлгер-
ђсем килђ.

- Син бит ђле кечкенђ, сића намаз уку фарыз тњгел,
- ди аћа мљхтђрђм Гомђр (радыйаллаџу ганџњ) .

- Намаз кылуда яшь аермасы бармыни? Кичђ њлгђн
бала миннђн кечерђк иде, - дип ќавап бирђ аћа бала.

Баланыћ бу сњзлђре мљхтђрђм Гомђрнећ (радыйал-
лаџу ганџњ) књћеленђ њтеп керђ, ул елый башлый, хђтта
књз яшьлђреннђн књлмђге  юешлђнђ. Шуннан соћ ул бо-
лай ди:

- Я Аллаџ! Бу бала нинди яхшы џђм акыллы!
Кардђшлђрем! Сабак алу - мљселманнарныћ буры-

чы. Аллаџы Тђгалђ Илчесенећ (саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм) шђкерте булган мљхтђрђм Гомђр (радыйал-
лаџу ганџњ) сабый бала гамђлен књреп елый.

Аллаџы Тђгалђ безгђ Њзенећ чиксез нигъмђтлђ-
реннђн љлеш чыгарсын иде! Барыбызга да башкаларга
яхшы њрнђк булырлык дљрес џђм матур тормыш бњлђк
итсен иде! Кешелђргђ начар њрнђк бирњдђн сакласын
иде!

 Татарстан Республикасы мљфтие
Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

Сђхабђлђре Пђйгамбђребездђн
(с.г.в.): "И, Аллаџы Тђгалђ Илчесе!
Чын мљселман дип кемне атарга
була? Чын мљселман сыйфатлары
турында сљйлђмђссећ микђн?"- дип
сораганнар. Бу сорауларга Пђйгам-
бђребез (с.г.в.) болай дип ќавап кай-
тарган: "Чын мљселман - куллары
џђм теле белђн башка кешелђргђ
зыян китермђгђн џђм кайгыга сал-
маган кеше".



#7 (228) июль 2014/рамазан 1435 5ДЂГЪВЂТ

ИЗГЕ БЂЙРЂМЕБЕЗ

МЉБАРЂК БУЛСЫН!

Барча галђмнђрне юктан бар кылучы, шул гал-
ђмнђрне тђрбия кылып џђм Њзенећ тљрле нигъ-
мђтлђре белђн бњлђклђп торучы Аллаџы
Сњбхђђнђџњ вђ Тђгалђгђ хђмде-сђналарыбыз
(мактауларыбыз), олуглауларыбыз булса иде.
Безне хак юлга књндерњче, барчаларыбызга ић
књркђм њрнђк булучы, сљекле, нурлы Пђйгамб-
ђребез Мљхђммђд Мостафа саллђллаџу галђйџи
вђсђллђмгђ, барлык сахабђлђренђ књћеллђре-
безнећ тњрлђреннђн чыккан сђламнђребез, са-
лават-шђрифлђребез џђм џђртљрле изге дога-
ларыбыз булса иде.

Рамазан аеныћ дђрђќђсе
турында Пђйгамбђребез
Мљхђммђд саллђллаџу гал-
ђйџи вђсђллђм болай дигђн:
"Рамазан ае - айларныћ хуќа-
сыдыр" (Бђйџђкый). Рамазан ае
керсђ, Гомђр радыйаллаџу
ганџњ: "Хуш килдећ безне пакь-
лђњче", - дип ђйтђ торган бул-
ган. Рамазан аенда ураза тоту
ислам дине баганаларыныћ
берсе булып тора. Шућа књрђ,
изге рамазан ае - барлык ай-
ларныћ солтаны. Рамазан
аеныћ башка айлардан љстен-
легенећ берничђ сђбђбе бар:

1.Бу айда аять-аять булып,
аерым сњрђлђр булып ќир
йљзенђ Коръђн ићђ башлаган.

2.Бу айда Кадер кичђсе
бар. Кадер кичендђ Лђњхелмђ-
хфуздђн књк йљзенђ Бђйтел-
гыйззђгђ Коръђн индерелђ. Ул
кичђне Аллаџы Тђгалђ: "Мећ
айдан да хђерлерђк", - ди.

3.Ић тљп сђбђбе - Аллаџы
Тђгалђ Њзенећ мђрхђмђте
белђн елныћ бер аен ахирђттђ
мђћгелек бђхеткђ ирешњ љчен
билгеле бер вакыт итеп кылды.
Њзлђренђ бирелгђн мљмкин-
лекне дљрес аћлаган мљсел-
маннар бу айда тормышларын
Коръђнгђ џђм Сљннђткђ генђ
таянып алып барырга тырыша
џђм шул рђвешчђ Рамазан га-
етенећ иртђсенђ кадђр олуг
ђќер-савапларга џђм гљнаџла-
рыныћ кичерелњенђ ирешђ.

Барлык айларныћ хуќасы
булган рамазан ае - бик
бђрђкђтле булган гыйбадђт ае.
Бу айда књк капкалары ачылып,
бљтен галђмгђ Аллаџныћ
рђхмђте тарала. Бу айда кы-
лынган гыйбадђтлђргђ ђќер-
савап башка айларга караган-
да књбрђк бирелђ џђм адђм ба-
ласыныћ гљнаџлары кичерелђ.
Шућа књрђ без бу айда дљнья-
ныћ тљрле кыйтгаларында яш-
ђњче миллионлаган дин кардђ-
шлђребез кебек њк ураза тот-
тык, тђравих намазлары укы-
дык, изге гамђллђрне књбрђк
кылырга тырыштык, књћеллђ-
ребезне тынычландырдык, их-
ласлыкларыбызны ныгыттык.
Аллаџы сњбхђђнђџњ вђ Тђгалђ

Коръђн Кђримдђ болай ди: "Ђй
иман китергђн кешелђр,
сездђн алдагы кавемнђргђ
фарыз булган кебек, сезгђ дђ
ураза фарыз булды, уразала-
рыгызны тотыгыз, шаять,
тђкъвалылардан булырсыз"
("Бђкара (Сыер)" сњрђсенећ
183 нче аяте).

Аллаџы Тђгалђ њзенећ
колларына битараф тњгел. Ул
ай буе ураза тотуны йљкли џђм
ураза тотуны безгђ ќићелђйтђ.
Ураза тотучыга ќићеллек бул-
сын љчен аны котыртып тору-
чы шайтаннар богаулана, аныћ
љчен ќђннђт ишеклђре ачыла
џђм ќђџђннђм ишеклђре ябы-
ла. Сљекле Пђйгамбђребез
Мљхђммђд саллђллаџу гал-
ђйџи вђсђллђм болай дигђн:
"Рамазан ае башланса, ќђннђт
ишеклђре ачыла, ќђџђннђм
ишеклђре ябыла џђм шайтан-
нар чылбырлар белђн богаула-
на" (Бохари).

Ураза тотуныћ фарызлары
булып ашау-эчњдђн џђм якын-
лык кылудан тыелу тора, ђмма
кеше бу айда шулай ук њзенећ
бљтен начар гадђтлђреннђн,
гљнаџлардан да тыелырга
тиеш. Пђйгамбђребез Мљхђм-
мђд саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм: "Кем уразалы була
торып та ялган-гайбђттђн
тукталмаса, аныћ ач йљрњен-
нђн бернинди дђ файда юк", -
дигђн (Ибне Маќђџ).

Уразаны Аллаџы Тђгалђ
Њзе љчен кылына торган гамђл
дип атый, адђм баласына ура-
за турында махсус мљрђќђгать
итђ џђм аны ураза тотучылар
љчен генђ бирелђ торган мах-
сус ђќер-саваплар белђн сљен-
дерђ. Пђйгамбђребез Мљхђм-
мђд , саллђллаџу галђйџи
вђсђллђм, ђйткђн: "Адђм бала-
сыныћ џђр гамђле њзе љчен. Џђр
изгелеккђ ун савап, хђтта ул
ќиде йљзгђ кадђр арттыры-
лыр. Аллаџы Тђгалђ ђйтте:
"Уразадан башка. Чљнки ул Ми-
нем љчен џђм аныћ савабын да
Мин Њзем бирермен (ягъни ќиде
йљздђн дђ арттырыбрак дигђн
мђгънђдђ). Адђм баласы Минем
љчен ризыгын, эчемлеген кал-

дыра, хатыны белђн якынлык
кылмый. Аллаџы Тђгалђ кар-
шында ураза тотучыныћ авы-
зыннан килђ торган ис ић яхшы
хушбуй исеннђн дђ яхшырак.
Ураза тотучыга ике шатлык:
берсе - ифтарда (ягъни авыз
ачканда), икенчесе - њзенећ Раб-
бысы белђн очрашканда"
(Мњснђд Ђхмђд, Бђйџђкый).

Шулай ук Рђсњл ђкрам, сал-
лђллаџу галђйџи вђсђллђм,
Аллаџ ризалыгы љчен ихлас
књћеллђреннђн ураза тотучы-
ларны сљендереп: "Кем бу айда
уразаныћ фарызлыгына ыша-
нып џђм Аллаџныћ ризалыгын
телђгђн хђлдђ ураза тотса,
аныћ гљнаџлары кичерелер", -
дигђн (Бохари, Мљслим).

Икенче бер хђдис-шђ-
рифтђ ђйтелгђн: "Ќђннђттђ
бер ишек бар, ул ђр-Райян дип
атала. Кыямђт кљнендђ аннан
ураза тотучылар гына керер,
алардан башка џичкем кермђс.
Ђйтелер: "Кайда ураза тоту-
чылар?" Алар шул ишеккђ агы-
лып торыр. Алардан башка
џичкем бу ишектђн кермђс.
Алар кергђч ишеклђр ябылыр,
алардан башка бу ишеклђрдђн
беркем дђ кермђс" (Бохари).

Аллаџы Тђгалђнећ рђх-
мђтенђ омтылган мљселман
рамазан аенда њзе турында
гына тњгел, башкалар турында
да, дине турында да кайгырта,
булган малыннан зђкятен чы-
гара, гади сђдакалар биреп
мохтаќларныћ, ятимнђрнећ
књћелен  књрђ ,  ислам  дине
књтђрелњгђ  њзенећ  љлешен
кертђ. Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи вђсђллђмнђн:
"Нинди  садака  љстенрђк?" -
дип сораганнар. Ул: "Рамазан
аенда бирелђ торган садака",
- дигђн (Тирмизи).

Садака - динебезнећ
аерылмас бер љлеше. Ул бирњ-
чене нђфесеннђн сакланырга
мђќбњр итђ, алучыныћ књће-
ленђ љмет кертђ, тормышына
ямь бирђ, ќђмгыятьнећ тигез,
тыныч њсешен тђэмин итђ.
Шућа књрђ пђйгамбђребез
Мљхђммђд, саллђллаџу гал-
ђйџи вђсђллђм, булган малын
садака итеп таратып бетерергђ
тырышкан џђм башкаларны да
шућа љнди торган булган. Аныћ
њрнђгендђ сахђбђлђр дђ шу-
лай эшли торган була. Ибне
Габбастан риваять кылына:
"Рђсњлуллаџ саллђллаџу гал-
ђйџи вђсђллђм кешелђрнећ ић
юмарты иде. Рамазан аенда
исђ Ќђбраил фђрештђ белђн
очрашканда ул тагын да юмар-
трак була иде. Ќђбраил
фђрештђ рамазан аеныћ џђр
кичђсендђ аныћ белђн очраша
џђм алар бергђлђшеп Коръђн
укый иде. Шушы очрашулардан
соћ, ул њз юлындагы каршы-

лыкларны белми торган
бђрђкђтле ќилдђн дђ юмарт-
рак була торган иде".

Садака бирњ - њтђњ (башка-
ру) љчен ић ќићеле, ђ шайтан
аны ић авыры итеп књрсђтђ.
Шуныћ љчен дђ садака кеше-
нећ исламга карашын билгели
торган бер књрсђткеч булып
тора. Ягъни, кеше садака
бирсђ, мохтаќларга, ятим-
нђргђ, авыр хђлдђ калучылар-
га булышса, димђк, ул мљсел-
ман џђм ислам диненђ ярдђм
итњче, ђгђр мљмкинлеге була
торып та ярдђмен књрсђтмђсђ
- ул Пђйгамбђребез, саллђл-
лаџу галђйџи вђсђллђмнећ,
сљннђтеннђн читлђшњче.

Џиќри исђп буенча быел-
гы - 1435 нче елныћ изге рама-
зан  ае  тђмамланып  килђ .
Ђмма: "Рамазан ае бетте", -
дип, адђм баласы Бљек Раббы-
бызга гыйбадђтен џђм итага-
тен ташларга тиеш тњгел. Ал-
лаџы сњбхђђнђџњ вђ тђгалђ,
Коръђн Кђримдђ болай дип
ђйтђ: "Њлем килгђнгђ кадђр
Раббыћа  гыйбадђт  кыл!"
("Хиќер" сњрђсе, 99 нчы
аять) .  Рамазан  аенда  гына
гыйбадђт  кылып ,  изге  ай
тђмамлангач гыйбадђтлђрне
калдыру ,  мђчеттђн  џђм
ќђмђгатьтђн ерагаю - зур хата
џђм адђм баласы љчен куркы-
ныч  нђрсђ .  Џђр  мљселман
љчен ике Гаеттђн дђ олуграк
булган мљбарђк ќомга кљне-
нећ фазыйлђтлђренђ аерым
тукталып њтђсе килђ.  Аллаџ-
ныћ рђсњле Мљхђммђд галђй-
џиссђлам  њзенећ  хђдислђ-
рендђ ђйткђн:."Чынлыкта, ќомга кљне
- атнаныћ башка кљннђренећ
хуќасы, ул аларныћ арасында
бљегрђге џђм Аллаџ каршында
Рамазан вђ Корбан гаетеннђн
дђ бљегрђк. Ул биш вакыйга
белђн билгелђнђ: Аллаџ ул
кљндђ Адђм галђйџиссђламне
халык кылды, ул кљндђ Аллаџ
Адђм галђйџиссђламне Ќиргђ
сљрде, ул кљндђ Аллаџ Адђм
галђйџиссђламнећ ќанын
алды; ул кљндђ бер сђгать бар,
шул сђгать дђвамында кол
нђрсђ генђ сораса да, ул аћа,
џичшиксез ки, бирелер (ђгђр
дђ ул тыелганны сорамаса џђм
ул сђгать ирешсђ). Џђрбер
якын булган фђрештђ, џђрбер
књк, џђрбер ќир, ќил, таулар
џђм дићгезлђр ќомга кљн кар-
шында калтырап торыр" (Ибне
Маќђџ).."(Кљндђлек) биш вакыт
намаз, (алдагысыннан соћ џђр
килђсе) ќомга намазында кат-
нашу, (алдагы рамазаннан соћ
килђсе џђр) рамазанныћ ура-
засын њтђњ, болар арасында
(кылынган гљнаџларга) кђф-
фарђт була, ђгђр бу гљнаџлар

арасында зур гљнаџлар булма-
са" (Мљслим).. "Ђгђр кем дђ булса
ќомга кљнне госел кылса, бул-
дыра алган кадђр (яхшылап)
пакьлђнсђ, (чђчлђренђ) љендђ
табылган ислемайларны сыла-
са (яки: ...(тђненђ) сљртсђ) ан-
нары (ќомга намазына) китсђ,
(мђчеттђ) янђшђ утыручы-
ларга тљрткђлђмђсђ, (Аллаџ)
аћа билгелђгђн намазны
њтђсђ, ђ аннары имам
сљйлђгђндђ эндђшмичђ тик
торса, аныћ бу џђм алдагы
ќомга арасында (кылган гљнаџ-
лары), џичшиксез, гафу ите-
лер" (Бохари).

Аллаџ Раббыбыз Кђламе
шђрифтђ ќомга кљне турында
болай дип ђйтђ: "Ий мљэ-
миннђр! Ђгђр ќомга кљнне
ќомга намазына азан
ђйтелсђ, эшлђрегезне вђ
сђњдђлђрегезне куеп намаз
укырга, вђгазь тыћларга
ашыгып барыгыз. Бу эш сез-
нећ љчен хђерледер, ђгђр бу
эшнећ файдасын белсђгез"
("Ќомга" сњрђсе, 9 нчы аять).

 ... Књплђр љчен ислам ди-
ненђ керешњ ураза тотудан
башлана. Кеше ураза тотып, ић
ђњвђл њзенећ ризыкка булган
нђфесен ќићђ. Аныћ њзенђ
булган ышанычы арта, денсез-
леккђ (дин тотмаучылыкка)
каршы иммунитеты барлыкка
килђ. Ул њзенећ Аллаџныћ
колы булуын аћлый, Раббысы-
на итагать итђ (буйсына) баш-
лый, аныћ холкы тђрбиялђнђ,
башкаларга мљнђсђбђте яхшы-
ра. Аћа башкалар да иярђ,
ќђмгыять сђламђтлђнђ, га-
илђлђр ныклы була, хатынна-
рыбыз бала таба башлый, ирл-
ђребез айнып, эшли башлый.
Аллаџы Тђгалђ  тоткан уразала-
рыбызны, укыган намазлары-
бызны, кылган изгелеклђре-
безне, биргђн садакаларыбыз-
ны кабуллардан кылсын, хата-
кимчелеклђребезне гафу ит-
сен, књћеллђребездђ нинди
изге телђклђребез, изге уй-ни-
ятлђребез булса - шуларга ире-
шергђ, дингђ яћа килњчелђргђ
иманнарын куђтлђргђ, гыйлем
эстђњчелђргђ хђерле, файдалы
гыйлемнђр алырга насыйп
ђйлђсен, балаларыбызга, изге
ният белђн гамђл кылып,
килђчђктђ хђерле бђндђлђр
булуларын насыйп кылсын,
њзебезгђ сабырлыкны, књркђм
холыкны, ихтирамны, књркђм
мљгамђлђне юлдаш кылсын.
Изге бђйрђмебез барчалары-
бызга мљбарђк џђм хђерле бул-
сын!

Татарстан Ќљмџњрияте
мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
дђгъвђт бњлеге
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КЊКТЂГЕ ТОРНАГА КАРАП,
КУЛДАГЫ ЧЫПЧЫКНЫ

ЫЧКЫНДЫРМЫЙК

Мин Ак мђчет бинасына
1996 нче елныћ апрелендђ
мђчетнећ имам-хатыйбы џђм
мђдрђсђнећ ректоры буларак
килдем. Биредђ мђчет аерым,
мђдрђсђ аерым џђм алардан
башка ислам диненђ бернинди
катнашы булмаган 6 оешма эшл-
ђрен алып бара иде. Мин бина-
ны арендага бирњ алымын кабул
итмђдем џђм 2 ел эчендђ мђчет-
мђдрђсђдђн башка бљтен оеш-
маларны бинадан чыгарып бе-
тердем. Чљнки мђчетнећ бљтен
эше халыкка дин тарату тњгел,
бђлки њзен-њзе тоту гына булып
кала, ягъни исеме бар ќисеме
юк. Мин спонсорларга да таянма-
дым. Чљнки бирегђ "Йолдыз"
мђдрђсђсеннђн килдем џђм дин
таратуда спонсорларныћ нинди
роль уйнаганнарын аћлый идем.
"Йолдыз" мђдрђсђсенећ миннђн
соћгы эшчђнлеге моны ачык
књрсђтте.

Беренче кљннђн њк мђчет-
мђдрђсђ бербљтен булып
эшлђргђ тиеш дигђн максатны
алга куйдым. Минем фикеремчђ,
шулай булганда гына халыкны
дингђ тартып, мђчетнећ џђм
мђдрђсђнећ эшчђнлеген дљрес
алып барып була. Шђкерт
мђдрђсђдђн яхшы ђхлаклы,
тљпле белемле, халык белђн
эшли алырдай булып, ягъни ха-
лыкны тђрбияли торган књркђм
њрнђк булып чыгарга тиеш.
Моныћ љчен шђкерт њзенећ кил-
ђчђген мђдрђсђдђ њк књрергђ
тиеш. Димђк, мђдрђсђдђ бер
тљрле сљйлђп, мђчеттђ икенче
тљрле эш алып барып тиешле
нђтиќђгђ ирешеп булмый.

Дин тоту ирекле булып,
мђчет-мђдрђсђлђр эшли башла-
гач, йола башкаруны да
њзђклђштерергђ, системалашты-
рырга кирђк иде. Шушы максат-
ны књз алдында тотып, Россиядђ
беренче булып Ак мђчеттђ "Исем
кушу", "Никах уку" џђм "Књмњ" ту-
рында таныклыклар бирелђ баш-
лады. Без фђкать татар-мљселман
исемнђре генђ кушабыз, никах-

ларны да мљселманнарга гына
укыйбыз џђм бу йолаларны љйдђ
генђ њтибез. Чит исемнђр булган
очракта татар-мљселман исеме
булырга, катнаш никах булганда
икесенећ дђ бер диндђ булырга
тиешлеген аћлатабыз. Безнећ
болай эшлђвебез миллђтебез-
нећ килђчђге љчен гаять файда-
лы бер гамђлдер.

Советлар Союзы таркалгач,
халкыбыздагы рухи бушлыкны
тутырырга дип бик књп диннђр,
дини секталар баш калкытты.
Аларны тарату љчен књп милли-
ардлар тотыла, бу бит халкыбыз-
ны коллыкка тљшерњгђ юнђлде-
релгђн џђм максатчан алып ба-
рыла торган сугыш. Мђќлеслђр
уздырып, мђчетлђрдђ дога кы-
лып утырып кына аларга каршы
торып булмый. Шуларны књздђ
тотып, якшђмбе мђктђплђренђ
зур игътибар бирелде.  Бњгенге
кљндђ Ак мђчеттђ 67 тљркемдђ
1000 нђн артык кеше белем ала.
Бу укуларны дини урта белемле
46 укытучы алып бара. Мђдрђсђ
тђмамлаган булуларына карама-
стан, укытучылар дини белемнђ-
рен даими њстерњ љстендђ эш-
лилђр. Бу безнећ уку-укыту сис-
темасына куелган талђплђрнећ
берсе. Укытучыларга белемне
мђдрђсђ мљгаллимнђре бирђ.

Авыл халкыныћ белемгђ
булган ихтыяќын искђ алып,
1998 нче елда Тукай районы
имамнарыныћ белемнђрен
књтђрњ курслары оештырылды.
Шуннан соћ ел саен бу курслар-
да имамнар њзлђренећ белемн-
ђрен књтђрделђр џђм нђтиќђдђ
бњгенге кљндђ экстремистик юн-
ђлешлђр њтеп керђ алмаган
њрнђк район булып саналабыз.
Бу курслар 2004 нче елдан 2012
нче елга кадђр Татарстан Респуб-
ликасы имамнарыныћ белемен
књтђрњ институты буларак эшлђ-
де. Анда барлыгы 1000 нђн артык
имам белемен књтђрде. Татар-
станнан гына тњгел, бђлки чит
тљбђклђрдђн дђ: Башкортостан-
нан, Удмуртиядђн, Киров

љлкђсеннђн, хђтта Иркутск
љлкђсеннђн дђ килеп укыдылар.
Бу ућышларга мђчет-мђд-
рђсђнећ бер комлекс булып эш-
лђве нђтиќђсендђ генђ ирешеп
булды. Шушы эшнећ башында
дђњлђт лицензиясенђ ия булган
мђдрђсђ тора. Миллђт љчен бул-
гач, укытуыбыз да њз ана теле-
бездђ алып барыла. Ак мђчет
коллективында укып џђм укытып
тђќрибђ туплаганнардан 2 се -
казый, 4 е - мљхтђсиб, 30 ы Татар-
станда џђм 10 ы Башкортстанда
- имамлык џђм 100 лђп хатын-кыз
мљгаллимлек вазыйфасын баш-
кара. Ђ инде мђчет-мђдрђсђнећ
бњгенге эшчђнлегенђ књз салсак,
биредђ берьюлы 300 шђкерт
мђдрђсђнећ кљндезге, кичке џђм
читтђн торып уку бњлеклђрендђ,
1000 нђн артык шђџђрдђшебез
якшђмбе мђктђплђрендђ белем
ала, 50 лђп имам ел саен њзенећ
белемен  књтђрђ. Татарстан
Ќљмџњрияте мљселманнарыныћ
Диния нђзарђте тарафыннан 19
нчы тапкыр уздырылган "Бала-
ларныћ Россиякњлђм Коръђн уку
бђйгесе" дђ Ак мђчет бинасында
безнећ коллектив ярдђме белђн
оештырыла.

Без белем бирњ белђн
беррђттђн бинаны тљзеклђн-
дерњ, аны мђчет-мђдрђсђ талђп-
лђренђ туры китереп њзгђртњ
эшлђре белђн дђ шљгыльлђнђ-
без. Нђтиќђдђ бњгенге кљндђ
бинада 1500 кеше Гает намазла-
рын укый ала. Нинди књркђм
тђџарђтханђбез, спортзалыбыз,
џђм 150 урынлы актлар залыбыз
бар. Болар барысы да мђхђллђ
халкы тырышлыгы белђн тљзел-
де џђм барлык эшлђр дђ
мђхђллђ халкыннан керђ торган
садакалар исђбенђ алып барыла.

Соћгы вакытта "социаль ис-
лам" дигђн тљшенчђ модага кер-
де. Бу уйлап чыгарылган яћалык
тњгел. Ислам дине њзе социаль
тигезлеккђ, гаделлеккђ ни-
гезлђнгђн. Без дђ књп еллар дђва-
мында фитра садакасыныћ бер
љлешен опека бњлегендђ исђптђ
торган ятим балаларга бирдек.
Мђчет территориясендђ корбан
чалыну тыелганга кадђр корбан
итенећ бер љлешен ятимнђр йор-

тларына, психоневрологик дис-
пансерга, мохтаќларга љлђштек.
Ак мђчеттђ бњген дђ алда санап
кителгђн йола башкару мђќлес-
лђреннђн садака алып кайту мак-
сат булып тормый. Бирелгђн са-
дакаларны мохтаќ гаилђлђрнећ
њзлђрендђ калдыру имам тара-
фыннан талђп ителђ торган
књркђм бер гадђт. Мђдрђсђгђ
инвалид балаларны да кабул ит-
ђбез, аларга да бљтен шартлар
тудырып, тиешле белемне биреп
чыгарабыз.

Кеше бњгенге кљн талђплђ-
рен канђгатьлђндерђ торган
эшлђр генђ эшлђсђ, бернинди
алга китњ булмас иде. Без дђ бо-
лар белђн генђ чиклђнеп калма-
дык. Узган ел мђчет-мђдрђсђнећ
20 еллыгын Казан, Чаллы югары
уку йортларыннан тљрле
дђрђќђдђге галимнђр чакырып
республикакњлђм фђнни-гамђли
конференция буларак њткђрдек.
Темасын да, мђчет-мђдрђсђнећ
20 еллык эш нђтиќђсе буларак,
шђџђребездђге тынычлык, тот-
рыклылыкта Ак мђчетнећ тоткан
ролен искђ алып, "Ќђмгыять
тормышын тотрыкландыруда
ислам диненећ ђџђмияте" дип
атарга булдык. Моныћ белђн
генђ чиклђнеп калмадык, узган
уку елында галимнђр белђн бер-
гђлектђ 15 чара: лекциялђр, се-
минарлар, тњгђрђк љстђллђр
оештырдык. Мђчет-
мђдрђсђбездђ зур дђрђќђле га-
лимнђр белђн очрашу традици-
ягђ ђйлђнде. Без бу чараларны
мђдрђсђ шђкертлђре белђн
генђ, мђдрђсђ кысаларында
гына тњгел, бђлки мђхђллђ халкы
белђн бергђлектђ шђџђр
књлђмендђ оештырдык.
Мђсђлђн, "Мљселман хатын-кыз-
ларыныћ ќђмгыятьтђге роле"
дип аталган семинарда шђџђре-
безнећ књренекле табиплары,
хокук органнары вђкиллђре, га-
лимнђр џђм шђригать белгечлђ-
ре катнашты. Югары уку йортла-
рына барып, студентлар белђн
тљрле очрашулар да њткђрђбез.
Шулай ук яшьлђр џђм
шђкертлђр белђн бергђлектђ
тљрле спорт уеннары, "Могќиза-
лар кыры", "Коръђн уку", "Азан

Ничђ еллар динсезлектђ торган халкыбыз тђмам дини
тормыштан аерылган иде: качып-посып намаз укыса
да, уразасын тотса да аны берлђштерђ торган Аллаџ
йортлары - мђчет-мђдрђсђлђр юк иде. Дин иреге
килгђч, мђчет-мђдрђсђ биналары салына, дђњлђт ка-
рамагында булган, иске биналар кире кайтарыла баш-
лады. Шуныћ белђн бергђ алга бу биналарны тоту,
ќылысына, утына-суына тњлђњ проблемасы килеп
басты. Шулай итеп, дин тарату, халыкка ислам динен
ирештерњ икенче планда калды. Ђмма алда ђйтелгђн
проблемаларныћ икенчесе катлаулырак булып, бњген-
ге кљндђ дђ тиешенчђ чишелђ алганы юк. Чљнки бай-
лар, эшмђкђрлђр бина алу, салу, искесен тљзђтњ эшенђ
телђп алынсалар да, салынган биналарны тоту
мђсьђлђсендђ ярдђм књрсђтергђ ашыкмыйлар. Бу
проблеманы хђл итњдђ имамнар тљрле юллар эзли.
Кемдер бинаныћ бер љлешен арендага бирђ, кемдер
спонсор ярдђменђ таяна.

ђйтњ" ярыш-бђйгелђре мђчете-
бездђ даими њткђрелеп килњче
чараларга ђйлђнде. Без быел ха-
лыкка ике яћа проект белђн чык-
тык. Беренчесе - "Изгелек
эшлђргђ ашыгыгыз!" дигђн акция
кысаларында халыкка
љндђмђлђр таратабыз. Икенчесе
- "Кем ничек ислам дине кабул
итте?" дигђн темага иншалар
конкурсы игълан ителде. Кон-
курс ахырында ќићњчелђр бил-
гелђнђчђк џђм бу иншалар
ќыентык итеп бастырылып чыга-
рылачаклар.

Халыкка дин таратуда бер
чара да читтђ калырга тиеш
тњгел. Без дђ конференциялђр
њткђреп кенђ калмыйча, ул кон-
ференциялђрнећ барышын як-
тырткан 2 зур књлђмле ќыентык,
"Ак мђчет тарихы" дигђн китап
бастырып чыгардык. Гомумђн,
мђдрђсђ остазлары тарафыннан
20 дђн артык дини џђм фђнни
китап бастырылды. Дђњлђт ра-
дио-телевидениесе џђм вакытлы
матбугат чаралары белђн дђ хез-
мђттђшлек итђбез.  Бњгенге
кљндђ њз студиябез, "You Tube"та
њз каналыбыз џђм даими яћарты-
лып торучы њз сайтыбызныћ да
булуы халыкка ислам дине тара-
туда зуррак мљмкинлеклђр ачты.
Шушы алып барыла торган
эшнећ дђвамы буларак бу елныћ
2 мартында 1 Бљтенроссия
фђнни-гамђли конференциясен
уздырдык.

Динне йола њтђњ белђн генђ
чиклђргђ кирђк тњгел. Дин ул
безнећ тормышыбыз. Тормышы-
быз њз эченђ дини йолаларны да,
гыйбадђтлђрне дђ, фђнне дђ, га-
мђллђребезне дђ  ала. Шушылар-
ныћ бљтенесен дђ тиешле
дђрђќђдђ игътибар биреп алып
барганда гына миллђтнећ килђ-
чђгендђ алга китеш булырга
мљмкин. Без Ак мђчеттђ шућа
омтылабыз да инде.

Ђгђр дђ татар мђхђллђсен
торгызуны бер калыпка куып
кертергђ телибез икђн, алдан ук
аныћ ућышсыз тђмамланачагы-
на ђзер булырга кирђктер. Чљнки
татар халкы бљтен дљньяга
чђчелгђн. Кайсы илдђ, кайсы
ќирдђ булуына карап шартлар
да тљрлечђ. Хђтта авылныћ бер
башы икенче башыннан аерыла.
Гомуми бердђм калып - без тели,
лђкин њти алмый торган бер
хыял. Књктђге торнага карап кул-
дагы чыпчыкны ычкындырмыйк.
Кулдагы чыпчык ул безнећ
мђчет-мђдрђсђлђр. Миллђтнећ
килђчђге мђчет-мђдрђсђлђрдђ
хђл ителђ. Ић элек аларныћ
бњгенге эшчђнлеген тђэмин
итђргђ кирђк. Ђгђр бњгенге кљне-
безне кулдан ычкындырсак,
иртђгђ аны кайтарып булмаячак.

Рљстђм хђзрђт
ШЂЙХЕВЂЛИЕВ,

Татарстанныћ Кама буе
тљбђге казые,

Чаллы шђџђренећ Ак
мђчете имам-хатыйбы
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ЗЂКЯТ
Хђлле мљселманнар елына

бер тапкыр ярлы дин кардђшл-
ђре файдасына њзлђренећ мал-
мљлкђтлђреннђн 2,5% кулђ-
мендђ зђкят тњлђргђ тиеш.
"Зђкят" "чистарыну" дигђнне
аћлата џђм ул исламда њзенчђ-
лекле салым булып тора.

Зђкят тњлђњ исламда фарыз санала,
ягъни ирекле рђвештђ тњлђнелђ торган
сђдака (хђер генђ тњгел). Бездђ булган бар
нђрсђнећ чын хуќасы - Аллаџы Тђгалђ. Ул
сезгђ башка мљселманнарга караганда
књбрђк љлеш чыгарган икђн, димђк, сез њзе-
гездђн арткан малыгызны мохтаќлыктагы
кешелђр белђн бњлешергђ тиеш.

Зђкят кеше кљндђлек тормышында
файдалана торган милектђн - торак, транс-
порт, кием-салым яки хуќалык кирђк-
яракларыннан тњлђнми. Зђкятне бары ел
дђвамында тотылмыйча сакланган акчасы,
алтын-кљмешлђре, йорт хайваннары, саты-
ласы милке џ.б. булган кеше генђ тњли.

Матди яктан хђлсезрђк мљселманнар
баераклардан хђер сорарга тиеш тњгел,
чљнки алар зђкят алырга хокуклы, ђ
хђллерђклђр исђ, аларга милеклђреннђн
љлеш чыгарып, њзлђренећ дини бурычла-
рын њтилђр.

Аллаџы Тђгалђ Коръђндђ
зђкят алырга хокуклы кешелђрне
билгелђгђн. Зђкят бернинди мил-
ке булмаган џђм њзлђрен туенды-
рырлык акча эшли алмаган
фђкыйрьлђргђ, ярлыларга, њз
ђќђтлђрен њзлђре тњли алмаган
кешелђргђ, књптђн тњгел генђ ис-
ламны кабул иткђн џђм ярдђмгђ
мохтаќ булганнарга, сатып алган-
нан соћ азат ителђ торган коллар-
га, њзлђрен ислам диненђ хезмђт
итњгђ багышлаган кешелђргђ џђм
сђфђрдђ мохтаќлыкка очраган
юлчыларга тњлђнђ.

Милектђн зђкят тњлђгђннђн
тыш, мљселманнар елга бер тап-

кыр, рамазан ае тђмамланганнан соћ, чис-
тарыну сђдакасы да (фитыр зђкяте)
тњлилђр. Мљселманныћ ђлеге хђерне яр-
лылар файдасына тњлђве мђќбњри булсын
љчен, џиќри ел дђвамында билгеле
књлђмдђ мал-мљлкђте булу шарт итеп ку-

елмый. Шушы тљр зђкят тњлђнђ торган
бђйрђм кљнне генђ милегећ булу да ќитђ.

Аллаџы Тђгалђнећ илчесе Мљхђммђд
салђллаџу галђйџи вђсђллђм мљселманнар-
ны саранлыктан џђм мал ќыюга хирысла-
нудан сакланырга љндђгђн. Милек ќыеп та
аннан тиешле зђкятен тњлђмђгђн кешене
њлеменнђн соћ ќђза кљтђ. Зђкят фђкыйрь-
лђрне кљнлђшњдђн, байларны саранлыктан
арындырырга џђм ќђмгыятьтђ ярлылар
белђн хђлле кешелђр арасында ућай
мљнђсђбђтлђр булдырырга ярдђм итђ.

"Ислам турында сљйлђшик"
энциклопедиясеннђн

Њзђклђшкђн дини оешма - Татар-
стан Республикасы мљселманнары Ди-
ния нђзарђтендђ "Зђкят" хђйрия фонды
эшлђп килђ (аныћ адресы: Казан
шђџђре, Габдулла Тукай урамы, 3 нче
йорт). Зђкяткђ кагылышлы барлык љстђмђ
мђгълњматларны шуннан алырга мљмкин.
Аллаџ Раббыбыз барчабызны да Њз
рђхмђтеннђн аермаса иде!

 Ислам динендђ Кадер кичђсе бик олуг, изге
кичђлђрдђн санала. Коръђни-Кђримнећ 97 нче
сњрђсендђ: "Дљреслектђ, Без Коръђнне ићдер-
дек кадер кичђсендђ. Син белђсећме, нинди
кичђ ул кадер кичђсе? Кадер кич, мећ айдан да
хђерлерђк. Бу кичтђ, фђрештђлђр вђ Ќђбраил
галђйџиссђлђм ићђр (ќиргђ), Раббыларыныћ
ђмере белђн џђр эштђ тынычлык булыр. Таћ ат-
канчы дђвам итђр бу кичђ", - диелђ.

Кадер кичђсенећ башка кичђлђр арасыннан сайланып
алынуыныћ сђбђплђре турысында галимнђребезнећ фикерл-
ђре књп. Бу сњрђдђ, аныћ олуглыгын раслап, "Кадер кичђсе"
дигђн сњз љч мђртђбђ искђ алынган. Бу кичђнећ дђрђќђсе
дљрестђн дђ олы, чљнки бу кичђдђ Аллаџы Тђгалђ Мљхђммђдне
(с.г.в.) пђйгамбђр итеп сайлый. Ќирдђ яшђњче бар халык љчен
Коръђн ићђ башлый.

Мећ айдан да хђерлерђк дип ђйтњ бу кичђдђге эшлђнгђн
изгелекнећ мећ ай эчендђ кылынган якшылыкларга караган-
да хђерлерђк икђне, ягъни сђваплырак икђне аћлашыла.
Фђрештђлђрнећ ќиргђ ићњлђре Аллаџныћ бу кичђдђ ке-
шелђргђ мђрхђмђтлелеген књрсђтђ. Гљнаџларныћ гафу ителње,
дога кылучыларныћ догалары кабул ителђчђге аћлашыла.

Кадер кичђсенећ билгелђре: бу кичтђ артык ќилле, бо-
лытлы, тынычсыз џава торышы булмас. Тљнге књктђн йолдыз-
лар атылмас. Шул тљн арты кояш нурсыз пакь тулы ай кебек
чыгар.

Кадер кичђсе елга бер мђртђбђ Рамазан аенда гына була.
Рамазан аеныћ, чыннан да, кайсы кичђсендђ булганын бер
Аллаџ Њзе генђ белђ. Шулай булса да, Пђйгамбђребез (с.г.в.)
аркылы ул кичнећ ай ахырында булуы хакында берничђ ха-
дистђ белгертђ. Пђйгамбђребез (с.г.в.): "Кадер киче Рамазан
аеныћ сонгы ун кичђсе арасыннан эзлђгез", - дигђн. Башка бер
хадистђ: "Кадер кичђсен айныћ соћгы ун кичђлђренећ бњлен-
ми торган санга туры килгђне арасыннан эзлђгез", - дип
ђйтелгђн. Пђйгамбђр (с.г.в.): "Кадер киче 27 нче яки 29 нчы кич-
тер. Бу кичђдђ фђрештђлђрнећ саны ќирдђ булган вак таш-
лардан да књбрђк булыр", - дип ђйткђн.

Галимнђрнећ кайберлђре, ул рамазан аеныћ 27 нче кич-
ђседер, дип ђйтђлђр. Мљселман иллђрендђ дђ гадђткђ
кергђнчђ, 27 нче кичђ кадер кичђсе итеп билгелђнђ. Мљсел-
маннар бу кичне бђйрђм кљннђрендђге кебек мђчетлђргђ ба-
рып, намазлар укып, садакалар биреп, догалар кылып уздыра-
лар. Ураза тоткан кешелђр рамазан аендагы ахыргы ун кич-
нећ џђрберсенђ игътибарлы булалар.

КАДЕР КИЧЂСЕ
ЯКЫНЛАША

Мђрхђмђтле, шђфкатьле Аллаџ исеме белђн.
Аллаџу ђкбђр! Аллаџу ђкбђр! Аллаџтан башка илаџ

юк.  Аллаџу ђкбђр! Аллаџу ђкбђр! Аллаџка гына мактау.
Аллаџка якынаючыларныћ (гарифлђрнећ) књћеллђрен
(калеблђрен) мђгъфирђт (ярлыкау) вђ иман нуры белђн
нурландырган, тугрыларныћ (садыйкларныћ) књћеллђ-
рен џидђят џђм белем белђн ачкан, мљэмин колларына
рамазан ае уразасын бњлђк иткђн зат барча кимче-
леклђрдђн дђ пакьтер. Аллаџу ђкбђр! Аллаџу ђкбђр! Ал-
лаџтан башка илаџ юк. Аллаџу ђкбђр! Аллаџу ђкбђр!
Барча мактаулар Аллаџка булсын. Рамазан аенда ураза
тотучыларга рђхмђт џђм мђгъфирђт (гљнаџларны гафу
итњ) ишеклђрен ачкан џђм ут ишеклђрен биклђгђн зат
барча кимчелеклђрдђн дђ пакьтер. Ул (Аллаџ) ураза то-
тучыларга ќђннђт ишеклђренећ берсе аша керњне
вђгъдђ иткђндер. Бу турыда безгђ пђйгамбђребез, ахыр-
заман пђйгамбђре хђбђр иткђн: "Чынбарлыкта,
ќђннђтнећ бер ишеге бардыр, аћа Раян диелђ. Ул
ишектђн рамазан аенда ураза тотучылардан башка бер-
кем дђ кермђс". Аллаџ Коръђндђ ђйтђ: "Рамазан ае ке-
шелђргђ тугры юл књрсђтњче, ялганнан хакыйкатьне аера
торган дђлиллђр белђн Коръђн ићдерелђ башлаган ай-
дыр". Аллаџу ђкбђр! Аллаџу ђкбђр! Аллаџтан башка
илаџ юк. Аллаџу ђкбђр! Аллаџу ђкбђр! Барча мактаулар
Аллаџка булсын. Аллаџтан башка илаџ юк, Ул берђњ генђ,
Аныћ тићдђше юк, Ул гафу итњче џђм мђгъфирђт иясе
(гљнаџларны каплаучы) икђнлегенђ гуаџлык бирђм. Шу-
лай ук, Мљхђммђд - Аныћ колы џђм рђсњле икђнлегенђ
гуаџлык бирђм. Аћа, аныћ гаилђсенђ, сахабђлђренђ Ал-
лаџы Тђгалђдђн булган ќђннђт йортларына илтђ тор-
ган салават ирешсен. Ђй кешелђр! Аллаџныћ коллары,

фњркаан, Аллаџу ђкбђрњ, Аллаџу
ђкбђр, лђђ илђђџђ иллђллаџњ
њђллааџњ ђкбђр, Аллаџу ђкбђр, њђ
лиллђђџил-хђмде. Њђ ђшџђдњ ђллђђ
илђђџђ иллђллаџњ њђхдђџњњ лђђ
шђриикђ лђџњњ зњл-гафьњи њђл- гуф-
раан, њђ ђшџђдњ ђннђ Мњџђммђдђн
габдњџњњ њђ расњњлњџњњ. Саллђллааџњ
Тђгаалђ галђйџи њђ галђђ ђђлиџи њђ
ђсхђђбиџии салђђтђн-мњњсыйлђтђн
илђђ дђђрил-ќинђђн.

Ђййњџђннђђс, њњсыйикњм гый-
бђђдђллааџи њђ нђфсии ђњњђлђн-би-
тђкъњђллааџ. Ђгуузу биллђђџи минђ
шђйтаанир-раќиим, бисмиллђђџир-
рахмђђнир-рахим. Иннђллааџђ
мђгаллђзиинђт-тђкау њђллђзиинђ
џњм мњхсинњњн. Бђђракђллааџњ
лђнђђ њђ лђкњм фил-куръђђнил-га-
зыйим, њђ нђфђганђђ њђ иййђђкњм
бил-ђђйђђти њђззикрил-хђкиим,
иннђџњњ џњђл-гафуурур-рахиимњл-
ќђњђђдњл-кђриимњл-галиййњл-га-
зыйимњ сђмиигуд-дњгааъђ.

/ИКЕНЧЕ ХЉТБЂ/  Иннђл-
хђмдђ лиллђђџи нђхмђдњџњњ њђ

/БЕРЕНЧЕ ХЉТБЂ/ Бисмиллђ-
ђџир-рахмђђнир-рахим

Аллаџу ђкбђрњ, Аллаџу ђкбђр,
лђђ илђђџђ иллђллаџњ њђллааџњ
ђкбђр, Аллаџу ђкбђр, њђ лиллђђџил-
хђмде. Сњбхђђнђ мђн нђњњђра
кулњњбђл-гаарифиинђ би нуурил-
мђгърифђти њђл-иимђђн, њђ шђрахђ
судњњрас-садикыйинђ би шђрхил-
џидђђйђти њђл-гыйрфђђн, њђ ђкрамђ
гыйбђђдђџњл-мњэминиинђ би сыйђ-
ђми шђџри рамђдаан. Аллаџу
ђкбђрњ, Аллаџу ђкбђр, лђђ илђђџђ
иллђллаџњ њђллааџњ ђкбђр, Аллаџу
ђкбђр, њђ лиллђђџил-хђмде.
Сњбхђђнђ мђн фђтђхђ галђс-сааими-
инђ ђбњђђбђр-рахмђти њђл-гуфраан,
њђ галлђка галђс-сааимиинђ
ђбњђђбђн-нийрани фи шђџри рамђ-
даан. Њђгадђ  лис-сааимиинђ дњхуулђ
бђђбин мин ђбњђђбил-ќинђђни
кђмђђ ђхъбђранђђ нђбиййњнђђ
нђбиййњ ђђхириз-зђмђђн: иннђ лил-
ќђннђти бђђбђн йњкаалњ лђџњр-
раййђђн. Лђђ йђдхулњњ-џњњ иллђс-са-
аимњњнђ фии шђџри рамђдаан.
Шђџрњ рамђдаанђллђзии њћзилђ
фииџил-куръђђнњ џњдђл-линнђђси
њђ бђййинђђтим-минђл-џњдђђ њђл-

БЂЙРЂМ ХЉТБЂСЕ
нђстђгыйинњџњњ њђ нђстђгъфи-
руџњњ њђ нуъминњ биџии њђ
нђтђњђккђлњ галђйџи њђ нђгуузњ
биллђђџи мић шњруури
ђћфњсинђђ њђ мић сђййиђђти
ђгъмђђлинђђ мђййђџдииџил-
лђђџњ фђлђђ мњдыйллђ лђџњњ њђ
мђй-йњдълилџњ фђлђђ џђђдиђ
лђџ. Њђ ђшџђдњ ђллђђ илђђџђ ил-
лђллаџњ њђхдђџњњ лђђ шђриикђ
лђџ, њђ ђшџђдњ ђннђ Мњхђм-
мђдђн габдњџњњ њђ расњњлњџ. Ал-
лаџњммђ салли њђ сђллим галђђ
ќђмигыйль-ђнбийђђи њђл-
мњрсђлиин, њђ галђђ мђлђђикђ-
тикђл-мњкаррабиин. Њђ галђђ
гыйбђђдикђс-саалихыйин, њђ
галђђ ђџли таагатикђ ђќмђгый-
ин, мин ђџлис-сђмђњђђти њђл-ар-
дыйин. Аллаџњммђ гъфир лилм-
њэминиинђ њђл-мњэминђђт, њђл-
мњслимиинђ, њђл-мњслимђђт, ђл-
ђхъйђђи минџњм њђл-ђмьњђђт,
њђрхђмнђђ мђгаџњм. Њђхшњрнђђ
мђгаџњм бирахмђтикђ йђђ
ђрхђмђр-раахимиин.

сезгђ џђм њземђ дђ тђкъвалы булырга васыять итђм. Таш
белђн атылган шайтаннан Аллаџка сыгынам. Рђхимле,
шђфкатьле Аллаџ исеме белђн. Аллаџ Коръђндђ ђйтђ:
"Чынбарлыкта, Аллаџ тђкъвалылар џђм игелек кылучы-
лар белђн бергђ". Аллаџ безгђ џђм сезгђ бљек Коръђн
аша бђрђкђт бирсен. Барыбызга да аятьлђр џђм хикмђ-
тле зикер аша файда китерсен. Чынбарлыкта Ул (Аллаџ)
гафу итњче, рђхимле, юмартлык иясе, олуглык иясе, бљек
зат џђм догаларны ишетњче, кабул итњче.

Чынбарлыкта, барча мактау Аллаџка, без Аны мак-
тыйбыз, Аннан ярдђм сорыйбыз, Аннан гљнаџларыбыз-
ны гафу итњен сорыйбыз, Аћа иман  китерђбез, Аћа
таянабыз. Аллаџка њзебезнећ начарлыкларыбыздан,
гамђллђребезнећ бозыклыкларыннан сыгынабыз.
Кемгђ Аллаџы Тђгалђ џидђят бирсђ, аны адаштыручы
булмас, ђ кемне адаштырса - аны туры юлга књндерњче
булмас. Аллаџтан башка илаџ юк, Ул берђњ генђ, Аныћ
тићдђше юк икђнлегенђ гуаџлык бирђм. Шулай ук,
Мљхђммђд - Аныћ колы џђм хак илчесе икђнлегенђ
гуаџлык бирђм. Аллаџым, бљтен пђйгамбђрлђргђ, ил-
челђргђ, Њзећђ якынайтылган фђрештђлђрећђ, Њзећ-
нећ изгелек кылучы колларыћа џђм Сића итагать итњ-
че ђџеллђрнећ џђммђсенђ - булсыннар алар књк ђџел-
лђреннђн џђм булсыннар алар ќир ђџеллђреннђн -
барчасына салават џђм сђлам ирештер. Аллаџым, мљэ-
миннђрне вђ мљэминђлђрне, мљселманнарны вђ
мљслимђлђрне, алар арасыннан исђн вђ вафат булган-
нарын мђгъфирђтећ белђн гафу ит. Алар белђн бер-
лектђ безгђ рђхимле бул џђм безне Њз рђхмђтећ илђ
алар белђн бергђ булырга насыйп ит. Йђ рђхимлелђр-
нећ ић рђхимлесе.

УРАЗА ГАЕТЕ ХЉТБЂСЕНЕЋ
ТАТАРЧАГА ТЂРЌЕМЂСЕ
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 РАМАЗАН ЙЉРЂКЛЂРНЕ
БЕРЛЂШТЕРДЕ

Ифтарга килгђн халыкка ишек тљбеннђн њк намазлык џђм су
тутырылган шешђлђр таратып, волонтерлар кая барасын
књрсђтеп-аћлатып торды. Башта стадионга куелган мљнбђр
янына басып, республиканыћ танылган дин ђџеллђре - баш
казый Ќђлил хђзрђт Фазлыев, Татарстан мљфтие беренче
урынбасары Рљстђм хђзрђт Батров, мљфти урынбасары
Рљстђм хђзрђт Хђйруллин, Голђмалар шурасы рђисе Габдул-
ла хђзрђт Ђдџђмов,  Колшђриф мђчете имам-хатыйбы Илфар
хђзрђт Хђсђнов, республиканыћ тљбђк казыйлары, имамнар
халыкка динебез кыйммђтлђре турында саф татарча
вђгазьлђр сљйлђде. Аларныћ џђркайсы, бљтен республикадан
халыкны ќыеп (бирегђ автобусларда ерактан килњчелђр дђ
књп иде), шундый зур ифтар мђќлесе оештыручыларга, ачык
рђвештђ дин тоту џђм бњгенге кебек ифтарлар њткђрњ мљмкин-
леге биргђн дђњлђт џђм республика ќитђкчелегенђ рђхмђт
сњзлђре белђн мљрђќђгать итте.

ТР мљселманнары Диния нђзарђте
рђисе, мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллин-
ныћ сљйлђгђн вђгазе рамазан уразасын
тотуныћ, намаз укуныћ мљселманнар
љчен ђџђмияте турында булып, ул изге
Коръђн сњрђлђре, хђдислђр, риваятьлђр
белђн дђлиллђнде. "Мондый ифтар
мђќлеслђре йљрђклђрне берлђштерђ.
Без бњген тљрле социаль хђлдђге кешел-
ђрнећ берлђшњен књрђ алдык - Прези-
денттан алып гади эшчегђ кадђр бары-
быз да бергђ. Бу - безнећ динебезнећ
нигезе", - диде Камил хђзрђт.

Ахшам намазын ќђмђгать белђн
урам якка чыгып укыганнан соћ, халык
стадион холлында ир џђм хатын-кызлар-
га аерым корылган табын янына урнаш-
ты. Ђйтњлђренчђ, ифтарга тонна чамасы
пылау пешерелгђн, башка тљр нигъмђт-
лђр дђ мулдан ђзерлђнгђн иде. Ифтар
кылганнан соћ яше-карты, баласы-чага-
сы њзара гђп куертып, хис-кичерешлђре,
дљнья хђллђре турында фикер алышты.
Аннары табынга, Аллаџы Тђгалђдђн
књпмиллђтле Ватаныбызныћ чђчђк ату-
ын, халкын иминлектђ яшђтњен сорап,
дога кылынды.

Стадионныћ медиа-фасадында исђ
Украина качакларына џђм башка мох-
таќларга ярдђм йљзеннђн 7715 номеры-

на "закят" сњзе ќыеп смс ќибђреп булуы
турында реклама, "Хузур" нђшрият йор-
ты ђзерлђгђн социаль роликлар књрсђте-
леп торды.

Республика ифтарында Татарстан
Республикасы Президенты Рљстђм Мић-
неханов, Премьер-министр Илдар Хали-
ков, Президент Аппараты ќитђкчесе
Ђсгать Сђфђров, ТР Дђњлђт Советы депу-
татлары џђм башка рђсми затлар, чит
иллђрдђн, Россия тљбђклђреннђн килгђн
кунаклар катнашты. Шулай ук књп бала-
лы гаилђлђр, инвалидлар, сукыр џђм на-
чар ишетњчелђр, ярдђмгђ мохтаќлар да
чакырулы иде. ТР мљселманнары Диния
нђзарђте, РФ Мљселман эшкуарлар ассо-
циациясе, "Казан-Арена" стадионы ди-
рекциясе оештырган республикакњлђм
ифтарда барлыгы 3 мећгђ якын кеше ку-
нак булды.

Мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллин
сњзлђренђ караганда, килђсе елга ифтар-
ны Казанда Россия књлђмендђ уздыру
књздђ тотыла.

"Татар-информ"
Фотолар dumrt.ru,

president.tatarstan.ru, tatar-
inform.ru, business-gazeta.ru

сайтларыннан алынды

Татарстан башкаласыныћ "Каzan-Arena" футбол
стадионында II республикакњлђм ифтар уздырылды
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ИГЪТИКЯФИГЪТИКЯФ

10 КЉНЊЗЂКТЂ

ТЫШКЫ
РИТУАЛЛЫК

Моныћ белђн бђйле
рђвештђ узган ел Корбан
бђйрђмендђ корбан итеп чалу
љчен республикабызга дљялђр
алып кайтучы эшкуарны искђ
тљшерми мљмкин тњгел. Дини
тђгълимат буенча дљялђрне
корбан итеп чалырга була аны-
сы. Сљекле Пђйгамбђребез
(с.г.в.) дђ нђкъ менђ дљя чала
торган булган. Лђкин бу очрак-
та бер мљџим нђрсђ бар. Аллаџы
Тђгалђ Илчесенећ (с.г.в.) гамђле
ул яшђгђн ќирлек љчен ки-
лешкђн. Безнећ очракта болай
эшлђњ  корбан чалуныћ тљп
мђгънђсен - кешелђргђ булышу-
ны югалтуга китерергђ мљмкин.
Корбан ите мохтаќлар џђм ри-
зыкка тилмерњчелђр љчен бит.
Шућа књрђ 200 мећ сумга бер
дљя сатып алганчы, берничђ
сыер сатып алу хђерлерђк.
Књбрђк кешегђ ќитђ, мђшђкате
дђ азрак.

Непал яки Тибетта рухи ты-
нычлык эзлђњ, минемчђ, алда
язылганнарга охшаш нђрсђ
инде. Бу очракта тышкы ритуал-

ЌАНЫБЫЗДАГЫНЫ
ЧИТТЂН ЭЗЛЂРГЂ КИРЂКМИ

 Соћгы елларда Россиядђ, шул исђптђн Татарстан-
да да, тљрле рухи турларга мода башланды. Ке-
шелђр дини традициялђре белђн танылган Непал-
га, Тибетка џђм башка экзотик иллђргђ юл тоталар.
Монда гаќђплђнерлек берни дђ юк. Зур шђџђрлђрдђ
яшђњчелђрнећ, бертуктаусыз ућыш артыннан куу-
дан арып, бетмђс мђшђкатьтђн арынасылары килђ.
Лђкин моныћ љчен туроператорларга мљрђќђгать
итђргђ кирђк микђн?

лык бик зур. Телђсђ кайсы Тибет
ламасы сезгђ рухи юлда эзлђгђ-
небез кайдадыр еракта тњгел, ђ
њзебездђ, ќаныбызда булуын
раслаячак. Ђлеге билгеле ха-
кыйкатьне ишетњ љчен шул-
кадђр еракка бару кирђк
микђн?

КЫЙММЂТЛЕ ТАБЫШ
Ислам диненећ кешегђ

дљнья артыннан кууны тукта-
тырга, књћелећдђ тђртип урнаш-
тырырга, тормыш ориентирла-
рын карарга булышучы њз
тђќрибђсе бар. Шуларныћ бер-
се - игътикяф. Ул рамазан ае
белђн бђйле. Игътикяф изге
айныћ соћгы ун кљнендђ уза. Ир-
атлар аны мђчетнећ намаз укый
торган љлешендђ, хатын-кызлар
љйдђге намаз укый торган
бњлмђлђрендђ њткђрђлђр. Игъ-
тикяф дђвамында кеше њзен
Алаџы Тђгалђгђ зикер итњгђ,
дога, Коръђн укуга  багышлый.
Дини китапларны укырга ярый,
лђкин дљнья хђллђре турында
сљйлђшергђ џђм књћел ачарга
ярамый. Игътикяф кылу уры-
ныннан ул бары тик физиологик
хаќђтлђрне џђм гигиена талђп-

лђрен  њтђњ љчен генђ чыгарга
мљмкин.

Бњгенге заман кешесе љчен
кешелђрдђн читлђшеп тору га-
мђле - бђялђп бетергесез табыш.
Бертуктаусыз дљнья артыннан
куу, џђрвакыт башкалар белђн
бђйлђнештђ тору кешенећ эчке
дљньясы бушауга китерђ. Без-
нећ чор кешесенећ књктђге йол-
дызларга карау џђм, бер миз-
гелгђ булса да туктап калып,
књћеле халђтенђ колак салу
љчен вакыты юк. Якын кешелђ-
ре белђн  ќылы аралашуны
бергђлђп телевизор каршында
яки компьютер артында утыру
алыштырды.

Безнећ чор кешесе њзенђ
њзе хуќа тњгел. Ирек мђсь-
ђлђсенђ килгђндђ, ул яланаяклы
борынгы Мисыр колларына ка-
раганда да начаррак хђлдђ.
Чљнки џђрвакыт уйлары белђн
эштђ, интернеттагы дуслары
янында. Аныћ мондалыгын
бары тик гђњдђсе генђ белдереп
тора. Башкача ђйткђндђ, аныћ
ић кадерле нђрсђсен - тормы-
шын "урлаганнар".

ИКЕ ЯКНЫ ДА ТИГЕЗ ТОТАРГА
КИРЂК

Эштђ  бертуктаусыз ућыш
артыннан куудан арыган заман-
дашларныћ кайберлђре хђзер
протест белдерђ башлады. Шу-
лай итеп, дауншифтерлар агымы
барлыкка килде. Бу кешелђр
аћлы рђвештђ "уеннан" чыгалар,
"чабудан туктыйлар" џђм:
"Ќитђр! Кљпчђктђге тиен кебек
бњтђн йљгерђсебез килми. Без-
нећ яшисебез килђ: иќат итђсе-
без, гаилђбез, књћелебезгђ ят-

кан шљгыль белђн шљгыльлђнђ-
себез килђ",- дип белдерђлђр.
Соћгы чиктђ дауншифтерлар
барысын да ташлап, дљнья буй-
лап автостоп белђн сђяхђт итђ
башлыйлар. Дауншифтерлар -
бњгенге заманныћ авыруы бил-
гесе. Бу - агрессив, кешегђ кар-
шы юнђтелгђн тормыш кысала-
рына ќавап. Лђкин њзећне бу
хђлгђ ќиткермђскђ дђ була бит.

Сљекле Пђйгамбђребез
(с.г.в.) Аллаџы Тђгалђгђ ышана
торган кешене ике канатлы кош
белђн чагыштыра. "Аныћ бер
канаты - бу дљньяда, икенчесе -
ахирђттђ", - ди ул. Башкача
ђйткђндђ, Пђйгамбђребез (с.г.в.)
кешелђрне гармониядђ яшђргђ
љйрђтђ. Дљнья эшлђре, карьера
џ.б. белђн шљгыльлђнњ дђ
мљџим, лђкин рухи хаќђтлђр,
эчке дљнья турында да онытмас-
ка кирђк. Шул ук вакытта, рухи
як белђн шљгыльлђнеп, дљнья
турында онытырга, дђрвиш бу-
лып китђргђ дђ ярамый. Дљнья
эшлђренђ дђ вакыт џђм илџам
табарга кирђк. Без ике якны да
тигез тотарга омтылырга тиеш.

Њз юлыћныћ  тигезлеген
саклап калу љчен, ислам кешегђ
гамђллђрнећ тулы бер ќыелма-
сын тђкъдим итђ. Мђсђлђн,
кљндђлек мђшђкатьлђрдђн
арындырып тора торган биш
вакыт намаз бар. Шуныћ љстенђ
намаз њз эченђ тљрле хђрђкђт-
лђр комплексын да ала. Безнећ
тыныч халђттђ булуыбыз љчен
бу да бик мљџим.

 Игътикяф - психологик як-
тан янудан тирђн џђм озак ва-
кытка сузылган профилактика
булып тора. Ђлбђттђ, мљселман-

Мђчеттђн чыгу игътикяфне боза. Игътикяф кылу-
чы кеше кљндезен дђ, тљнен дђ игътикяф кыла торган
урыныннан чыкмас. Лђкин берђр гафу ителерлек сђбђп
белђн чыга ала. Бернинди сђбђпсез бер мизгелгђ генђ
чыкса, Ђбњ Џњрайра фикеренчђ, игътикяф бозыла. Чы-
гуы  махсус яки онытылып булса, игътикяф бозылу
мђсьђлђсенђ охшаш. Кадиханныћ "Фђтава"сында да
шулай диелгђн. Хатын-кыз љендђ игътикяф кыла тор-
ган бњлмђсеннђн чыга алмый. Хатын игътикяфне
мђчеттђ кыла торган булып, ире аны кайтырга чакыр-
са, љенђ кайтып, игътикяфен шунда дђвам итђргђ тиеш.
Зур тђџарђт белђн кече тђџарђт алырга џђм ќомга на-
мазына чыгу да сђбђп була. Игътикяф кылучы кеше зур
џђм кече тђџарђт алу љчен мђчеттђн чыга ала. Лђкин
бу ихтыяќларын њтђњгђ њк кире мђчеткђ керергђ тиеш.

нар игътикяфта књћелне ял итте-
рњне генђ тњгел, ђ тирђнрђк
мђгънђ књрђлђр. Бу Аллаџы
Тђгалђгђ гыйбадђт итњнећ бер
тљре. Игътикяф практикасы
ђкренлђп Татарстан мђчетлђре-
нећ дђ рухи тормышына кайта
башлады.

 "СИН - ЧЫГАНАК"
Сљекле Пђйгамбђребез

(с.г.в.) џђр рамазан аеныћ соћгы
10 кљнен кешелђрдђн читкђ ки-
теп њткђрђ, ђ њлгђн елында 20
кљн игътикяфта була. Шућа књрђ
бу Пђйгамбђр (с.г.в.) нигез сал-
ган мљџим традициягђ (сљннђт-
кђ) ђйлђнеп китђ. Кыямђт
кљнендђ љммђтебез Пђйгамбђ-
ребез (с.г.в.) яклавыннан мђхрњм
калмасын љчен бљтен мљселман
љммђтеннђн аны бер кеше бул-
са да башкарырга тиеш.

Ђлбђттђ, беркем дђ кешегђ
рухи тынычлык, зирђклек эзлђп,
Тибетка яки башка бер ќиргђ
баруны тыя алмый. Туристлык
бизнесы бу яћа модага шат кына-
дыр, дип уйлыйм. Югыйсђ акча-
ны ќилгђ очыруныћ башка юл-
ларын да табып була, мђсђлђн,
њзећђ бриллиант дисбе ясата-
сыћ. Лђкин тљп мђгънђне аћла-
ган кеше тышкы ясалма ялтыра-
выкка кызыкмый, чит иллђрдђ
хакыйкать эзлђми. Ул њз динен
тирђнрђк љйрђнђ џђм гыйбадђт
кыла, џђм шулай ук Ќђлђледдин
Руми сњзлђрен еш исенђ тљшерђ:
"Син њзећ - сљт чыганагы, башка-
ларны савудан тукта".

Рљстђм БАТЫР,
Татарстан мљфтиенећ

беренче урынбасары

Мђчетнећ ишелње куркынычы янаганда яки шућа ох-
шаш башка сђбђплђр булганда гына мђчеттђн чыгу за-
рар итмђс. Кече яки зур тђџарђт алу љчен мђчеттђн
тышка чыккан игътикяф кылучы кешене, кире мђчеткђ
кереп киткђнче, бурыч алачагы булган берђњ књреп
алып дђшсђ, Имам Ђгъзам фикеренчђ, игътикяф бозы-
ла. Башка ике имам фикеренчђ, бозылмый. Игътикяф
кылучы кеше хастаныћ хђлен белергђ яки ќеназа на-
мазына катнашу љчен мђчеттђн чыга торган булса, игъ-
тикяфе бозыла. Хасталыгы сђбђпле мђчеттђн тышка чы-
гуы да игътикяфне боза. Лђкин игътикяф кылырга нђзер
ђйтеп, хастаныћ хђлен белњ, ќеназа намазына катнашу

яки гыйлем мђќлесенђ ђзерлђнњ љчен мђчеттђн чыгу
шартын да кушса, игътикяфе бозылмый. Игътикяф кы-
лучы кеше берничђ кљнгђ џушыннан язса яки тилерсђ,
игътикяфе бозыла. Савыккач, игътикяфен яћадан кыла
башлар. Хђтта бу хђле берничђ ел буе дђвам итсђ дђ,
савыккач, игътикяфен каза кылырга кирђк була. Бу
мђсьђлђлђр ваќиб булган игътикяфкђ бђйле...

Игътикяф кылган кешенећ ашавы, эчње џђм йокла-
вы мђчет эчендђ була. Болар љчен мђчеттђн тышка чыга
торган булса, игътикяфе дљрес булмас.  Игътикяф кыл-
ган кешенећ, сљйлђшмђњне бер гыйбадђт дип белеп,
сљйлђшмђве мђкруџ була. Моћа ышанмыйча сљйлђшми
торган булса, мђкруџ булмас. Хђерле нђрсђлђрдђн
башка нђрсђлђр турында сљйлђшњ мђкруџ була. Игъ-
тикяф кылган кеше манарага менеп азан ђйтђ ала.

Камил СЂМИГУЛЛИННЫЋ
"Ураза" китабыннан

Мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллинныћ њзенећ дђ
быел Изге рамазан аеныћ соћгы 10 кљнен игъти-
кяфтђ уздырырга нияте бар. Бу хакта ул ТЌ МДНнећ
журналистлар љчен њткђргђн ифтар мђќлесендђ
белдерде.  Игътикяфне хђзрђт њзе имамлык иткђн
Тынычлык мђчетендђ њткђрђ. Бу аныћ беренче генђ
игътикяфе тњгел. Мљфти хђзрђт алдагы 10 кљн
дђвамында ялгызлыкта калып, Аллаџы сњбхђђнђџњ
вђ Тђгалђдђн туган республикабыз, аныћ халкы џђм
ќитђкчелђре љчен бђрђкђт-иминлек сорап гый-
бадђт кыла.

 "Игътикяф" сњзе кљтњ, нђрсђнедер дђвам
итњ дигђнне аћлата. Шђригатьчђ игътикяф
бер ир кешенећ ќђмђгать мђчетендђ (игъти-
кяф нияте белђн) торуы. Яисђ хатын-кыз-
ныћ љй мђчетендђ (љендђ намаз кыла тор-
ган урында игътикяф нияте белђн) торуы.
Ќђмђгать мђчете, эчендђ биш вакыт намаз
кылыну-кылынмауга карамастан, имамы
џђм мљђзине булган мђчет ("Дњррњл Мохтар"
џђм "Рђддњл Мохтар", 2 том, 440 б.).
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Гомумђн, балаларныћ ќђй-
ге ялын файдалы да, мавыктыр-
гыч та итеп оештыру љчен
мђхђллђлђрдђ књп тырышлык
куела. Казанныћ Гаилђ мђче-
тендђ, мђсђлђн, 28 нче июльдђ
Ураза бђйрђме ућаеннан бала-
лар џђм аларныћ ђти-ђнилђре
љчен зур бђйрђм уздырырга
ќыеналар. Бу кљнне балалар
љчен тљрле уеннар, мастер-клас-
слар, спорт ярышлары оешты-
рыла. Балалар књћелен књрер
љчен аниматорлар, аквагример-

МЉСЕЛМАН БАЛАЛАРЫ НИЧЕК ЯЛ ИТЂ?
Июнь аенда бљтен ќљм-
џњриятебездђ мљселман
лагерьлары гљрлђп эшл-
ђде. Књп  кенђ
мљхтђсибђтлђр  бу
књркђм гамђлне рамазан
ае тђмамланганнан соћ
да дђвам иттерергђ бул-
ганнар. Балаларыгыз
дин  гыйлеменђ, ђдђп-
ђхлакка љйрђнсен, спорт
белђн  шљгыльлђнеп,
сђламђтлеген ныгытсын
дисђгез, ђле соћ тњгел,
ямьле ќђйнећ башланма-
ган тагын бер ае бар!

АВГУСТ АЕНДА КАЙСЫ МЉХТЂСИБЂТЛЂРДЂ
МЉСЕЛМАН ЛАГЕРЬЛАРЫ ОЕШТЫРЫЛА

лар чакырылган, батутлар куе-
лачак. Моннан тыш нђнилђрне
тђм-томнар белђн сыйлау да ка-
ралган. Балалар љчен оешты-
рылган Гает бђйрђме кљндезге 2
нче яртыда башлана. Татарстан
мљфтие урынбасары, Гаилђ
мђчете имам-хатыйбы Рљстђм

Хђйруллин сњзлђренђ караган-
да, август аенда мђчет каршын-
да лагерь да эшлђячђк.

Буада исђ балалар љчен
мљселман лагере рамазан аенда
да эшлђп торган. Анда 25 малай
џђм 10 кыз бала Коръђн ятлау
белђн шљгыльлђнгђн. Аларга

Россия ислам институты укыту-
чылары џђм "Мљхђммђдия"
шђкертлђре ярдђм иткђн.

Рамазан аенда Спас райо-
ныныћ Ак мђчете џђм Ђќмер
авылы мђчетлђре каршында
да  лагерьлар  эшлђгђн .
Мљхтђсиб Фђрхђт хђзрђт Мин-

сђгыйров ђйтњенчђ, бу бала-
лар зур чарага ђзерлђнђ икђн
- 9 нчы августта Болгарда Та-
тарстан Ќљмџњрияте мљсел-
маннары  Диния  нђзарђте ,
"Зђкят" хђйрия фонды белђн
берлектђ Коръђн уку бђйгесе
уздырырга ќыеналар.
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ХАТЛАРЫГЫЗНЫ
ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕНЂ
 (Лобачевский ур., 6 нчы йорт)
яисђ  naubahar67@list.ru

адресы буенча ќибђрђ аласыз

НЂГЫЙМЂ ЂБИ КЫЙССАСЫ
Моннан берничђ еллар элек рама-

зан аенда булды бу хђл. Тђбрис ул кљнне
йокысыннан иртђрђк уянды. Башына
килгђн беренче фикере шул булды: нигђ
ђле аћа да ураза тотып карамаска?
Нђгыймђ ђбисе ђнђ бер кљн уразасын
калдырмый иде. Кояш кљйдереп алыр-
лык эссе кљннђрдђ дђ авызына бер йо-
тым су алмады.

 ... Тђбрискђ 10 яшь тулган чагында
аныћ Нђгыймђ ђбисе, Илсур абыйсы-
ныћ кызы Лилияне карарга дип, Казан-
га китеп барды. Ђмма авылда чишмђ су-
ыннан гына кайнаткан чђй эчеп яшђгђн
ђбисенђ Казанныћ суы да, џавасы да ки-
лешмђде, ахры, бер ел да узмагандыр,
аны параличланган килеш, авылга кай-
тарып куйдылар. Авызлары кыйшайган,
аякларын да кљчкђ сљйрђп йљри. Соћгы
елын бљтенлђй дђ ятакта њткђрде. Алып
кайткан дарулар да килешмђде аћа.
Ђбисен искђ тљшерсђ, Тђбриснећ књће-
лен моћсу уйлар билђп ала. Теге чакта
нигђ ташлап китте икђн соћ ул аларны?
Анда китмђгђн булса хђзер менђ исђн
булыр иде, бђлки... Ђ 1968 нче елныћ
кљзендђ ул аларны бљтенлђйгђ ташлап
китте. Бњгенгедђй хђтерендђ: Тђбрис
бертуган абыйсы Џадиулла белђн бак-
чадагы бђрђћге камылларын ќыеп
йљри иде, кайсыдыр љйдђн чыгып: "Ђби-
гез вафат булды!"-диде. Шул мизгелдђ
ќир љсте кинђт караћгыланып китте,
ђйтерсећ лђ кояш сњнде...

... Менђ шул Нђгыймђ ђбисе
љйрђткђн иде Тђбрисне ураза тотарга.
Ќимешлђр салып тђмле чђй ясап, ирт-
ђнге якта татлы йокысыннан уята тор-
ган иде ул аны. Ђй ул чђйнећ тђме! Ђмма
ђбисе бер чынаяк кына ясый. "Улым, ар-
тыгын эчђргђ ярамый ул. Књп эчђргђ
љйрђнсђћ, кљндезен дђ сусарсыћ",- дия
иде. Бђлђкђй булганлыктан, ул чакта
Тђбрисне ураза тотарга кыстаучы юк, ђ
менђ олылар тотмаса, яисђ берђр кљнен
калдырса, ул инде гайре табигый хђл бу-

лып кабул ителђ иде.
Бер елны рамазан ае бђрђћге ал-

ган вакытка туры килде. Ќитмђсђ, ул
елны сентябрь аенда кояш рђхимсез
кыздырды. Менђ аныћ ђбисе љйгђ ке-
реп китте. Бђрђћгеле капчыкны
књтђреп, аныћ артыннан Тђбрис тђ љйгђ
юл тотты. Љй ишеген ачып керсђ, ни
књрсен: ђбисе хђлсезлђнеп караватта
ята. "Ђби, ђби, дим, мђ эч инде", - дип ул
су кисмђгеннђн чњмеч белђн салкын су
алып ђбисенђ сузды. Ђмма ђбисе аныћ
кулын читкђ этђрде. "Юк, улым, хђзер
њтђ ул", - диде, њзе џаман эченнђн нин-
дидер догалар кабатлады. Бераз гына
ял итеп алгач, чыннан да, аныћ хђле ях-
шырды, улы белђн килененећ ай-ваена
карамыйча, ул яћадан бђрђћге
чњплђргђ бакчага чыкты.

 ... Тђбрислђрнећ ље зират янында
гына. Кояш зђвђлдђн тљшђ башлауга,
аныћ нурлары, ђйтерсећ, агач ботакла-
рына эленеп кала. Ќиргђ бу вакытта
тљрле сурђтлђр тљшђ, бер карасаћ, алар
зур ќанварны хђтерлђтђ, икенче кара-
ганда, ќилђс иген кыры кебек. Рђхђт тђ
соћ малайга шул агачныћ књлђгђсендђ
басып торуы. Тик дљньяћны онытып
озаклап басып торырга ярамый, каты
яћгырлар ява башлаганчы бђрђћгене
алып бетерђсе бар, юкса эш харап. Ђ
кичкђ ђтисе, ђнисе џђм абыйсы љйгђ
кайткач, эш тагын да ќанланып
китђчђк. Ђтисе: "У-у, улым, бњген яхшы
ук алгансыћ",- дип аны мактап та куяр
ђле...

Бњген инде бу хђллђрнећ џђммђсе
дђ татлы тљш кебек кенђ. Нђгыймђ
ђбисе дђ, ђтисе белђн ђнисе дђ бу
дљньяда юк Тђбриснећ. Балачагыныћ
тђњге уразасы да бик еракта калды. Бы-
елгы рамазанны каршы алганда ул шул
балачак хатирђлђрен яћартып, газиз
кешелђрен исенђ тљшерде.

   Хатип ГЂРЂЙ

ШЂКЕРТЛЂРГЂ АЧЫК ХАТ
 Књптђн тњгел генђ  "Казан утлары" журналы хезмђткђрлђре: журналныћ

баш мљхђррире, шагыйрь Илфак Ибраџим, шагыйрђ Гљлзадђ Бђйрђмова
белђн мин фђкыйрегез "Мљхђммђдия" мђдрђсђсендђ читтђн торып укучы
шђкертлђр белђн очрашкан идек. Сљйлђшњ кызыклы булды. Ќурналныћ ки-
лђчђге, сђясђт џђм дин мђсьђлђлђре турында сђгать ярым сљйлђштек. Сора-
улар књп булды. Мића да сораулар килде. Бертљркем шђкертлђр исеменнђн
язылган иде ул хат. Хат ничек язылган булса, шулай  китерђм. "Батулла ђфђнде!
Без Мђскђњдђн интернет буенча "Ручка", читающая Коран сатып алган идек.
Татарча тђфсирне сез укыйсыз. Џђм ялгышкан ќирлђрдђ сез "ой" диеп куя-
сыз. Ни љчен сез ялгышларны тљзђтмичђ, тикшермичђ, тиражга рљхсђт бир-
дегез? Без сезне бик яратабыз, иќатыгыз белђн џђр чђк кызыксынабыз. Ђ
менђ бу ялгышлар љчен безгђ сезнећ љчен бик оят."

Бу шђкертлђргђ мин очрашу вакытында ќавап биргђн идем инде, ђмма
газета аша ачык хат та язарга булдым, чљнки "Ручка, читающая Коран"ны бик
књп имамнар, шђкертлђр алдыра. Бу мђсђьђлђгђ ачыклык кертњне кирђк тап-
тым.

Беренчедђн, минем беркайчан да "Ручка" белђн эш кылганым булмады.
Икенчедђн, сез, "Ручка"ны тыћлаучылар минем тавышны башка берђњ-

нећ тавышы белђн бутагансыз. Сезнећ кулдагы тавышлы Коръђнне Илдар
Кыямов укый, џич тђ мин тњгел. Чыннан да, Илдарныћ тавышы белђн минем
тавыш бераз охшаш. Сезнећ кулдагы тавышлы Корьђннећ азагында аныћ кем
тарафыннан чыгарылганы џђм аятьлђрне кем укыганы язылган булырга тиеш.
Љченчедђн, Кыямов укыган ул тђфсир минеке тњгел, Ногманиныкы.

Бу хатны ни љчен яздым соћ? Эшнећ асылына тљшенмичђ фикер ђйтњ њзе
ялгышка китерђ, ђ тавышлы Коръђннећ башкарылышыннан канђгать булма-
выгызны сез "Ручка" ќитђкчелђренђ яза аласыз. Бигайбђ!

Шулай да, форсаттан файдаланып, шуны ђйтђсем килђ: њземнећ тђфсир-
не тулысы белђн тавышлы итеп чыгарырга исђбем бар, ул инде ђзер булып
килђ, озакламый кулыгызда булыр, иншђ Аллаџ!

   Рабит Батулла,
                                               Татарстанныћ Г.Тукай исемендђге

                                                дђњлђт бњлђге иясе

Рамазан ае керњгђ "келт" итеп балачагым,

газиз ђнием џђм беренче сђхђрем искђ тљшђ.

... Мђктђптђ укымый идем ђле. Бер тљнне

ничектер йокымнан уянып китеп, ђниемнећ

почмак якта ялгызы гына чђйлђп утырганын

књрдем. Бу рамазан уразасыныћ беренче

сђхђре булган икђн. Сикереп торып мин дђ ђни

янына килеп утырдым. Ђнием калын итеп ипи

кисте, љстенђ бик тђ калын итеп каймак якты

да мића сузды. И-и аныћ тђмлелеге... Ђнием

њзенђ генђ дип пешергђн булгандыр инде, тас-

тымал астыннан алып, минем алдыма йомыр-

калар куйды. Тамак туйгач, берзаман  йокы да

килђ башлады. Ђнием: "Бар, улым, рђхђтлђнеп

ятып йокла инде", - диюгђ караватыма йљгер-

дем.
Мин торганда кояш шактый кыздыра иде.

Рђхђт, кљн матур. Торып киендем дђ урамга

йљгердем. Авылыбыздагы ике коеныћ берсе

янына ќыйналган малайлар мине: "Син кайда

йљрисећ?"-  дип каршы алдылар. Уйнаганбыз-

дыр инде, хђтерлђмим. Берзаман Ревальнећ:

"Ђйдђгез, Гљлсем апай алмасына барабыз", -

диюе булды, дђррђњ кубып авылныћ теге очы-

на йљгердек. Элек Гљлсем исемле апа яшђп,

инде йорт нигезе дђ калмаган ташландык бак-

ча ул. Ну алмасы бик тђмле иде...

Кичке эћгер-мећгер тљшкђч кенђ кайтып

кергђн кечкенђ малайны љйдђгелђр борчылып

каршы алдылар. Ђнием: "Улым, ашыйсыћ кил-

ђдер, ђйдђ, чђй эчеп ал. Ђллђ уразаны тотып

бетерђсећме?" - дип аркамнан сљйде. Ђ мин

чатнатып: "Юк, ђни, уразаны тотып бетерђм.

Мин алма гына ашадым", - дип ќавап бирдем.

Ђниемнећ кљлемсерђп кочагына алуы истђ...

 Хђмит БАДИКОВ,

                                                                                 Ђтнђ

БЕРЕНЧЕ СЂХЂР

Менђ  янђдђн Изге рамазан  ае  житте. Ураза  тотучыныћ ике шатлыгы   бар: берсе - ифтар,

икенчесе - Кыямђттђ хисап тоткан вакыты. Дљрестђн дђ,  19 сђгать буе ашау-эчњдђн тыелып

торганнан соћ авыз  ачу сђгатен  бик зарыгып, шатланып кљтеп аласыћ. Ифтар ул - џђрбер кеше

љчен кечкенђ генђ бер  бђйрђм кебек. Џђм шул бђйрђмне сине аћлаган кешелђр - мљселманнар

белђн бергђ бђйрђм итђсе килђ. Гаилђсе зур булган кешегђ ќићелрђктер: аларныћ   кичке

ашлары ифтар мђќлесе сыман бик књћелле њтђдер. Ђмма  ялгызлар,  кечкенђ гаилђле кешелђр

љчен мљселман кардђшлђре белђн њткђн ифтар  мђќлеслђре бер сљенеч булып тора. Хикмђт

ашауда гына тњгел бит. Ифтарда њз нђфеслђрен Аллаџка буйсындыручыларныћ књплеген

књрђсећ, џђм бу књренеш,  џичшиксез, иман ныгуга сђбђп булып тора. Соћгы елларда љйдђ  авыз

ачтыручыларныћ саны кимеде. Моныћ сђбђбе дђ бар: кояш  бату вакыты бик соћ. Шул сђбђптђн

мђчетлђрдђ ифтар њткђрњ кић таралган. Џђр   мђчеттђ диярлек кљн дђ ифтарлар њтђ. Халык та

бик яратып шул мђќлеслђрдђ  катнаша. Кайбер мђчетлђрдђ авыз ачучыларныћ саны 300 гђ

ќитђ. Нинди матур књренеш!

Бер кешене ифтар кылдыручыга ураза тоткан савап языла. Ифтарны  ђзерлђњгђ њз љлешен

кертњчелђргђ дђ Аллаџы Тђгалђ бихисап ђќер-савап   вђгьдђ итђ. Шулай итеп, мин дђ шул бђхет-

ле тљркемгђ элђгњ нияте белђн    ифтар ђзерлђшергђ киттем. Бик тырышып табын ђзерлђп

йљргђндђ, бер кешенећ ђйткђн сњзе мине шаккатырды. "Сђгђть унда  ояты булган кеше  ашарга

йљрми!"  - диде ул.  Кљч-хђл белђн књз яшьлђремне тыеп, тиз генђ эшлисе эшлђремне эшлђп

бетердем дђ кайтып киттем. Ифтар ђзерлђњченећ бу ќљмлђсе гамђле белђн џич туры килми

бит. Шулай фикер йљрткђч, ифтар ђзерлђњдђ катнашуныћ  ни мђгьнђсе кала?

Кулыма калђм алуымныћ сђбђбе ђлеге бђндђне тђнкыйтьлђњ тњгел, киресенчђ, изгелек

кылучыларны кисђтњ. Изгелек кылып,   ђќер-саваплы булу - ул ђле эшнећ яртысы, икенче ярты-

сы - шул ђќер-савапны Кыямђткђ хђтле саклап, мизанга тапшыру. Кайвакытта шундый авыр-

лык белђн казанган ђќер-савапларны бер гамђл, бер сњз дђ юкка  чыгара...

Гљлназ ГАЛИЕВА

                                                     
                             Казан

"ОЯТЫ БУЛГАН КЕШЕ КИЧКЕ СЂГАТЬ

УНДА АШАРГА ЙЉРМИ!"
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Шушы кљннђрдђ бер
тљркем дин ђџеллђре, чор-
дашлары фаќигале тљстђ
арабыздан киткђн таныл-
ган татар дин ђџеле,
ќђмђгать эшлеклесе,
мђгърифђтче џђм нђшир
Вђлиулла хђзрђт Якупов-
ны  искђ алды.

Мљселманнар Вђлиулла
хђзрђт имам-хатыйб булып
эшлђгђн, тљзеклђндергђн тарихи
Апанай мђчете янына ќыйналды.
Анда имамнар, Вђлиулла
хђзрђтнећ чордашлары, ќђмђ-
гать эшлеклелђре, "Иман" нђш-
рияты вђкиллђре,  мђхђллђ кеше-
лђре хатирђлђре белђн уртак-
лаштылар, аныћ кић кырлы эшч-
ђнлеген барладылар, татар халкы-
на тырышып  хезмђт итњен, мљсел-
ман љммђтенђ бик књп файда ки-
терњен искђ тљшерделђр. Аннан
соћ, танылган дин ђџеле каберен
зиярђт кылырга, рухына багыш-
лап догалар  укырга ниятлђп,
Вђлиулла хђзрђт ќирлђнгђн Ка-
зан мљселман зиратына юл тотты-
лар.

Казан мљселман зиратына
хђзрђтнећ каберен зиярђт кы-
лырга  Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин, баш казый
Ќђлил хђзрђт Фазлыев, мљфти
урынбасары Рљстђм хђзрђт
Хђйруллин, Казан шђџђре имам-
мљхтђсибе Мансур хђзрђт

ТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ВЂЛИУЛЛА ХЂЗРЂТНЕ ИСКЂ АЛДЫТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ВЂЛИУЛЛА ХЂЗРЂТНЕ ИСКЂ АЛДЫТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ВЂЛИУЛЛА ХЂЗРЂТНЕ ИСКЂ АЛДЫТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ВЂЛИУЛЛА ХЂЗРЂТНЕ ИСКЂ АЛДЫТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ВЂЛИУЛЛА ХЂЗРЂТНЕ ИСКЂ АЛДЫ
Ќђлђлетдинов, нђзарђтнећ
дђгъвђт бњлеге ќитђкчесе, Апа-
най мђчете имам-хатыйбы Нияз
хђзрђт Сабиров,  Татарстан Пре-
зиденты Аппараты  Дини оеш-
малар белђн эшлђњ идарђсе
ќитђкчесе Илнур Гатауллин
џђм башкалар килгђн иде.

Мљфти Камил хђзрђт Сђми-
гуллин Вђлиулла хђзрђтнећ бе-
лемле дин ђџеле булып, гыйлем-
не башкаларга китаплары, газета-
лары аша ќиткереп яшђве хакын-
да ђйтте. "Вђлиулла хђзрђтне "иде-
ялђр генераторы" дип атыйлар
иде, чыннан да, ул бик књп дини
эшлђр башлангычында торган
имам. Халкыбызныћ рухи мира-
сын, дини мђгарифен, бљек галим-
нђребезнећ мирасын белгђн џђм
аларны халыкка ќиткергђн
хђзрђт. Моны аныћ чордашлары
да, аныћ белђн бергђ эшлђњчелђр
дђ яхшы хђтерли. Кызганыч,
бњгенге кљндђ хђзрђт  исеме
белђн уйнаучылар, ягъни њзлђрен
аныћ укучылары дип атаучылар
да бар. Ниндидер бер галим, остаз
турында сљйлђгђндђ, мин аныћ
укучысы, диючелђр књп булыр, ђ
остаз аларны њзенећ укучысына
санаганмы соћ?!" - диде Камил
хђзрђт Сђмигуллин мљселманнар
белђн аралашканда.

Шулай ук мљфти ќыелган
халыкка Вђлиулла хђзрђтнећ яћа
китабын тђкъдим итте. "Хузур"
нђшрият йорты "Иман" нђшрия-
ты белђн берлектђ танылган дин

Тђкъдир бары тик Аллаџка гына
билгеле. Мин њзем турында ис-
тђлеклђрне Вђлиулла хђзрђт язар
дип уйлаган идем, ни кызганыч,
аныћ турында мића язарга туры
килде.

Узган гасырныћ туксанынчы елла-
рында дини књтђрелеш башланды. Ул ва-
кытта Диния нђзарђте Уфада иде. Ђ анда
дини мђсьђлђлђр белђн барып кайту
ќићел тњгел. Мђчетлђр тљзибез, балалар
укытабыз, бернинди дђреслек-материал-
лар юк. Шушы вакытта "Иман" мђркђзе
тљзелде дигђн хђбђр булды џђм кулга
"Иман" газетасы килеп керде. Ул газетада
адрес "а/я 65" дип куелган иде. Ђ мића
књрешњ љчен Винерныћ йорт (эш) адресы
кирђк. Ниџаять, Галимнђр йортында
"Иман" мђркђзе ниндидер кичђ њткђрде.
Мин шунда Винер белђн књрешеп, аннан
"а/я 65" кайсы урамдагы нинди йорт ул,
дип сорадым. Ул рђхђтлђнеп кљлде дђ
мића Ќићњ проспектында "снимать"
иткђн фатирыныћ адресын бирде.

1992 нче елны мин аны мђчет ачарга
чакырдым. Ул мђчет ачудан бик тђэсирлђ-
неп: "Минем мђчет ачуда књп тапкырлар
булганым бар, лђкин йљзлђгђн баланыћ
мђчет эчендђ чабып йљргђнен књргђнем
юк иде. Нинди генђ ярдђм кирђк булса да
мљрђќђгать ит", - диде. Мин шуннан соћ
бер тапкыр Казанга баргач, аныћ Ќићњ
проспектындагы яшђњ урыныннан 7 арыш
капчыгы китап алып чыктым. Без шуныћ
белђн 1993 нче елныћ язында Бљрбаш
мђчетендђ - 300 бала, 1994 нче елныћ язын-
да 500 бала арасында Коръђн уку конкур-
сы њткђрдек. Мђрхњм Вђлиулла хђзрђтнећ
юк урында китаплар бастыра башлавы
безгђ бик зур ярдђм булды. Ул искиткеч зур

галиме Вђлиулла хђзрђт Якупов-
ныћ "Ханафитский мазхаб, его
значение и актуальность" дип
аталган китабын чыгарды.
Мђгълњм булганча, узган ел
нђзарђт тарафыннан "Вђлиулла
хђзрђт Якупов турында ис-
тђлеклђр" ќыентыгы бастырыл-
ган иде.  Ђлеге китаплар
хђзрђтнећ каберен зиярђт кы-
лырга ќыелган мљселманнарга
да таратылды.

Чарада катнашкан Мансур
хђзрђт, Ќђлил хђзрђт књп еллар
дђвамында Вђлиулла хђзрђт
белђн аралашып яшђњлђре,

бергђлђп дини эшчђнлек алып
барулары хакында ќылы сњзлђр
белђн искђ тљшерделђр. Ќђлил
хђзрђт: "Вђлиулла хђзрђт белђн
мин аныћ газета чыгара башлаган
яшь егет вакытыннан ук таныш. Ул
китап белђн яшђде. Бар байлыгы
да - ќыйган китаплары. Мђрќа-
нине бик зур хљрмђт белђн укый
иде. Њзе дђ аныћ кебек хђбђрдар
булырга џђм дини хезмђтлђрне
љйрђнергђ омтылды", - диде.

Вђлиулла хђзрђтне искђ
алып, аныћ дини эшчђнлеген зур-
лап сљйлђнгђн чыгышлардан соћ
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт

Сђмигуллин џђм Тљркиядђн
килгђн коръђнхафизлар Коръђн
укыдылар. Аннары барлык мљсел-
маннар бергђ олуг џђм мђшџњр
имам, мђгърифђтче, ќђмђгать
эшлеклесе  Вђлиулла хђзрђт Яку-
пов рухына багышлап дога кыл-
дылар. Динебезгђ џђм миллђте-
безгђ хезмђт иткђн Вђлиулла
хђзрђтнећ рухы шат, урыны
ќђннђттђ булсын! Аныћ хезмђт-
лђре, игелекле гамђллђре, иншђ
Аллаџ, Татарстан мљселманнары
књћелендђ књп еллар дђвамында
сакланыр.

Айзирђк ГЂРЂЕВА

УЛ МИНЕМ ТУРЫДА ИСТЂЛЕК ЯЗАРГА ТИЕШ ИДЕ...
эш эшлђде. 1992 нче елда
Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте оешты.
Безнећ Балтач районы
мђхђллђлђре Диния нђза-
рђтенђ керергђ дип карар
кабул итте. Џђм мљфтият
белђн эшли башладык.
Шулвакыт Вђлиулла
хђзрђтнећ Диния нђзарђте
белђн каршылыгы чыкты.
Без ул вакытта да аныћ белђн аралашуны
туктатмадык. Мин аны тђнкыйтьлђп тђ ала
идем, ул елмаеп: "Ќђлил абый (ул мине
яратып гел шулай дип йљртте), без синећ
белђн баррикаданыћ ике ягында булсак та,
арада аћлашылмаучанлык чыкмый. Син
мине ничек кенђ тђнкыйтьлђсђћ дђ, сића
ачу да чыкмый. Књп вакыт синећ белђн ки-
лешђсе килми, ђмма, ни сђбђптђндер, син
хаклы булып чыгасыћ", - ди торган иде.

1998 нче елны Берлђшњ съездыннан
соћ ул мљфти Госман хђзрђт Исхакыйныћ
беренче урынбасары булып сайланды.
Аннан соћ аралашу тагын да тирђнђйде.
Мђчетлђрдђ, районнарда нинди генђ
мђсьђлђлђр килеп чыкса да, без Вђлиул-
ла хђзрђткђ мљрђќђгать итђ торган идек.
Бар яктан да бик грамоталы кеше иде.
Аныћ белђн бик књп ќирлђргђ сђфђр
чыгу насыйп булды. Ул кая гына барса да,
гел китап ќыя иде. Музыка тыћлауны ва-
кытны бушка уздыру дип санады. Эш ма-
шинасында магнитофон юк иде. Бик књп
укый иде, дини мђсьђлђлђрдђ искиткеч
мђгълњматлы, бик књп белђ иде. Минем
вђгазьлђрне халыкка ќиткерњ љчен бик
књп кљч куйды, китапларымны чыгарырга
ярдђм итте. Вафатына бер кљн кала (мин
Башкортстаннан кайтып килђ идем) ул
мића шалтырата: "Ќђлил абый, "Йљз дђ

бер вђгазь"ећне кабат
чыгарырга кирђк, 50 мећ
сум акча ђзерлђп куйдым,
кемгђ бирим?" - дип
љзгђлђнеп, кат-кат ђйтте.
Мин: "Вђлиулла хђзрђт,
ник бђргђлђнђсећ, мин
бер Казанга килермен,
алырмын, борчылма", -
дидем. Бу безнећ аныћ
белђн соћгы сљйлђшње-

без булды. Ђ кем уйлаган соћгысы булыр
дип!? Икенче кљнне аныћ фаќигале њлеме
турында хђбђр килде.

Мин аћа бервакыт мљрђќђгать итеп:
"Китапларны бик књп бастырасыћ, сића
Аллаџныћ рђхмђте булсын, ђмма бик сый-
фатсыз бит, хђрефе вак, кђгазе начар", -
дигђч ул: "Минем максат - иске имляда
халык укый алмаган китапларны књбрђк
кешелђргђ ќиткерергђ џђм китап басты-
рырга акчасы булмаган кешелђрнећ ки-
тапларын халыкка ќиткерергђ. Вакытлар
њтђр, кемнђрдер кайсыдыр китапны оша-
та икђн, аннары матур тышлык, сыйфат-
лы кђгазь белђн бастырып чыгарыр", -
диде.  Безнећ район мђктђплђрендђ укы-
тыла торган ђдђп-ђхлак дђреслђренђ бик
сљенеп карый иде ул, ђхлак укытучылары-
ныћ республика методик советын тљзергђ
телђде. Аныћ шул юнђлештђ зур семинар
њткђрђсе килде, ђмма кемнђрдер каршы
тљшеп, њткђрергђ ирек бирмђделђр. Ђгђр
њз вакытында шушы эш барып чыккан бул-
са, мђктђплђрдђ укытыла торган ислам
культурасына зур ђзерлек белђн килђ
идек.

Ул галимнђр белђн дин ђџеллђре
арасында књпер булдыруга зур кљч куйды.
Апанай мђчетен нинди матур итеп аякка
бастырды. Мђчете тљзеклђндерелеп

ачылганнан соћ, беренче ќомганы мића
њткђрергђ туры килде. Ќомгадан соћ:
"Ќђлил абый, Аллаџы Тђгалђ догамны
кабул итте, беренче ќомганы синнђн укы-
тасы килгђн иде", - дип сљенечен белдер-
де.     Ђлбђттђ, кайвакыт фикерлђре дђ
њзгђреп куя иде.  Аны кайбер кешелђр:
"Син элек бер фикердђ идећ, хђзер баш-
када", - дип тђнкыйтьлђде. Ул елмаеп:
"Мин тђњбђгђ килеп, фикеремне њзгђртђ
алганмын икђн, бњтђннђргђ нђрсђ кома-
чаулый?" - дия иде.

... Ќиденче сыйныфта укыганда ми-
нем кулыма "Мећ дђ бер кичђ"нећ кайсы-
дыр бер кисђге килеп керде. Ул том ми-
нем динилегемне бик нык арттырган ке-
бек булды. Герой кыен ситуациядђ гел
Аллаџы Тђгалђгђ ялвара. Бервакыт поез-
дда барганда Вђлиулла хђзрђт: "Ќђлил
абый, белђсећме, мића мђктђптђ укыган-
да "Мећ дђ бер кичђ" китабын укырга туры
килде, мин хђтта ђкият геройлары кылган
догаларны бер дђфтђргђ язып алдым", -
диде. Мин шулхђтле гаќђплђндем, Вђли-
улла хђзрђт белђн безгђ бер њк китап тђэ-
сир ясаган икђн, мин бу турыда кешегђ
ђйтергђ кыенсынып йљри идем.

Вђлиулла Якуп - динебезне њстерњгђ
џђм Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте эшчђнлеген алып баруга
њзеннђн зур љлеш керткђн шђхес.
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсенећ эшчђнле-
ген дђ ул башлап ќибђрде. Тарих аныћ
хезмђтлђренђ алга таба бђясен бирер.
Ђйткђн сњзлђребез аныћ рухына дога бу-
лып барып ирешсђ иде. Ђмин!

Ќђлил хђзрђт ФАЗЛЫЕВ,
Татарстанныћ баш казые
("Вђлиулла хђзрђт Якупов

турында истђлеклђр"
китабыннан)
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Риваятьлђрдђ Ђбњ
Хђнифђнећ ђти-
ђнисе књркђм хо-
лыклы кешелђр
итеп тасвирлана.
Аларныћ танышу-
лары турында менђ
мондый риваять
бар.

Ђбњ Хђнифђнећ ђтисе Сабит
егет чагында, нђкъ яшьлегенећ
таћында бер агымсу читендђ
тђџарђт ала. Тђџарђтен тђмам-
лап, догалар укып сљртенгђч, су
агымына књз сала џђм књрђ - су
љстендђ аклы-кызыллы чуар бер
алма йљзеп килђ. Алманыћ су
љстендђ уйнап, балкып йљзње Са-
битныћ књћелен хушландыра џђм
ул алманы њрелеп алып тешли. Ал-
маны тешлђп, аныћ тђмен тою
белђн сискђнеп китђ: тукта, мин
нишлђдем! Бу алманыћ хуќасы
бардыр бит. Њземнеке булмаган
ђйберне алдым да хуќасыныћ
рљхсђтеннђн башка тешлђдем...

Ул аћ йокысыннан кинђт
уяна џђм су агып килгђн якка
китђ. Бераз баргач, су љстенђ
иелгђн агачларны књрђ. Кулын-
дагы тешлђнгђн алманы карый:
ул агачтагы алмаларга охшаган
була. Димђк, мин тешлђгђн алма
шушы бакчаныкы икђн, дип ул
бакча хуќасын эзлђп таба. Њзара
сђламлђшкђннђн соћ: "Ђфђн-

АЛМАГАЧНЫЋ АЛМАСЫ...
дем, бу сезнећ агачлардан
тљшкђн алма булырга охшап
тора. Мин тђџарђт алганда ул су
белђн агып килђ иде. Мин аны
уйламыйча гына алып тешлђдем.
Шунда гына аћыма килдем,
гафлђттђ (уяусызлыкта) булга-
нымны аћладым. Бу алманыћ ху-
ќасы бардыр, аны табып,
хђлђллеген сорыйм, алманыћ
баясен тњлим, дип сезгђ килдем.
Инде сездђн ризалык сорыйм,
алмагызныћ хакын тњлим. Сез-
нећ рљхсђттђн башка алмагызга
кагылган љчен мине гафу итегез,
хатамны кичерегез, - дип њтенђ,
ялвара башлый.

Бакча хуќасы:
- Юк, гафу итмим... Ни љчен

син аны минем рљхсђтем, риза-
лыгымннан башка тешлђдећ? -
ди.

Ђбњ Хђнифђнећ ђтисе:
- Ярар, ђфђндем, мин бу-

рычлы. Алма љчен ни сорасагыз
да бирергђ ђзермен. Ђйтегез! -
дип њтенђ.

Бакча хуќасы:
- Мића љч ел хезмђт итђр-

сећ, минем белђн эшлђрсећ, со-
ћыннан уйлашырбыз. Сића коты-
лу чарасы менђ шул, - ди.

- Ярар! - ди Сабит. Бер миз-
гел аћсызлык, гафлђт љчен, кыс-
касы, бер алма љчен љч ел хезмђт
итђчђк!.. Ђмма башка котылу
юлы юк. Буласы булган - алманыћ
суы авызына кергђн. Аны хђлђл
итњ лазем. Моны бары тик мал
хуќасы гына эшли ала. Ул бит ђле
љч ел хезмђт иткђннђн соћ да

гафу итњне шарт итте, уйларбыз,
диде.

Имам Ђбњ Хђнифђнећ ђтисе
- хђзрђти Сабит љч ел шушы бак-
чада чилђнде. Соћгы кљннђ-
рендђ бигрђк љзгђлђнде, шушы
љч елымны тутырып љемђ кайт-
сам иде, диде. Љч ел тулган кљнне
хуќа янына барып:

- Ђфђндем. Бњген соћгы
кљнем - љч ел тулды. Хакыгызны
хђлђл итсђгез, мин китђр идем, -
диде. Бакча хуќасы:

- Мин хакымны бары тик
бер шарт белђн генђ хђлђл итђм.
Без бит љч ел њткђч уйлашырбыз
дип килештек. Мин уйладым. Бер
зур шартым бар, аны да њтђсђћ,
хакымны хђлђл итђрмен. Минем
бер кызым бар. Књзлђре књрми,
колаклары ишетми, куллары тот-
мый, аяклары юк. Менђ шул кызы-
ма љйлђнеп, никахлап алсаћ, мин
сине гафу итђм, хђлђллим. Башка-
ча гљнаџыћны кичерњ юк, - ди.

- Ярар, - ди хђзрђти Сабит
чарасыздан.

Туй хђзерлеклђре књрелђ,
сый мђќлесе ђзерлђнђ, никах
укыла. Кияњ керњ мизгеле ќитђ...
Керђ џђм књрђ. Каршында сау-
сђламђт, камил, кояш кебек гњзђл
кђлђш!  Монда ниндидер ялгыш-
лык бар, дип уйлап, ул тиз генђ
каенатасы янына бара.

- Ђфђндем, сез мића: "Кы-
зым - књзсез, колаксыз, кулсыз,
аяксыз", - дидегез. Ђ мин сау-
сђламђт бер дљнья гњзђле белђн
кавыштым. Моны ничек аћларга?
- ди ул аптырап.

СОРАУ: Рамазан аенда
кояш баеганнан алып таћ ат-
канчыга кадђр хђлђл ќефетећ
белђн якынлык кылырга
ярыймы?

ЌАВАП :
Ибне Касир
тђфсирендђ
болай диелђ:
"Ибне Ќђрир
ђйткђн: "Рама-
зан аенда ура-
за тоткан ке-
шелђргђ кояш

баеганнан соћ йокларга ятсалар,
ашау, эчњ џђм якынлык кылу килђ-
се ифтарга кадђр хђрђм була".

Бервакыт Гомђр ибне Ђл-Хат-
таб (р.г.) Пђйгамбђребез (с.г.в.)
белђн соћга кадђр сљйлђшеп уты-
ра џђм љенђ тљнлђ кайтып керђ.
Хатынын йоклаган килеш књрђ
џђм телђге уяна. Хатыны аћа: "Мин
йоклаган идем", - дип ђйтђ. Лђкин
Гомђр (р.г.): "Син йокламаган
идећ", - дип ќавап кайтара џђм ха-
тыны белђн якынлык кыла. Ибне
Мђлик тђ шулай эшли. Икенче
кљнне Гомђр Пђйгамбђребез
(с.г.в.) янына килђ дђ, барысын да
сљйлђп бирђ. Џђм Аллаџы Тђгалђ
тљн дђвамында ашау, эчњ џђм
якынлык кылуны рљхсђт итђ тор-
ган "Бђкара" сњрђсенећ 187 нче
аятен ићдерђ.

 РАМАЗАНДА
ЯКЫНЛЫК
КЫЛЫРГА
ЯРЫЙМЫ?

 Тегесе аћа:
- Ђйе, балам, минем кызым

бик динле. Хђрђмгђ бакмас -
димђк, књзсез; хђрђм сњзлђргђ
колак салмас - димђк, чукрак; ку-
лына хђрђм ђйбер алмас - димђк,
кулсыз; хђрђм ќирлђргђ йљрмђс
- димђк, аяксыз. - Мин ђнђ шулар-
ны књздђ тоткан идем. Кызыма
синећ кебек иман ђџеле эзлђ-
дем. Калебендђ Аллаџтан курку
хисе булсын, њзен хђрђмнђрдђн
сакласын, Аллаџ тыйган нђрсђ-
лђрдђн ерак торсын, кызыма
џђм аннан туачак оныкларыма
хђрђм ашатмасын, дидем. Хак-
хокукны књрђ, аера белђ торган
камил иманлы кияњ булсын, ди-
дем. Менђ Аллаџ уйламаганда

мића сине књндерде. Син бер ал-
маныћ хђлђллеген њтенеп
килгђч, књћелећ тулы ќђњџђр,
вљќданлы кеше икђнећне аћла-
дым. Ђмма сића имтихан тоту
кирђк иде. Озын-озак љч ел буе
њзећне сынадым. Џђр хђлећне,
џђр хђрђкђтећне књзђттем. Мин
кљткђн бљтен сыйфатлар синдђ
бар. Шуныћ љчен йљрђк парђм
булган бердђнбер кызымны
ђманђт иттем. Шатланышып,
бђхетле булып, бер ястыкта кар-
таегыз, ди.

Имам Ђбњ Хђнифђ ђнђ шун-
дый ђнидђн џђм ђтидђн туган.

 "Шура" (№1)
альманахыннан

"СЉЕНЧЕ, СИНЕЋ КЫЗЫЋ ТУДЫ!"
Бала - Аллаџныћ безгђ биргђн ић
зур бњлђге, нигъмђте. Ђмма кай-
бер кешелђр сау-сђламђт бала ту-
ганга канђгатьлђнђсе урында,
мин бит Аллаџтан угыл сораган
идем, ул мића кыз бала бирде,
дип ризасызлык белдерђлђр.
Димђк, бу кешелђр Аллаџ тђкъди-
ренђ каршы килђ булып чыга.
Кыз баласы туганга улы туганга
сљенгђн кебек сљенњ ата-ананыћ
ић мљкатдђс хисе џђм бурычы бу-
лырга тиеш. Чљнки кемгђ ир бала,
ђ кемгђ кыз бала бирњне бары  Ал-
лаџы Тђгалђ генђ хђл итђ. Кеше Ул
биргђнгђ рђхмђтле булырга, Ул
биргђнне аныћ нигъмђте итеп ка-
бул итђргђ тиеш. Изге Коръђн без-
не шућа љйрђтђ.

Ќаџилият чорында йљкле хатын-кыз-
лар кем туасы билгеле булганчы кешедђн
качып йљргђннђр. Ир бала туса, алар моны
кешелђргђ шатланып хђбђр иткђн, кыз ба-
ласы туса, кара кайгыга баткан. Кайбер ка-
билђлђрдђ фђрештђлђр Аллаџныћ кызлары
булып исђплђнгђн, хатын-кызларны да
фђрештђлђр дип атаганнар. Кыз бала тугач,
алар: "Кызлар кызлар янына китсен", - дип,
сабыйларын терелђй књмгђннђр, таш кыя-
дан ташлаганнар, суга батырганнар. Мондый
мљнђсђбђт фђкыйрьлектђн џђм кыз бала
њскђч, аларны оятлы итђ торган гамђллђр
кылыр; сугышлар чыгып, аларны коллыкта
сатарлар, дип куркудан килеп чыккан булса
кирђк.  Бу хакта "Нђхел (Умарта кортлары)"

сњрђсендђ болай диелгђн: "Дђхи Аллаџныћ
кызлары бар, дип ифтира кылалар, мондый
кимчелектђн Аллаџны пакь дип белегез!
Алар фикеренчђ, њзлђре сљйгђн ир балалар
аларга була, ђмма алар сљймђгђн кыз бала-
лар Аллаџка була, имеш. Ђгђр ул мљшрикл-
ђрнећ берсенђ кыз балаћ туган, дип сљенеч
бирелсђ, хатынына ачуланып, дусларыннан
оялып, йљзе каралып китђдер. Кыз белђн
сљенеч бирелгђнлектђн хурланып каве-
меннђн качадыр, уйлап торадыр: бу кызны
хурланып кына асрыйм микђн, яки терелђтђ
туфракка књмеп таптыйм микђн, дип. Ђгаџ
булсыннар, кылган эшлђре нинди яман ка-
бахђт эштер!" (57,58,59 нчы аятьлђр).

Ислам дине таралгач, кыз балаларга
мљнђсђбђт тамырдан њзгђргђн. Исламда ата-
ана кыз баланы књз карасы кебек саклап
тђрбиялђргђ, аныћ бђхете љчен зур ќавап-
лылык хисе тоярга, балигъ булгач, иманлы
хђерле кешегђ никахлап кияњгђ бирњне кай-
гыртырга тиеш.

Ђ кыз баланы тђрбияле тђкъва итеп
њстерњнећ ђќеренђ килгђндђ исђ аны санап
бетергесез, бу хакта бик књп хђдислђр бар.
Ђнђс ибне Мђлик (радыйаллаџу ганџњ) тап-
шыруынча, Пђйгамбђребез (с.г.в.): "Кем ике
кыз баланы балигълыкка ќиткђнче њстерђ,
шул кеше Кыямђт кљнендђ минем белђн
янђшђ барыр", - дигђн џђм ике бармагын
бергђ куйган.

ИСЕМЕЋ МАТУР, КЕМНЂР КУЙГАН?
Балага куша торган исемнђрнећ кай-

берлђре хђрђм булып санала. Шуларныћ
берсе - Аллаџы Тђгалђ исемнђре.  Аныћ
исемнђре бик књп, безгђ билгеле булганна-
ры 99. Ђгђр кеше ялгыш Аллаџ исемен куш-
са, тђњбђ кыла, башка хђлђл булган исемгђ

алыштыра. Ђгђр алыштырмаса, олы гљнаџ-
лы була џђм аныћ љчен аћа дљньяда да га-
зап, тђњбђ кылмыйча њлеп китсђ, ќђџђннђм
газабы була. Балаларыбызга, хђрђмгђ ке-
решмичђ генђ, књркђм исемнђр сайлыйк.

Ир-ат исемнђре
Алдан (борынгы тљрки-татар) - га-

илђдђ беренче булып туган
Аллаџияр (гарђп-фарсы) - Аллаџ дусты
Алмаз (г.-грек) - асылташ
Алмас (бор.тљр.-т; йола исем) - яман кљчлђр бу бала-
ны алмас
Алмаш (бор.тљр.-т.) - алмашка килњче
Аманулла (г.) - Аллаџныћ сау-сђламђт кешесе
Ансар (г.) - ярдђмчелђр
Апанай (бор.тљр.-т.) - аба-апа (љлкђн туган) сњзенђ -
най кушымчасы ялганып ясалган
Арслан (тљр.-т.) - арыслан
Аршак (бор.иран) кыю, гайрђтле ир
        Хатын-кыз исемнђре
Алтаћ (т.; неологизм) - таћ кебек алсу
Алтынчђч (бол.-т.) - алтын тљсле сары чђчле
Алчђчђк (т.; неол.) - ал чђчђк кебек
Ансария (г.) - ярдђмчелђр
Анфиса (Ђнфисђ) (гр.; неол.) - чђчђк атучы
Асия (г.) - тынычландыручы, дђвалаучы, юатучы
Аслия (г.) - тљп, асыл, чын
Асыл (г.) - ић затлы
Асылъяр (г.-ф.) - асыл яр (дус, иптђш)
Афтаб (ф.) кояш кебек матур кыз бала
Гомђр Саттарныћ "Исемећ матур,

кемнђр куйган?" китабыннан
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"КАЗАННЫ КАРАРГА
МАХСУС КИЛЂМ ЂЛЕ"

ИХЛАСТАН 15

Казанныћ Гаилђ мђчетендђ
тукталган 29 яшьлек коръђнха-
физ Гомђр Књчњкбалтадќы - Ис-
танбул егете. Коръђнне Истан-
булныћ Эренкей Коръђн курс-
ларында љйрђнгђн, Сакарйя
университетыныћ илаџият фа-
культетын тђмамлаган. Хђзер
инде Кадыкей районындагы
мђчеттђ имам-хатыйблык вази-
фаларын башкара икђн.

- Чит илгђ чыгып эшлђњ те-
лђге књптђн бар иде. Танышла-
рым узган ел ук Европа, Азия
иллђрендђ булып кайтты, - дип
сљйли Гомђр бу якларга ничек
килеп чыгуы турында сорашкач.
- Дљресен ђйтим, мин Татарстан-
ны њзем сайлап алмадым, без
кая барасыбызны алдан белми
идек. Чит илгђ чыгып эшлђр
љчен телђк белдереп, башта га-
риза яздык, аннары имтихан тот-
тык.

Мин ђти-ђнием белђн
яшим. Россиягђ барыр љчен
аларныћ ризалыгын алу шактый
авыр булды. Ђ њзем Татарстанга
барасымны белгђч, бик сљен-
дем. Россиядђ безгђ кардђш ха-
лыклар яшђве турында тарихтан
укып белђ идем. Њземне чит
итеп хис итмђм дип уйладым,
чљнки без бит - тљрки халыклар,
ђ ић мљџиме - мљселманнар. Ка-
занда  мљселманнар бик књп
икђн, мљселман дђњлђтенђ
элђккђндђй булдым...

- Димђк, Татарстан Сезгђ
ошады?

- Ђйе, Татарстанны да, Ка-
занны да бик ошаттым. Халкы,
кешелђрнећ њзара мљнђсђбђте
бик ќылы тђэсирлђр калдырды.
Тђравих намазларына да бик
књп кеше йљри. Дљрес, Казанны
йљреп чыга алмадым ђле. Ике
тапкыр Колшђриф мђчетендђ
џђм Россия Ислам институтын-
да булдым. Књбрђк мђчеттђ уты-
рам. Гаилђ мђхђллђсендђ мине
бик ќылы каршы алдылар, бар-
лык хђзрђтлђр дђ игътибарлы-

   Коръђнхафиз ГОМЂР КЊЧЊКБАЛТАДЌЫ:

лар, ярдђмчел кешелђр. Монда
килеп тљшкђч, биек-биек йорт-
ларда яшђњчелђрнећ мђхђл-
лђгђ берлђшњлђрен књреп, баш-
та аптырабрак калдым, мђхђллђ
системасы бездђ башкачарак
ул...

- Коръђнхафиз буларак,
башка мљселман дђњлђтлђ-
рендђ эшлђргђ туры килгђне
бармы?

- Юк, Татарстан минем бе-
ренче тђќрибђм. Ђ болай

мљселман иллђренђ књп йљрим.
Косовода, Сњрия, Согуд Гарђб-
станында булганым бар. Књр-
гђннђрем буенча шундый
нђтиќђгђ килђм: мљселман
дљньясы бљтен ќирдђ дђ берт-
љрле. Кызганычка, ислам культу-
расы ђле кљчле њсеш алмаган.
Мђккђ-Мђдинђдђ дђ, бездђ дђ,
сездђ дђ шул ук хђл - Европа
мђдђнияте белђн яшибез, яшђњ
рђвешебез европача, бинала-
рыбыз да, юлларыбыз да, кигђн
киемнђребез, ашаган ризыкла-
рыбыз да, хђтта дљньяга кара-
шыбыз да Европа кешелђрене-
кеннђн аерылмый. Менђ шул
уйлар мића тынгы бирми.

- Ислам юлыннан кереп

китњегезгђ ђллђ шул сђбђпче
булдымы?

- Бу - тђкъдир. Коръђнхафиз
булып китњемне мин Аллаџы
Тђгалђнећ бер рђхмђте дип ка-
бул итђм. 12 яшемдђ лицейга
кергђндђ мин имтиханнарымны
бирђ алмадым. Џђм вакытны
бушка уздырмас љчен генђ
Коръђн ятлау курсларына языл-
дым. Ничек дљрес эшлђгђнмен
мин ул чакта! Тормышымныћ ић
яхшы, ић файдалы чоры булды
ул љч ел. Ђти-ђнием дђ бик сље-
неп фатиха бирделђр. Ђтием њзе
дђ, љч сећелем дђ  илаџият бел-
гечлђре минем. Кечкенђ генђ
бер этђргеч кеше язмышына

Рамазан аенда Татар-
стан Республикасына
Тљркиядђн 29 коръђн-
хафиз килеп тљште.
Алар Татарстан Ќљм-
џњрияте мљселманна-
ры Диния нђзарђте
белђн Тљркиянећ Ис-
лам эшлђре џђм вђ-
кыф министрлыгы
арасындагы хезмђтт-
ђшлек программасы
кысаларында чакы-
рулы иде. Коръђнха-
физлар рамазан ае
дђвамында Татар-
стан шђџђрлђре џђм
авыллары мђчетлђ-
рендђ Коръђн хатем
чыгалар, тђравих на-
мазлары укыйлар,
ќирлектђге имамнар-
га ярдђм итђлђр.

Соћгы арада бездђ дђ шушындый ифтар-
лар модага керђ башлады - бер кеше, бљтен
чыгымнарын њз љстенђ алып, мђчеттђ
200-300 кешелек ифтар ашлары уздыра.
Мин моны хуплыйм. Таныш булмаган чит
кешелђр бер табын артына ќыелып, якы-
наеп, дуслашып китђ. Кайвакытта
мђќлеслђргђ мљселман булмаган кешелђр
дђ килђ. Бу бик яхшы књренеш: књрсеннђр
алар да мљселманнарныћ ничек яшђгђнн-
ђрен.

нинди зур тђэсир ясый ала. Ис-
ламны, хак юлны табуда ке-
шелђргђ ђнђ шул этђргеч кљчне
бирђ алсак иде.

Без њз мђхђллђбездђ сту-
дентлар љчен тулай торак кебек
йортлар ачтык. Шунда алар
белђн ислам турында сљйлђ-
шђбез, телђк белдергђннђрен
Коръђн укырга љйрђтђбез.

- Татарстанда андый кур-
слар џђр мђчет каршында
оештырылган...

- Безнећ мђчетлђрдђ дђ
бар андый курслар, аларда ди-
небезгђ кагылышлы бљтен
нђрсђне љйрђтђбез. Тљрле яшь-
тђге кешелђрне укытабыз: яшь-
лђрне дђ, љлкђннђрне дђ. Лђкин

бу - рђсми булмаган курслар.
Истанбулныћ њзендђ, мђчетлђр-
дђн тыш, књп ќирлђрдђ Коръђн
курслары эшлђп тора.

- Игътибар иткђнсездер
инде, мђчеттђ џђр кљнне 250-
300 кеше љчен ифтар ашлары
ђзерлђнђ. Бу ђле соћгы еллар-
да гына кић таралыш алды.
Сездђ дђ андый ифтар
мђќлеслђре оештырыламы?

- Гадђттђ ифтар ашлары га-
илђдђ, туганнар, књршелђр ара-
сында њткђрелђ. Андый
мђќлеслђрдђ бик ќылы атмос-
фера була, туганнар белђн тагын
да якынаясыћ. Лђкин соћгы ара-
да бездђ дђ шушындый ифтарлар

модага керђ башлады - бер кеше,
бљтен чыгымнарын њз љстенђ
алып, мђчеттђ 200-300 кешелек
ифтар ашлары уздыра. Мин моны-
сын да хуплыйм. Таныш булмаган
чит кешелђр бер табын артына
ќыелып, якынаеп, дуслашып
китђ. Кайвакытта мђќлеслђргђ
мљселман булмаган кешелђр дђ
килђ. Бу бик яхшы књренеш:
књрсеннђр алар да мљселманнар-
ныћ ничек яшђгђннђрен.

- Бу сорауны кыенсынып

кына бирђм:  чит ќирдђ берь-
ялгызыгыз, ќитмђсђ, мђчет-
тђн дђ сирђк кенђ чыгасыз,
авыр тњгелме? Вакытыгызны
ничек уздырасыз?

- Никадђр генђ яхшы коръ-
ђнхафиз булсаћ да, бљтен Коръ-
ђнне хђтерећдђ тоту бик авыр.
Шућа књрђ даими тљстђ шљгыль-
лђнергђ кирђк. Минем џђр мину-
тым бњленгђн. Мђхђллђ халкы
алдында оятлы булыр хђлем юк,
кыскасы, кљне буе укыйм. Шун-
нан башка бернигђ дђ вакыт кал-
мый. Казанны бер йљреп чыгасы
килђ килњен, ђмма вакыт юк. Мин
бит монда эшлђргђ дип  килдем,
дђњлђтемнећ дђ ышанычын ак-

ларга кирђк. Тљркиянећ бу мис-
сиясе мића бик ошый, иллђребез
арасында яхшы мљнђсђбђтлђр
урнаштыру, бер-беребезгђ
ярдђм итњ љчен дђ кирђк бит ул.
Ић беренче чиратта - Аллаџы
ризалыгын љмет итеп, мондагы
мљселманнар белђн аралашу
љчен килдек без.  Ђ Казанны ка-
рарга рамазаннан соћ килермен
ђле, Иншђ Аллаџ.

 Ђћгђмђдђш –
Айзилђ КЂБИР
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Газетада Аллаџы Тђгалђнећ исемнђре, Коръђннђн аятьлђр бар, тиешсез урынга кулланудан сакланыгыз!

BATEEL бутигы - хљрмђнећ 20 сорты; шоколад-
лы, цукат џђм чиклђвекле хљрмђлђр; табигый шо-
колад; Италиядђ ќитештерелгђн зђйтњн мае; Со-
гуд Гарђбстаныннан китерелгђн гарђп каџвђсе.

BATEEL, югары сыйфатлы хљрмђ бренды булудан
башлап, затлы азык-тљлеклђр базарында ић дан-
лыклы маркага ђверелде. Дљньяныћ уналты илендђ
ућыш казанган зиннђтле BATEEL бутиклары, кафе-
лары Лондоннан алып Джакартага кадђрле бик књп
мегаполисларныћ эре сђњдђ њзђклђрен бизи.

BATEEL бутигында продуктларныћ искитмђле
тђменнђн башлап  бизђк тљшерелгђн поднос рђве-
шендђге оформлениегђ кадђр бар да купшы џђм ка-
батланмас - сатып алучылар њзлђрен нђкъ кљнчы-
гыш ђкиятендђгедђй хис итђр.

Аллаџ Рђсњле (саллђллаџу галђйџи вђссђлам) бо-
лай дигђн: "Хљрмђ оќмах ќимеше. Ул агуланудан
дђвалау њзлегенђ ия" (Тирмизи: Тыбб, 22).

BATEEL брендын чын тђмлетамаклар сайлый.

КАЗАН ТЂМЛЕТАМАКЛАРЫНА
ГАРЂП КЊЧТЂНЂЧЕ
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"ХУЗУР" ЯЋА КИТАПЛАР
ТЂКЪДИМ ИТЂ

Тарих белђн кызыксынучы-
лар љчен "Хузур" нђшрият йорты
"Путешествие Ахмеда ибн-Фад-
лана на реку Итиль и принятие в
Булгарии ислама" дигђн китап
бастырып чыгарды. Ђлеге китап
Ђхмђд ибне-Фадланныћ мђшџњр
юлъязмалары буенча язылган.
Анда Багдад хђлифђте илчесе-
нећ Идел буена сђяхђте, Кљнчы-
гыш Европадагы зур вакыйга -
922 нче елда Идел буе Болгар
дђњлђтенећ ислам динен рђсми
тљстђ кабул итње тасвирлана.

Ислам дине тђгълиматчысы,
ќђмђгать эшлеклесе, тарих
фђннђре кандидаты Вђлиулла
Ягъкупныћ (1963-2012) "Хана-

фитский мазхаб,
его значение и
актуальность "
дигђн китабында
хђнђфи мђзџђбе-
нећ ђџђмияте, ак-
т у а л ь л е г е
књрсђтелђ. "Ху-
зур" нђшрият
йорты "Иман"
нђшрияты белђн
берлектђ Дини
гореф-гадђтлђр-
не торгызу елы
кысал арында
ђлеге китапны

кабат бастырып чыгарды. Китап-
ка шулай ук имам Ђбњ Хђнифђ-
нећ "Аль-Фикх аль-Акбар" дигђн
ђсђре дђ кер-
телгђн.

Респуб -
лика имамна-
рына атап
ђзерлђнгђн
"Шура" журна-
лыныћ да би-
шенче саны
дљнья књрде.
Бу сан, ни-
г е з д ђ ,
мљбарђк рамазан аена багышла-
на. Рамазан ае љчен махсус
вђгазьлђр, Ураза гаете хљтбђсе

бирелгђн. Шулай ук рамазан
аеныћ фазыйлђтлђре, рамазан
хакында хђдислђр, ураза тотуга
кагылышлы мђкалђлђр урнаш-
тырылган. Анда Татарстан
мљфтие Камил хђзрђтнећ татар
имамнары форумында ясаган
чыгышы џђм динебез њзенчђлек-
лђрен аћлаткан вђгазьлђре
белђн дђ танышырга мљмкин. Ну-
рислам хђзрђт Ибраџимов, Иль-
яс хђзрђт Ќиџаншин, Ришат
хђзрђт Курамшин, нђзарђтнећ
дђгъвђт бњлеге белгечлђре
ђзерлђгђн эчтђлекле вђгазьлђр
халкыбызга ислам кыйммђтлђ-
рен ќиткерђ. Альманахта књп
сандагы дини сорауларга ќавап-
лар да урын алган.

        "Шура"
альманахыныћ
бишенче саны
бай рухи мира-
сыбызны як-
тыртуны дђвам
итђ. Ђйтик, Ри-
з а э д д и н
Фђхретдиннећ
ин кыйл аб к а
кадђр - 1913
нче елда  "Шу-

ра"да басылган "Мђшџњр
адђмнђр вђ олуг хђдисђлђр.
Фљзули" мђкалђсе белђн бњген-
ге заман укучылары да таныша
ала. Журналда мљселман уку
йортларына кагылышлы
мђгълњматлар, намаз вакытлары,
кљн дђ укый торган догалар урын
алган.

 "Шура" альманахы Татар-
стан мљфтие Камил хђзрђт Сђми-
гуллин мљхђррирлегендђ квар-
талга бер тапкыр нђшер ителђ.
Альманах республиканыћ бар-
лык имамнарына бушлай тара-
тыла.

"Хузур" нђшрият йор-
тыныћ сайты - huzur.ru.

Казандагы кибетлђре
адреслары: Лобачевский
урамы, 6 нчы йорт џђм Га-
зовая урамы, 19 нчы йорт.

Заказ бирњ љчен теле-
фоннар: (8843) 2-02-07-74; 8
(965) 596 5537

Татарстан Ќљмџњрияте мљселманнары Диния
нђзарђте рђисе,  мљфти Камил хђзрђт Сђмигул-
линныћ рамазан аенда чыккан "Ураза" китабы
мљселманнар љчен зур бњлђк булды. Бу китап-
ка танылган авторлар тарафыннан язылган
дини тђгълиматлардан, башка китаплардан
љзеклђр дђ кертелгђн. Биредђ ураза тљрлђре,
аны тоту кагыйдђлђре, аныћ ђќере турында
мђгълњмат урын алган. Џђр хђдисне кайсы ки-
тапта табып булу турында искђрмђ бар. Китап
гади тел белђн язылган, дини лексика, катлау-
лы терминология кулланылмаган.
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