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

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

Мљхтђрђм дин кардђшлђребез!
Татарстан Республикасы мљселманнары Диния

нђзарђте џђм шђхсђн њз исемемнђн барлык мљселман-
нарны Мђњлид бђйрђме белђн ихластан котлыйм!

Мђњлид - сљекле Пђйгамбђребез Мљхђммђд Моста-
фа саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ туган кљне раби-
гылђњвђл аеныћ 12 нче кичђсенђ туры килђ. Мђњлид -
Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ
дљньяга килњенђ ихлас књћелдђн шатлануны белдерђ
торган вакыт.

Мђњлид кљнен билгелђп њтњ - Аллаџы рђсњле сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ тормышын љйрђнњне,
аны олылауны, Коръђн аятьлђре, догалар, вђгазьлђр
укуны њз эченђ ала. Пђйгамбђребез галђйџиссђлам уз-
ган юлны џђм аныћ сљннђт гамђллђрен белњ рухыбыз-
ны тђрбиялђњ, ныгыту булып тора.

Аллаџы Раббыбыз Коръђн-Кђримдђ пђйгамбђребез
Мљхђммђд галђйџиссђлам хакында болай дигђн:

"Хакыйкатьтђ, син - югары ђхлак иясе" ("Нун"
сњрђсе, 4 нче аять). Аллаџы илчесе галђйџиссђламнећ
ђхлак нигезе - Коръђн булган. Аллаџы тђгалђ Кђламе
шђрифне Пђйгамбђребез галђйџиссђламгђ ићдереп,
аны олылаган џђм боерган:

"Ий Мљхђммђд галђйџиссђлам! Кешелђргђ Ал-
лаџыныћ юмартлыгы вђ рђхмђте илђ ићдерелгђн
Коръђн белђн сљйлђ џђм аларны Коръђн белђн
гамђл кылырга љндђ! Коръђн ићдерелгђн љчен џђм
аныћ белђн гамђл кылганнары, Аныћ рђхмђтлђре
љчен шатлансыннар!" ("Йунус" сњрђсе, 58 нче аять).

Бар галђмгђ Аллаџыныћ рђхмђте булып килгђн
Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ књркђм
Мђњлид кичђсендђ Коръђн аятьлђре укып шљкрана бу-
лыйк, дин кардђшлђребез белђн бергђ Пђйгамбђребез

галђйџиссђламгђ багышлап салаватлар ђйтик. Бер-бере-
безгђ, илебезгђ иминлек, бђрђкђт сорап догалар кылыйк.

Барчабызга да Аллаџы Сњбхђђнђџњ њђ тђгалђлђнећ
рђхим-шђфкате язсын! Љммђтебезгђ Пђйгамбђребез га-
лђйџиссђламнећ сљннђтенђ ияргђн хђлдђ яшђргђ на-
сыйп итсђ иде! Амин.

Ихтирам белђн,
Татарстан Республикасы мљфтие

Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН
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КОРЪЂН ЉЙРЂНЊ КУРСЛАРЫ АЧЫЛДЫ

Камил хђзрђт Сђмигул-
лин Болгардагы Ак мђчет
мђдрђсђсендђ Коръђн
љйрђнњ курсын ачты. Дини
гыйлем бирњ максатыннан
оештырылган укуларны ачу
тантанасында мљфти урын-
басары Рљстђм хђзрђт
Хђйруллин, район имам-
мљхтђсибе Фђрхђт хђзрђт
Минсђгыйров џђм Кама аръ-

ягы тљбђге мљхтђсиблђре,
район имамнары катнашты.

Ђлеге курста барлыгы 45
кљн дђвамында 25 кеше Коръ-
ђнне џђм аныћ тђфсирлђрен
љйрђнђчђк. "Исламда гыйлем
туплау зур дђрђќђ. Динебездђ
белем алуга бик зур игътибар
књрсђтелђ. Коръђнне белњ исђ
рухыбызны тагын да ныгыта
џђм Аллаџы тђгалђнећ савап-

ларына ирешергђ ярдђм итђ",
- дип билгелђп узды мљфти Ка-
мил хђзрђт Коръђн уку курсла-
рын ачу тантанасында.

Болгарда оештырылган
укулар кысаларында Болгар
ќирендђге тарихи џђйкђллђр,
рухи мирас белђн танышу да ка-
ралган. Килђчђктђ мондый тљр
курс хатын-кызлар љчен дђ оеш-
тырылыр дип кљтелђ.

МЉФТИ БЉТЕНРОССИЯ ИСЛАМ
ОЛИМПИАДАСЫ ЌИЋЊЧЕЛЂРЕН КОТЛАДЫ

Россия ислам институтында ислам
дђреслђре џђм гарђп теле буенча ќиденче
тапкыр Россиякњлђм олимпиада њтте. Олим-
пиадага йомгак ясау тантанасында Татар-
стан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин кат-
нашты џђм гыйлем алу мљџимлеген аћла-
тып, барлык катнашучыларга зур тырыш-
лык књрсђткђннђре љчен рђхмђт белдерде,
ќићњчелђрне бњлђклђде.

 Олимпиадада Татарстан, Башкортстан, Да-
гыстан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балка-
рия, Мордовия, Карачай-Черкес республикала-
рыннан, Мђскђњ, Тњбђн Новгород, Оренбург,
Саратов, Ульяновск, Самара шђџђрлђре ислам
уку йортлары шђкертлђре катнашты. Барлыгы
20 дђн артык дини уку йорты студентлары гый-

лемнђрен сынады. Шунысы сљендерђ, олимпи-
ада елдан-ел њсђ џђм књбрђк студентларны
ќђлеп итђ.

Тантанада катнашкан РИИ ректоры, мљфти
урынбасары Рђфыйк Мљхђммђтшин, мљфти
урынбасары Рљстђм хђзрђт Хђйруллин, Казан
шђџђре теллђрне њстерњ џђм иќтимагый оеш-
малар белђн хезмђттђшлек итњ бњлеге ќитђкче-
се Илнур Шакиров шђкертлђрне гыйлемле бу-
лырга чакырдылар. Илнур ђфђнде катнашучы-
ларга Казан мэры Илсур Метшин исеменнђн
бњлђклђр тапшырды. ТР МДНнећ "Хђлђл" стан-
дартлар комитеты белгечлђре исђ олимпиада-
да катнашучыларныћ барысына да Казанныћ
3нче ипи заводы пешергђн чђк-чђклђрне
књчтђнђч итеп љлђште.

КАРИЛЕ АВЫЛЫ
МЂДРЂСЂСЕНЂ – 300 ЕЛ

5 гыйнварда Балтач районыныћ  Кариле авылында 300
ел элек нигез салынган авыл мђдрђсђсе тарихына багыш-
ланган авыл бђйрђме џђм имамнар ќыелышы уздырыла.
Мђдрђсђ тарихын, мирасын љйрђнњ џђм яшь буынга кай-
тару максатыннан оештырылган чарада район имамнары,
галимнђр, мђртђбђле кунаклар катнашыр дип кљтелђ.

Кариле авылы заманында имамнар ђзерли торган Кариле
мђдрђсђсе белђн мђшџњр була. Татар дин галиме Шиџабетдин
Мђрќани мђгьлњматлары буенча, унсигезенче йљзнећ башла-
рында ук Кариле авылында татар дљньясына билгеле булган
шактый зур мђдрђсђ эшлђгђн. Аныћ мљгаллиме Габдессђлам
бине Хђсђн ђл-Кариле (Габдессђлам хђзрђт) була. Казан арты-
ныћ тљрле авылларында имамлык иткђн књп сандагы татар дин
ђџеллђре шушы мђдрђсђдђ Габдессђлам хђзрђттђн дђрес ал-
ганнар. Мљхђммђтгали бине Зђйнелгабидин Кариледђ укыган
чорында њзенећ атаклы "Мелла Ќами" китабын яза. Ризаэддин
Фђхреддиннећ "Асар" хезмђтендђ Кариле мђдрђсђсенђ џђм
анда дини гыйлем биргђн мљгаллимнђргђ, укыган муллаларга
кагылышлы књп сандагы мђгълњматлар тупланган. Октябрь ре-
волюциясеннђн соћгы чорда Кариле мђдрђсђсе биналары ђле
озак еллар мђктђп итеп файдаланыла. Аннары алар башка авыл-
га књчерелђ.

Бњгенге кљндђ авылда яћа мђчет эшлђп килђ. Авылныћ яћа
иман йорты 20 ел элек салынды.

"АВЫЛЫМ МЂЧЕТЕ"
ФОТОКОНКУРСЫНА
ЙОМГАК ЯСАЛДЫ

www.dumrt.ru

Азнакай мљхтђсибђтенећ
aznislam.ru сайты оештырган
"Авылым мђчете" фотокон-
курсына йомгак ясалды. Кон-
курста республиканыћ 9 рай-
оныннан 14 авыл мђчете кат-
нашты. 5500 кеше онлайн та-
выш бирде.

Ић књп интернет тавышны
Ютазы районы Кече Урыссу авы-
лы мђчете фотосы ќыйды, авто-
ры - Алинђ Шђрифуллина. Шу-
лай ук фотоларны бђйсез жюри
бђялђде. "Ић яхшы авыл мђчете
фотосы" номинациясендђ бе-
ренче урынны Арча районы Яћа
Кырлай авылы мђчете фотосы
(фотоны 13 яшьлек Таћсылу Са-

бирова тљшергђн) алды. Фото
татар авылы рухын чагылдырга-
ны љчен югары бђялђнде. Заман-
ча мђчетлђр белђн чагыштыр-
ганда бу иске мђчет бик ќый-
нык. Калкулык љстенђ салынган
иман йорты књп еллар дђвамын-
да бик књркђм сакланып, авыл
горурлыгы булып торуын дђвам
итђ.  Иман йорты авыл халкыныћ
њткђне белђн бњгенгесен бђйли.
Шул рђвешле бу фото конкурс-
ныћ тљп темасын - авылым мђче-
те дигђн сњзлђрне ачып бирђ.

Беренче урыннарны алучы-
ларга 3000 сумлык бњлђк серти-
фикатлары тапшырылды, башка-
ларга да бњлђклђр љлђшенде.

2014 елныћ 23 декабрендђ мљселман календаре буен-
ча љченче айга – рђбигылђњвђл аена аяк бастык. Аны халык-
та Мђњлид ае дип йљртђлђр.

Сљекле Пђйгамбђребез Мљхђммђд Мостафа саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђмнећ туган кљне рђбигылђњвђл аеныћ 12 нче
кљненђ туры килђ. Рабигылђњвђл аенда мђчетлђрдђ Пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм турында вђгазьлђр укы-
ла, мљселманнар љйлђрендђ мђ?леслђр њткђрђлђр, мохта?лар-
га ярдђм итђлђр, сђдакалар љлђшђлђр.

Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм туган айда
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте дђ байтак чаралар
њткђрергђ планлаштыра. 3 гыйнварда Болгарда Мђњлид
бђйрђме уздырылачак, ђ 4 гыйнварда исђ Телђче районында
нђзарђт карамагында эшлђњче ятим балалар приюты ачыла.
Шулай ук мђњлид аенда коръђнхафизларыбыз Кол Шђриф мђче-
тендђ љзлексез Коръђн укый башлаячак.

МЉСЕЛМАННАР ЉЧЕН ИЗГЕ КЉН –
МЂЊЛИД БЂЙРЂМЕ ЯКЫНЛАША

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин "Бњгенге
заманда Россиядђ ислам икътисад-хокук модельлђрен тљзњ
џђм тормышка ашыру" дип аталган фђнни-гамђли тњгђрђк
љстђлдђ катнашты.

Сљйлђшњ  КФУныћ Халыкара мљнђсђбђтлђр, тарих џђм
кљнчыгышны љйрђнњ институты уздырган  "Россиянећ бњгенге
заман ислам хокукы џђм икътисады" укулары кысаларында бар-
ды. Ул ислам икътисады-хокукы юнђлешенећ таныла баруын,
Россиядђ бизнесны алып баруда ислам нигезлђренђ таяну књре-
неше артуын, ислам хокуклары џђм икътисады белгечлђрен
ђзерлђњ мљџимлеген књздђ тотып оештырылды. Сљйлђшњдђ Та-
тарстан Премьер-министрыныћ ислам финанс институтлары
белђн хезмђттђшлек итњ буенча кићђшчесе Линар Якупов, Ар-
битраж суд рђисе Николай Новиков, Ислам њсеш банкы вђкил-
лђре џђм башкалар катнашты.

КФУДА ИСЛАМ ИКЪТИСАДЫ
ТУРЫНДА СЉЙЛЂШТЕЛЂР
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"АЗАН"
РАДИОСЫНА –

1 ЯШЬ!

"Азан - ислам авазы" интер-
нет-радиосына 1 яшь тулды. Ул -
"Хузур" нђшрият йорты карама-
гындагы кић колач белђн њсеп ки-
лњче интернет-проектларныћ бер-
се. Нђшрият йорты ачып ќибђргђн
"Islam-today.ru" мђгълњмат-
яћалыклар порталы, "Хузур-ТВ"
интернет-телевидениесе бњгенге
кљндђ инде тулы куђткђ эшли.

"Азан" - бары тик мљселман те-
матикасына  багышланган тапшыру-
ларны татар џђм рус теллђрендђ
ђзерлђњче Татарстанныћ беренче
ислам радиостанциясе. Ислам кыйм-
мђтлђрен књрсђтњ, динебезнећ ты-
нычлык сљюче асылын кић ќђ-
мђгатьчелеккђ ќиткерњ - радио эш-
чђнлегенећ тљп максаты ђнђ шулар-
дан гыйбарђт. Активлыгын кљннђн-
кљн арттыра барып, ул атналык ауди-
ториясен инде 5 мећ кешедђн арт-
тырды. "Азан"ны кљн саен дљньяныћ
9 илендђ - Россия, Казахстан, Украи-
на, Кыргызстан, Ђзербайќан, Тљр-
кия, АКШ, Њзбђкстан, Таќикстан,
Бљекбританиядђ тыћлыйлар.

Яћа тапшырулар, кызыклы
ђћгђмђлђр, интерактив аралашу -
болар барысы да бњгенге кљн талђ-
бе. Шуны књздђ тотып, "Азан" интер-
нет-радиосы  студия кунаклары, тыћ-
лаучылар  белђн бергђ борчыган
проблемаларны уртага салып сљй-
лђшђ џђм бергђлђп чишњ юлларын
эзли. Радиода џђр атнаныћ пђнќеш-
ђмбе иртђсендђ, турыдан-туры
эфирга "Ислам тђгълиматлары" тап-
шыруы чыга. Тапшыру кунаклары -
Казан шђџђре мђчетлђрендђ имам-
лык итњче укымышлы хђзрђтлђр,
дин белгечлђре.

Хђзер "Азан" тапшыруларын  ра-
диодулкыннар аша ишетеп кенђ кал-
мыйча, телеэкраннар аша књзђтеп
бару мљмкинлеге дђ бар. Моныћ
љчен бары радио сайтына  (http://
radioazan.ru) кереп "Сетевизор"
дигђн бњлеккђ басу ќитђ. Џђм сез
радио тыћлаучыдан телевизор кара-
учыга ђверелђсез!

Књптђн тњгел генђ радионыћ
алып баручылары хђзрђтлђр белђн
берлектђ хђлђл џђм хђрам  турында
тапшырулар циклын ачып ќи-
бђргђннђр иде. Чираттагы яћа тап-
шыру шушы циклдан, гаилђ коруныћ
асылына,  ир џђм хатын, аларныћ
бер-берсенђ карата хакларына ба-
гышлана.  Шулай ук сњз никах, талак
мђсьђлђлђре турында барачак.
Ђгђр шушы темага кагылышы сора-
уларыгыз бар икђн, рђхим итеп сту-
диягђ шалтырата (тел.: 8(843)
2020797), язып ќибђрђ аласыз
(radioazan@mail.ru.). "В контакте" со-
циаль челтђрендђге  тљркемгђ кушы-
лып (www.vk.com/radioazan), сорау-
ларны шунда да язып калдырырга
була. "Азан" интернет-радиосы сез-
нећ фикерлђрне-сорауларны кљтђ!

Антарктидада беренче мђртђбђ намаз укылды

УЋАЙ ТЂЌРИБЂНЕ УРТАКЛАШЫРГА КИРЂК
Нђрсђлђр эшлђнде, ђ нђрсђгђ те-

шебез њтмђде -– ел тђмамланып кил-
гђндђ џђркайсыбыз ђнђ шуларны
барлый. Бњгенге кљндђ Татарстанныћ
45 мљхтђсибђтендђ  нилђр эшлђнгђне
дђ џђрвакыт безнећ књз ућында.

Имам-мљхтђсиблђр – дин љчен Аллаџ
каршында, мљфтиебез каршында, хљкњмђт
каршында ќавап бирњчелђр. Аларныћ
эшне ничек оештыруыннан књп нђрсђ
тора. Эшлђрен бик оста итеп, намус белђн
башкара торган мљхтђсиблђр, ђлбђттђ,
књпчелекне тђшкил итђ. Кайсылары ђле
эшкђ љйрђнеп кенђ килђ. Мљхтђсибђт –
бер мини-мљфтият ул, аныћ кул астында
дистђлђгђн мђчет. Без, мљфти хђзрђтнећ
ярдђмчелђре булган кебек џђр мљхтђсиб-
нећ дђ дњрт урынбасары булырга тиеш,
дигђн фикердђ торабыз.

Хђзерге вакытта имамнарыбызныћ
яртысыннан књбрђге – бабайлар. Биш-
ун елдан аларныћ мђчетлђре яшьлђр
кулына кала. Мљхтђсиблђрнећ яшьлђр
эшлђре буенча ярдђмчелђрен Диния
нђзарђтенђ ќыйганда нђкъ менђ шуны
књздђ тоттык. Килеп нђзарђт белђн та-
нышсыннар, тљрле районнардагы кол-
легалары белђн аралашсыннар, дидек.
Мљхтђсибђттђ яшьлђр љчен нђрсђлђр
эшлђнђ, нинди мђшђкатьлђре бар, ни

ќитђ, ни ќитми, нинди ярдђм кирђк  –
љчђр минут вакыт биреп, џђркайсыннан
ђнђ шулар турында сљйлђттек. Бу ќыелу
тђќрибђ уртаклашу, тђќрибђ туплау
ќђџђтеннђн, мића калса, бик тђ файда-
лы булды. Сњз биргђч, кайберлђре эшч-
ђнлеклђре турында ќђелеп китеп
сљйлђми, бђлки ояладыр инде, риядан
булыр дип тђ куркалардыр. Мића рай-
оннарда књп йљрергђ туры килђ, бик књп
кызыклы ђйберлђр књзђтђм, сораулар
бирђ-бирђ шулар хакында аларныћ
њзлђреннђн сљйлђттем, ућай тђќрибђ-
не башкаларга да тыћлатасым килде.
Мђсђлђн, Сарман, Тњбђн Кама районна-
рында балалар љчен мљселман лагерь-
ларын зур биналарда, кунып яши торган
итеп оештыралар. Ашаган белми – тура-
ган белђ, дигђндђй, монда бит ђле иган-
ђчелђрен табарга, шартларын тудырыр-
га кирђк. Яшьлђребезнећ бер-берсенђ
сљйлђрлек, љйрђтерлек эшлђре књп,
шућа књрђ килђчђктђ бу ќыелышларны
тљрле районнарга чыгып, ай саен
њткђрергђ килештек.

Ђлбђттђ, мљхтђсибђтлђрдђ четерек-
ле мђсьђлђлђр дђ юк тњгел. Мђсђлђн, кай-
бер мљхтђсиблђр барысына да њзлђре
йљрмђкче. Мљхтђсиб, ђлбђттђ, райондагы
дини тормыш љчен ќавап бирњче кеше.

Ђмма эшне яшьлђргђ бњлеп
бирмичђ, барын да њзе алып
барырга маташса, мљхтђсиб-
ђтне артта калдыруы бар.

Шулай ук џђрбер мљх-
тђсибнећ уку эшлђре буенча
да ярдђмчесе булырга тиеш.
Књптђн тњгел без аларны да
Диния нђзарђтенђ ќыйдык.
Ђлбђттђ, дини гыйлем бирњ
буенча республикада шак-
тый тђќрибђ тупланып килђ,
ярдђмчелђрнећ џђрберсе
чыгыш ясады. Мђсђлђн, Арча
районын алсак, алар укытуны
51(!) мђчеттђ оештырганнар.
Кукмаралылар ђнђ њзенчђ-
лекле бер ысул уйлап тапкан-
нар. Анда районныћ барлык
укучысы – олысы-кечесе ат-
нага ике кљн район њзђгенд-
ђге мђдрђсђгђ килеп укый.

Укыту эшлђре буенча
Балтач, џичшиксез, алдынгы
район. Алар Коръђн уку кон-
курсына бер яћалык керт-
кђннђр. Бђйге берничђ но-

минациядђ бара, бер генђ сњрђ белгђн
бала да конкурста катнаша ала. Ђ менђ
икенче елны ул инде югарырак номина-
циядђ катнашырга тиеш. Ел дђвамында
бер сњрђ дђ ятламагансыћ икђн, гафу ит!
6 мећ кеше яши торган Балтачта Коръђн
конкурсына 200 бала катнаша. Кайсы
шђџђребез шундый књрсђткеч белђн
мактана алыр икђн?

Бер урында тормыйбыз, ђлхђм-
дњлиллђџи, алга барабыз. 70 ел дђвамын-
да динсезлектђ яшђгђн булсак, књп
нђрсђлђрне кабаттан љйрђнђ-љйрђнђ 20
ел буе дингђ кайтып барышыбыз. Без
генђ тњгел, хљкњмђт тђ дин ђџеллђре
белђн эшлђргђ љйрђнеп килђ. Менђ
књптђн тњгел генђ мђчет-мђдрђслђрдђ
укыту  љчен лицензия алырга дигђн за-
кон кабул ителде. Хђзер шул турыда баш
ватабыз, чљнки авыл мђчетлђрен санита-
рия, янгын куркынычсызлыгы талђплђ-
ренђ туры китерњ мљмкин тњгел. Ђ без
укытмасак интернет, башка агымнар
башкачарак укыта башларга мљмкин.
Президент Аппараты, Прокуратура,
Мђгариф џђм фђн министрлыгы белђн
берлектђ бу хђлдђн чыгу юлын эзлђп тап-
тык шикелле. Мљхтђсибђткђ бер лицен-
зия алыначак. Ул исђ џђр мђхђллђ љчен
ќаваплылыкны њз љстенђ ала.

Рљстђм хђзрђт ХЂЙРУЛЛИН,
Татарстан мљфтие урынбасары

"Антарктида-100"
фђнни џђм мђдђни-та-
рихи чараларны берлђ-
штерњче проект. Ђлеге
экспедициядђ катнашу-
чылар боз континен-
тында бозлы суга ке-
реп,  97 метр тирђн-
леккђ тљштелђр. Моћа
кадђр ђле берђњнећ дђ
бу кадђр тирђнлеккђ
чумганы юк иде. Экспе-
дициядђ катнашучы-
лар њзенчђлекле фђнни
мђгълњматлар да ќый-
дылар. Аннары алар,
Беллинсгаузен поляр
станциясенђ барып,
Кол Шђриф мђчетеннђн
алып килгђн Коръђн-
нећ "Казан басмасы"н,
Казан Изге Ана икона-
сын, Казан синагога-
сыннан Тђњратны тап-
шырдылар. Соћыннан
Антарктидада беренче
мђртђбђ намаз укыл-
ды.

www.dumrt.ru

Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђм ядкаре
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Мђњлид ђн-Нђби  ућаеннан, махсус очкыч
яллап, Мђскђњгђ Дагыстаннан Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ чђчен китерђ-
лђр. Бу - мљселманнар љчен чын бђйрђм бњлђге,
чљнки ђле моћа хђтле бу изге ядкарьне Мђскђњгђ
алып килгђннђре юк иде.

Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђм ядкаре

Мђскђњгђ килђ
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СЉЕКЛЕ
ПЂЙГАМБЂРЕБЕЗ

САЛЛЂЛЛАЏУ
ГАЛЂЙЏИ

ЊЂ СЂЛЛЂМНЕЋ
ДЉНЬЯГА КИЛЊЕ

Абиссиния (Эфиопия) Йђмђн илен
яулап алганнан соћ, абиссин патшасы
Йђмђннећ хђлифђсе итеп Ђбрђхђ ђл-
Ђшрама дигђн кешене билгелђгђн.
Ђбрђхђ барлык абиссиннар кебек нђса-
ри (христиан) динендђ булган. Сана
шђџђрендђ бер зиннђтле чиркђњ
тљзеткђн џђм аны Калийс дип атаган. Ул
гарђплђрне Кђгъбђтуллага тњгел, ђ шул
чиркђњгђ хаќ кылырга мђќбњр итђргђ
тырышкан. Бу эш ућышсыз булганлык-
тан, Ђбрђхђ њз максатына кљч кулланып
ирешергђ карар кылган. Ул Кђгъбђтулла-
ны ќимереп, барлык кешелђрне њз чир-
кђвенђ юнђлдерергђ телђгђн. Моныћ
љчен зур гаскђр ќыйган џђм сугыш љчен
кирђк булган барлык ђйберлђрне
ђзерлђгђн. Ђбрђхђ, гарђплђрнећ књћел-
лђренђ курку салыр љчен, књпсанлы
филлђр белђн Мђккђ тарафына юнђлгђн.
Юлда бернинди киртђлђр очрамагач, ул
Мђккђгђ Таиф шђџђре ягыннан якынай-
ган џђм њз гаскђре белђн Мугаммис
дигђн ќирдђ туктаган. Шуннан соћ
Ђбрђхђ Мђккђгђ юлчабарын ќибђргђн
џђм аћа шђџђрнећ аксакалын алып ки-
лергђ кушкан. Юлчабар аныћ сњзен
њтђгђн џђм Кораеш кабилђсенећ аксака-
лын - Габделмутталибны алып кайткан.
Аксакал озын буйлы, зур гђњдђле џђм
тђэсирле кыяфђткђ ия булган.

Ђбрђхђ аны књреп сокланган, њз
тђхетеннђн торып Габделмутталиб яны-
на килгђн. Келђмгђ утырып, тђрќемђче-
сенђ ђйткђн:

 - Ул миннђн нђрсђ тели, шуны сора?
- Синећ сугышчыларыћ минем 200

дљямне урлап киттелђр, аларны мића
кире кайтар, - дип ђйткђн Габделмутта-
либ.

Шунда Ђбрђхђ тђрќемђчесенђ бо-
лай дип ђйтергђ кушкан:

- Мин кыяфђтећне књреп сокланган
идем, лђкин сњзлђрећне ишеткђч, сића
карата фикерем њзгђрде. Мин Кђгъбђтул-
ланы - динегезнећ мљбарђк йортын
ќимерергђ килдем, ђ син 200 дљяћне
сорыйсыћ, - дигђн.

 - Мин - дљялђрнећ хуќасы, ђ
Кђгъбђтулланыћ њз хуќасы бар. Ул аны
њзе саклаячак, - дип ќавап биргђн Габ-
делмутталиб.

- Миннђн саклый алмас, - дип ђйткђн
Ђбрђхђ.

- Ничек телисећ, шулай эшлђ, - дигђн
Габделмутталиб.

Аћа дљялђрен кайтарганнар.
Мђккђгђ ђйлђнеп кайтканнан соћ,  Габ-
делмутталиб барлык кешелђргђ таулар-
га китђргђ ђмер биргђн, њзе белђн  бер-
ничђ кеше Кђгъбђтулла янына килгђн
џђм капкасыныћ боќраларын тотып
дога кылганнар, Аллаџыдан ярдђм сора-
ганнар.

Ђбрђхђ њзенећ гаскђрен џђм филлђ-
рен ќыеп, Кђгъбђтулланы ќимерњ ния-
те белђн, юлга чыккан. Кинђт, ниндидер
сђбђп аркасында, филлђр ќиргђ яткан
џђм торырга телђмђгђннђр.

Кљтмђгђндђ, Аллаџыныћ ихтыяры
белђн, тљркем-тљркем кошлар очып
килгђн џђм дошманнарга ташлар ыргы-

Кайс бин Махрамнан (Аллаџы
аћардан разый булса иде) тап-
шырыла ки, ул ђйткђн: "Мин џђм
Аллаџыныћ рђсњле галђйџ-
иссђллђм Фил елында тудык"
(Тирмизи). Бу хђдистђ ђйтел-
гђнчђ, Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм Фил
елында туган. Гарђплђрдђ тари-
хи чорларны елныћ бљек вакый-
галары белђн билгелђњ гадђте
булган, шундыйларныћ ић мђш-
џњре - филлђр белђн бђйле ва-
кыйга. Аныћ кыскача тарихы
тњбђндђгедђн гыйбарђт.
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та башлаганнар. Таш элђккђн џђр сугыш-
чы шунда ук џђлак булган. Гаскђр тулы-
сынча тар-мар ителгђн, ђ Ђбрђхђнећ
тђне тарала башлаган. Аны Сана
шђџђренђ алып кайтканнар, ул шунда
ќан биргђн...

  Нђкъ менђ шул елны Мљхђммђд
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм анасы-
ныћ карынында була. Ђлеге вакыйга
Ђбрђхђ гаскђренећ ќићелњенђ сђбђп
була. Бу  Пђйгамбђребезнећ бљек шђхес
булуына ишарђли.

Ђлеге вакыйга турында Аллаџы
тђгалђ "Фил" сњрђсен ићдерђ: "Раббыћ-

ребез галђйџиссђлђмнећ бабасы Габдел-
мутталиб та књрђ.

Фил гаскђрен Аллаџы тђгалђ џђлак
иткђннђн соћ илле кљн узгач, Ђминђ
бљтен галђмнђргђ сљенеч, шатлык, бђхет
китерњче изге, нурлы бала таба. Ђлеге
бљек кљн - рабигылђњвђл аеныћ 12 нче
кљне. Бу мљбарђк кљнне кешелђр књп
кенђ гадђти булмаган вакыйгаларга ша-
џит булалар.

        1. Сыннар, потлар урыннарын-
нан кузгала, ђ кайберлђре сђќдђ кыла,
чљнки аларны ќимерђчђк кеше дљнья-
га килђ.

2. Мђккђдђн чыккан нур Шам
(Сњрия) сарайларын нурландыра, чљнки
бљтен дљнья буенча иман нурын тарату-
чы кеше туа.

3. Хишам бин Урва сњзлђре буенча,
бу кљнне бер яџњди - Мђккђ сђњдђгђре -
кораешлар утырган урынга килђ џђм
ђйтђ: "Ђй кораешлылар, бњген сездђ бер
бала тумадымы?" Алар: "Белмибез", - ди.
Яџњди ђйтђ: "Аллаџу ђкбђр! Белмђсђгез,
белегез. Мин ђйткђн сњзлђрне истђ кал-
дырыгыз. Бњген бу љммђтнећ пђйгамбђ-
ре дљньяга килде. Аныћ ике калак сљяге
арасында бер билге бар", - ди.

4. Хассан бин Сабит (Аллаџы аћар-
дан разый булса иде) сљйлђгђн: "Мића
ќиде-сигез яшь иде. Мин књргђн џђм
ишеткђн нђрсђлђрне аћлый идем. Бер
кљнне иртђ белђн Ясрибта (хђзерге
Мђдинђ шђџђре) бер яџњд кешесе кыч-
кырып ђйтте: "Ђй яџњдилђр!" Аныћ яны-
на кешелђр ќыелды. Мин аларныћ сора-
уларын ишеттем: "Нђрсђ булды сића,
бичара?" Ул ђйтте: "Дљреслектђ, бњген
Ђхмђд (пђйгамбђребезнећ икенче исе-
ме) исемле йолдыз балкыды, ул бњген
тљнлђ туачак".

5. Мђхзум бин Хани ђл-Мђхзуми
сљйлђве буенча, пђгамбђребез галђйџ-
иссђлђм туган тљнне фарсылар патшасы
Хђсрђњнећ террасасы тетрђнђ, унике
балконы ќимерелђ. Утка табынучылар-
ныћ мећ еллар дђвамында љзлексез ян-
ган утлары сњнђ.

6. Аллаџыныћ рђсњле Мљхђммђд
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм туган
елда яћгыр књп ява: игеннђр, ќилђк-
ќимешлђр башка елларга караганда
књпкђ ућышлырак була.

Ошбу сњзлђр кемгђдер сђер булып
тоелырга мљмкин, лђкин бу - хаклык. Бу
вакыйгалар тљрле тарихчылар тарафын-
нан љйрђнелгђн. Алар барысы да болар-
ныћ бернинди арттырусыз булганлыгын
раслый. Ђлеге вакыйгалар Мљхђммђд
Мостафа саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђмнећ килђчђктђ бљек шђхес була-
чагын књрсђтђ.

Пђйгамбђребез галђйџиссђлђмнећ
бабасы Габделмутталиб, оныгыныћ туу-
ын белгђч, бик сљенђ, тизрђк аны
књрергђ ашыга. Оныгын кулына алып
њбђ, шуннан соћ аны саклык белђн изге
Кђгъбђтулла янына алып килђ. Габдел-
мутталиб Аллаџыга шљкер итђ, оныгы
љчен дога кыла, аннары аћа Мљхђммђд
дип исем куша.

Мљхтђрђм ќђмђгать! Аллаџы тђгалђ
безгђ ић хђерле, ић гњзђл, ић нурлы
пђйгамбђр - Мљхђммђд Мостафа саллђ-
ллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ љммђтен-
нђн булырга насыйп итте. Раббыбыз Ал-
лаџы бу турыда Коръђн-Кђримдђ болай
дип ђйтђ: "Сез кешелђрнећ иминлеге
љчен дљньяда мђртђбђгђ књтђрелгђн ић
игелекле љммђт булдыгыз. Игелеккђ
љндђп, яманлыктан ваз кичђргђ чакыр-
дыгыз. Аллаџыга ышанасыз"  ("Гыймран-
ныћ гаилђсе" сњрђсе, 110 нчы аять).

Гомђр бин Хђттаб (Аллаџы аћардан
разый булса иде) ђйткђн: "Бу аятьтђ Ал-
лаџы тђгалђ: "Сез хђерле љммђт булды-
гыз", - ди. Монда сњз сахабђлђр турында
бара, чљнки алар чын мђгънђсендђ
Пђйгамбђребез галђйџиссђлђм љй-
рђткђнчђ яшђде, алар аћа ихластан ияр-
де, аннан њрнђк алды. Безгђ хђерле
љммђт булыр љчен сахабђлђр кебек изге
гамђл-гыйбадђтлђр кылып яшђргђ, џђр
урында џђм џђрвакытта да Аллаџыга
џђм Аныћ рђсњле Мљхђммђд галђйџ-
иссђлђмгђ итагатьле булырга, њзебезне
џђм башкаларны изгелеккђ љндђргђ џђм
явызлыктан тыярга тырышу тиешле".

Барчабызга да сљекле Пђйгамбђре-
без саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ
сљннђтлђрен њтђп яшђргђ насыйп булса
иде!

Нияз хђзрђт САБИРОВ,
ТР МДНнећ дђгъвђт
бњлеге ќитђкчесе,

Апанай мђчете имам-хатыйбы

ныћ фил хуќаларын нишлђткђнен
књрмђдећмени? Аллаџы аларныћ
мђкерле телђклђрен юкка чыгармады-
мыни? Аллаџы аларныћ љстенђ
тљркем-тљркем Ђбабил кошларын ќиб-
ђрде. Алар љстенђ кызган утлы ташлар
яудырды. Соћыннан Ул аларны орлы-
гы сугып алынган салам кебек теткђлђп
бетерде".

Дошман тар-мар ителгђннђн соћ,
Аллаџыныћ чиксез рђхмђте џђм рљхсђте
белђн, бљтен дљньяда изге нур балкыды.
Бу нур - сљекле пђйгамбђребез
Мљхђммђд Мостафа саллђллаџу галђйџи
њђ сђллђмнећ тууы.

Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђмне тапканда Ђминђ башка хатын-
нарда була торган бернинди авырлык-
лар сизми, лђкин ул изге тљшлђр књрђ.
Аларда хђбђр бирелђ: "Дљреслектђ, син
њзећдђ бу љммђтнећ бљек кешесен
йљртђсећ. Аћа Мљхђммђд дип исем би-
рерсећ". Шундый тљшлђрне Пђйгамбђ-
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Галђм сере
Кешелекне
Бер мизанга салу љчен,
Ќђннђтећђ
Кабат тартып алу љчен,
Ќибђргђнсећ
Галђмнђргђ хђбибећне.

Нђбиећнећ
Сљннђтенђ тигезлђргђ,
Њлчђњлђргђ
Куелачак гамђл, хисем.
Бер урында
Џич таптанмас зирђк кешећ.
Бу дљньяда
Ризалыгыћ алу љчен.

Башак булып
Сибелгђннђр ќир љстенђ,
Коръђн нурын
Сећдерђ алган изге бђндђ.
Рђхмђтећђ
Шљкер итњ – галђм сере,
Яшђр дљнья,
Каплый алмас кара пђрдђ!

Сания ШЂРЂПОВА,
Чњпрђле

Сђлам сића,
Рђсњлебез!

Болытлардан књлђгђлђр ясап,
Безнећ бђхетебез хакына,
Аллаџыныћ соћгы Рђсњле
Килде Ќирнећ барча халкына.

Сђлам булсын сића, Рђсњлебез,
Безне тугры юлга књндердећ.
Иман нурын йљрђклђребезгђ,
Бђгырьлђребезгђ ићдердећ.

Њзећ књпме михнђт кичермђдећ,
Ќђфа чигеп, кайгы књрмђдећ,
Сњнмђс љмет белђн бњлђклђдећ
Мљэминнђребезнећ йљрђген.

Газетаныћ узган санында без Мђњлид бђйрђме ућаен-
нан Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмгђ
багышланган шигъри ђсђрлђргђ конкурс игълан иткђн
идек. Редакциягђ шигырьлђр килњ дђвам итђ. Ђлеге
сђхифђдђ шуларныћ берничђсен укучыларыбыз игъти-
барына тђкъдим итђбез. Ђ конкурска йомгак "Дин вђ
мђгыйшђт"нећ гыйнвар санында ясалачак.

Хђдислђрећ безгђ маяк булды
Хак юллардан дљрес барырга.
Синећ њткђн бљтен
                                  тормышыћнан
Тырышабыз њрнђк алырга.

Аллаџыныћ соћгы
                                 тавышы булган
Коръђн-Кђрим тотып кулларга,
Язсын иде фани дљньяларда
Бары игелеклђр кылырга.

Мљќђџит
ЂХМЂТЌАНОВ

***
Ђссђлђђмњ галђйкњм   њђ рах-

мђтњллаџи   њђ бђракђђтњџ! Хљр-
мђтле редакция! "Дин вђ мђ-
гыйшђт" белђн мин Казанныћ
Гаилђ мђчетенђ  укырга йљри
башлагач таныштым. Газета-
гыз бик ошый, џђр яћа санын
кљтеп  алам. Эчтђлекле газета
чыгаруыгыз љчен Аллаџныћ
рђхмђтлђре яусын. Сђламђт бу-
лыгыз, озын гомерлђр, бђрђкђт-
ле, тыныч  тормышлар телим.
Ихтирам белђн, Яшел Њзђн рай-
оны Бишнђ авылыннан

Сљмбелђ АБДУЛЛИНА

 Пђйгамбђребезгђ
мђдхия...

Коръђн љйрђткђнчђ яши
Ислам динен њз итњче,
Мљэмин-мљселман булганныћ
Олысы  џђм кечесе.

Пђйгамбђрдђн њрнђк ала.
Ул - књркђм, бљек, изге...
Мљхђммђд Пђйгамбђребез –
Аллаџыныћ Илчесе.

Раббыбыздан ићгђннђрне
Ќиткерђ белгђн безгђ...
Оста булган, батыр булган,
Тора белгђн сњзендђ...

Ђссђлђђмњ галђйкњм, хљрмђтле "Дин вђ Мђгыйшђт " газетасы хезмђткђрлђ-
ре! Мђњлид бђйрђменђ багышланган конкурс турында укып белгђч, сезнећ тараф-
ка њзебезнећ мђхђллђдђн шигырь юлларга булдык. Авылыбызныћ шагыйрђсе
Рђмзия ЌИЏАНГЂРЂЕВА дини темага шактый шигырьлђр яза. Аныћ ђсђрлђрен

Олуг Мљхђммђд саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђм

Сабыр булган сокланырлык,
Ќићгђн књп авырлыкны...
Њз артыннан ияртђ алган
Ќирдђ књпме халыкны.
Алга сљргђн изгелекне,
Тугрылыкны, хаклыкны...

Тыйнак булган, яхшылыкны
Эшлђгђн  адым саен...
Сокланып аныћ турында
Укыймын тагын-тагын...

Шђригать кануннарын ул,
Њтђргђ кушкан безгђ...
Рђхмђт укып, баш иямен
Џђрчак   Рђсњлебезгђ.
Пђйгамбђр кушканны њтђњ
Язсын џђрберебезгђ...

***

Ќђннђтлђрдђ
булсын љммђтећ

Бљтен ќиџан сине кљтеп алды,
Тљштђ књрде анаћ Ђминђ.
Синећ туу - дљнья љчен рђхмђт,
Урын алдыћ безнећ књћелдђ.

Бер Аллаџныћ Илчесе син,
Пђйгамбђребез Мљхђммђд
Саллђллаџу галђйџиссђллђм,
Кешелеккђ булдыћ њрнђк!

Тормышыћныћ тђњге кљне
Узды Саад кавеме янында.
Кире каккач, сљт анасы сине,
Књклђр ярсып, яћгыр яумады.

Корылыктан ќирлђр кипте,
Сусызлыктан ар(ы)ды кешелђр.
Тик бер болыт йљри
                                    баш љстећдђ –
Сине саклаганны књрмилђр..

Џђм Хђлимђ – сљт анаћ њзећне
Назлы итеп алды кочакка.
Кљйдерњче кояш нурларыннан,
Сыендырды гњя ышыкка.

Бер Аллаџныћ илчесе син,
Пђйгамбђребез Мљхђммђд
Саллђллаџу галђйџиссђллђм,
Кешелеккђ булдыћ њрнђк!

..Нурлы Мђдинђгђ юл алдыћ
Ум Айман џђм анаћ бергђлђп.
Алты яшьтђ ятим булуыћны
Сиздећ  баккач, атаћ каберенђ.

Ђл-Абвада вафат ђниећ дђ,
Ялгызлыкны сиздећ бик яшьли.

Ярый ђле бабаћ, абыећныћ
Мђхђббђте булды бик кљчле.

Мђккђ балалары дђшкђн чакта,
Ђнилђрен џђрчак ярдђмгђ.
Књз яшећне књрсђтмђскђ телђп,
Карап тора идећ син ќиргђ.

Бер Аллаџныћ илчесе син,
Пђйгамбђребез Мљхђммђд
Саллђллаџу галђйџиссђллђм,
Кешелеккђ булдыћ њрнђк!

... Ђр-Нур тавы, Хира мђгарђсе.
Берьялгызыћ. Ићде Фђрештђ.
Син – Аллаџныћ
                         соћгы пђйгамбђре,
Вђхи килде сића кырык яшьтђ.

Изге Коръђн сњзе ирешкђндђ
Караћгылык ќирдђн югалды.
Ђйтерсећ лђ бар ќан иялђре
Кљтеп алган яћа кљн туды.

Бер Аллаџныћ Илчесе син,
Пђйгамбђребез Мљхђммђд
Саллђллаџу галђйџиссђллђм,
Кешелеккђ булдыћ њрнђк!

Ђй, љммђтем, ђй, љммђтем диеп,
Тђнећ-ќаныћ белђн борчылдыћ.
Без инандык синећ Илчелеккђ,
Бер Аллаџны танып буйсындык.

Безнећ љчен син кырыкта
                                                  сыман.
Џич тљшмисећ безнећ
                                          теллђрдђн.
Ђй, Мљхђммђд
                      (Аллаџ риза булсын!)
Салават ђйтђбез бергђлђп.

Ђй, Мљхђммђд,
                        љммђтем дип, безгђ
Ислам динен, юлны  књрсђттећ.
Синећ казаныш ул – иман белђн
Ќђннђтлђрдђ булса љммђтећ!

Нурфия  ХАЛИКОВА

Мђњлид бђйрђме
Рабигылђњвђл аеныћ
Унберенче кљнендђ
Сљекле пђйгамбђр туа,
Ислам нуры ќђелђ.

Тђрќемђ итсђћ гарђпчђдђн
Мђњлид – ул "туу" була,
Мљхђммђд галђйџиссђллђм
Дљньяга аваз сала.

Олуг Пђйгамбђребез Мљхђммђд,
Аллаhыныћ син хак хђбибе.
Ќир йљзенђ дин-ислам тараттыћ,
Ќиhанга Коръђни-Кђрим ићде.

И Мљхђммђд, Аллаh илчесе син!
Књп миллђтлђр сића килделђр:
"Ислам дине - бљек бер мђгълњмат,
Ихлас ышанабыз", - диделђр.

Динећ дљрес, юлыћ дљрес булган,
Иллђр, халык сића тартыла.
Коръђн сњрђлђрен, аятьлђрен
Бар кешелђр укып таћ кала.

Галимнђрнећ олы ачышлары
Књп гасырлар элек язылган.
Коръђн кануннарны да
                                          сыйдырган,
Кешелеккђ тугры юл сызган.

Гасырларны гасыр алыштырды,
Сокландырып синећ хезмђткђ,
Кешелекнећ Бљеге дип тану,
Олы зурлау синећ хљрмђткђ.

Хђдислђрећ мљселманнар љчен
Олы сабак, дђрес билгесе.
Синећ ђдђп, ђхлак, тормыш юлыћ,
Рухи камиллекнећ љлгесе.

Синећ варисыћнан бер сахабђ
Килеп Бљек Болгар иленђ
Татар халкын –
                         безнећ бабайларны
Инандырган ислам диненђ.
Сахабђнећ каберен
                                 књреп кайттым,
Ул бњген дђ затлы урында.
Болгар шђhђренећ књрке булып
Гњя сљйли синећ турыда.

мђчеттђ узучы дини мђќлеслђрдђ дђ укыйбыз. Ђнисе белђн бергђ, бик књркђм итеп,
халкыбызда сакланып калган мљнђќђтлђрне дђ башкаралар алар.

Сезгђ ихтирам hђм хљрмђт белђн Ђгерќе районы имам-мљхтђсибе, Кичкетаћ
авылы имам-хатыйбы хаќи Мљхђммђтазат хђзрђт Гатин.

Аћа пђйгамбђрлек бирђ
Аллаџы тђгалђбез,
Шућа аныћ туган кљнен
Зурлап бђйрђм итђбез.

Мђћгелек бђхет, рђхђттђ,
Яшђргђ сђгадђттђ
Шушы фани дљньябызда,
Шулай ук ахирђттђ

Хак тђгалђнећ илчесе
Тугры юлны књрсђтђ,
Шђфђгатен љмет итеп
Халык салават ђйтђ.

Ић ахыргы
пђйгамбђр

Илђџи рђхмђт йљзеннђн,
                       тугры юлда йљрсенгђ,
Хаклык белђн хаксызлыкны књрђ,
                                       тоя белсенгђ

Аллаџы тђгалђ безгђ –
                              адђм балаларына
Пђйгамбђрлђр, рђсњллђрен
                  гел-гел ќибђреп торган.

Габдуллаџ углы Мљхђммђд –
                           ахыргысы аларныћ,
Корђеш кабилђсеннђн,
                       ул гарђп кавеменнђн.

Аннан соћ булмас бер рђсњл,
             булмас џичбер пђйгамбђр,
Шућа аны ахырзаман
                     пђйгамбђре дигђннђр.

Аллаџ тђгалђдђн башка
                   булалмый џичбер илђџ!
"Лђ-илђџђ-иллђл-лаџњ
              Мњхђммђдњр рђсњлуллаџ."

Асия КОРБАНГАЛИЕВА,
Ђгерќе

***
Пђйгамбђребез – Мљхђммђд,
Китабым – изге Коръђн.
Ђбиемнећ догаларын
Џђрчак књћелдђ йљртђм.
Башларыма кайгы килсђ
Дога кылам Раббыма.
Ђй, Аллаџым, сабырлык бир,
Рђхмђтећнђн ташлама.
Коръђн белђн гамђл кылып,
Аллаџ кушканча яшик.
Пђйгамбђребез сљннђтен
Барчабыз дђвам итик.

Лђйсђн СЂГЪДИЕВА
Кама-Тамагы районы,

Балчыклы авылы
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ФЂНИС ХАЌИЂКБЂР
ПЂЙГАМБЂРЕБЕЗ

САЛЛЂЛЛАЏУ ГАЛЂЙЏИ
ЊЂ СЂЛЛЂМНЕ

ТЉШЕНДЂ КЊРДЕ

6 ХАЌ ХАХАЌ ХАХАЌ ХАХАЌ ХАХАЌ ХАТИРЂТИРЂТИРЂТИРЂТИРЂЛЂРЕЛЂРЕЛЂРЕЛЂРЕЛЂРЕ

Ярдђм мђчетендђ њзе кебек њк
књрмђњчелђргђ компьютер гый-
лемен љйрђтњче мљгаллим
Фђнис Мингђрђев быел изге
ќирлђргђ барып, хаќ кылып
кайту бђхетенђ иреште. 1988
елда Казанда Рђис џђм Гњзђл
Мингђрђевлђр гаилђсендђ
дљньяга килгђн Фђнискђ яшьтђн
њк дини гыйлем алу насыйп
була. Ул мђктђптђн соћ Казан
Ислам кљллиятендђ белем ала,
аннары "Мљхђммђдия" югары
мљселман мђдрђсђсен тђмам-
лый. Хђзерге вакытта Фђнис
Рђис улы Казандагы Россия Ис-
лам институтыныћ бишенче кур-
сында укый. Хаќ сђфђреннђн
кайткач, мића аныћ белђн
ђћгђмђ кору насыйп булды.

- Фђнис хђзрђт, сљйлђшњне хаќга
юллама алуыгыздан ук башлыйк ђле.

- Аллаџы тђгалђнећ рђхмђте дип
аћлыйм мин аны. Рамазан аендагы яз-
мышлар билгелђнђ торган Кадер кичђ-
сендђ мин елый-елый дога кылдым. "Раб-
бым, якын араларда хаќ нигъмђтлђрен
тоя алсам иде. Сљекле рђсњлебез
Мљхђммђд Мостафа саллђллаџу галђйџи
њђ сђллђм йљргђн сукмаклардан, юллар-
дан йљрер, сђќдђлђр кылыр идем", - дип
Хак тђгалђдђн гозерлђнеп сорадым.
Њзем дђ сизмђстђн, тљне буе елап чык-
тым. Шуннан соћ, ике кљн вакыт њтте
микђн - анысын хђтерлђмим, Казан мэры
Илсур Метшин безнећ Ярдђм мђчетенђ
килеп, бик зур ифтар мђќлесе њткђрде.
Мин вђгазь сљйлђдем, Коръђн укып, дога
кылдым. Аннары њземђ књрсђтелгђн
урынга, ягъни Илсур Рђис улы янына ки-
леп утырдым. Шунда ул: "Фђнис", - дип
мића мљрђќђгать итте. Аныћ мђќлес ту-
рында минем фикеремне белђсе килђ-
дер дип уйлап: "Илсур Рђисович, шундый
матур ифтар мђќлесе њткђргђнегез љчен
Сезгђ Аллаџыныћ рђхмђте яусын", - ди-
дем. Ул: "Яхшы сњзлђрегез љчен рђхмђт,
тик мин башка нђрсђ турында ђйтмђкче
идем. Сине шатландырасым килђ. Мин
Илдар хђзрђттђн бер изге телђгећ бар-
лыгын белдем, аны њтђргђ алынам. Сине
џђм сине озатып йљрњче бер ир кешене
быел хаќ сђфђренђ ќибђрђм", - диде.
Мондый сњзлђрдђн мин аптырадым да
калдым. Авызымны ни ачарга, ни ябарга
белмим. Књзлђрем ачылып китеп, нинди
куаныч кичерер булсам, ул мизгеллђрдђ
мин шундый ук сљенечле халђт кичер-
дем. Џич арттырып ђйтмим! Шулкадђрле

шатландым, аны сљйлђр љчен сњзлђр
генђ ќитђрлек тњгел.

Шуннан соћ мин хаќга ђзерлђнђ
башладым.  Мине њзебезнећ  Ярдђм
мђчете хезмђткђре Альберт Федоров
озатып йљрде, дљресрђге, ул мине кулым-
нан ќитђклђп йљртте.

- Юлларыгыз бик авыр булмады-
мы соћ?

- Юк, зарланырлык булмады. Бер
тљркем булып ќыелып, 23 сентябрьдђ
Казаннан Тљркиягђ очтык. Анда безне
кунакханђгђ урнаштырдылар. Бер
тђњлектђн соћ Согуд Гарђбстанына юл
алдык. Ихрамны кигђч, Мљхђррђм исем-
ле тљрек кешесе татар телендђ шулкадђ-
рле кљчле вђгазь сљйлђде! "Сезнећ исе-

ќилкђгђ Љхед тавы тљшкђн сыман булды.
Микат чиген очкычта узганлыктан,

ихрамны Тљркиядђ њк киялђр икђн. Оч-
кычта хаќ кылу ниятен башкардык џђм
Согуд Гарђбстаныныћ Ќиддђ дигђн ка-
ласына килеп тљштек. 25 сентябрь иртђ-
сендђ автобуста Мђккђгђ чыгып киттек.
Юлда таџарђт алып, намазлар укыдык.
Берзаман безне таныш булмаган ке-
шелђр туктаттылар да: "Аллаџыныћ ри-
залыгы љчен булсын", - дип књчтђнђчкђ
ризыклар биреп киттелђр. Зђм-зђм сула-
рын да бушлай тараттылар. Аллаџыныћ
рђхмђтлђре яусын ул кешелђргђ!
Мђккђгђ барып ќиткђч, кунакханђгђ ур-
наштырдылар. Ђз генђ хђл-ђхвђл алгач,
ахшам белђн ястњ намазларын укыдык.
Тукланып алгач, Ђл-Хђрам мђчетенђ юн-
ђлдек. Ќитђкчебез безгђ Кђгъбђтуллага
барып ќиткђч кенђ књтђрелеп карарга
кићђш бирде, ягъни биредђ тыйнаклык
књрсђтњ кирђк икђн. "Корольлђр кебек
кыланмагыз, Аллаџы тђгалђгђ мохтаќ
икђнлегегезне књрсђтеп барыгыз, чљнки
Раббыбыз тыйнак кешелђрне сљя", - диде
ул. Мин Кђгъбђтуллага барганда юл буе
Аллаџы тђгалђдђн хђерле хаќ кылуны
сорадым. Аннары мине озатып йљрњче
Альберт хаќиныћ: "Фђнис, килеп ќит-
тек!" - диюе булды, књзлђремнђн
мљлдерђп яшь агарга тотынды. Њксеп
елавымны туктата гына алмыйм. Фикер-
лђрем дђ каядыр юкка чыкты, елыйм да
елыйм. Бу хђл тђњге тапкыр гомрђ хаќын
кылырга баргач булды. Без башта, хаќы-
бызны Раббыбыз кабул итсен, дип дога
кылдык. Аннары таваф кылырга, ягъни
Кђгъбђтулла тирђли ђйлђнергђ кереш-
тек. Аны 7 тапкыр ђйлђнеп чыккач, тагын
дога кылдык. Мин вакытныћ њткђнен дђ
сизмђдем, ару-талуны да белмђдем.
Кеше књп иде, билгеле. Авыр дисђћ, авыр-
га кала. Мин, ђйтерсећ, фђрештђлђр ка-
натына утырып очтым. Таваф кылгач, до-
галар кылы-кыла зђм-зђм сулары эчтек.
Ике ракђгать намаз укыдык. Аннары
сђгъи кылдык. Бу гамђл Ђл-Хђрам мђче-
те белђн бер тњбђ астында булган Сафа

мегез ничек?"- дип сорады ул бездђн. Без
фђлђн улы фђлђн дип, чын исемнђребез-
не ђйтђ башладык. Шунда ул: "Хђзер бу
исемнђрне онытыгыз, сезнећ исемегез
Хаќи", - диде. "Фамилиягез ничек?"-дип
сорады ул кабаттан. Бу юлы инде без те-
лебезне тешлђдек, чљнки аныћ хикмђт
белђн сљйлђвен аћлаган идек инде.
Мљхђррђм кардђшебез њз соравына њзе
њк ќавап та бирде. "Сезнећ фамилиягез
хђзер - Сабыр", - диде ул. "Сез Мђккђгђ
эксперт сыйфатында барасызмы? Юк, сез
- Аллаџы тђгалђнећ кунагы. Сез Мђккђгђ
телђсђ-нђрсђ тикшереп йљрергђ килмђ-
дегез. Кирђкмђгђнне књрмђгез, Хак тђга-
лђнећ нигъмђтен тоеп, лђззђтлђнеп гый-
бадђт кылып кайтыгыз", - диде ул. Шул

сњзлђр юлыбыз буена њзе бер гыйбрђтле
њгет-нђсыйхђт булды. Нинди генђ авыр-
лык килеп чыкса да њз-њземнђн: "Син кем
исемле?" - дип сорый идем. Аннары:
"Хаќи исемле!"- дип њзем њк горурланып
ќавап та бирђм. "Фамилияћ кем?" "Са-
быр". "Мђккђгђ эксперт рђвешендђ бар-
мыйбыз", - дия идем. Бу сњзлђр џђрчак
кљч, сабырлык биреп торды.

Тљркиядђ госеллђнеп, ихрам кие-
менђ тљренгђч, љскђ шулкадђрле зур
ќаваплылык ятты! Ихрамым буялмаса
гына ярар иде, дип бер борчылдым. Ике
тукыма кисђгеннђн генђ торса да, ул бит
гади кием тњгел. Аннары Хак тђгалђгђ гый-
бадђт кылу башланды, дигђн шатлыклы
ќаваплылык та бар бит ђле. Кыскасы,

џђм Мђрвђ тауларын 7 мђртђбђ йљреп
чыгудан гыйбарђт. Ике урында йљгереп
њттек. Ђл-Хђрам мђчетендђ эшебез
беткђч, бераз чђчлђребезне кыскарттык,
аннары кунакханђбезгђ кайтып, ихрам-
нан чыктык. Ђ инде олы хаќ вакыты ки-
леп ќиткђч, без тагын госеллђнеп, ихрам
кидек. Аннары безне Мина њзђнлегенђ
алып киттелђр.

- Мина њзђнлегендђ адашып
йљрњчелђр булмадымы?

- Юк, андый хђллђр булмады. Без
чатырларда яшђдек. Анда бар да - дустыћ
да, бер белмђгђн кардђшећ дђ Аллаџы-
га гыйбадђттђ. Бљтен эшлђрен ташлап,
туган якларын калдырып, шуныћ љчен
бирегђ ќыелганнар бит инде. Шуларны
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уйлый-уйлый, њзебезгђ џђм туганнарга
Аллаџыдан саулык-сђламђтлек сорап,
дога кылдык. Аннары безне Гарђфђт та-
вына алып киттелђр. Ђлхђмдњлиллђџ,
Гарђфђ кљне изге ќомгага туры килде.
Безнећ љчен бу икелђтђ бђйрђм булды.
Аны "хаќиђкбђр", ягъни " бљек хаќ" дип
атыйлар икђн. Хаќ кылу кљне ќомгага
туры килсђ, берничђ хаќга тићлђшђ,
дилђр. Бу вакыйга 12 елга бер тапкыр
гына килђ икђн. Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм дђ ќомга кљнне
хаќ кылган. Шућа књрђ аныћ белђн хаќ
кылган савабы языла, дилђр.

Гарђфђт тавы итђгендђ љйлђ џђм
икенде намазларын укыдык. Мин Ђр-
Рђхмђт тавына менмђдем, лђкин аныћ
итђгендђ бик озаклап дога кылып,
Коръђн укып утырдым. Анда да бертук-
таусыз елыйсыћ, туктап булмый. Шул ва-
кытта тђнећнђн пычракны кырып
тљшергђндђй хис итђсећ. Њзећне сабый
бала халђтенђ кайтып баргандай тоя-
сыћ. Кояш баеганнан соћ, Мљздђлифђгђ
алып киттелђр. Анда да исећ-акылыћ ки-
тђрлек. Кешелђр сљйлђгђнне тыћладым:
бљтен ќирдђ ап-актан киенгђн кешелђр
ята, ќир љстен ап-ак кар каплаган кебек
булган, ди. Башка вакыт булса, мин мон-
да ятмыйм, дип бђлки, ќылырак, ућай-
лырак урын эзлђр идећ. Ђ анда, кечкенђ
генђ кулъяулык кадђр ара тапсам ярар
иде, дип йљрисећ. Урыны пычрактыр,
дип тђ тормыйсыћ. Анда барыбыз да
бертигез. Бер урын табып, шунда яткач,
тагын фикерли башладым. Кара ђле,
ахирђт сђгатенећ репетициясе, бер бил-
гесе бит инде бу, дим. Ђле ярый, монда
ятып торырга урын бар. Алай гына да
тњгел, ућга да, сулга да борыла аласыћ.
Ђ Кыямђт кљнендђ ничђмђ еллар буена
њз тормышыћа бђяне кљтеп басып тора-
чаксыћ. Гљнаџларыћ љчен борчыла-бор-
чыла, њз тирећђ њзећ батып... Менђ шу-
ларны уйлый-уйлый, тетрђнђ-тетрђнђ
догалар кылып, бер-ике сђгать йоклап
њткђрдек.

Иртђнге намазны укыгач, борчак
кадђрле ташлар ќыйдык. Аларны кем-
дер сумкасына салды, кемдер пакетлар-
га тутырды. Аннары без Мљздђлифђдђн
Мина тавы итђгенђ кире ђйлђнеп кайт-
тык. Анда берђр сђгать хђл алгач,
ќђмђгать белђн ќамаратка таш атарга
юнђлдек. Дљресен генђ ђйткђндђ, мин
анда нинди хислђр кичергђнемне аћла-
та алмыйм. Бљтен халык таш ата. Ул та-
выштан гњелдђгђн аваз чыгарып, багана-
лар чыћлап тора. Матур итеп лђббђй-
кђлђр, тђкбирлђр ђйтеп, барып ќиттек
таш ату урынына. Тђсбих ђйткђндђ
њземдђ ђллђ нинди сихри кљч сиздем. Ђ
менђ хаќ кылып кайтканнан соћ тагы да
кљчле булырга, дљрес булмаган гамђлл-
ђрећне гел тљзђтеп, нђфесећђ даими
рђвештђ таш атып яшђргђ тиеш буласыћ,
дигђн фикерлђр белђн борчак хђтле таш-
ларны мин олы, уртанчы џђм кече бага-
наларга аттым. Анда да йљрђк гел тетрђ-
неп торды.

Шушы салаватларны укыган мљселманШушы салаватларны укыган мљселманШушы салаватларны укыган мљселманШушы салаватларны укыган мљселманШушы салаватларны укыган мљселман
тљшендђ Пђйгамбђребез саллђллаџутљшендђ Пђйгамбђребез саллђллаџутљшендђ Пђйгамбђребез саллђллаџутљшендђ Пђйгамбђребез саллђллаџутљшендђ Пђйгамбђребез саллђллаџу
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Аннары чатырларга кайттык. Корба-
ныгыз чалынды, дигђн хђбђр булгач, бер-
беребезгђ ярдђм итешеп, чђчлђребезне
бљтенлђй кыркып алдык. Ихрамнан чы-
гып, њз киемемне кигђндђ аныћ нинди
рђхђт, ућайлы булуы турында уйладым.
Тђнгђ ятып торган кием дђ бит безгђ Ал-
лаџыныћ бер нигъмђте. Шайтанга таш
атарга тагын љч кљн йљрдек. Аннары
Мђккђдђге кунакханђбезгђ кайткач, Ђл-
Хђрам мђчетенђ барып, саубуллашу та-
вафын кылып килдек. Књћелне, быел би-
регђ башка килђ алмыйбыз бит инде,
дигђн тойгылар билђде, бик тђ моћсу
булып китте.

Икенче кљнне иртђнге якта без

Аллаџњммђ салли галђ рухи саййи-
динђ Мњхђммђдин фи-л-ђрвах, њђ-салли
галђ ќђсади саййидинђ Мњхђммђдин
фи-л-ђќсад њђ-салли галђ кабри саййи-
динђ Мњхђммђдин фи-л-кубур њђ-галђ
алиџи њђ-сахбихи њђ-сђллим.

Йђ Аллаџ! Башка ќаннар арасында
рухи ќитђкчебез Мљхђммђднећ  ќанына
рђхмђтећне ићдерсђћ иде, башка тђннђр
арасында рухи ќитђкчебез Мљхђммђднећ
тђненђ рђхмђтећне ићдерсђћ иде, башка
каберлђр арасында рухи ќитђкчебез
Мљхђммђднећ, аныћ гаилђ ђгъзалары џђм
сахабђлђре каберлђренђ рђхмђтећне
ићдерсђћ иде.

Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм бу салават сыйфатлары турында бо-
лай дигђн: "Мића багышлап кљн саен 3 тап-
кыр салават укыган кешегђ мин Аллаџы
тђгалђ каршында шаџит булачакмын, иншђ
Аллаџ".

Ђ Ибне Раваха болай дигђн: "Кљн саен
70 тапкыр бу салаватны укырга гадђтлђнгђн
кешегђ Аллаџы тђгалђ Илчесе тљшендђ
килђчђк".

Аллаџњммђ раббђ-л-ашхури-л-хђра-
ми њђ-л-мђшгари-л-хђрами њђ-л-бђйти-л-
хђрами њђ-р-рукни њђ-л-макани њђ-раб-
би-л-хилли њђ-л-хђрами икра
Мњхђммђдђн минни-с-сђлђм.

Йђ Аллаџ! И ашхур ђл-хђрам (хђрам
айларыныћ)[1], Мђшгар ђл-хђрам (Мљздђли-
фђдђге мђчетнећ)[2] Хуќасы! Галђм терђге
Бђйт ђл-хђрам[3], хђлђл џђм хђрам Хуќасы,
минем сђламемне Мљхђммђдкђ тапшыр.

Аллаџњммђ салли галђ саййидинђ
Мњхђммђдин фи-л-ђввђлина њђ-л-ахыри-
на њђ-фи-л-мала и-л-галђ илђ йђњми-д-
дин.

Мђдинђгђ юл тоттык. Кунакханђбез
Пђйгамбђребез саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм мђчете янында гына булып чык-
ты, намаз укырга гел мђчеткђ йљрдек.
Мљхђммђд Мостафа саллђллаџу галђйџи
њђ сђллђмнећ, хђлифђлђр Ђбњ Бђкер,
Гомђрнећ каберлђрен зиярђт кылдык,
башка сахабђлђрнећ каберлђре янында
булдык. Мђчетнећ бер љлешендђ ќир
љстендђге ќђннђт бакчасы бар икђн.
Шунда керњ бђхетенђ ирештек. Анда
яшел тљстђге келђмнђр ќђелгђн, ди-
делђр. Биредђ Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм басып намаз
укыган, вђгазь сљйлђгђн михраб џђм
мљнбђр бар. Михрабын да, мљнбђрен дђ

кулларым белђн капшап карадым, анда
озаклап намаз укыдым. Тагын шушы мих-
раб астында Кђњсђр чишмђсенећ башла-
нып киткђн урыны бар, диделђр. Менђ
шул изге урыннарда булып, намаз укы-
дым. Биредђ син џђм Аллаџы тђгалђ генђ
бар, арада башка беркем юк - менђ шуны
сизђсећ анда. Аннары Љхед тавына ме-
неп,  дога кылдык. Элек Ђл-Ђкса мђче-
тенђ карап намаз укый торган гыйбадђт-
ханђдђ, Ђл-Куба дигђн мђчеттђ булдык.
Ђл-Куба - беренче намаз укыган урын.
Шунда бер намаз укысаћ, гомрђ хаќы
кылган савабын аласыћ, диделђр.

- Фђнис хђзрђт, син изге урыннар-
да хикмђтле тљшлђр књргђнсећ, дип
ишеткђн идем. Шул хакмы?

- Мђдинђдђн китђр вакыт ќиткђндђ,
мин Хак тђгалђдђн: "Раббым, Пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђмне тљшлђремдђ књрсђм иде", - дип
сорадым џђм догалар кылдым.
Мђдинђдђн соћ, без туган якларга юл
алдык. Башта килгђн юл буйлап Тљркиягђ
кайттык. Анда безне кунакханђгђ урнаш-
тырдылар. Шунда мића тљш керде. Кая-

дыр бер биек урынга - ачык џђм ап-ак
џавага књтђрелгђнмен икђн. Ђ янымда
бер якты йљзле кеше басып тора. Ул:
"Фђнис, мђ ал бу тњбђтђйне", - дип аны њз
башыннан салып, мића бирђ. Мин: "Юк,
рђхмђт. Ничек алыйм, бу бит Сезнећ
тњбђтђегез", - дим. Ул кеше: "Мин аны их-
лас књћелдђн сића бирђм, рђхђтен књреп,
киеп йљр", - диде. Алдыммы мин аныћ
тњбђтђен, юкмы - хђтерлђмим. Мића кал-
са, алдым шикелле. Ђ артымнан бер та-
выш яћгырады: "Ничек алмыйсыћ инде
син ул тњбђтђйне? Мљхђммђд Мостафа
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм аны сића
њзе бирђ бит".

Ђ љйгђ кайткач, тагын бер тљш кер-
де. Мин бер караћгы бњлмђдђ басып то-
рам икђн. Ућ якта шундый кљчле яктылык,
ачыклык бар. Аныћ нурлы ќир икђнен
шђйлђдем. Шунда кулыма ихрам тоттыр-
дылар. "Хђзер хаќ кыла башлыйбыз, их-
рамны киегез", - дигђн аваз ишетелде.
Њзем каушыйм, нишлђргђ дђ белмим, бик
борчылдым инде. Шул чагында янымнан
зђћгђр чапан кигђн озын буйлы бер кеше
елмаеп узды. Икенче берђњ яныма килде
дђ: "Син аша-эч, ял ит. Ике кљннђн хаќ
гамђллђрен башлап ќибђрербез. Ђле
генђ синећ яныћнан узып киткђн кеше -
Мљхђммђд Мостафа саллђллаџу галђйџи
њђ сђллђм ќитђкчећ булыр. Аныћ белђн
хаќ кылырсыћ", - диде.        Менђ шундый
тљшлђр књрдем...

Без 20 кљн хаќ сђфђрендђ булып,
Тљркия аша исђн-имин генђ Казаныбыз-
га кайтып ќиттек. Кылган хаќларыбыз
кабуллардан булса иде, Аллаџы тђгалђ
хаќ љчен гљнаџларныћ ярлыкануын
вђгъдђ итђ. Лђкин чистарындым да
шуныћ белђн эш бетте тњгел. Ђле алда
Раббыбыз ђманђт итеп биргђн тормыш-
ны дђвам итђсе бар.

- Кайбер кешелђр, хаќга яшьтђн
барырга кирђк тњгел, олыгайгач,
гљнаџлар кылмый башлагач бару
мђслихђт, дилђр...

- Хаќга иртђрђк барган саен хђер-
лерђк, дип уйлыйм. Ќитди сђбђплђр ар-
касында бара алмадыћ икђн, анысы да
Аллаџы тђгалђнећ хикмђте. Књп мисал-
лар ишеткђнем бар. Акча да ќыйган
идек, тик нишлђптер хаќга барып булма-
ды, дилђр. Ђгђр ђлегђ хђтле бара алма-
гансыз икђн, моћа њкенеп, књз яшьлђре
тњгђргђ кирђкми. Димђк, Раббыбыз ђле
вакытын китереп ќиткермђгђн. Менђ
минем њземђ Аллаџы тђгалђ џич
кљтмђгђндђ хаќ сђфђрен кылырга на-
сыйп итте.

- Гарђбстанда ул вакытта шактый
эссе булгандыр?

- Эсселеген дђ Мљхђррђм хђзрђтнећ
њгет-нђсыйхђте белђн ќићдек. Бик авыр
чакларымда аныћ: "Исемем - Хаќи, фами-
лиям - Сабыр, мин эксперт тњгел", - дигђн
сњзлђрен искђ тљшердем. Шайтан безне
уфтандырырга ярата. Мина тавына бар-
гач та уфтанырга була, чљнки кеше књп,
ыгы-зыгы хђттин ашкан. Авыр мизгеллђ-
ре юк тњгел. Ђйтик, госеллђнергђ керђ-
сећ икђн, алдыћда - 20 кеше, артыћда та-
гын шуныћ кадђр мљселман басып тора.
Озатып йљрњчемђ яхшылап тотынып
йљрергђ туры килде, чљнки азга гына ку-
лыћны ычкындырсаћ да югалуыћ бар.
Телне белњебез дђ юк дђрђќђсендђ бит.
Боларныћ бљтенесен уйласаћ, уфтанып
утырырга кала. Ђмма хаќиныћ фамили-
ясе - Сабыр, ђ хаќныћ авырлыгы килђсе
тормышыбызны ќићелђйтер, иншђ
Алла.

Казан мэры Илсур Рђис улына Алла-
џыныћ олы рђхмђтлђре булсын. Кылган
изгелеклђре артыгы белђн њзенђ
ђйлђнеп кайтсын иде. Гаилђсенђ, хђлђл
ќефетенђ, балаларына аныћ џђр ућышы
бђрђкђт, олуглык, нигъмђт булып иреш-
сен. Џђм њзенђ безне књп еллар буена
куандырып яшђњ насыйп булсын. Мине
шђџђр мэры белђн таныштырып, хаќ
кылуыма сђбђпче булган Татарстан
мљфтие урынбасары, Ярдђм мђчете
имам-хатыйбы Илдар хђзрђт Баязитовка
да Аллаџыныћ рђхмђтлђре яуса иде.

Ђћгђмђдђш –
Хатыйп ГЂРЂЙ

И Аллаџ! Беренче кљннђрдђн соћгы
кљннђргђ кадђр џђм фђрештђлђр арасын-
дагы Бљек Ќыелышта, Кыямђт Кљненђ кадђр
Мљхђммђдкђ рђхмђтећне ићдерсђћ иде!

Аллаџњммђ салли галђ Мњхђммђ-
див-њђ-галђ али Мњхђммђдив-њђ-хдини
мин гиндикђ њђ-афды галђййђ мин фад-
ликђ њђ-ншур галђййђ мир-рахмђтикђ њђ
ђнзил галђййђ бђракђтик.

И Аллаџ! Мљхђммђдкђ џђм аныћ гаилђ
ђгъзаларына рђхмђтећне ићдерсђћ иде.
Мине Сића илтњче туры юлга бастырсаћ иде.
Мића бђрђкђтећне насыйп итсђћ иде. Мине
рђхмђтећ џђм шђфђгатећ белђн
бњлђклђсђћ иде.

Аллаџњммђ салли афдала салава-
тикђ галђ ђсгади махлукатикђ сђййи-
динђ њђ мђњлђнђ Мњхђммђдин нђбиййи-
л-умми, њђ галђ алихи њђ-сахбихи њђ-
сђллим адада мђглуматика њђ-мидада
кђлимђтикђ куллиха ма закарака-з-заки-
рун њђ-гафала ан зикрика-л-гафилун.

Йђ Аллаџ! Яралткан ќаннарыћныћ ић
яхшысына, рухи ќитђкчебез џђм яклаучы-
быз булган, яза белмђгђн Пђйгамбђребез
Мљхђммђдкђ, аныћ гаилђсе ђгъзаларына
џђм сахабђлђренђ Њзећђ генђ билгеле бул-
ган микъдарда, Син ићдергђн сњзлђр санын-
ча, Сине истђ тотучыларныћ Сине искђ ал-
ган вакыты џђм Сине онытучыларныћ Сића
битараф булган вакытлары кадђр рђхмђтећ-
не ићдерсђћ иде.

Мђвлђйђ салли њђ-сђллим дђ имђн
ђбђдђн галђ хђбибикђ хайри-л-халкы
куллихим.

Йђ, Раббым! Яралтканнарыћ арасын-
нан ић яхшысына, Њзећнећ яраткан ќаныћа
џђрвакыт, љзлексез фатихаћны џђм сђла-
мећне ићдерсђћ иде.

[1] Хђрам айлары - сугыш, золымлык тыелган дњрт ай (Зљлкагъдђ, Зљлхиќќђ, Мљхђррђм, Рђќђб).
Бу айлар турында Коръђндђ "Тђњбђ" сњрђсенећ 36нчы аятендђ ђйтелгђн.
[2]  Мљздђлифђ њзђнлегендђ булганда Пђйгамбђребез галђйџиссђлђм басып торган урында тљзелгђн
мђчет.
[3] Бђйт ђл-хђрам (Изге йорт) - Кђгъбђтулланыћ икенче исеме. Бу исем "Маидђ" сњрђсенећ 97нче
аятендђ искђ алына.
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Казанда II Республика
"Хђлђл" продукция
ярминкђсе њтте

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте каршындагы Хђлђл" стан-
дарт комитеты ТР Авыл хуќалыгы џђм азык-тљлек министрлыгы, "Ка-
зан" Агросђнђгать паркы џђм "Хђлђл" милли индустрия ассоциациясе
белђн берлектђ Казанда II Республика "Хђлђл" ярминкђсен оештыр-
ды.

8 ХЂХЂХЂХЂХЂЛЂЛЂЛЂЛЂЛЂЛЛЛЛЛ

Ярминкђнећ эшчђнлеге "Хђлђл"
стандарт комитеты рђисе урынбасары
Ирек хђзрђт Ќиџаншинныћ Коръђн
аятьлђрен укуы белђн башланып китте.
Аныћ тантаналы ачылышында авыл ху-
ќалыгы џђм азык-тљлек министры урын-
басары Нђќип Хаќипов, "Хђлђл" стан-
дарт комитеты рђисе  Марат Низамов
џђм "Казан" Агросђнђгать паркыныћ
бњлек ќитђкчесе Рифат Насыйбуллин
катнашты.

Нђќип Хаќипов њзенећ чыгышында
"Хђлђл" ярминкђ оештыруны књркђм тра-
дициягђ ђверелдерњ кирђклеге турында
ђйтте. Бу љлкђдђ "Хђлђл" стандарт коми-
тетыныћ ђџђмиятле роль уйнавын ассы-
зыклады.

"Хђлђл" стандарт комитеты рђисе
Марат Низамов њз чиратында гади кул-
ланучылар фикеренђ џђрвакыт колак
салулары џђм бу ярминкђне оештырган-
да да аларныћ телђклђренђ таянып эшл-
ђњлђре турында сљйлђде.

"Хђлђл" продукция  ярминкђсендђ
бу юлы 60 ка якын ќитештерњченећ
хђлђл продукциясе: ит џђм сљт, кондитер
џђм башка тљр продуктлары сатылды.

Болардан тыш ярминкђдђ каюлы читек,
белђзек-йљзек кебек татар халкыныћ
милли байлыгын, тљрле кул эшлђре џђм
сувенир продукция дђ сатып алырга
мљмкин иде. Диния нђзарђтенећ "Зђкят"
хђйрия фонды да актив катнашты: алар
ярминкђдђ балаларныћ кул эшлђрен
тђкъдим итте.

 Сатып алучылар ќитештерњчелђр-
нећ  хђлђл продукциялђрен дегустаци-
ялђњдђ дђ катнашты. Соћыннан зур кы-
зыксыну белђн дљрес туклануга бђйле
файдалы лекциялђр тыћладылар џђм
"Мин хђлђл турында нђрсђ белђм?" дип
исемлђнгђн мини-викторина сораулары-
на ќавап эзлђделђр. Чара  нђтиќђлђр
ясау џђм ярминкђдђ катнашкан ќитеш-
терњчелђрне бњлђклђњ белђн тђмамлан-
ды.

Шунысын да ђйтергђ кирђк, яр-
минкђгђ мљселманнар  белђн бергђ
мљселман булмаганнар да књп килгђн
иде. Башкала халкы хђзер хђлђл азык-
тљлекнећ љстенлеклђрен аћлый башла-
ды. Хђлђл продукциягђ ихтыяќныћ
кљннђн-кљн  арта  баруы  шул  хакта
сљйли.
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Комплексныћ яћа хуќалары
(берничђ ресторан, кафелар чел-
тђрен њз эченђ алган Bulatov
Group  ќитђкчелђре) - мљселман-
татар егетлђре булып чыкты џђм
алар њз алларына комплексны
хђлђл сђњдђ-хезмђт књрсђтњ юлы
белђн, иман нуры ићдереп аякка
бастыруны максат итеп куйган-
нар. Ниятлђрен Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт Сђмигуллинга да
ќиткергђннђр. Мљфти хђзрђт, ху-
ќалар белђн очрашып сљйлђш-
кђч, барып мђчеткђ тђгаенлђнгђн
йортны караган да њзенећ фати-
хасын биргђн. Шулай итеп, ок-
тябрьнећ соћгы ќомгасында "Ту-
ган авылым"да ќомга намазы
укылды.

Дљрес, мђчетнећ манарасы
књклђргђ ашып, ерактан ук књре-
неп тормый, аны мин комплекс
билђмђсенђ кергђч кенђ шђйлђп
алдым. Ќыйнак кына агач йорт-
ныћ болдырына књтђрелеп, кул-
тыксасына таянгач, књћелемнђн
бер уй њтте: "Менђ Аллаџыныћ
рђхмђте! Бу баскычтан кемнђр
нинди ниятлђр белђн књтђрелм-
ђгђндер. Ђ хђзер намаз укырга,
вђгазь тыћларга килђбез".

Тњбђ астында урнашкан ха-
тын-кызлар залында љйлђ намазы
укыганнан соћ, Илнар хђзрђт
ЗИННЂТУЛЛИНны књреп сљй-
лђшергђ дип ирлђр залына
тљштем.

- Хуќаларныћ биредђ мђчет
ачу нияте аћлашыла, чљнки бу
тирђдђ - њзђктђ мђчетлђр юк, ђ
килгђн кунаклар арасында мљсел-
маннар да шактый. Икенчедђн,
шундый билђмђлђре була торып,
ђлбђттђ инде, мљселман егетлђ-
ренећ мљмкинлекне кулдан ыч-
кындырасылары килмђгђндер.
Аларныћ берсе мића чыгып:
"Ђйдђ, кил, йортларны карыйк
ђле, кайсыннан мђчет ясап булыр
икђн?" - диде. Кыйбланы карап,
ућайлылык ягыннан чыгып, без
менђ шушы йортны сайлап ал-
дык. Элек ул кунак йорты булып
хезмђт иткђн. Аста бар, бильярд,
љске катта йокы бњлмђсе булган.
Монда тљрле гљнаџлы гамђллђр
дђ кылынгандыр, бђлки. Чистар-
тып, келђмнђр ќђйгђч, мђчет
тљсе керде, алай да ђле ике атна-
лап авыр аура бар иде. Намазлар
укыгач, ќомгалар њткђргђч, Алла
кушып,  ќићелђеп китте тагы.
Ќомга кљнне дђреслђр дђ алып

"Халык кайда – хђзрђт
шунда булырга тиеш"

"Туган авылым" ресторан-
нар комплексы билђмђ-
сендђ мђчет ачыла, дигђн
хђбђргђ књплђр ышанырга
да, ышанмаска да белмђ-
де. Тыелганы, хђрамы ка-
тышкан књћел ачу урынын-
дамы? Ќитмђсђ икътисади
яктан да комплексныћ
хђллђре мактанырлык
тњгел, соћгы елларда ул
тђмам бљлгенлеккђ тљшкђн
иде.

9МЂМЂМЂМЂМЂЧЕТЧЕТЧЕТЧЕТЧЕТЛЂРЕБЕЗЛЂРЕБЕЗЛЂРЕБЕЗЛЂРЕБЕЗЛЂРЕБЕЗ

барабыз.
 Монда мђхђллђ юк, бђлки

барысы да белеп бетермидер ђле.
Бу тирђдђ эшлђњче мљселман
егетлђре бик тиз таптылар њзе,
кереп намаз укып чыгып китђлђр.

- Хђзрђт, шђџђр њзђге љчен
бу мђчет бђлђкђйрђк, минемчђ.
Вђгазь тыћларга килњчелђрнећ

яртысы урамда басып калмыймы?
 - Ђйе, мђчет зур тњгел, љч

залга 120 лђп кеше сыя. Кеше књп
йљри башласа, хуќаларныћ
килђчђктђ бу мђчетне зурайтыр-
га дигђн ниятлђре дђ бар. Йортыћ
кечкенђ булса да, књћелећ иркен
булсын, дилђр бит. Беркемнећ дђ
урамда басып калганы юк, кысы-

ла-кысыла булса да керђлђр. Ђле
менђ мљселман яшьлђре ќыелы-
шы да биредђ њтте. Лекция тыћ-
лап,  чђй эчеп утырдык. Андый оч-
рашулар дђвамлы булса, без бер
дђ каршы тњгел.

Бер танышым мића: "Халык
кайда - хђзрђт шунда булырга
тиеш. Аныћ максаты мђчет кара-

выллап утыру тњгел, ђ кешелђр
белђн эшлђњ", - дигђн иде. Шул
сњзлђрне ишеткђч, минем књзлђр
ачылып китте. Бирегђ шундый
ният белђн килдем дђ. Мђчете
ќылымы, салкынмы, зурмы, кеч-
кенђме - анысы мљџим тњгел, ха-
лык кына йљрсен.

Мђрьямбану ХАФИЗ
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АЛЛАЏЫНЫЋ
ВЂГЪДЂСЕ ХАК
АЛЛАЏЫНЫЋ
ВЂГЪДЂСЕ ХАК

10 МЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂРМЉНБЂР

"Ий, кешелђр, Аллаџы-
ныћ вђгъдђсе хак, дљнья сез-
не алдап, ахирђт бђхетеннђн
мђхрњм итмђсен, џђм гљнаџ
эшлђсђгез дђ, Аллаџ ярлыкар
дип, шайтан алдамасын"
(Мђлђйкђ (Фђрештђлђр)"
сњрђсе, 5 нче аять).

Аллаџы тђгалђ Илчесе сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђм бо-
лай дигђн: "Белем алуныћ љч
юлы бар:

1.Књз белђн књреп белњ,
бу кешене ялгыш юлдан ќиб-
ђрергђ мљмкин.

2.Акыл белђн аћлап белњ,
бу књзлђрдђн кљчлерђк.

3.Акыл белђн тљшенеп
булмаган, пђйгамбђрлђр аша
ићдерелгђн Аллаџы тђгалђ
књрсђтмђлђре. Бу бик акыллы
кешелђрне дђ  таћ калдыра".

Хљрмђтле џђм кадерле дин
кардђшлђрем! Бњген кљч џђм
кодрђт кем кулында? Чын хуќа
кем? Кем њз телђге белђн ке-
шелђргђ кљч џђм куђт бирђ?
Кем њз телђге белђн кемнедер
кљчле, ђ кемнедер кљчсез итђ?
Барлык гњзђл сыйфатларныћ
иясе - Бер тићдђше булмаган
Аллаџы тђгалђ.

Уйларыбыз белђн Пђйгам-
бђребез саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм шђџђренђ - Мђдинђгђ,
ић кљчле идарђче, бљек остаз,
хљрмђтле тђрбиячебез янына
књчик. Шђџђрдђ яшђњчелђргђ
аныћ беренче сњзлђре нинди
булган?

Ул алар белђн берничђ
сђгать буе сљйлђшмђгђн, бары
тик берничђ сњз генђ ђйткђн.
Лђкин бу сњзлђрне игътибарлы-
рак тыћласак, аларныћ халык-
лар белђн идарђ итђ алырлык
конституция булуын књрербез.

Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђм Мђди-
нђгђ килгђч, сахабђлђре,  кулла-
рына корал алып, аныћ янына
килеп басалар. Моныћ сђбђбе
Мђдинђдђ яшђњче яџњдилђр-
нећ ышанычлы булмауларында
- алар кинђт џљќњм итђргђ мљм-
кин.

Кешелђр Аллаџы тђгалђ
Илчесе саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђмнећ сњзлђрен ишетергђ
дип ќыелалар. Аныћ сњзлђ-
рендђ беркемгђ бернинди янау
юк. Аныћ сњзлђре бик йомшак,
књћеллђргђ њтеп керерлек: "И,
кешелђр! Сђлам таратыгыз!..
Кешелђрне ашатыгыз. Туган-
нарыгызныћ хђллђрен беле-
шеп торыгыз - хаќђтлђрен
њтђгез, ќђннђткђ керер љчен,
тљнлђ кешелђр йоклаганда
намаз кылыгыз".

Бары тик дњрт ќљмлђ,

Рђхимле џђм Рђхмђтле Аллаџ исеме белђн. Галђмнђр-
нећ Раббысы Аллаџы тђгалђгђ мактауларыбыз булса
иде. Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђмгђ сђламнђребез барып ирешсђ иде.

лђкин џђрберсен алып, тозлы
дићгезгђ салсаћ, су тљчегђ
ђйлђнђчђк.

"И, кешелђр! Сђлам тара-
тыгыз!.." "Сђлам" сњзе Аллаџы
тђгалђ исемнђренећ берсе. Бер
мљселманныћ икенчесенђ сђ-
лам бирњендђ никадђр савап
барлыгын белђсезме? Нђкъ
утыз савап. "Ђссђлђђмњ галђй-
књм" сђламе љчен ун савап, "њђ
рахмђтњллаџи" сњзлђре љчен -
ун савап. "Њђ бђракђђтњџњ"
сњзлђре љчен - ун савап.

Мљселман кардђшен мљ-
селманча сђламлђп шатлан-
дырган кеше, Пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм
сљннђтен њтђгђн булып исђп-
лђнђ. Чљнки бер хђдистђ болай
диелгђн: "Фетнђ заманнарын-
да минем сљннђтемне њтђгђн
кешене йљз шђџит савабы
кљтђ". Икенче хђдистђ болай
диелђ: "Сђлам таратыгыз!
Аллаџыга иман китермичђ
ќђннђткђ кермђячђксез,
бер-берегезне Аллаџы риза-
лыгы љчен сљймичђ янђдђн
иман ђџеллђреннђн булмая-
чаксыз. Сезгђ ничек бер-бе-
регезне сљяргђ тиеш икђне-
гезне хђбђр итикме? Арагыз-
да сђлам таратыгыз!"

... Бервакыт  Гомђр (радиял-
лаџу ганџњ) Аллаџы тђгалђ Илче-
се саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђмгђ Галинећ (радияллаџу
ганџњ) аны беренче булып
сђламлђмђвеннђн зарланып
килђ. Аллаџы тђгалђ Илчесе сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђм Га-
лине (радияллаџу ганџњ) чакы-
рып, аннан сорый: "И, Гали, ни
сђбђпле син Гомђрне беренче
булып сђламлђмисећ?"

Бу сорауга ќавап биргђнче
сезне Гали (радияллаџу ганџњ)
белђн таныштырасым килђ. Сез
аныћ нинди кеше булуын белђ-
сезме? Бу ќаны џђм тђне белђн
кљчле кеше. Сљйлђгђндђ ачык
џђм анык сљйли, кешелђр ара-
сындагы бђхђслђрне ќићел
чишђ, хљкем чыгарганда гадел
була. Ул белем чыганагы булып
тора. Фани дљньяны яратмый,
мал артыннан кумый, аныћ бер-
дђнбер дусты - тљн вакыты. Бик
зирђк кеше була ул. Дуслары-
ныћ берсе сљйли: "Ул безнећ
арабыздан џђм бездђн аерылып
тормый иде. Сорауларыбызга
џђрвакыт ќавап бирђ, њтенечл-
ђребезне кире какмый иде.
Џђрвакыт безнећ белђн булуы-
на карамастан, бљеклеге арка-
сында без аћа мљрђќђгать
итђргђ кыймый, беренче булып
сњз башлый алмый идек. Ул дин-
дар кешелђрне хљрмђтли, фђ-

кыйрьлђрне ярата иде. Кљчле
кеше ялгышырга кыймый, ђ
кљчсез кеше аныћ гаделлегенђ
љметлђнђ иде".

Тљн ќиткђч, ул михрабта
утыра, сакалын тотып, ятим бала
сыман сагышка бирелеп елый:
"И, дљнья! Миннђн башка кеше-
не алда. Син мине яратасыћ
мђллђ, њзећне тђкъдим итђсећ,
ђллђ син мића гашыйкмы? Лђ-
кин мин сине љч талак биреп
аердым. Мин сине кире кайтара
алмыйм. Синећ тормышыћ кыс-
ка, синећ кыйммђтећ юк, дип
уйлыйм. Юкка минем игътиба-
рымны ќђлеп итђргђ тырыша-
сыћ. Ризык аз, юл озын џђм кур-
кыныч.

Шућа књрђ миннђн кит,
башкаларны алда. Син мине ал-
дый алмаячаксыћ".

"Ни сђбђпле?"
"Ни сђбђпле икђнен белђ-

сегез килђме? Чљнки сине
ќирлђр алдыннан юар љчен та-
бутка салачаклар, яныћа бер
фђрештђ килеп сораячак: "Ко-
лакларыћ кайда? Сине кем саћ-
гырау иткђн? Књзлђрећ кайда?
Нигђ књрмисећ? Телећ кайда?
Нигђ сљйлђшмисећ? Матур та-
вышыћ кайда? Сине кем телсез
иткђн?"

"Сине алып киткђч,
гаилђћђ нђрсђ ђйтђчђгећне бе-
лђсећме? Син болай диячђксећ:
"И, балаларым! И, безнећ кием-
не киючелђр, безнећ йортта,
безнећ илдђ яшђњчелђр, без-
нећ милекне уртаклашучылар!
Сак булыгыз, дљнья сезнећ
белђн дђ безнећ белђн уйнаган
кебек уйнамасын. Мин хђрам-
нан  хђлђлне аермыйча акча
тупладым. Бу акча хђзер сезне-
ке, аны сез кулланасыз.  Ђ аныћ
љчен мин генђ ќавап тотачак-
мын... Милек - сезнеке, ђ ќавап
- безнеке. Без ќавап тотачак-
быз".

Сине кабергђ тљшергђч, бе-
рњзећ калачаксыћ, яныћа фђ-
рештђ килер дђ болай дияр: "И,
Адђм баласы! Син фани дљнья
ђйберлђрен ќыйдыћ, алар
синећ белђнме? Син дљньяны-
мы, ђллђ ул сине кире кактымы?
Њлемгђ ђзерлђндећме, ђллђ ул
яныћа кинђт килдеме?"

"И, Адђм баласы! Синећ
ќирдђн чыгарылуыћ, балчык-
тан ясалуыћ хакыйкать, инде
син ќиргђ кире кайттыћ. Син
ќирдђн чиста џђм гљнаџсыз ки-
леш чыгарылдыћ, ђ хђзер гљнаџ-
лар ќыеп кайттыћ".

Сине кабергђ урнаштыргач,
бљтен кеше китђчђк, тљн караћ-
гысы тљшкђч,  сића Кодрђт иясе
мљрђќђгать итђчђк: "И, Адђм
баласы! Алар сине монда калды-
рып киттелђр. Алар монда кал-
ган очракта да син алардан бер-
нинди файда књрмђячђк идећ.
Синећ белђн Мин калдым. Мин
беркайчан да њлмђячђкмен.
Миннђн башка илаџи зат юк.
Мин чын Кљч џђм Кодрђт иясе!"

Бер шђрык акыл иясе бик

матур фикер ђйткђн: "Бу дљнья
љчен мђћгелек џђм тотрыклы-
лык юк. Без йортлар тљзибез, ђ
алар барысы да юкка чыгачак".

Шулай булгач, бу нинди
каршы тору, нинди бђрелеш
соћ? Нигђ туганлык ќеплђрен
љзђбез? Нигђ ђти-ђнигђ буйсын-
мыйбыз? Алдашу џђм мутлык,
дљнья артыннан куу нигђ кирђк?

Без арыбыз да кеше таптап
йљри торган ќирнећ бер љлеше
булачакбыз.

Ђйдђгез, ђти-ђнилђргђ буй-
сыныйк, туганнарныћ џђм дус-
ларныћ хђллђрен белешик. Ха-
тыннарыбызга џђм балалары-
бызга яхшы мљнђсђбђттђ бу-
лыйк. Аларга карата игелекле
џђм йомшак булыйк. Без бары-
быз да балчыктан ясалган,
ќиргђ кире кайтачакбыз да.

Гадел хакимнђр кайда?
Умаййя (Омеййада) уллары кай-
да?  Аббасидлар кайда? Госман-
лылар кайда? Мђмлњклђр кай-
да? Аллаџы тђгалђ Илчесе сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ
алтын чоры кайда? Аларныћ
џђрберсе њз дђверендђ яшђп,
тормыштан киткђннђр. Алар-
ныћ џђрберсе Кыямђт кљнендђ
кылган гамђллђре белђн генђ
калачак. Кыямђт кљнендђ зур
суд булачак. Анда кем хљкем
чыгарачак соћ? Ђлбђттђ, Ал-
лаџы тђгалђ.

Аллаџы тђгалђ "Фатихђ"
сњрђсендђ бу турыда безне
искђртђ:  "Аллаџы тђгалђ га-
деллек белђн хљкем итњче,
Кыямђт кљненећ патшасы-
дыр" ("Фатихђ" сњрђсе, 4 нче
аять).

И, кеше! Син: "Я, Раббым!
Безгђ бу хђбђрне кем алып
килде", - дип сорасаћ, моћа
ќавап шундый булыр: "Ий, ке-
шелђр, тђхкыйк сезгђ њз ара-
гыздан пђйгамбђр килде, Ал-
лаџыга карышуыгыз аћар
авырдыр, сезнећ иманга кил-
његез љчен бик тырышучы,
мљэминнђргђ шђфкатьледер"
("Тђњбђ" сњрђсе, 128 нче аять).

Син Аллаџы тђгалђдђн ша-
џитлар алып килњ љчен вакыт
бирњен сорасаћ, бу аять белђн
очрашачаксыћ: "Кыямђт кљ-
нендђ ул пакь хатыннарны
сњгњче кешелђрнећ теллђре
вђ куллары џђм аяклары кыл-
ган эшлђре белђн шђџадђт
бирерлђр" ("Нур" сњрђсе, 24
нче аять).

Ђгђр дђ син Аллаџы тђга-
лђдђн яклаучыны табар љчен

вакыт сорасаћ, тњбђндђге аять
белђн очрашачаксыћ: "Гамђлл-
ђрећ язылган китабыћны
укыгыл! Менђ бњген њз-њзећне
хисап итђргђ шул гамђл
дђфтђрећ ќитђдер. "Гамђл
дђфтђрећђ карагач, њзећне
танырсыћ џђм кая барача-
гыћны да белерсећ" ("Бђни
Исраил" сњрђсе, 14 нче аять).

Ђгђр дђ син: "Я, Аллаџ! Ми-
нем судым яћадан башлан-
сын", - дип сорасаћ, тњбђндђге
аять белђн очрашачаксыћ:
"Минем алдымда сњзем џич
алышынмас, дђхи Мин колла-
рыма золым итњче тњгелмен"
("Каф" сњрђсе, 29 нчы аять).

Ђгђр дђ син: "И, Аллаџ! Ми-
нем милкем џђм ќанымны за-
логка алмассыћмы?"-  дип сора-
саћ, синећ бу соравыћа ќавап
бу аять булачак: "Кешелђр ку-
барылган кљндђ мине хур
кылма". Ул кљндђ малы вђ ба-
ласы џичкемгђ файда бирмђс.
Мђгђр мљшриклек  вђ мона-
фикълык керлђреннђн књће-
ле пакь хђлдђ чын мљселман
булып килсђ, аћа файда бу-
лыр" ("Шњгђрањ" сњрђсе, 87-89
нчы аятьлђр)."

Бу аћлатулардан соћ Гали-
нећ  (радияллаџу ганџњ) Пђйгам-
бђребез саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм биргђн сорауга ќава-
бын китерик: "И, Аллаџы тђгалђ
Илчесе! Мин синећ болай дип
ђйтњећне ишеттем: "Мљселман
кардђшен беренче булып
сђламлђгђн кешегђ Аллаџы
тђгалђ ќђннђттђ зиннђтле са-
рай тљзиячђк". Шул сарай
Гомђргђ элђксен љчен, беренче
булып сђламлђњ мљмкинлеген
мин Гомђргђ бирђм".

Аллаџы тђгалђ хакына яра-
ту, Аллаџы тђгалђ хакына сабыр
итњ, Аллаџы тђгалђгђ рђхмђтле
булу, Аллаџы тђгалђдђн курку,
Аллаџы тђгалђгђ љмет итњ дип
атарга була моны. Бу матур
сњзлђр ђнђ шул кешелђр турын-
да ђйтелђ. Аллаџы тђгалђ безне
дђ алар кебек итсен иде. Безне
Пђйгамбђребез саллђллаџу гал-
ђйџи њђ сђллђм юлыннан алып
барсын иде, безгђ Пђйгамбђре-
без саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм сљннђте буенча яшђњ
мљмкинлеге бирсен џђм ќићел-
ђйтсен иде. Ђмин.

Татарстан Республикасы
мљфтие Камил хђзрђт

СЂМИГУЛЛИН
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Њлем – дљньядан
кире кайтыш

чарасы
        Юлчыларыбыз кала-

чак ќирлђр, кунакханђлђрдђ
аларга тђкъдим ителђчђк шар-
тлар аларныћ бу дљньяда ва-
кытта кылган гамђллђренђ
књрђ билгелђнер.

Љстђ бњлмђлђр булган, ас-
тан елгалар аккан ќђннђтлђрдђ
алар љчен  матур торак ќирлђ-
ре хђзерлђнгђн.

Тђме џич тђ њзгђрмђс џђм
бозылмас сулары, ќђннђтнећ
шђраблары, саф баллар ага
торган ќђннђтнећ елгалары.

Эченђ тђмле исле зђгъ-
фран тутырылган якут, энќе,
мђрќђннђн эшлђнгђн тњшђк-
лђр.

Њзлђре телђгђн ќимеш-
лђр, ќаннары телђгђн кош итл-
ђре.

Ђ андагы киемнђр, бары-
сы да ић яхшы тукымалардан
тегелгђннђр, кљмеш џђм энќе
белђн бизђлгђннђр. Бик тђ
књркђм булыр алар џђм џђрва-
кыт кулланылышка ђзерлђр.

Бу шартларга ирешергђ те-
лђњчелђр астарак књрсђтелгђн
тђгълиматларны сњзгђ-сњз, бик
ќентеклђп башкарырга џђм
аларга бирелгђн бланк кђгазь-
лђрен тљгђл итеп тутырып, бу
эш белђн шљгыльлђнњче фђ-
рештђлђргђ тапшырырга ти-
ешлђр. Мондагы “паспорт кон-
тролендђ” тњбђндђге сораулар
књз алдында тотылачак:

1.Раббысыныћ яхшы колы
идеме ул?

2.Њзенећ кылган гамђллђ-
рен яхшы хђтерлиме?

3.Њзен књрмђгђн килеш тђ
Раббысыннан тиешле дђрђ-
ќђдђ курка идеме? Аћа хљрмђт
белђн карады џђм буйсынды-
мы?

4.Бирегђ Кальби-Сђлим
(керсез књћеле) белђн килде-
ме?

Бу паспортта язылган
књрсђтмђлђрнећ бермђ-бер
њтђлње соралыр.

“Мђћгелеккђ юл тотучыныћ
ахирђт паспорты”

китабыннан

Пђйгамбђребез саллђл-
лаџу галђйџи њђ сђллђмнећ
хђдис-шђрифлђрендђ килгђн-
че, ул (саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм) намазларны њз вакы-
тында њтђњ турында болай дип
ђйткђн: “Кем дђ кем намазла-
рын њз вакытында њтђњ белђн
саклый икђн, Аллаџы тђгалђ
аны мондый нигъмђтлђр белђн
хљрмђтлђр:

- тормыш авырлыгын китђ-
рер;

- кабер газабыннан саклар;
- Кыямђт кљнендђ гамђл

дђфтђрен ућ ягыннан бирер;
- сират књпере аша яшен

яшьнђгђн тизлектђ чыгарыр;
- ќђннђткђ хисап тотмыйча

керер.

Ђгђр намаз укуга
исе китмђсђ...

Аллаџы тђгалђ аны бер-
ничђ тљрле нђрсђ белђн ќђза-
лар: аларныћ бишесе дљньяда

Аллаџ рђсњле
саллђллаџу
галђйџи њђ
сђллђмнећ

соћгы љч кићђше

Теш сызлаганда
укыла торган

дога
Сахабђлђрдђн Абдуллаџ

бине Рђвђхђ (р.г.) беркљнне
Аллаџ рђсњле саллђллаџу га-
лђйџи њђ сђллђмгђ теше сыз-
лаудан изалануы хакында
сљйлђгђн иде. Рђсњлуллаџ
саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм бђрђкђтле кулын
хђзрђти Абдуллаџныћ авыр-
ткан яћагына куеп, болай
диде: “Аллаџњммђђзџиб
гђнџњ сњњђ мђ йђќидњ њђ
фђхшђџњ би дагьњђтии
нђбийикђль-мђкииниль-
мњбђђраки гићдђк (Алла-
џым! Синећ каршыћда
мљбарђк џђм мљхтђрђм бул-
ган пђйгамбђрећнећ догасы
белђн бу тешнећ авыруын
ал)”. (Мевахибуль-Лђдњнния:
75).

“Авыр вакытларда укыла
торган догалар”

китабыннан

Могтђбђр Њмм Сђлђмђ (Ал-
лаџы аћардан разый булса иде)
болай дигђн: “Миџербанлы
Аллаџ рђсњле (саллђллаџу гал-
ђйџи њђ сђллђм) њлем тњшђ-
гендђ ятканда, теле кљрмђк-
лђнеп, тавышы гырылдап чыга
башлагач, њзенећ соћгы љч кић-
ђшен ђйтте: “Намаз, намаз џђм
тагын бер тапкыр намаз. Сездђн
бђйле булганнарныћ хокукла-
рын кысмагыз, хатыннарыгызга
карата булган мљнђсђбђтлђре-
гездђ Аллаџыдан куркыгыз,
алар сезнећ белђн булганда
(ниндидер бер юл белђн)
њзлђренећ иреклђрен югалткан.
Сез аларны Аллаџ белђн килешњ
буенча алып, њзегез љчен хђлђл
иткђнсез (аларга тиешле мљнђ-
сђбђттђ булыгыз, Аллаџыдан
куркыгыз)” (Ибне Мђќђ).

Islam-today

Кыямђт кљненђ ышану

Кыямђт кљненђ ышану – ул
њлемнђн соћ терелњгђ, эш-гамђ-
ллђрећ љчен ќавап тотуга, яхшы
џђм яман эшлђрнећ махсус
њлчђњдђ њлчђнњенђ, сират књпе-
ренђ, њлемнђн соћ иманлы ке-
шелђрнећ савапларга ирешњлђ-
ренђ џђм имансызларныћ
мђћгелек газапларга дучар ите-
лњенђ, мљселманнар љчен суса-
уларын мђћгелеккђ баса торган

Аллаџы тђгалђ барлыкка китергђн бу дљнья мђћгелек
тњгел. Вакыты ќиткђч, фани дљнья бетђчђк. Лђкин
њлемнђн соћ џђр кешене мђћгелек тормыш кљтђ. Ке-
шенећ бакый дљньядагы тормышы аныћ фани дљнья-
дагы гамђллђренђ бђйле. Барлык кешелђр дђ Аллаџы
тђгалђ хљкеме алдында бу дљньядагы эш-гамђллђре
љчен ќавап тотарга тиеш. Шућа књрђ џђркемгђ Кы-
ямђт кљненђ алдан ђзерлђнергђ кирђк.

чишмђлђр булуга, пђйгамбђрл-
ђрнећ, фђрештђлђрнећ џђм
бљек мљселманнарныћ яклавы-
на (Аллаџы кушуы белђн) инану.

Иманлы кеше Кыямђт кљ-
нендђ џђркемнећ њзенђ тиешле
ќђза яки савап алуына ышана. Бу
дљньядагы гљнаџлары џђм яман-
лыклары, гаделсезлеклђре љчен
њлгђнче ќавап тотмаган кеше, теге
дљньяда џичшиксез ќђзаланачак.

НАМАЗЛАРНЫ  ВАКЫТЫНДА
УКУНЫЋ ЂЌЕРЛЂРЕ

Њз гомерендђ бик књп изгелеклђр
кылып та фани дљньяда саваплар-
га ирешмђгђн булса, њлгђннђн соћ
тиешен алачак.

Кыямђт кљненђ ышану мљ-
селман љчен бик мљџим. Чљнки
кешедђ њз эш-гамђллђре љчен
ќаваплылык хисе уяна, ул вакы-
тын бушка ђрђм итми башлый.
Мљселман њзенећ ап-ачык џђм
яшерен гљнаџлары љчен, шулай
ук Аллаџы тђгалђ аћа насыйп
иткђн игелеклђрдђн ничек фай-
далануы турында ќавап тота-
чак. Моны аћлаган кеше тыел-
ганнан тыелырга љйрђнђ џђм
њзенећ ђхлагын камиллђштерђ.

“Ислам турында сљйлђшик”
энциклопедиясеннђн

Бљек тупланыш
 Хђзрђти Гайшђдђн (р.г.) ри-

ваять ителгђн: "Инсаннар ул
кљнне элек яратылгандай, шђрђ

килеш хђшер ителерлђр. Мин дђ:
"Йђ, рђсњлуллаџ алар бер-бер-
сенђ начарлык эшлђмђслђрме?"
- дидем. Моныћ љстенђ рђсњлул-
лаџ саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм: "Аларныћ авырлыктан
бер-берсенђ карарлык хђллђре
юктыр", - диде.

Алар бары тик њз хисапла-
ры хакында гына уйлаячак,
йљрђклђрен курку алачак. Ул
кљнне барлык кешелђр љч
тљркемгђ бњленер. Бер љлеше
бик тиз чапкан атлардай ки-
лђчђклђр. Болары - мљэминнр-
дер. Башкалары бераз акрын,
ќђяњ йљреп килерлђр. Болар
дљньяда вакытта яхшы гамђл аз
кылганнар, ваемсызлык књр-
сђткђннђр. Кайбер кешелђр исђ
йљзтњбђн капланган килеш љсте-
рђлеп килерлђр. Бу ишелђре-
нећ урыны ќђџђннђм булачак-
тыр...

булыр, љчесе – ќан биргђндђ,
љчесе кабердђ кљтеп торыр,
калган љчесе кабердђн кабат те-
релеп чыкканда.

Дљньялыктагылары: го-
мере бђрђкђтсез булу, икенче-
се – йљзеннђн изгелђр нуры
алыныр, љченчесе – кылган га-
мђллђренђ Аллаџы тђгалђ
ђќер бирмђс, дњртенчесе – до-
гасы књккђ књтђрелмђс, бишен-
чесе – изгелђр догасына
кермђс, керсђ дђ љлешсез ка-
лыр.

Ќан биргђндђгесе: ямь-
сез килеш њлђр, икенчесе – ач
њлђр, љченчесе – дљньяныћ
бљтен дићгезлђрен эчеп бе-
терсђ дђ, туймыйча сусап њлђр.

Кабергђ кергђч књрђ тор-
ганнары: кабер аћа шулкадђр
тар булыр, хђтта бер кабырга-
сы икенчесенђ керер, кабере ут
базына ђйлђнер, кљнен-тљнен
књмер љстендђ яткан булыр,
љченчесе – каберендђ њзен
“Ђш-Шуќђгъ ђл-Ђкрагъ” исем-
ле елан чорнап алыр. Ул елан-

ныћ књзлђре уттан булыр,
тђћкђлђре тимердђн булыр.
Џђрбер тђћкђсенећ озынлыгы
бер кљнлек юл озынлыгыдыр.
Бу елан мђет белђн сљйлђшер
џђм аћа болай дияр: “Мића Раб-
бым сине намазларыћны зая
кылганга књрђ кыйнарга кушты,
иртђнге намазыћны кояш чы-
гып беткђч укуыћа кыйнаячак-
мын, љйлђ намазыћны икендегђ
кадђр калдырганга кыйнаячак-
мын, икендећне ахшамга кадђр
калдырганга кыйнаячакмын, ах-
шам намазын ястњ вакытына
кадђр калдырганга кыйнаячак-
мын, ястњ намазын иртђнге на-
маз вакытына кадђр калдырган-
га кыйнаячакмын”.

Елан мђеткђ суккан саен ул
ќиргђ утыз култык тирђнле-
генђ батар. Бу кеше Кыямђт
кљне ќиткђнче каберендђ шу-
лай газап чигђр...”

Фђрид хђзрђт Сђлмђн
календареннан (2014)

алынды
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САДАКА ЫСУЛЫ

"ДОГАМ ЂРЂМ КИТТЕ"
(Булган хђл)

Алтын кљзнећ кояшка туе-
нып, яфракларныћ алтынсу
тљслђргђ кереп, књзне камашты-
рырлык яктылык сибеп, ќир
љстенђ чђчелгђн мђле. Књћелдђ,
менђ шушы яфраклар урынына
алтын ќђелеп ятсамы, дигђн уй
туды. Њз сњземђ њзем ышанып яф-
раклар тњгел, алтын тђћкђлђр
сибелгђн парк эченнђн атлыйм.
Менђ дљнья рђхђте!  Чњ, минем
алдан барган ђбекђй иелеп
ќирдђн нђрсђдер алды.   Аныћ
џђр хђрђкђтен кызыксынып
књзђтђ башладым, кулында мећ
сумлык акча! Ђби ђллђ тљкерен-
де, ђллђ як-ягына каранды да ак-

чаны ќайлы гына бљклђп кесђ-
сенђ чумдырды. Аннан кыйбла
ягына  борылды бугай, ике учын
ачып ашыкмый гына дога кылды.
Кызык та, кызганыч та тоелды
мића. Кызыгы - алтын яфраклар-
ныћ акчага ђйлђнње булса, кызга-
ныч - мића тиешле акчаны элђк-
терде бит. Књћелдђ зилзилђ бу-
раннары кубарга да љлгермђде,
минем дђ алдымда мећ сумлык
пђйда булды. Ђџђ, бусын ђби
књреп љлгермђгђн, дидем дђ, ак-
чаны тиз генђ кесђмђ тыгып,
якындагы кибеткђ юнђлдем. Бу
шатлыклы мизгеллђрне кичерњ
рђхђт иде мића. Я, Аллам, дога

кыла белмим, гафу ит. Их, теге
яфраклар алтын ук булмаса да,
акча булсачы... Минме нишлђр
идем? Катер, вилла, Париж...?!  Ић
беренче итеп шђп кенђ књн кур-
тка алыр идем. Мин бит саран-
нардан тњгел, шђџђрнећ урта
бер ќирендђ књз явын алырлык
матур мђчет тђ  салдырыр
идем. Алла биргђнне ќђллђп то-
рып булмас. Машина да кирђк
ђле. Кеше хатыннары кебек ма-
шинада ќилдерђсем килђ, дип ха-
тын тђмам тећкђгђ тия. Ипо-
текам искђ тљшкђч, йљрђк кысы-
лып куйды. Ул мђлгуньнђн  коты-
лыр кљнем дђ бар икђн! Туктале,

минем теге акча кесђдђме соћ?
Тђмђкегђ дигђн тимер акчалар
янындагы мећ сумлык уч тљбем-
не ќылытып ќибђрде. Тукта,
књзлђремђ якын куеп карыйм ђле.
Џђм ни књрим: акчаныћ икенче
ягында кызыл тљс белђн язылган
"Кулланышка яраксыз" дигђн
мђкерле сњзлђр чекерђеп тора!
Болай да уйнап торган кан басы-
мым баш тњбђмђ њк сикерде. Ђби
дђ кибеткђ юнђлде тњгелме?
Йљрђкнећ кагуыннан ничек бар-
ганымны да онытып, инде юл
аша чыгарга љлгергђн ђбигђ
ташландым. Бђхеткђ юлда ма-
шина-фђлђн юк иде.

 - Ђбекђй, - дим, сулышымны
чак-чак тыярга тырышып. -
Акча таптыћ мђллђ?

- Ђйе шул, балакаем. Аллага
шљкер. - Шул чак ђбекђй нђрсђ-
дђндер шиклђнгђндђй, теге мећ
сумлыкны кесђсеннђн чыгарып,
беркемгђ дђ бирергђ телђмђ-
гђндђй, бљгђрлђп учына кысты.

- Ђбекђй, ул ялган акча,
ђйлђндереп кара ђле, - дим.
Ђбием калтыранган куллары
белђн акчаны кат-кат карады
да: "Тфњ, тфњ, догам ђрђм кит-
те", - дип ќиргђ бђрде.

С.ТАЏИР

"БАЛАЛАРЫ
ЖЂЛ БИТ"

Башыма яулык бљркђнеп йљри
башлаганнан бирле њземђ игътибар
шактый артты бит ђле. Кибеткђ
керсђм дђ, базарга барсам да, кем дђ
булса туктатып, юк соравын бар
итеп дигђндђй, минем белђн сљйлђшњ
ќаен эзли башлый. Менђ беркљнне
књрше йорттагы даруханђгђ кергђч
тђ шулай килеп чыкты. Дару сатучы
ханым мине матур итеп татарча
сђламлђде, аннары, даруныћ монысы
ђйбђтрђк, тегесен алсагыз арзангарак
тљшђ, дип кићђшлђрен бирергђ то-
тынды. Билгеле инде, мин дђ ачылып
киттем, бу чаклы дару эчкђч, безнећ
бљерлђребез ни хђлдђдер инде, дип бор-
чылуымны да белдереп куйдым. Шуны
гына кљтеп торган диярсећ:

- И-и-и, безнећ шул инде. Хђс-
тђрендђ генђ торсаћ да ђле бер ќирне,
ђле икенчесен элђктереп ала. Ђнђ без-
нећ бакча књршебез Томаныћ балала-
ры... - дип сузып ќибђрде дару сатучы
ханым. Мин исђ тиз генђ чыгып китђ ал-
маячагымны аћлап, берђр танышы ту-
рындагы бик тђ гыйбрђтле вакыйганы
тыћларга ђзерлђндем. - Салкында да,
карлы-яћгырлы кљннђрдђ дђ минем
алар љстендђ рђтле кием књргђнем юк.
Ашаулары такы-токы гына, ач итми-
без инде, пешкђн ризыктан аларга да
љлеш чыгарабыз, балалары жђл бит...
Шуларныћ авырганнарын тњгел, тљч-
кергђннђрен дђ ишеткђнем юк. Алла њзе
саклыйдыр инде аларны, минђйтђм. Ђ
Тома тђки теге "чир"еннђн арына ал-
мый. Совет заманында данлыклы бер
кибеттђ бњлек мљдире булып эшлђгђн
ул. Шунда салгаларга љйрђнгђн, дилђр.
Нђрсђ майтаргандыр, беркљнне ђнђ
"Перехват"тан књрсђттелђр њзен. Ад-
ресын сорыйлар - белми, њзе турында
сљйлђргђ кушкач, дњрт балам бар, диде,
ђ исемнђрен ђйтђ алмады. Безнећ Тома
ич бу, дип барып алып кайттык. Менђ
сез дин юлында йљргђн кеше, ђйтегез
ђле мића - нигђ дип яшђтђ икђн Аллаџы
тђгалђ шундыйларны... Балалары жђл
бит...

Мондый сораудан мин аптырап
калдым. "Гыйбрђт љчен андыйлар да  ки-
рђктер инде бу ќиргђ", - диясем килгђн
иде дђ, гыйлемем чамалы, гљнаџка ба-
тармын дип куркып, ќавап биреп тор-
мадым.

 Рђйсђ БОРЏАНОВА,
                                                             Казан

Њзен этник мљселман дип
санаган, ђмма намазын укып,
уразасын тотып шђригать
кушканча яшђргђ омтылган
миллђттђшлђренђ нђфрђт
белђн карарга гадђтлђнгђн
татарларыбыз еш кына
књтђрђ торган бер проблема
бар: ул –садака мђсьђлђсе. На-
маз укымасак та, ураза тот-
масак та, безнећ књћелебез чи-
ста, шунлыктан без дога кы-
лып утыручылардан бик књпкђ
љстенбез дип югары њзбђя ку-
ярга гадђтлђнгђн ђлеге ка-
вемдђшлђр бу мђсьђлђ буенча
еш кына матбугатта да шау-
шу кубарып алырга яраталар.
Болар арасында да ара-тирђ
мђчетлђргђ садака керткђлђ-
њчелђр бар, чљнки књћел ты-
ныч тњгел. Њз-њзећђ никадђр
генђ югары бђя куйма, Аллаџы
тђгалђ каршына барасы бар,
џђм њзбђяћнећ шунда раслану-
ына гарантиялђр ай-џай юк
шул.

Ярый хуш, садака бирелде,
ди. Моныћ артыннан шаулап
йљрњнећ, акчамны зурлап ка-
бул итмђделђр дип гауга куба-
руныћ, хђтта ки бу хакта
инде республикакњлђм матбу-
гатта да олы итеп язып чыгу-
ныћ мђгънђсе нидђ? Бу нђрсђне
аћлата?  Бердђн, садаканыћ
ихлас бирелмђвен, икенчедђн
XXI гасыр кешелђренећ байта-
гы бу љлкђдђ надан булуын,
љченчедђн, миллђттђ садака
ысулыныћ бозылган булуын
сљйли ђлеге факт. Садака бир-
њнећ џђм алуныћ кагыйдђлђре
шђригатьтђ тљгђл эшлђнгђн
џђм аћлаешлы гади булса да,
кызганычка каршы,  књпчелек
бу хакта берни дђ белми дияр-
лек. Исламда мљселманнар
љчен мђќбњри рђвештђ би-
рергђ тиеш булган фарыз са-
дакалар (зђкят, гошер, фи-
тыр) булган кебек, ихтыяри,
ягъни њз телђгећ белђн бирелђ
торган садакалар да бар. Бу
язмада без соћгысы хакында
гына сљйлђшербез, чљнки
шђригатьнећ намаз, ураза ке-
бек фарызларын њтђмђњче-
лђр, гадђттђ фарыз садака-
ларны да биреп мђшђкатьлђ-
нмилђр. Бары тик рамазан
аенда бирелђ торган фитыр-

ны гына тњлђњчелђрне очра-
тырга була алар арасында
џђм нђкъ менђ шул фитырны
проблема итеп књтђрђлђр дђ
соћыннан. Шућа књрђ фитыр
турында аерым ђйтеп китик.
Бу садака њзенђ рамазан Гае-
тенђ бђйрђм ризыгы ђзерлђр-
лек тђ хђле булмаган фђ-
кыйрьлђргђ ризык белђн би-
релђ. Бу инде билгеле бер књ-
лђмдђ ќимеш булырга мљмкин,
башка тљрле азыктан да була
ала.  Ђбњ Хђнифђ мђзџђбендђ
ризык урынына аныћ бђясе
књлђмендђ акчасын бирергђ
дђ рљхсђт ителђ. Монда та-
вышлана торган берни дђ юк.
Бер мескенгђ бер утырып
ашарлык (елга бер тапкыр!)
татлы ризык илткђнсећ
икђн, оятыћ булса, моны
сљйлђнеп йљрмисећ инде.
Сљйлђнеп йљрњчелђр, гадђт-
тђ фитыр тњлђњчелђрдђн
тњгел џђм аларныћ максаты
– мљселманнарга яла ягу.

Риясыз бирелгђн садака-
ныћ исђ кеше тормышында
ђџђмияте бик зур.  Американыћ
Психологик Ассоцияциясе
дђвамлы љйрђнњлђрдђн соћ
менђ мондый нђтиќђлђр игъ-
лан итте: башкаларга ихлас
булышучылар њзлђренђ нинди-
дер файда љмет итеп булышу-
чыларга яисђ бљтенлђй булы-
шырга яратмаучы-
ларга караганда
књпкђ озаграк яши
икђн. Бу ислам љй-
рђтњлђренђ дђ
туры килђ: бары
тик Аллаџ ризалы-
гын гына љмет
итеп бирелгђн рия-
сыз садака гомерне
бђрђкђтле итђ
џђм ахирђттђ зур
шатлыкка ђверелђ.
Шућа књрђ садака-
ныћ риясызлыгы
тљп шарт  булып
тора, аны кеше књ-
зеннђн яшереп бирњ
џђм хђтта ки бирг-
ђнећне њзећ дђ оны-
тырга тырышу
љстен санала. Моћа
љстђп тагын сада-
каныћ њз ђџеленђ
бирелње дђ кирђкле-

ген ассызыкларга кирђк булыр.
Садака ђџеле дип исламда га-
риплек, ятимлек, картлык
зђгыйфьлеге сђбђпле мохтаќ-
лыкта яшђњчелђр атала. Бай-
лыкка ия џђм њз ризыгын эшлђп
табарлык сђламђтлеккђ ия бу-
лучылар садака ђџеллђреннђн
тњгел. Боларга љстђп бары
тик сау-сђламђт булса да, Ал-
лаџныћ дине юлында тыры-
шып, дљнья кђсебенђ вакытла-
ры калмаган мохтаќ галим-
нђргђ садака бирергђ љндђлђ
Коръђннећ “Бђкара” сњрђсе 273
нче аятендђ. Ул галимнђрнећ
ачык билгелђре дђ ђйтелђ:
њзлђре мохтаќ булсалар да, со-
ранмыйлар. Гадђттђ мондый
галимнђрнећ тагын бер ђџђми-
ятле билгесе бар: дљнья малы-
на кызыкмаганлыктан, ашар-
лык ризыклары булганда, бирг-
ђнне алмыйлар. Бу урында
мђшџњр тљрки ђдибебез Сђиф
Сараиныћ “Гљлстан-бит”
тљрки ђсђреннђн бер эпизодны
хђзерге телгђ књчереп сљйлђп
бирњ урынлы булыр тљсле.

Бер патша таћ намазын-
нан соћ, Аллаџы тђгалђдђн
дога кылып телђген сорый џђм
телђге кабул булса, заџидларга
(изгелђргђ) булышырга вђгъдђ
бирђ. Хак тђгалђ аныћ телђген
канђгатьлђндерђ. Патша инде
догасыныћ шартын књз алдын-

да тотып, ышанычлы бер ко-
лына, изгелђргђ хђер итеп
љлђш дип, янчык тулы алтын
бирђ. Кол, иртђн китеп, кичкђ
янчыгы белђн алтынны кире
књтђреп кайта џђм: “Заџид-
ларны тапмадым”, – дип ал-
тынны солтанга кире кайта-
ра. Солтан моћа бик га-
ќђплђнђ, илендђ дњрт йљз изге
барлыгын колныћ исенђ
тљшерђ.  Кол да зирђк була, сол-
танга: “Заџид булса алмый,
алса – заџид тњгел инде ул”, –
дип ќавап кайтара. Кол  изге-
лекнећ, тђкъвалыкныћ чын
асылын аћлаган кеше булып
чыга. Аныћ тапкырлыгы кар-
шылыклы ќаваптан књренђ:
изге кеше дљнья малына кызык-
мый, кызыга икђн – изге тњгел.
Ул, ђлбђттђ, солтан йљклђгђн
вазифаны њтђп, алтынны
љлђшеп кайта алыр иде, ђмма
бу очракта шарт њтђлми,
чљнки солтан алтынны заџид-
ларга бирергђ кушты. Бездђ
солтанныћ шушы колы кадђр
акыл булса, миллђттђ садака-
ныћ шђригатьчђ ысулы торгы-
зылыр, ђџеле булмаган кешегђ
садака тапшырып, соћыннан
бу хакта шаулап йљрњче икейљ-
злелђр дђ калмас иде.

Рђшит ФЂТХРАХМАНОВ,
khayat.ru
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Ђ СЕЗ НИЧЕК
ЯЛ ИТЂСЕЗ?

13
Ислам

тђрбиясе –
ић дљрес
тђрбия

Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи њђ сђллђм: "Бала
дљньяга фитри иман белђн
килђ. Ђти-ђнисе аны йђ нђса-
ри, йђ яџњди, йђ мљселман, яки
бљтенлђй динсез итђ", - диде.
Шулай шул, кеше иман белђн
туа, ђ тђрбия џђм мохит аннан
мљселман яки кђфер ясый: я
яхшы, гадел кеше тђрбияли, я
азгын, ќинаятьче бђндђ
ђзерлђп чыгара.

Яхшы, гадел бала дигђнебез дђ, ђгђр
аћа дини тђрбия бирелмђсђ, бозык ке-
шелђр арасына элђгеп, юлдан язарга, ха-
рап булырга да мљмкин. Бњген нђкъ менђ
шул хђл књзђтелђ дђ инде. Ата-ана бала-
сын ашата-эчертђ, киендерђ, кулыннан
килгђнчђ дљньяви белем, џљнђр алырга
ярдђм итђ... Кљннђрдђн бер кљнне ка-
дерлђп њстергђн баласыныћ наркоман,
фахишђ, эчкече, карак, ќинаятьче бер
бђндђгђ ђверелњен књреп, телсез кала.
Бњген ике гаилђнећ берсендђ шушы фа-
ќига, ике баланыћ берсе џђлакђт чи-
гендђ. Татарстанда гына да џђр кљнне
бер кеше њз-њзенђ кул сала. Бу иман
белђн дљньяга килгђн кеше, кђфер бу-
лып, ќђџђннђмгђ књчђ дигђн сњз...

Соћгы бер ел эчендђ, ќенси авыру-
лар белђн чирлђњчелђр саны берничђ
тапкыр арткан. Илнећ кайбер тљбђк-
лђрендђ њлњчелђр саны 1941-1945 елгы
дђрђќђгђ ќиткђн. Тагын бик књп шун-
дый гыйбрђтлђрне санарга булыр иде.
Болар барысы да ќђмгыятебез тђрбия-
се, дљресрђге, тђрбиясезлек ќимешлђ-
ре. Тђрбия турында нинди фђнни тикше-
ренњлђр генђ уздырылмый, хезмђтлђр
язылмый да нинди генђ чаралар узды-
рылмый. Ђмма боларныћ берсе дђ ислам
тђрбиясе биргђн нђтиќђне бирђ алмый.

Ќир йљзендђ берсе икенчесенђ ох-
шамаган ќиде миллиардтан артык кеше
яши. Ќиде миллиард тљрле холык-фи-
гыль... Шуларныћ кайсысын яхшы дип са-
нарга? Ата-анасына ђйбђт мљгалђмђдђ
булып та, књршесен рђнќеткђн яисђ
ятимнђргђ ярдђм итњче, лђкин гаилђ-
сенђ карата тиран булган агайны љлге
итеп куяргамы? Нинди була соћ ул яхшы
тђрбия џђм камил кеше? Адђм баласын
барлыкка китергђн Аллаџы тђгалђ аныћ
нинди булырга тиешлеген дђ белгђн,
шућа књрђ кеше белђн бергђ аныћ љчен
тђртип кагыйдђлђрен дђ барлыкка ки-
тергђн. Кешелек љчен кагыйдђлђр туп-
ланмасы - ул Коръђн, пђйгамбђребез
саллђллаџу галђйџи њђ сђллђмнећ
сљннђте. Коръђн џђм хђдислђрнећ
љчтђн бере - кеше књћеле, холкы, кеше-
нећ яхшы џђм начар сыйфатлары, баш-
калар белђн мљнђсђбђтлђре турында.
Аларда яхшы кеше тђрбиялђњнећ бар-
лык серлђре дђ бар.  Шућа да яхшы кеше
њрнђген бары тик ислам динендђ генђ та-
барга була, чљнки ул бљек Аллаџныћ
књрсђтмђлђре буенча яши.

Лђкин бу џђр мљселман - камил
кеше, дигђн сњз тњгел. Коръђн канунна-
рыннан тайпылмыйча яшђњче, гљнаџсыз,
камил кеше, мљгаен, юктыр да. Ђмма кеч-
кенђдђн ныклы дини тђрбия алган бала,
килђчђктђ гљнаџлар эшлђмичђ, саваплы
гамђллђр гына кылырга тырыша. Ђ ях-
шыга омтылу - њзе савап ул.

Мђрьям АБДУЛЛИНА,
КФУ студенты

АТАТАТАТАТА-АНА КА-АНА КА-АНА КА-АНА КА-АНА КОООООЛЛЛЛЛАГЫНААГЫНААГЫНААГЫНААГЫНА

КЫШКЫ ЯЛЛАРДА КАЙСЫ МЂХЂЛЛЂДЂ БАЛАЛАР ЉЧЕН
ЛАГЕРЬЛАР АЧЫЛА

Балагызныћ кышкы каникулларны мавыктыргыч џђм файдалы узды-
руын телисезме? Ул чагында республикабыз мђчет-мђдрђсђлђрендђ
ачылачак кышкы лагерьларга рђхим итегез.

Тњбђндђ без декабрь уртасына
алынган мђгълњматларны ќиткерђбез.
Исемлектђ њз мђхђллђгезне таба алма-
сагыз, артык хафаланмыйча, имамнар-
га мљрђќђгать итегез. Соћ булса да ућ

булсын, дигђндђй, бђлки, матди ќай чы-
гып, алар да бу изге эшкђ кушылганнар-
дыр.

Хђер, балаларныћ ялын кайгырту-
ныћ башка ысулларын уйлап табучы

мђхђллђлђр дђ бар. Аксубайда, мђсђлђн,
алар љчен викторина њткђрергђ булган-
нар. Ђ Тукай, Минзђлђ, Кайбычта исђ ел
дђвамында алып барыла торган курслар-
ны тљрле турнирлар, уеннар белђн
тљрлђндереп ќибђрергђ уйлыйлар.

Каникулларны файдалы џђм
ќанлы итеп њткђрњнећ тагын кайсы
тљбђктђ нинди ысулларын тапканнар
- шул хакта безгђ дђ язып ќибђрегез
(naubahar67@list.ru). Ђ без бик
рђхђтлђнеп матур башлангычыгызны
бљтен республикага таратырбыз.
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Дурр ђл-Мохтар, Шифа
ђш-Шђриф, Бохари, имам Гай-
нинећ Бохарига шђрехендђ
болай дип китерелђ:

Фетнђ џђм гљнаџ кылуны
китереп чыгармау максатыннан
кыз балага ир-атлар каршында
йљзен ачарга ярамый. Ир-атныћ
њз шђџвђтен тыеп тора алуда
ышанычы ныклы булуга да кара-
мастан, аћа барыбер хатын-кыз-
ныћ кулына џђм йљзенђ кагылу
рљхсђт ителми.

Кагылу - карап торудан
кљчлерђк, шунлыктан шђџвђтне
тыеп тора алуда ышаныч булган-
да - карау тыелмый, ђ чит хатын-
кызныћ тђненђ кагылу - џђр оч-
ракта да тыела.

Нђдыр ибне Хђрес (радиял-
лаџу ганџњ): "Пђйгамбђрнећ
(саллђллаџу галђйџи њђ сђллђм)
кулы, њзенђ хђлђл булганнарын-
нан (хатыннары џђм ќариялђ-

БЂБЂБЂБЂБЂХЕТ СЕРЕХЕТ СЕРЕХЕТ СЕРЕХЕТ СЕРЕХЕТ СЕРЕ

Гаилђ кору Пђйгђмбђре-
без Мљхђммђд Мостафа сал-
лђллаџу галђйџи њђ
сђллђмнећ сљннђте булып
тора. Никах џђрбер мљсел-
манныћ тормышында мљџим
вакыйга. Њзећђ пар сайлау
бик ќаваплы эш, лђкин моны
књбебез аћлап бетерми ђле.

Бервакыт мђчеткђ барган-
да мин бер мљслимђ белђн та-
ныштым. Юл озын булу сђбђпле,
аныћ белђн тљрледђн-тљрле те-
маларга сљйлђшеп бардык. Мин
њзем турында, ђ ул њзе турында
сљйлђде. Яшь  булуына карама-
стан, бик књп сынаулар аша
њткђн икђн.

- Сића гыйбрђт булсын дип
сљйлим, - дип башлады ул сњзен.
-  Элек мин мљселман гаилђлђ-
ренђ кызыгып карый идем,
њземнећ дђ аларныкы шикелле
бђхетле оя корасым килђ иде. 22
яшь тулгач, танышларым мине
бер егет белђн таныштырдылар.
Аныћ да нияте чын мљселман
гаилђсе корып, хђлђл ќефетен
бары тик љйдђ генђ утырту икђн.
Безнећ очрашуны ул кафеда
билгелђде, бары тик вђли катна-
шында гына очрашырга дигђн
шарт та куйды. Мин, ђлбђттђ,
каршы килмђдем. Очраштык,
књземђ бљтенлђй карамый,
оялып кына сљйлђшђ бу. Дљре-
сен ђйткђндђ, тышкы кыяфђте
белђн башта бер дђ ошамады, ђ
менђ њз-њзен тотышы књћелемне
шундук ќђлеп итте. Тик никтер
ул минем тормышым белђн
бљтенлђй кызыксынмады, бу бе-
раз сђеррђк тоелды, чљнки
мљселман егетлђре гадђттђ бу-
лачак хатыныныћ барлык якла-
рын тишерергђ тырыша бит.
Икенче очрашуда ук ул мића
тђкъдим ясады. Танышларныћ
аныћ турында "яхшы кеше"
дигђн сњзлђре дђ тђэсир иткђн-
дер инде - ризалаштым. Ђни
белђн ђти, бик тиз тњгелме, дип

1. Балага узудан саклану ча-
раларын (таблеткалар, презерва-
тивлар џ. б.) кулланырга ярый.

"Ђл фикъџел ислђми вђ гад-
дилђтњџ" китабыныћ (III том) 555
нче битендђ бу ућайдан болай ди-
елгђн: "Шућа нигезлђнеп, авырга
узудан саклаучы таблеткалар џђм
шућа охшаш заманча чараларны
куллану рљхсђт ителђ, лђкин алар
бњтђн авырга узу џђм бала табу
мљмкинлеген гомумђн юкка чыга-
рырга тиеш тњгел. Ђз-Зђркаши бо-
лай дигђн: "Газел" (йљклелекне љзђ
торган дарулар вђ чаралар кулла-
ну) вакытлыча рљхсђт ителђ, лђкин
ул бљтенлђйгђ авырга узуны югал-
ту очрагында рљхсђт ителми".

2. Ђни кешенећ яки туачак

 Ата-ана њз баласына исем сайлаганда аныћ яћгырашына
гына игътибар итеп калмыйча, нинди мђгънђгђ ия булуы
белђн дђ кызыксынырга тиеш. Юкса њзећ дђ телђмђстђн йљрђк
парђћђ шайтан исеме кушып куюыћ ихтимал.

Шайтан ул - Аллаџныћ бер мђхлугы булгач, аныћ да исеме бар
икђне кљн кебек ачык. Берзаман Гомђр (р.г.) янына Мђсрук дигђн
кеше килђ. Гомђр (р.г.) аћардан: "Исемећ ничек?" - дип сорый, теге-
се: "Мђсрук" дип ќавап бирђ. Гомђр (р.г.) янђ: "Ђтиећнећ исеме
ничек?"- дип сорый. Ул: "Ђл-Ђќдаг" дип ќавап кайтара. Гомђр (р.г.)
аћа: "Ђл-Ђќдаг - шайтан исеме, шулай ук Хђнзђб тђ, Ђл-Вђлџђн дђ
шайтан исемнђре. Шайтан исемнђрен кешегђ кушарга ярамый", -
дип аны кисђтђ.

Иблиснећ балаларыныћ да исемнђре булган:
1.Хаффђф - аныћ вазыйфасы кешелђрне куркыту џђм газап-

лау, ул куркыныч хайваннар сурђтенђ кереп куркыта.
2.Зђлђнбур - бусы базардагы Иблис баласы. Ул анда алдап са-

тучыларныћ гамђллђрен зиннђтлђп књрсђтђ.
3.Вђлџђ - "Таџарђтећ дљрес тњгел, намазыћны камил укыма-

дыћ", - дип вђсвђсђ кылып, яћадан укырга кушучы.
4.Ђбяз - пђйгамбђрлђргђ вђсвђсђ кылучы.
5.Сђбр.
6.Ђгуар - кешенећ шђџвђтен кузгатучы. Кызларга егетлђрне,

егетлђргђ кызларны књрсђтеп шђџвђтлђрен уята џђм зинага љнди.
7.Дђсим - љйдђ ир белђн хатын арасында фетнђ чыгарырга

љндђњче.
8.Матраш - ялган хђбђр таратучы.
9.Дђџџђр - мљэминнђргђ начар тљшлђр књрсђтеп азаплаучы.
10.Тђмрих - намазны укыттырмау џђм башка фарыз-ваќиблар-

ны њтђтмђњ љчен тырышучы.
11. Лђкис - хатыннар белђн хатыннарны зина кылдыручы.
12. Иклас - казиноларда џм башка ќирлђрдђ акчага уйнарга

љндђњче.
13. Акбаз - йомырка салып шайтаннарны арттыручы.

САКАЛЫНА КАРАП ФИКЕР ЙЉРТМЂГЕЗ

шиклђнделђр њзе, мин алар
сњзенђ колак салмадым. Аллаџ
ризалыгы љчен яратып, гаилђ
корырга булдым.

Никах бик ђйбђт њтте, без
шундук иремнећ фатирына кай-
тып киттек. Эчемнђн сљенсђм
дђ, књћелемђ нидер тынгы
бирмђгђн сыман тоелды. Шљб-
џђлђнњем бер дђ юктан булма-
ган икђн шул. Љйгђ кайтуга ирем
минем белђн дорфа сљйлђшђ,
џђрбер сњземђ бђйлђнђ башла-
ды. Моны дљрес эшлђмисећ, те-
гене менђ болай эшлђргђ кирђк,
дип љйрђтергђ њк тотынды. Ђ
мин, шулай булырга тиештер,
дип уйладым. Икенче кљнне њк
мића кул књтђргђч, тђмам апты-
рап калсам да - тњздем, дљреср-
ђге, бу хакта ђти-ђниемђ ђйтер-
гђ хурландым. Бер ай шулай
кыен ашаганнан соћ, тњземле-
гем бетте, ђйберлђремне ќыеп
ђнилђргђ кайтып киттем. Ки-
яњдђ булган ул кљннђремне на-
чар тљш кебек онытырга тырыш-
тым, ић мљџиме - мин аннан ко-

тылдым, дип уйладым. Ђмма бу
ђле тартышныћ башы гына бул-
ган икђн - ирем талак бирми.
Мин аерылганмы, ђллђ ђле
џаман да ир хатыны саналаммы
- белмим.

... Яћа танышым сљй-
лђгђннђрне тыћлагач, ђллђ
ничђ кљн буе авыр хис-тойгылар
белђн йљрдем. Инде менђ газе-
тага яздым, башкаларга гыйбрђт
булсын ђле. Кызлар колагына
кићђш итеп ђйтђм: мљселман-
нар турында сакалына, намаз
укуына гына карап фикер
йљртмђгез. Утырып калабыз дип
куркып, бер белмђгђн кеше
белђн язмышыгызны бђйлђргђ
дђ ашыкмагыз. Шулай да кияњгђ
чыгарга уйлагансыз икђн, оялып
тормагыз, булачак ирегез ту-
рында аныћ књршелђренђ, ту-
ганнарына барып сорашыгыз.
Бу шђригать канунарына џич тђ
каршы килми дип белђм.

Лђйсђнђ ИЛЬЯСОВА

ИСЕМЕЋ ЯМЬСЕЗ,
КЕМНЂР КУЙГАН?

ШЂРИГАТЬ КОНТРАЦЕПЦИЯ ЧАРАЛАРЫН
КУЛЛАНУНЫ РЉХСЂТ ИТЂ, ЂММА...

баланыћ сђламђтлегенђ куркы-
ныч янаса, 120 нче кљнгђ кадђр
йљклелекне љзњ рљхсђт ителђ,
ђгђр сђламђтлеккђ куркыныч
янамаса, йљклелекне љзњ - мђкруџ
тђхрими (хђрам) гамђл булып
тора џђм бу - гљнаџ санала.

"Рђддел-мохтђр" китабыныћ
(II том) 412 нче битендђ болай ди-
елгђн:

"Ђлхания" китабыныћ кара-
хият (хупланмый торган гамђл-
лђр) турындагы бњлегендђ болай
дип ђйтелђ: "Мин моны хђлђл
(рљхсђт ителгђн) дип ђйтмим,
чљнки мљхрим (ихрамга керњче
џђм хаќ кылучы) кош йомырка-
сын ватса, ул аныћ љчен штраф
тњлђргђ тиеш, чљнки ул йомырка-

дан кош чыга; мљхрим бер йомыр-
ка љчен генђ ќђзага тартылганны,
йљклелекне бер сђбђпсез (сђлам-
ђтлеккђ зыяны булган кебек)
љзгђн кешегђ - аз дигђндђ, гљнаџ
була да инде..."

"Ђз-Заџира" китабы тњбђн-
дђгелђрне ќиткерђ: "Яралгыга
ќан љрелгђнче (120 нче кљнгђ
кадђр) йљклелекне љзђргђ ярый-
мы? Монда фикер тљрлелеге
књзђтелђ. Факиџ Гали ибн-Муса
моны мђкруџ булып тора дип
ђйткђн, чљнки мђни књкђй књзђ-
нђккђ элђккђннђн соћ тормыш
башланды дигђн сњз, аныћ хљкеме
- тере булу (хаќ вакытында Мђккђ-
дђ хаќиларга хђрам кош йомыр-
касы кебек)". Бу мђгълњматлар "Ђз-
заџирия" китабында да бар.

Ибн Вђџбан болай дигђн: "Ак-
ланырлык сђбђп (ђни кешенећ яки
туачак баланыћ сђламђтлегенђ
куркыныч) булса - йљклелекне љзњ
рљхсђт ителђ, ђгђр андый сђбђп
булмаса - ул гљнаџлы була, ђмма бу
гљнаџныћ дђрђќђсе кеше њтергђн
кебек њк тњгел".

3. 120 нче кљннђн соћ йљкле-
лекне љзњ хђрам гамђл булып са-
нала.

Аллаџыга яхшырак билгеле.

Мљфти Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН

КУЛЫННАН ГЫНА
ТОТСАМ ЯРЫЙМЫ?

реннђн) тыш, бњтђн бер хатын-
кызныћ да тђненђ тимђде", - дип
ђйтђ.

Гњрвђ (радияллаџу ганџњ)
Гайшђнећ (радияллаџу ганџђ)
тњбђндђге сњзлђрен ќиткерђ:
"Хатын-кызлар "Мњмтђхђнђ (сы-
налучы хатын)" сњрђсендђ
ђйтелгђн сыналу шартларын ка-
бул итеп, бђйгать биргђндђ Ал-
лаџныћ рђсњле (саллђллаџу га-
лђйџи њђ сђллђм) кљчле нотык-
тан соћ: "Мин синећ бђйгатећне
кабул иттем!" - диде. Аллаџ
белђн ант итђм, Аллаџныћ
рђсњле (саллђллаџу галђйџи њђ
сђллђм) бђйгать кабул иткђндђ
бер генђ хатын-кызга да кулы
белђн кагылмады, ул бђйгатьне
телдђн генђ кабул итте" (Бохари.
Китаб ђш-Шњрутъ: 1,2/967,
№2564).

"Шура", №5
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Чын Чын Чын Чын Чын      мљэмингђмљэмингђмљэмингђмљэмингђмљэмингђ
хас сыйфатлархас сыйфатлархас сыйфатлархас сыйфатлархас сыйфатлар

Књндђмлек - Аллаџы тђгал-
ђнећ Њз колларына ирештергђн
бђялђп бетергесез олуг рђх-
мђте. Књндђмлек ул - зирђклек
чагылышы. Књндђмлек ул -
шуны аћлау: џђр кешегђ нинди-
дер сђлђт бирелгђн, ул кеше
андый сыйфатларын бар дљнья
белђн уртаклашырга тиеш, тик
бу вакытта џђркем Аллаџы
яралткан књптљрле кешелђрнећ
берсе генђ булып тора џђм џђр
кешегђ дђ Аллаџы билгеле бер
мљџим роль башкаруны тђкъ-
дир иткђн.

Књндђмлек турында сњз
алып барып, Аллаџы тђгалђ
ђйтђ: "Вђ њзећђ ияргђн мљэ-
миннђргђ рђхмђт канатыћны
ќђй (аларга карата миџербанлы
бул)" ("Шњгђрањ (Шагыйрьлђр)"
сњрђсе, 215 нче аять).

Аллаџы безнећ барыбызга
да књндђм булырга хљкем кыл-
ган. Ата-аналарга карата
књндђм булу турында Коръђндђ
ђйтелгђн: "Вђ аларга шђфкать
итеп, рђхим канатларыћны
ќђйгел! Вђ ђйт: "Ий Раббым,
алар мине кечкенђ чагымда
мђрхђмђт белђн њстергђн ке-
бек Син дђ аларга дљньяда џђм
ахирђттђ шђфкать кыйл" ("Бђни
Исраил (Ягъкуп балалары)"
сњрђсе, 24 нче аять). Аллаџы-
ныћ рђсњле (аћа Аллаџыныћ
салаваты вђ сђламе ирешсђ
иде) ђйткђн: "Чынлап та, Ал-
лаџы мића шундый эчтђлекле
вахи ићдерде: сезгђ књндђмлек
књрсђтергђ кирђк, беркем дђ
икенче берђњ каршында мак-
танмасын џђм дђ икенче берђ-
њне ќђберлђмђсен".

15НЂСЫЙХЂНЂСЫЙХЂНЂСЫЙХЂНЂСЫЙХЂНЂСЫЙХЂТТТТТ

Безнећ заманда ялган сђлђ-
фитлђр сектасы мђзџђблђргђ су-
кырларча иярњдђн баш тартыр-
га љнди, моныћ урынына алар
"ышанычлы хђдислђргђ" тая-
нырга чакыралар џђм моны ата-
бабалардан килгђн ышанычлы
ысул итеп књрсђтђлђр.

Тњбђндђ Ислам диненећ бе-
ренче 3 гасырындагы бљек га-
лимнђрдђн цитаталар китерђ-
без. Алар хђдиснећ кулланылуы
љчен аныћ ышанычлылыгына
дђлил булу гына ќитмђвен ачык
ђйтђлђр.

Мљхђммђд ђш-Шайбани,
рђџимахуллаџ, болай дигђн:
"Хђдисне фикыџтан башка кулла-
нып булмый, џђм хђдискђ таян-
мыйча гына фикыџ та була ал-
мый".

Имам Ђхмђд  болай дигђн:
"Диндђ тђкълидкђ урын юк дию-
челђр Аллаџы тђгалђ џђм аныћ
Пђйгамбђре каршында фасикъ-
лар, чљнки аларныћ сњзлђре

 МЂЧЕТТЂ ЊЗ-ЊЗЕЋНЕ
ТОТУ КАГЫЙДЂЛЂРЕ
Фђкыйџ Ђбњ Лђес Ђс-Сђмђрканди (Аллаџы тђгалђ ан-

нан разый булсын) њзенећ "Тђнбиџел-Гафилин" китабын-
да мђчеткђ карата унбиш тљрле хљрмђткђ лаек гамђл бар
дип искђртђ:

1) мђчеткђ кергђч, анда утырып торган, дђрес алмаган яки зикер
ђйтњ белђн  шљгыльлђнмђгђн кешелђргђ сђлам бирергђ кирђк. Ђгђр
мђчеттђ беркем дђ булмаса яки анда булган кешелђр намаз укыса,
"Ђс-сђламњ галђйнђ мир-Раббинђ њђ галђ гыйбадиЛлђхис-Салихин"
(Тђрќемђсе: "Раббыбыз исеменнђн џђммђбезгђ џђм Аллаџныћ бар
тђкъва колларына иминлек булсын") дип ђйтелђ;

2) кереп утырганчы ике рђкђгать "Тђхиятел-Мђсќид" намазы
(мђчетне сђламлђњ намазы) укырга кирђк;

3 ) мђчеттђ сату-алу белђн шљгыльлђнмђскђ, тиќарђт (сђњдђ) эш-
лђре алып бармаска;

4) ђгђр њзећ белђн корал булса, аны чыгармаска;
5) югалткан ђйберне эзлђмђскђ;
6) Аллаџка зикер ђйтњдђн тыш, тавышыћны књтђреп сљйлђшмђскђ;
7) мђчеттђ дљнья хђллђрен сљйлђмђскђ;
8) утырган кешелђр љстеннђн атлап чыкмаска;
9) урын љчен бђхђслђшмђскђ;
10) намаз укыганда њзећ белђн бер рђттђ торганнарны кысрык-

ламаска;
11) намаз укучылар алдыннан њтеп йљрмђскђ;
12) тљкерегећне чђчмђскђ;
13) бармак шартлатып яисђ шакылдап утырмаска;
14) кечкенђ балалар џђм акылга зђгыйфь кешелђр намаз уку урын-

нарына йомышларын њтђп куйса, аны чистартырга;
15) Аллаџы тђгалђгђ књбрђк зикер ђйтергђ.

"Ђл-Гарђиб" китабында да шундый ук мђгълњматлар ки-
терелђ.

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН

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

Аныћ икенче бер хђди-
сендђ болай диелђ: "Аллаџы
ризалыгы љчен књндђмлек
књрсђткђн телђсђ кайсы кеше-
нећ Кодрђтле џђм Бљек Аллаџы
Њз каршында дђрђќђсен
књтђрер".

Књндђмлек књрсђтњнећ иде-
аль њрнђге - сљекле пђйгам-
бђребез (аћа Аллаџыныћ салава-
ты вђ сђламе ирешсђ иде). Чын-
лап та, ђгђр аныћ тормышына
карасак, ул кем белђн генђ ара-
лашса да, кем белђн генђ эш исђ
дђ, џђрвакыт књндђмлек књрсђтђ
торган булган.

Књндђмлек - Аллаџы тђгал-
ђнећ аныћ турында бар
сљйлђнгђннђрдђн дђ чиксез
зур, кеше гакылы ирешмђслек
дђрђќђдђ булуын аћлау ул.
Књндђм кеше сирђк бер камил-
лек белђн бљек эшлђр башкару-
га сђлђтле, чљнки аны њз
мђнфђгатьлђре яки репутация-
се кебек вак-тљяк мђсьђлђлђр
борчый алмый.

Бу тормышта безнећ баш-
ка тљшкђн бар ђйберлђр дђ -
шатлыклар да, кайгы-борчулар
да - безне сынау љчен ќибђ-
релђ. Шулай итеп, без бу фани
дљньяда имтихан тотабыз. Мон-
дый очракларда Аллаџыга
мљрђќђгать итђргђ, Аныћ риза-
лыгын алу турында уйларга;
шатлык килгђн чакларда - Раб-
быбызга шљкер итђргђ, кайгы-
хђсрђт килгђн чакларда - Аннан
кљч џђм ярдђм сорарга,
књндђмлек књрсђтергђ кирђк.

Аллаџыга ялвару, Аныћ кар-
шында књндђмлек књрсђтњ - ић
бђрђкђтле эшлђрнећ берсе. Бу
ике ђйбер џђм сынауларны лаек-
лы њтеп чыга белњ - динне дљрес
тоту билгесе булып тора. Чљнки
динне дљрес итеп тота белњ -  Ал-
лаџыга гыйбадђт кылуны, Аћа
сыгынуны, Аннан башка бер-
кемгђ дђ гыйбадђт џђм дога кыл-
мауны (гыйбадђт кылу догасымы,
ђллђ инде Аллаџыга ялварып
дога кылумы) аћлата.

МЂЗЏЂБЛЂРГЂ ИЯРЊ – СЂЛЂФЛЂР ЮЛЫ
Сљннђтнећ, сахабђлђр џђм таби-
гыйннар мирасыныћ юкка чыгу-
ына, Сљннђтнећ џђм белемнећ
бушап калуына, џђр кешенећ њз
фикере булуына, яћалыклар џђм
фикерлђрдђ аермалыклар ки-
леп чыгуга китерђ. Ђ мђзџђблђр
џђм мин искђ алган фикерлђр -
барысы да Ђџле сљннђт вђл-
ќђмђгать, безгђ белемне ќит-
кергђн хђдис кешелђреннђн.
Без алардан хђдисне алып,
Сљннђтне љйрђндек. Алар -
имамнар џђм ышанычка, алар
артыннан иярњгђ џђм алар фике-
ренђ таянуга лаек кешелђр.
Алар бидгать кертњ яклы булма-
ганнар. Алар безгђ кадђр
яшђгђннђр, аларга иярергђ џђм
алардан љйрђнергђ кирђк. Ђ
тђњфикъ Аллаџы тђгалђдђн".

Шулай итеп, бљек имам
диндђ тђкълидне кире кагарга
ярамавы џђм џђр кеше, љммђт
фђкыйџлары мирасына игъти-
бар бирмичђ, хђдислђрне џђм

Сљннђтне њзенчђ аћлый ала, дип
ђйтергђ ярамавы турында ђйтђ.
Бу ялгыш фикер, чљнки ул белем-
не бетерђ.

Шулай ук имам Ђхмђд бо-
лай дигђн: "Кеше алдында
Пђйгамбђр, сахабђлђр џђм таби-
гыйннар сњзлђре язылган китап
булса, аћа њзе телђгђн џђм њзе
сайлаганга иярергђ ярамый. Ул
бу хђдис турында белем кешел-
ђреннђн сорарга тиеш - бу
хђдискђ ышанырга буламы ђллђ
юкмы, шуннан соћ гына аныћ
иярње дљрес булачак".

 Ђл-хафиз Ђбел-Хђсђн ђл-
Маймуни тапшыра: "Бервакыт
имам Ђхмђд мића болай диде:
"И, Ђбел-Хђсђн, имамыћ булма-
ган сорау буенча фикерећне
ђйтњдђн тыел".

Имам ђз-Захаби тњбђндђге
сњзлђргђ "Сияр"дђ тђфсир бирђ:
"Хђдискђ иярњ Ђбњ Хђнифђ яки
Шђфигый фикеренђ иярњгђ ка-
раганда яхшырак": "Бу яхшы фи-

кер, лђкин бу хђдис буенча имам
Ђбњ Хђнифђ џђм Шђфигыйга тић
имамнар фикерлђрен ђйтергђ
тиеш. Мђсђлђн: Малик, Суфиян,
Лђес. Шулай ук хђдис ышанычлы
џђм эчке кимчелеклђрдђн азат
булырга тиеш. Имам Ђбњ Хђнифђ
џђм Шђфигый таянган хђдисне
кире кагучы хђдис булырга тиеш
тњгел. Ђ имамнар фикеренђ игъ-
тибар итмичђ ышанычлы хђдис-
не кулланырга рљхсђт ителми".

Ибне Рђќђб ђл-Хђнбђли
болай дигђн: "Ђџле-хђдис имам-
нары џђм факихлары сахабђлђр
џђм алардан соћ булган ке-
шелђр кулланган ышанычлы
хђдислђргђ генђ таяналар. Ђгђр
дђ сђлђфилђр ниндидер
хђдискђ иярмђскђ дигђн фи-
кергђ килгђннђр икђн, бу
хђдискђ, ул ышанычлы булса да,
иярергђ ярамый.  Чљнки алар
аны кулланудан туктаганнар
икђн, димђк, аларныћ моћа
сђбђплђре булган. Гомђр ибне

Габдел-Газиз болай дигђн: "Сезгђ
кадђр булганга туры килгђн фи-
кергђ таяныгыз. Алар сездђн
књбрђк белгђннђр".

Шулай ук Ибне Рђќђб болай
дигђн: "Безнећ заманда Шђфи-
гый, Ђхмђд, Исхак џђм башка
сђлђф-имамнарныћ фикерлђре
билгеле булган, џђм кешелђр
алардан соћ килгђннђрдђн сак-
ланырга тиеш, чљнки алардан со-
ћгылар њзлђрен Сљннђт дип
исђплђгђннђр, ђ чынлыкта исђ,
имамнар фикереннђн ерак китњ-
лђре сђбђпле, Сљннђткђ каршы
килгђннђр. Алар имамнар
ђйтмђгђн фикерлђрне ђйт-
кђннђр џђм имамнар таянмаган
хђдислђргђ таянганнар".

Бу сњзлђр соћгы ике галим
сњзлђре булса да, аларда бик књп
файда бар џђм алар бу љлкђдђ
сђлђф-имамнар фикеренђ тулы-
сынча туры килђлђр.

     Рђшид ИСАЕВ
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График буенча бу санга 26 нчы декабрь кљнне 18.00 сђгатьтђ кул куелырга тиеш иде.
Кул куелды: 18.00 сђгатьтђ.

Гамђлгђ књючы: Њзђклђшкђн дини оешма - Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђзарђте
                                       (420111, Татарстан Республикасы, Казан шђџђре, Лобачевский урамы, 6/27).
Нђшир: "Хузур" нђшрият йорты (420111, Татарстан Республикасы, Казан шђџђре, Лобачевский урамы, 10в)

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

Язылу индексы: 16046
Татарстанныћ џђр почта бњлегендђ
язылырга мљмкин

ТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂНТЉРЛЕСЕННЂН

Нђшрият йорты бастырып чы-
гарган "Что такое ислам" дигђн бро-
шюрада исламныћ биш баганасы -
шђџадђт, намаз, ураза, зђкят, хаќ
џђм аларны њтђњ кагыйдђлђре ту-
рында кыскача аћлатма бирелгђн.
Ђлеге брошюра  "Просто о важном"
сериясеннђн беренче карлыгач,
алга таба чыгачак брошюраларда да
нђшрият йорты ислам нигезлђренђ
кагылышлы байтак мђсьђлђлђргђ
аћлатмалар бирергђ ќыена.

Телђчедђге ятим инвалид балалар  йортына ярдђм кирђк. Искђртеп њтђбез,
22 ноябрьдђн  ятимнђр йортына балалар урнаша башлады. Биредђ тђрбиялђнњ-
че сабыйлар ђти-ђнилђре тарафыннан ташланган. Араларында сукырлар, даун
џђм ДЦП диагнозы куелган балалар бар.

Бњгенге кљндђ аларга шђхси гигиена ђйберлђре кирђк. Финанс ярдђме књрсђтергђ
телђгђн џђр кеше 7715 номерына "Нур" сњзе белђн СМС-хђбђр ќибђрђ ала.

Барлык кирђк-яракларны Казанныћ
Ярдђм мђчетенђ дђ китерергђ мљмкин.

Телђчедђге ятим инвалид балалар йортына ярдђм кирђк

ГЫЙНВАР АЕНА КАЗАНДА
НАМАЗ ВАКЫТЛАРЫ

3 нче гыйнвар (шимбђ) - Мђњлид бђйрђме.
21 нче гыйнвар (чђршђмбе) - рабигылахыр аеныћ
                                                                    беренче кљне.
20 нче февраль (ќомга) - ќљмадиђлђњвђл аеныћ
                                                          беренче кљне.
21 нче март (шимбђ) - ќљмадиђлахыр аеныћ беренче кљне.
20 нче апрель (дњшђмбе) - рђќђп аеныћ беренче кљне.
23 нче апрель (пђнќешђмбе) - Рђгаиб кичђсе.
24 нче апрель (ќомга) - Рђгаиб кичђсе кљне.
15 нче май (ќомга) - Мигъраќ кичђсе.
16 нчы май (шимбђ) - Мигъраќ кичђсе кљне.
19 нчы май (сишђмбе) - шђгъбан аеныћ беренче кљне.
1 нче июнь (дњшђмбе) - Бђрађт кичђсе.
2 нче июнь (сишђмбе) - Бђрађт кичђсе кљне.
17 нче июнь (чђршђмбе) - рамазан аеныћ беренче кљне.
12 нче июль (якшђмбе) - Кадер кичђсе.
16 нчы июль (пђнќешђмбе) - рамазан аеныћ соћгы кљне.
17 нче июль (ќомга) - Ураза бђйрђме
                                                   (шђњвђл аеныћ беренче кљне).
16 нчы август (якшђмбе) - зљлкагдђ аеныћ беренче кљне.
14 нче сентябрь (дњшђмбе) - зљлхиќќђ аеныћ беренче кљне.
22 нче сентябрь (сишђмбе) - Гарђфђ кљне.
23 нче сентябрь (чђршђмбе) - Корбан бђйрђме.
14 нче октябрь (чђршђмбе) - мљхђррђм аеныћ беренче кљне
                                                                   (џиќри исђп белђн яћа ел
                                                                   башлану).
23 нче октябрь (ќомга) - Гашњрђ кљне.
13 нче ноябрь (ќомга) - сафђр аеныћ беренче кљне.
12 нче декабрь (шимбђ) - рабигылђњвђл аеныћ беренче кљне.
22 нче декабрь (сишђмбе) - Мђњлид кичђсе.
23 нче декабрь (чђршђмбе) - Мђњлид бђйрђме.

2015 ЕЛДА МЉСЕЛМАН
БЂЙРЂМНЂРЕ

ЏЂМ ИСТЂЛЕКЛЕ КЉННЂР

"Хузур" нђшрият йорты нђшер иткђн "Тђџарђт џђм намаз" китабы
"Зур Казан" типографиясендђ басылган.

ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕНДЂ ТАТАР ТЕЛЕ КУРСЫ БАРА
Татарстан Республикасы

мљселманнары Диния нђзарђ-
тенећ татар ќђмђгатьчелеге
белђн эшлђњ бњлеге "Зђкят"
фонды белђн берлектђ нђзарђт
бинасында (3 нче катта) џђр ат-
наныћ ќомга кљннђрендђ
16.00 сђгатьтђ татар теленђ
љйрђтњ курсын уздыра.  Казан

шђџђренећ мђчетлђрендђ эш-
лђњче хезмђткђрлђрне џђм шу-
лай ук татар телен љйрђнергђ
телђгђн барлык кардђшлђрне
дђ кљтеп калабыз. Дђреслђрне
Идел буе Федераль универси-
тетыныћ татар филологиясе ис-
титуты укытучысы Фирњзђ
Рђмзил кызы алып бара, уку

тђмамлангач сертификат  бирњ
каралган. Телђге булган ке-
шелђргђ намаз укырга љйрђнњ
мљмкинчелеге дђ бар.

Курсларга язылу
љчен 8 (927) 413-82-44 те-
лефонына шалтыратырга
кирђк. Сезне кљтеп кала-
быз! Рђхим итегез!

Намаз - исламныћ икенче
љркене, баганасы. Намаз - мљсел-
манныћ бу тормышта Аллаџы
биргђн барлык нигъмђтлђр љчен
Аћа илтифатын, хљрмђтен књрсђт-
кђн гамђле. Намаз - Раббыбыз
белђн элемтђ булдыручы бер чыл-
быр кебек. Коръђни-Кђримдђ: "Ђй,
иман китергђннђр, намаз укыгыз
џђм садака бирегез",- дип Аллаџы
тђгалђ иман китергђн кешелђргђ
мљрђќђгать итђ. "Хузур" нђшрият

йортында дљнья књргђн "Тђџарђт
џђм намаз" китабы менђ шушы олуг
гыйбадђтне башкаруныћ ђџђмия-
тен, тђртибен аћлата. Шулай ук ки-
тапта намаз гыйбадђтенећ бер
шарты булган тђџарђткђ дђ олы
ђџђмият бирелђ. "Тђџарђт џђм на-
маз" китабы имамнарга, мљђзин-
нђргђ, мђчет каршындагы башлан-
гыч мђдрђсђ мљгаллимнђренђ џђм
шулай ук кић катлау укучыларга
тђкъдим ителђ.

Нђшрият йорты њз укучыла-
рын тагын бер яћа басма - мђшџњр
татар ислам дине тђгълиматчысы
Ризаэддин Фђхреддиннећ "Мљ-
хђммђд саллђллаџу галђйџи вђ
сђллђм" китабы белђн сљендерде.
Ђлеге басмада Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи вђ сђллђм тормы-
шында булган ђџђмиятле вакыйга-
лар, аныћ хатыннары џђм балала-
ры турында бђян ителгђн.

Китап кић катлам укучыларга,
шулай ук татар тђгълиматчылары
мирасы белђн кызыксынучыларга
адреслана.

"Мљхђммђд" китабы 1909 елда
Оренбургта нђшер ителгђн. Автор бу

китапны нђшрият ачылу ућаеннан
1908 елда "Вакыт" нђшрияты хуќа-
лары Рђмиевлђргђ бњлђк итђ. Шулай
итеп, китап нђшрият бастырган бе-
ренче басма булып тора. Китапныћ
кереш љлешендђ автор њз хезмђтен
кљндђлек тормышта куллану  љчен
кирђкле тарихи очерк дип атый. Џђр
мљселманныћ Пђйгамбђребез сал-
лђллаџу галђйџи њђ сђллђм биогра-
фиясен џђм љйрђтњлђрен белергђ
тиешлеге турында ђйтђ.

Иске татар имлясындагы ђсђр-
нећ татарчага књчермђсен џђр рус
теленђ тђрќемђсен ТР МДНнећ уку-
укыту бњлеге ќитђкчесе Айдар Кари-
буллин ђзерлђде.
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