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телен дђ ярату

Чын књћелдђн барыгызны да якынлашып килњче
Ураза гаете белђн котлыйм!

Ураза гаете - дљньяныћ тљрле почмакларында яшђњче миллионла-
ган мљселманнар љчен ић бљек џђм ђџђмиятле бђйрђмнђрнећ берсе.
Књплђребез љчен Рамазан ае гыйбадђт кылу, мђћгелек турында ќитди
уйлану, њз асылыбызга кайту, ягъни рухи чистарыну ае булды. Ђлеге
изге айда ислам диненећ яћа яклары белђн таныштык, тљннђр буе йок-
ламыйча гыйбадђт кылуыбыз белђн Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђгђ та-
гын да якыная алдык. Бу ай књћеллђребезне иман нуры белђн бизђде.
Аллаџы Тђгалђ каршындагы изге бурычыбызны њтђп, рухи канђгать-
лелеккђ ирешђ алдык.

Ђлеге айныћ бљтен хикмђте дђ шунда - Рамазан ахырында њзебезне
яћа туган сабыйдай хис итђбез, рух џђм тђн сђламђтлегенђ ирешђбез.
Ураза бђйрђме, шатлык символы кебек булганга, без аны џђр ел књтђрен-
ке кђеф, сљенеч белђн каршы алабыз. Бу елда да Аллаџы Тђгалђгђ рухи
ныклыгыбызны књрсђтђ алдык, шућа да шљкер кылыйк. Хђзер без њзе-
безнећ кљчебезгђ генђ тњгел, мљселман љммђтенећ ни дђрђќђдђ кљчле, нык
икђнлегенђ дђ инандык.

Ђлеге бђйрђм кљне эчкерсез елмаюларыгыз, игелекле гамђллђрегез
белђн тулсын.  Рамазан аенда књрсђткђн сабырлык, мђрхђмђтлелек,
шђфкатьлелек кебек сыйфатларыбыз башка айларда да дђвам итсђ иде.
Аллаџы Тђгалђ безгђ кљч-куђт биреп, халкыбызга, динебезгђ, ватаны-
бызга хезмђт итђргђ язса иде.

Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ тоткан уразаларыгызны, кылган гамђл-
гыйбадђтлђребезне кабул итсен, њзенећ рђхим-шђфкатеннђн ташлама-
сын. Нђфесебездђн љстен булып, акылыбыз кушканча яхшы гамђллђр
генђ кылып, килђчђк Рамазан аен да исђнлек-саулыкта каршы алырга
насыйп итсђ иде! Ђмин!

Њзђклђшкђн дини оешма - Татарстан Республикасы
мљселманнары  Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

И Рамазан
Њтеп кердећ дђ син йљрђклђргђ,
Китеп барасыћ да тњгелме?
Юк ќиџанда синдђй оста табиб,
Пакьлђндергђн тђнне, књћелне.

И Рамазан! Синдђй мљгаллимгђ
Юлыкмадым џичбер мђктђптђ.
Сића керсђ, хђтта наркоман да
Књнђ икђн ђхлак-ђдђпкђ.

Њрнђк алып, синећ ысуллардан
Файдаланса башка мђктђплђр,
Булыр иде балаларда тђњфыйк,
Кимер иде хђвеф-хђтђрлђр.

И Рамазан! Китсђћ дђ син Ќирдђн,
Књћеллђрдђн џич тђ китмђссећ.
Нурыћ яктысында каршылыйбыз
Гает кљннђребез иртђсен.

Синдђ сафландырган калеблђрне
Сафландырсак иде хаќда да.
Хушлашабыз, кавышуны сорап,
Љметебез, фђкать, Раббыда.

Бђйрђмнђребез булсын мљбарђк,
Килер кљннђребез хђерле.
Кабул кылып безнећ уразаны,
Итсђ иде Аллаџ ќђннђтле.

Рђисђ ФЂЙЗУЛЛИНА.
Тњбђн Кама районы

Кадер кичђсе -
олуг нигъмђт ул

Без, Ђлџђмдњлиллђџ, Рама-
зан-шђриф аен тљгђллђп ки-
лђбез. Бу айныћ соћгы ун
кљне ић кадерле кљннђр џђм
ић мљбарђк тљннђрдђн хи-
саплана .  Џђрберебез  дђ
шуныћ кадерен белеп, тиеш-
ле рђвештђ њткђрергђ Аллаџ
Раббым насыйп ђйлђсђ иде.

Кем белђ, без килђсе Рамазанны
ђллђ књрђ алабыз, ђллђ юк. Шућа књрђ
бњгенге Рамазанныћ форсатын бушка
њткђрђ књрмђгез. Бигрђк тђ менђ хђзер,
Кадер кичђсе якынайган кљннђрдђ. Ал-
лаџы Сљбханђ вђ Тђгалђ бу тљн турын-
да Коръђни-Кђримдђ "Кадер" дигђн бер
сњрђ ићдергђн. Аллаџы Тђгалђ ђйтђ:
"Иннђђ ђћзђлнђџњ фи лђйлђтил Кадр".
("Чынлыкта, без (Коръђнне) Кадер ки-
чђсендђ ићдердек"). Ягъни Рђсњлебезгђ
(с.г.в.) нђкъ кырык яшь тулгач, Нур та-
вында Рамазанныћ 27 нче кичендђ, Ал-
лаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримнећ берен-
че биш аятен Рђсњлебезгђ (с.г.в.) ићде-
реп, ул (с.г.в.) бу кичђдђ Пђйгамбђр бул-
ды. Шуннан соћ дђвам итеп, Аллаџы
Тђгалђ ђйтђ: "Вђ мђ ђдракђ мђ лђйлђтњль
Кадр". ("Белђсећме, нинди кичђ соћ ул
Кадер кичђсе?") "Лђйлђтњл Кадери хай-
рум мин ђлфи шђџр". ("Ул, Кадер кичђ-
се, мећ айдан да хђерлерђк"). Ђгђр дђ
тљптђн уйлап карасак, мећ дигђн "ђлф"
сњзе - хђзерге џђм исламга кадђр бул-
ган гарђп телендђ дђ тљгђл мећне аћлат-
мый. Аныћ тљп мђгънђсе књплек санын
белдерњ. (Мисал љчен, мљселман дљнья-

сындагы "Мећ дђ бер кичђ" ђкиятен ки-
терергђ мљмкин, аны да гел, буыннан-
буынга, чиксез сљйлђп була.) Мећ ай -
83 ел да дњрт айга туры килђ. Ђмма
лђкин Кадер кичђсе, 83 ел гына да тњгел,
мећђрлђгђн еллар гына да тњгел, хисап-

сыз дђрђќђдђ ка-
дерде. Коръђни-
Кђрим ићгђн
кичђ бу! Гайсђ
пђй г амбђрдђн
соћ 600 ел њткђч,
Аллаџы Тђгалђ
тагын бер кита-
бын - Коръђнне
ќибђрђ. Шушы
600 елда кешелђр
адашып, сата-
шып, гљнаџларга
батып беткђннђр.

Алар њзлђре-
нећ кешелеклелек
дђрђќђсен югалта
тљшкђннђр иде.
Шуннан соћ ка-
раћгылыктан нур-

га алып чыгучы, адђм балаларыныћ
ђшђкелеклђреннђн, ђдђпсезлеклђреннђн
ђхлаклылыкка, кешелеклелек дђрђќђ-
сенђ књтђрњче Коръђн китабы ићде.
Коръђни-Кђримдђ килгђн аятьлђрнећ
хикмђтен мећ елдан соћ гына ача баш-

ладылар. Кечкенђ генђ мисал. XVII га-
сырга кадђр галимнђр, фђлсђфђчелђр,
шул ук Аристотель, Птолемей, Франс-
лар Кояш та, Ќир дђ йљрми, бер урында
тора дип ђйттелђр. Бу XVII гасыр ба-
шында гына билгеле булды. Ђ Коръђни-
Кђрим VII гасырда ук: "Кояш њзенећ
юлы белђн бер вакытына кадђр йљри,
шул вакыты узгач, Кояш сњнђ. Кояш
кына тњгел, Ќир дђ, башка планеталар
да њзлђренећ юлларында орбита булып
йљзђлђр", - ди. (Бу Кадер кичђсендђ
ићгђн китапта шулай.) Мећ ай гына да
тњгел, мећ ел узгач ачтылар моны га-
лимнђр. Инде Коръђни-Кђримдђ
ђйтелгђн космос белђн генђ дђ тњгел, ке-
шелек дљньясы, гаилђдђге ир белђн ха-
тын арасында булган мљнђсђбђт, бала-
лар белђн ата-ана арасында булган
мљнђсђбђт, ќђмгыятьтђге булган икъти-
сад, сђясђт, дђвалану чаралары, ђдђп-
ђхлак нормалары турында сљйлђсђк,
сњзлђр џичкайчан бетђчђк тњгел. Имам-
нар, галимнђр мећ еллардан бирле
вђгазьлђр сљйлилђр џђм барыбер Коръ-
ђннећ хикмђтен ачып бетерђ алмыйлар.
Лђкин адђм балалары, барыбер, књп ва-
кытта Кадер кичђсенећ кадерен аћла-
мыйлар.

Ђмма шуны ђйтђсем килђ: кайбер
риваятьлђрдђ бар ки, Сљлђйман пђй-
гамбђр Ќир йљзендђ 500 ай хљкем иткђн
(ягъни, 41 ел), Зљлкарнђйн (ул мђгъриб
белђн мђшрикъка сђяхђт иткђн кеше) 500
ай хљкем иткђн; Сљлђйман белђн Зљлкар-
нђйннећ патшалыгы - 91 ай.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Казанда милли
киемнђрнећ ха-

лыкара конкурсы њтђ
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Казанда милли
киемнђрнећ ха-

лыкара конкурсы њтђ
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Кадер кичђсе -
олуг нигъмђт ул

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Бер кичтђ иман белђн, дога
белђн, истигъфар белђн њткђр-
гђн бер мескен яисђ ђби-бабай-
лар Аллаџы Тђгалђ Сљлђйман
белђн Зљлкарнђйннећ патшалы-
гы вакыты ђќер-савабын да
бирђ. Сљлђйман (г.в.) никадђр
идарђ иткђн, нихђтле изгелек
кылган. Аллаџы Тђгалђ бер
кичтђ шуларныћ савабы кадђр
безгђ савап бирђ ала. Сљлђйман
(г.в.) вакытында да яћгыр яума-
ган. Яћгыр яумагач Сљлђйман
(г.в.) њзенећ кавеме белђн:
"Ђйдђгез, чыгыйк, истиска на-
мазы укыйк", - дип халыкны
алып чыккан. Кырга чыксалар,
Сљлђйман (г.в.) белђн бергђ уты-
рып, кырмыска да, кулларын
љскђ књтђреп, дога кыла икђн:
"Йа, Раббым, без дђ синећ кол-
ларыћ. Безгђ бик авыр, безгђ бер
тамчы суыћны гына ићдер
инде", - дип, кырмыска аныћ
артына ятып, ђйткђн: "Кайта-
быз. Сезнећ љчен дога кылды-
лар инде". Хђтта кошлар да,
хайваннар да дога кыла.
Мљхђммђд (с.г.в.) бер хђдис-
шђрифендђ: "Адђм балалары-
ныћ гљнаџлары шуныћ кадђр
књбђйгђн, ђгђр дђ бљќђклђр,
кошлар џђм изге юлда йљргђн
картлар булмаса, Аллаџы
Тђгалђ бер тамчы да яћгыр
яудырмас иде", - ди. Бу кичђне
дљрес њткђрсђк, Сљлђйман
белђн Зљлкарнђйннећ - икесе-
нећ патшалыгыннан да хђер-
лерђк ђќер алачакбыз. Ђмма
лђкин белегез: шайтан бу тљндђ
адђм балаларына џђм мљсел-
маннарга бер зыян китерђ ал-
мый торган булачак. Бђни Исра-
ил кавемендђ дњрт кеше - Ђюб
пђйгамбђр, Зђкђрия, Яхъя џђм
тагын бер изге зат - дњрт кеше
барысы бергђ сиксђнешђр ел
бер гљнаџ кылмыйча яшђгђн-
нђр. Кыямђт кљне кавеменећ
мондый гыйбадђтлђрне кылыр-
га, мондый изгелеккђ ирешергђ
безнећ вакытыбыз ќитђрме дип
сораганда, Аллаџы Тђгалђ
шушы сњрђне ићдерде. Ђгђр дђ
шушы кичђдђ чын ихлас књћел,
ният белђн, Аллаџыга ялварып-
сорап, кичђбезне њткђрсђк,

Ђюб, Зђкђрия, Яхъя пђйгамбђр-
лђрнећ изгелегеннђн дђ артты-
рып алачакбыз. Бу акылга сыя
алмый торган ђйбер тњгел.
Моны аћлатып булмый.

Шућа књрђ шушы кичђдђ
безнећ язмышларыбыз да кара-
ла. "Кадер" - "тђкъдир" дигђн
сњз. Бу тљндђ безнећ язмышла-
рыбызны Аллаџы Тђгалђ карый
џђм ђмер кыла: безнећ гомере-
безне я озынайта, я кыскарта,
ризыгыбызны яки кићђйтђ, яки
тарайта. Адђм баласыныћ кале-
бенђ, аныћ догасына караячак
ул. Шућа књрђ бу кичђдђ Аллаџ-
ныћ олуг рђхмђтенђ ия булырга
мљмкин. Шуннан соћ Аллаџы
Тђгалђ ђйтђ: "Тђнђззђлњл
мђлђикђтњ вђр-руху фиихђ би-
изни". ("Бу кичтђ фђрештђлђр
ќиргђ тљшђ"). Хђтта Ќђбраил,
Микаил, Исрафил фђрештђлђре
ќир йљзенђ тљшђ. "Раббиџим
мић књлли ђмр". ("Алар Аллаџы
Тђгалђнећ рљхсђте белђн ќиргђ
тљшђлђр"). Риваятьлђрдђ
ђйтелђ, фђрештђлђр ќир йљзенђ
шулкадђр књп тљшђрлђр, берсе-
берсенђ урын табу аларга авыр
булыр. Бљтен ќир йљзе тулыр.
Аларныћ максатлары нинди?
"Сђлђмњн џия хђттђ мђтлђгиль-
фђќрь". ("Иртђнге таћга кадђр
сђламне таратып (ягъни тыныч-
лыкны таратып)").

Џђрбер мљселман янына ки-
леп, фђрештђлђр ђйтђ: "Сића
Аллаџныћ сђламе булсын".
Ђгђр дђ сез дога кылып утыра-
сыз икђн, сез дога кылган саен,
Ќир йљзендђге фђрештђлђр -
Ќђбраил, Микаил, Исрафиллђр
сезнећ догага "Ђмин" дип тора-
чаклар. Бер минут кыласыћ
икђн, бер минут кылалар синећ
белђн. Аннан соћ икенче тараф-
ка китђлђр. Ике минут кылсаћ,
ике минутка килђлђр. Таћ аткан-

чыга кадђр Ќир йљзендђге
бљтен мљселманнарныћ догасы-
на барча фђрештђлђр "Ђмин"
дип тора. Мондый мђќлес
дљньяда юк. Нђрсђ сорасаћ,
"Ђмин" дип, сића Аллаџныћ
сђламе булсын, Аллаџы Тђгалђ
сине гафу итсен дип, бљтен
фђрештђлђр мљселман кеше-
сенђ ђйтђлђр: "Бу мљселман ке-
шесен гафу ит, я Раббым, моны
рђхимлегећ астына ал". Ђмма
лђкин адђм баласыныћ бер ким-
челеге бар - ул нђфес. Менђ бу
кичђдђ безнећ  нђфесебез ић зур
дошманыбыз булачак.

"Сђлђмњн џия" дигђн
сњзнећ тђрќемђсе - мљселман
кешесенђ бер шайтан да вђсвђсђ
кыла алмаячак. Белегез: Кадер
кичђсендђ, сез, шайтан булмау
сђбђпле, њзегезгђ њзегез анализ
ясаячаксыз. Бу кичђдђ башы-
гызга нинди генђ бозык фи-
керлђр керсђ дђ, ул сезнећ фи-
керегез. Бу сезнећ кимчелеге-
гез. Шайтанныћ Кадер кичђ-
сендђ катнашы юк. Ђгђр дђ син:
"Доганы озак кыла алмыйм,
"Мин лучше футбол карыйм", -
дип ђйтђсећ яисђ ятып йоклый-
сыћ икђн, димђк, син њзећ шун-
дый. Дингђ булган мљнђсђбђте-
гезне Кадер кичђсендђ белђчђк-
сез. Џђм икенче кљнне иртђ
белђн торгач, њзегезгђ њзегез
анализ ясагыз - дингђ карашы-
гыз нинди? Њзегезнећ нинди
мљселман икђнлегегезне шун-
нан белђсез.

Шућа књрђ Кадер кичђ-
сендђ Аллаџы Тђгалђ тђкъдир-
не билгели. Сезнећ нинди икђ-
нлегегез, йљзегез ачыктан-ачык
књренђ. Менђ шушы тљндђ,
ќђмђгать, Аллаџы Тђгалђ адђм
баласыныћ бљтен гљнаџларын
кичерђ. Аллаџы Тђгалђ ђйтђ:
"Ихлас књћелдђн тђњбђ кылып,

иманын яћарткан кеше, шун-
нан соћ изге гамђллђрен арт-
тырган кешелђрнећ шушы Ка-
дер кичђсенђ кадђр кылган
гљнаџлары сљртелми". Ђ ниш-
ли? Изге гамђлгђ ђйлђндерелђ.
Бљтен гљнаџ изге булып языла.
Бу Кадер кичђсендђ мљселман-
нарга Аллаџы Тђгалђнећ
бњлђге була. Ђгђр дђ ихлас
књћелдђн тђњбђ итеп, њзебезнећ
тормышыбызны хђерле юлда
њткђрергђ дигђн максат куйсак,
Ул эшлђнгђн  гљнаџларыбызны
изгелеклђр дип билгелђр.  Џђм
дђ, ќђмђгать, безнећ тагын бер
кимчелегебез бар, Аллаџы
Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ ђйтђ:
"Кемнђр минем Раббым  -
Аллаџ  дип ђйтђ икђн, ђйткђн
сњзлђрен њтђсен". Ягъни, ина-
ну белђн бергђ, гыйбадђт тђ
кирђк. Менђ шуннан фђреш-
тђлђр бу кешегђ тљшђ.

Чын мљселман кешесе Ал-
лаџыныћ рђхмђтенђ ирешергђ
телђсђ, сњз белђн генђ тњгел,
хђтта тљнлђ торып, Кадер кичђ-
сендђ дога кылып, икенче кљнне
њк Аллаџныћ кушуын њтђми
торган юлга књчђ икђн, Кадер
кичђсенећ ђџђмияте калмаячак.
Без Кадер кичђсеннђн соћ бер
башка књтђрелергђ тиеш. Шун-
да без килђсе Рамазанга кадђр
ќитђрлек кљч алырга тиешбез.
Менђ бу безнећ тормыш рђве-
ше. Дљнья белђн генђ тњгел,
ахирђткђ дђ ышану - олуг бер
нигъмђт. Аллаџы Тђгалђ Рама-
зан ае дђвамында тоткан ураза-
ларыбызны, кичлђрен укыган
намазларыбызны, тапшырган-
биргђн хђер-сђдакаларыбызны
кабул кылсын!

Солтан хђзрђт МУРАДИМОВ,
Казанныћ "Рамазан" мђчете

имам-хатыйбы

МљселманМљселманМљселманМљселманМљселман
киносы  фестивалекиносы  фестивалекиносы  фестивалекиносы  фестивалекиносы  фестивале

старт аластарт аластарт аластарт аластарт ала
Казанда ќиденче тапкыр

уздырылучы Халыкара мљ-
селман киносы фестивале
ачылуга санаулы кљннђр генђ
калып бара. Фестивальдђ
катнашырга телђњче хез-
мђтлђр саны књбрђк булса да,
быелгы кинофорум фестива-
ле программасына 28 илдђн
83 фильм сайлап алынган.

Конкурстан тыш программа-
да барлыгы 35 фильм тђкъдим
ителђчђк, ди чараны оештыручы-
лар. Алар арасында нђфис, доку-
менталь, анимацион фильмнар
бар. Фестивальнећ махсус про-
граммасы кысаларында "Њзбђк-
станда эшлђнгђн" џђм "Татар-
станда эшлђнгђн" дигђн исем ас-
тында тамашачыны моћарчы аз
таныш булган милли кинематог-
раф мђктђбе эшчђнлеге белђн та-
ныштыру да каралган.

Исегезгђ тљшерђбез, 6-11 сен-
тябрь кљннђрендђ башкалабыз
Казан мљселман киносы сђнгате
њзђгенђ ђверелђчђк. Казанга
Мђскђњдђн, чит иллђрдђн кино
йолдызларныћ килњ кљтелђ.

Шунысы да куанычлы, фес-
тивальдђ књрсђтелђчђк фильм-
нарны Казан халкы џђм Казан ку-
наклары бушлай тамаша кыла
алачак. Быелгы фестиваль филь-
мнары  Grand Cinema кинотеат-
рында тђкъдим ителђ.

intertat.ru сайтыннан
алынды

Бђйрђмнђр књп булды безнећ балачак-
та: ямьле ќђйлђр белђн бергђ килгђн Сабан-
туйлар кышларны бизђгђн Яћа еллар, язлар-
ны назлаган Ђнилђр бђйрђмнђре ел саен
кабатлана торган туган кљннђр, дисећме...
Ђ књћел ул бђйрђмнђрнећ барысын да тњгел,
балалык сиземлђве белђн тойган зур серне
яшергђн Ураза, Корбан бђйрђмнђрен љзелеп
сагына. Ђби-бабаларымныћ сђхђргђ торган
вакытларында њземнећ дђ уянырга тырышу-
ларым, бабамныћ соћ гына тђравих нама-
зыннан кайтулары, гает кљннђрендђ ђти-
ђниемнећ яћа киемнђр кигезеп куандыру-
лары, хуш исле бђйрђм коймаклары бњген
дђ балачагыма дђшђ. Нђкъ сљекле шагый-
ребез Габдулла Тукай ђйткђнчђ:

...Бђйрђм кљнне генђ
                          сабый булып торыйм,
Рђхђтлђнеп сикереп,
                           кљлеп, уйнап йљрим.
          ("Бђйрђм вђ сабыйлык вакыты").
Аллаџ рђхмђте белђн ул вакыттагы сер

тљене инде књптђн чишелде. Без, мљэмин-
мљселманнар, бњген намазларыбызны кай-
чандыр авыл-шђџђрлђрне нурсыз калды-
рып, манаралары киселгђн мђчетлђр урын-
нарында якты нур булып калыккан яћа

Бђйрђм кљнне генђ сабый булып торыйм
...Таћ алдыннан яћлыш йоклап киткђн чагым,
Тљшемдђ дђ нурлы бђйрђм кљткђн чагым;
Ђнкђемнећ тавышлары колагымда:
"Гает ќитте, тор аппагым! Тор, аппагым!"

Г. ТУКАЙ

мђчетлђрдђ укыйбыз, ђлхђмдњлиллђџ; гает,
ќомга кљннђрендђ мђчетлђр халык белђн
тула, дини гыйлем алырга телђњчелђргђ дђ
ирек - џичнинди чиклђњлђр юк. Рамазан ае
керњ белђн мђчетлђрдђ кљн дђ њткђрелђ тор-
ган ифтар мђќлеслђренђ ќыелган халык-
ны књреп, књзлђргђ яшьлђр килђ. Уйларым
кабат, кљчле тыюларга карамастан, Хак
Тђгалђбезгђ тугрылыклы булып калып, ди-
небезне безгђ - оныкларына мирас итеп тап-
шыра алган ђби-бабаларыма кайта, аларныћ
тђкъвалыкларына сокланам, рђхмђт укыйм.

Озын-озын кљннђрдђ, Рамазан ае ура-
заларын тотып, калебемне сафландыра алу-
ым белђн мин њземне аларга бурычлы са-
ныйм. Балаларымныћ Аллаџы Тђгалђдђн
читлђшергђ мђќбњр ителњлђре белђн, џич-
шиксез, килешмђгђн алар. Бу кимсетњлђргђ
сабыр итњдђн башка чаралары калмаса да,
уразалы хђллђрендђ књз яшьлђре аша кыл-
ган догалары кабул булган. Раббыбыз, алар-
ныћ эчкерсез догалары сђбђпле, безне ди-
небезгђ кайтаргандыр да, ђлхђмдњлиллђџ.

Хђзер њзебез, ђби-бабаларыбыз
њрнђгендђ, кљннђрнећ озын џђм кызу булу-
ына карамастан, Хак Тђгалђгђ шљкер итђ-
итђ, уразаларыбызны тотып, Аллаџ кар-

шындагы фарыз бурычларыбызны љсте-
бездђн тљшерергђ омтылып яшибез. Ашау-
эчњлђребездђн тыелып тору нђтиќђсендђ,
бер йотым суныћ, бер бљртек икмђк валчы-
гыныћ Раббыбыз тарафыннан бирелгђн
нинди зур нигъмђт икђнен кабат искђ тљше-
реп кенђ калмыйча, ризыкны исраф итњдђн
саклануныћ ђџђмиятен балаларыбызга да
тљшендерергђ тырышабыз.

Уразаларыбыз барышында, кљннђрнећ
артык кызулыгы сђбђпле, хђлебез
киткђлђгђн чакларныћ булуы да иманнары-
бызны ныгытты гына: сђламђтлекнећ
Аллаџ тарафыннан бирелгђн чиксез зур
байлык булуын, аны саклауныћ мљџимле-
ген тђннђребез аша гына тњгел, аћнарыбыз
аша да тойдык.

(Ахыры 7 нче биттђ.)
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сеннђн љстенрђк кылып, золым китерер љчен тњгел. Ал-
лаџы Тђгалђгђ якынлыгыбыз нинди телдђ сљйлђшње-
безгђ бђйле тњгел, ђ бђлки тђкъвалыгыбызга бђйле. Тел
- ул фђкать халыкларны аеручы билге, џђм ул бер мил-
лђтне, кавемне берлђштерњче булып тора. Шућа књрђ
дђ кем нинди телдђ сљйлђшђ, аћлаша - ул шул халык-
тан. Бу гыйбарђне кайбер гарђп галимнђре хђдис тђ,
риваять дип тђ ђйттелђр. Ягъни кем гарђпчђ аћлашса -
ул гарђп, диделђр. Шућа нигезлђнеп, кем урыс телендђ
генђ аћлашса - ул урыс, татарча аћлашса - татар, баш-
кортча аћлашса - башкорт дип ђйтњ дљрес була.
Ђлбђттђ, њз миллђтећ теленђ љстђп башка теллђрне
белњ - ул зур мђртђбђ. Коръђни-Кђрим џђм пђйгамбђ-
ребезнећ (с.г.в.) сљннђте гарђп телендђ булганга књрђ,
ахирђт бђхетенђ ирешњ љчен бу телне белњ кирђк. Баш-

ка миллђтлђр белђн аралашу, алар арасында динебезгђ дђгъвђт кылу љчен аларныћ теллђрен
дђ белњ зарур. Ђмма њз миллђтећ телен читкђ этђрњ, аны кыерсыту исђбенђ тњгел. Кире-
сенчђ, џђркем њз миллђте телендђ ачык, матур итеп сљйлђшђ белергђ тиеш. Муса галђйџис-
сђлам Фиргавен янына барганда Аллаџы Тђгалђдђн Џарунны њзе белђн бергђ ќибђрњен њтен-
де. Чљнки Муса галђйџиссђлам сакаурак, ђ Џарун бик ачык, матур итеп сљйлђшђ иде.

Пђйгамбђребез галђйџиссђлам: "Кем нинди кавемгђ, халыкка охшарга тырышса, ул алар-
дан булыр", - дип ђйтте. Башка миллђтлђргђ охшарга тырышканнарныћ бу омтылышы
сљйлђшњлђрендђ генђ тњгел, ђ йљзендђ, киенњендђ, њз-њзлђрен тотышында да књренђ. Татар,
башкорт-мљселман мђктђплђре, балалар бакчалары була торып, њз балаћны башка чит телдђ
генђ сљйлђшергђ
љйрђтњ, шул халыкныћ
гореф гадђтлђрендђ
тђрбиялђњ - бу, ђлбђттђ,
инде монафыйклык
билгесе џђм ул шулай ук
мљселман кардђшлђ-
рећђ, њз миллђтећђ хы-
янђт тђ булып тора.

Бервакыт пђйгамб-
ђребез (с.г.в.) янына
сахђбђлђрдђн булган
бер егетне китерделђр
џђм ђйттелђр: "Йђ,
Рђсњлуллаџ, бу егет 7
сњрђне яттан белђ".
Пђйгамбђребез (с.г.в.)
аћа бик гаќђплђнде-со-
кланды џђм аннан соћ
болай диде: "Мића
яџњдлђрдђн язулар килђ. Њзлђренђ дђ язулар ќибђрергђ туры килђ. Алар алдамасыннар љчен
яџњд язуын љйрђн". Шуннан соћ теге егет яџњд язуын љйрђнде. Пђйгамбђребез (с.г.в.) сора-
ды: "Син сырьян телен белђсећме?" Ул гарђплђр белђн византиялелђр арасында яшђњчелђр-
нећ теллђре иде. Егет: "Юк", - дип ќавап бирде. Пђйгамбђребез (с.г.в.) егеткђ шул телне
љйрђнергђ кушты џђм егет аны 17 кљндђ љйрђнде. Ягъни дини зарурият булу сђбђпле, динне
тарату љчен башка телне љйрђнергђ рљхсђт ителђ. Фђкать шул шарт белђн. Гомђр (р.г.) ђйтте:
"Йолдызлар гыйлемен љйрђнегез - юлларны белер љчен. Нђсел-нђсђбегезне, њзегезныћ кай-
дан чыкканыгызны, нинди халыктан булуыгызны, теллђрегезне љйрђнегез - бер-берегезгђ
якынайта торган сђбђп булсын љчен". Њз ата-бабаћ телен санга сукмау, аны љйрђнмђњ - ул
инде татар, башкорт-мљселманнардан ерагайта, ђ икенче бер чит миллђткђ, мљселман бул-
маганнарга якынайта.

Рђфыйк хђзрђт МИЋНЂХМЂТОВ,
Ђлмђт районы џђм Ђлмђт шђџђре имам-мљхтђсибе,

 Татарстан Республикасыныћ кљнчыгыш тљбђге казые

3МИЛЛЂТЕМ

Ата-ананы ярату – аларныћ телен дђ ярату
Аллаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ ђйтте:

2/30
"Џђм ђйтте синећ Раббыћ фђрештђлђргђ: "Мин, ђлбђттђ, ќир љстендђ хђлифђ итеп Адђм-

не кылмакчымын. Фђрештђлђр ђйттелђр: "Ий, Раббыбыз! Бозыклык кылучы, сугышып кан
тњгњче затны ќир љстенђ хђлифђ кыласыћмы? Без исђ Сине мактап тђсбихлђр ђйтђбез џђм
Сине џђр кимчелектђн пакьсећ дип игътикад итђбез". Аллаџы Тђгалђ фђрештђлђргђ: "Дљрес-
лектђ, Мин сез белмђгђнне белђмен," - диде". ("Бакара (Сыер)" сњрђсе, 30 нчы аять).

"Бакара (Сыер)" сњрђсенећ дђвамында Раббыбыз ђйтђ:

2/31
"Аллаџы Тђгалђ Адђмгђ исемнђрнећ барчасын љйрђтте дђ, фђрештђлђргђ ђйтте: "Ђгђр

дљрес сљйлђњчелђрдђн булсагыз, Адђм белгђн исемнђрне барчасын ђйтеп бирегез".("Бакара
(Сыер)" сњрђсе, 31 нче аять).

Аятьлђрдђн књрњебезчђ, ќиргђ хђлифђ итеп куйганчы, Аллаџы Тђгалђ Адђм галђйџис-
сђламгђ барча ђйберлђрнећ, мђхлукларныћ, аларныћ ќенеслђренећ исемнђрен љйрђтђ. Ягъ-
ни барча сњзлђрне. Џђм галимнђребез ђйтте: монда барча сњзлђр мђгънђсендђ Адђм галђйџ-
иссђламгђ барча теллђрнећ љйрђтелње ђйтелђ. Фђрештђлђр Аллаџы Тђгалђгђ: "Я, Раббыбыз,
без Сића тђсбих кылабыз, Сине олылыйбыз. Син ни љчен ќир йљзенђ кан коючыны џђм
бозыклык таратучыны хђлифђ итеп куясыћ?" - дигђч, Аллаџ Тђгалђ ђйтте: "Бу ђйберлђрнећ
исемнђре хакында хђбђр бирегез, ђгђр тугры булсагыз". Адђм галђйџиссђламнећ
фђрештђлђрдђн љстенлеге шушында књренде.

Моннан аћлашылганча, теллђрне, барча ђйберлђрнећ исемнђрен белњ - ул гыйлем сана-
ла џђм гыйбадђткђ караганда гыйлем љстенрђк. Аллаџы Тђгалђ аяти Кђримђдђ ђйтте:

30/22
"Аллаџы Тђгалђнећ олуглыгыныћ џђм кодрђтенећ билгелђреннђн - књклђрне џђм ќирне

яратуы, џђм теллђрегезнећ џђм њзегезнећ тљрле булуыгыз. Белњчелђр љчен бу ђйберлђрдђ
билгелђр бар", - диде. ("Рум" сњрђсе, 22 нче аять).

Ягъни Адђм балаларыныћ тљрле тљстђ, тљрле телдђ булуы - ул Аллаџы Тђгалђнећ кодр-
ђте џђм бљеклеге билгелђре. Ђлбђттђ, аћлаучылар љчен. Џђм бу теллђрнећ џђм тљслђрнећ
аермалыгы Адђм балалары бер-берсен аерсыннар љчен. Бер атадан џђм анадан булуларына
карамастан, Аллаџы Тђгалђ аларны тљрле-тљрле итте. Бу ђйберлђр хикмђт љчен. Ягъни Ал-
лаџы Тђгалђнећ џђрбер эше хикмђтле. Кайберђњлђр: "Ислам динендђ тел џђм миллђт юк", -
дилђр. Ђмма Коръђни-Кђримдђ тел дђ бар, миллђт тђ бар. Аллаџы Тђгалђнећ Китабында
халыклар, аларныћ теллђре џђм тљслђре бер-берегезне тану љчен Бљек Затныћ билгелђре,
дип ђйтелгђн. Моћа Раббыбыз нђрсђ дип эндђште Адђм балаларына:

"И кешелђр, Без сезне ир вђ хатыннан яраттык, вђ сездђн халыклар вђ кабилђлђр кыл-
дык бер-берегезне танып  белер љчен. Дљреслектђ, Аллаџ хозурында хљрмђтлерђгегез - тђкъва-
лырак булганыгыз. Дљреслектђ, Аллаџ џђр нђрсђне белњче вђ џђр эшегездђн хђбђрдар".
("Хњќњрат (Бњлмђлђр) сњрђсе", 13 нче аять).

Аллаџы Тђгалђ безне тљрле халыклар, кабилђлђр кылды, бер-беребезне тану, ярдђмлђшњ
љчен. Ђ бер-беребездђн кљлер яисђ бер-беребезне кимсетер, мђсхђрђ итђр, берсен икенче-

Мђктђплђрдђ татар теле "исђн кала"Мђктђплђрдђ татар теле "исђн кала"Мђктђплђрдђ татар теле "исђн кала"Мђктђплђрдђ татар теле "исђн кала"Мђктђплђрдђ татар теле "исђн кала"
1 сентябрьгђ кадђр сана-
улы кљннђр генђ калып
бара. Яћа уку елында
безнећ балаларыбыз
татар теле џђм ђдђбияты
дђреслђрен ничек укы-
ячак? Казан шђџђренећ
мђгариф идарђсе баш-
лыгы урынбасары Ил-
нар Џидиятов ђлеге џђм
башка сорауларга ќавап
бирде.
- Алдан ук шуны ђйтђм, 2011-

12 нче уку елында татар теле џђм
ђдђбиятын укытуда артык
њзгђрешлђр юк, - дип белдерде Ил-
нар ђфђнде. - Татар теле дђ, татар
ђдђбияты да Татарстан Республика-
сыныћ базис уку планына керђлђр,
шућа књрђ тулысынча федераль ба-
зис уку планы белђн туры ките-
релгђн.

- Татарстан мђктђплђрендђ
туган телне љйрђнњгђ атнасына
ничђ сђгать бњлеп бирелђчђк?

- II сыйныфтан IX сыйныфка
кадђр, республикабызныћ дђњлђт

лологик профиль буенча укучылар
љчен, икенче вариант каралган: 3
сђгать татар теле џђм 5 сђгать та-
тар ђдђбияты.

- Татар телен татар џђм баш-
ка миллђттђн булган балаларга
укытуда аерма бармы?

- Татар телен
њзлђштерњ љчен
сђгатьлђр саны ба-
лаларныћ миллђ-
тенђ карап куел-
мый. Барлык ба-
лалар да Тукай те-
лен тигез књлђмдђ
њзлђштерђ. Бары
тик укыту методи-
касында гына аер-
ма бар. Рус телле
укучыларга татар
телен љйрђтњ ком-
муникатив метод-
ка нигезлђнгђн.
Дђреслђрдђ укы-
тучылар аралашу-
ныћ тљрле ситуа-
циялђрен тудыра.
Сљйлђм эшчђнле-

ге тљрлђрен оештыруга аеруча зур
игътибар юнђлтелђ. Гомумђн, без-
нећ республикада татар телен укы-
ту љч юнђлештђ алып барыла: 1)
татар мђктђплђрендђ татар теле џђм
татар ђдђбиятын укыту; 2) рус
мђктђплђрендђ укучы татар балала-

рына татар теле џђм татар ђдђбия-
тын укыту; 3) рус мђктђплђрендђ
укучы рус телле балаларга татар
теле џђм татар ђдђбиятын укыту.
Барлык дђреслеклђр дђ Татарстан
Республикасы Мђгариф џђм фђн
министрлыгы тарафыннан раслан-
ган.

- Яћа федераль дђњлђт стан-
дартлары белђн бђйле рђвештђ,
татар телен џђм татар ђдђбиятын
ни кљтђ?

- Чыннан да, яћа уку елында, I
сыйныфтан башлап, икенче буын
федераль дђњлђт стандартларына
књчеш башлана. Беренче сыйныф-
лар љчен уку-укыту методик комп-
лекты эшлђнгђн. Ул "Перспектив
башлангыч мђктђп" дип атала.
Ђлеге комплектка, федераль
дђрђќђдђ расланып, татар теле џђм
татар ђдђбияты да кертелгђн.
Димђк, безнећ тел мђктђпнећ белем
бирњ системасыннан беркая да кит-
ми.

Роберт БОЛГАРСКИЙ,
etatar.ru сайтыннан алынды

теллђре булган татар џђм рус теллђ-
ре тигез књлђмдђ љйрђнелђ: II-VIII
сыйныфта - атнасына љч, IX сыйныф-
та - ике сђгать. Башлангыч сыйныф-
ларда  татар телендђ ђдђби укуга, V
сыйныфтан алып - IX сыйныфка
кадђр татар ђдђбиятына атнасына ике
сђгать куелган. Аерым фђннђр тирђ-
нтен љйрђнелђ торган учреждени-
елђрдђ џђм рус этномђдђни компо-
нентлы  мђктђплђрдђ татар ђдђбияты
дђреслђре, узган елдагыча ук, бер
сђгатькђ киметелгђн.

- Ђ югары сыйныфлар белђн
эшлђр ничек тора соћ?

- IX-XI сыйныфларда "Татар
теле" џђм "Татар ђдђбияты" фђннђре
мђќбњри укытылырга тиешле
фђннђр рђтенђ кертелгђннђр џђм "Та-
тарстан Республикасы дђњлђт теллђ-
ре џђм Татарстан Республикасында
башка теллђр турындагы" ТР Зако-
ныныћ њтђлешенђ нигезлђнђ. Ђлеге
сыйныфларда татар теле џђм ђдђ-
бияты сђгатьлђре саны профильлђ-
ренђ карап, атнага 3 яки 8 сђгать
тђшкил итђ. Аныћ бер сђгате - татар
теле, ике сђгате - татар ђдђбияты. Фи-
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Яшьлђр гыйлемгђ
омтыла

4 ДИНЕБЕЗ

Актаныш районы Ки-
ров авылы кызы Айгљл Са-
битова узган ел, IX сый-
ныфны тђмамлагач, Ка-
зан шђџђрендђ мђдрђсђгђ
укырга керде. Зђћгђр
мђчет каршында књптђн
тњгел генђ кызлар љчен
ачылган Зђћгђр мђдрђсђдђ
гыйлем ала ул. Дини белем
йортында укыганда кыз
њзендђге њзгђрешлђрне

књреп њзе дђ сљенђ. Аныћ дљньяга карашы бик књп яшьтђш-
лђреннђн аерылып тора.

18 яше дђ тулмаган кыз белђн аралашканда
ђћгђмђдђшлђре аћа тормышта зур тђќрибђ туплаган,  олы-
ларча фикерлђгђн кешегђ караган кебек карыйлар. Аныћ тор-
мышын иплелек, гамьлелек нуры бизи.

Тђрбия гаилђдђн бирелђ. Мђктђп-бакчалар, иќтимагый
даирђ шул тђрбияне кљчђйтергђ генђ сђлђтле дип уйлыйм. Ай-
гљлнећ дђ ђти-ђнисе ягыннан якыннары – мљселманнар. Ис-
лам дине шартларын њтђп яшилђр. Кызны да намаз укырга
алар љйрђтђ. Ђ мђдрђсђгђ ул Ќђмигъ мђчете имам-хатыйбы
Руслан хђзрђт Мортазин тђкъдимен кабул итеп аяк баса.

Тора-бара ђнисе Лђйсђн Сабитова да кызы янына Казан-
га књченђ. Ул Зђћгђр мђчеткђ пешекче булып эшкђ урнаша.
Биш вакыт намаз укый, дини йолаларны њтђп, кызына олы
терђк булып яши. Айгљл имтиханнарын ућышлы тапшырып,
ќђйге практикасында туган ягына кайтты. Ќђмигъ мђчетендђ
оештырылган дини аланда балалар укытты ул.

- Пђйгамбђребез (с.г.в.) Аллаџы Тђгалђ кануннарын,
Коръђни-Кђримне љйрђнеп, шуны кешелђргђ ќиткерњчелђр-
не ић хђерле кешелђр, дигђн. Ић саваплы эш бу. Балалар белђн
аралашу, њзем белгђн кадђр дини мђгълњматларымны алар
белђн уртаклашу бик ошады. Бу - минем беренче дђреслђрем
иде. Дини аланга йљрњче кызлар гарђп хђрефлђрен кызыксы-
нып љйрђнде. Малайлар шулай ук практикага кайткан Рљстђм
хђзрђттђн дђреслђр алды, - ди Айгљл.

- Айгљл, мђдрђсђдђ укуныћ тђртиплђрен аћлап та бе-
термибез, анда да гамђли књнекмђлђр њтњ мђќбњри итеп
куеламы? Сез мђдрђсђдђ нинди тђгълиматлар љйрђнђсез?

- Ић беренчесе - дин. Ислам дине џђм иман шартларын
љйрђтђлђр. Бер њк вакытта гарђп хђрефлђрен њзлђштерђбез,
Коръђн укыйбыз. Коръђнне дљрес итеп укырга љйрђнњ -
шђкертлђргђ куелган тљп талђплђрнећ берсе. Ђ сњрђлђрне
ятлау аерым дђрес буларак керђ. Бер елда њзгђрњен гыйле-
менђ, тђртибенђ, кешелђргђ карата мљнђсђбђтенђ карап бил-
гелђп, алты укучыга гына практикага юллама бирелде.

- Мђдрђсђдђ ничђ ел укыйсы?
- Дњрт елныћ баштагы љч елын Казанда, соћгы елны

Тљркиягђ барып уку каралган. Быел, беренче елдан соћ ук,
Тљркия мђдрђсђсенђ барып укырга мљмкинлек чыкты. Ђмма
мин, бик озак уйланганнан соћ, Казанда калырга булдым,
Тљркиягђ барырга љлгерермен ђле.

- Укуы авырмы?
- Мђдрђсђдђ укуны ќићел дип ђйтмђс идем. Туганнар

белђн аралашырга да вакытыбыз калмый. Биш вакыт фарыз
намазны, ќомга намазын, башка намазларны мљгаллимђлђ-
ребез белђн бергђлђп укыйбыз. Авырлыкка тњзђ алмыйча
мђдрђсђдђн китњчелђр дђ бар. Без дђ кырык укучы идек, егер-
ме кыз гына калдык. Лђкин тырышып укыганнарга имтихан-
нар вакытында Аллаџы Тђгалђ њзе ярдђм итђ. Књпчелегебез
Тљркиядђ белем алган остазлардан, ђ безнећ тљркем тљрек
кызыннан гыйлем ала. Остазларыбыз куйган талђплђрнећ
дингђ йљз тотуда дљрес юл књрсђтњдђн икђнлеген аћлыйбыз.
Авыр булса да, укулар бик књћелле. Башка миллђт кызлары
белђн аралашабыз, теллђр љйрђнђбез. Арабызда татарлар гына
тњгел, азђрбайќан, њзбђк, таќик, хђтта рус кызлары да бар.

- Рус кызлары?..
- Ислам динен кабул итњчелђр алар. Безнећ тљркемдђ

Хабаровскидан књченеп кайткан Хђдичђ апа укый. Чын исе-
ме Дарья булган. Ислам диненђ књчкђч, исемен алыштырган,
шђригать кануннары буенча киенеп, яулык ябып йљри. Ал-
лаџы Тђгалђнећ кешелђргђ ић соћгы дин итеп ислам динен
ќибђргђнен Хђдичђ апа аћлап алган. "Безнећ Хабаровскида
мљселманнар бик аз, яулык бђйлђп йљрњчелђр юк диярлек.
Мића да, дусларым, туганнарым янына кайткач, авыр була-
чак, ђмма яулыгымны салмаячакмын", - дип кайтып китте ул
ќђйге ялга.

- Бер айга якын Актанышта яшђгђндђ нинди уй-фи-
керлђрећ туды?

- Мљселманча киенгђн хатын-кызларны урамда еш
књрергђ туры килде, бик сљендем моћа. Мђчеткђ дђ килђлђр.
Шулай да Казанда хатын-кызларныћ, мђчеткђ кереп, намаз
укып чыгуы гадђти хђл кебек, ђ монда књбрђк љйлђрендђ укый-
лар. Намазга басучылар арасында яшьлђр дђ, љлкђннђр дђ бар.
Књплђр дингђ хљрмђт белђн карый. Арада тљрле кеше бар-
дыр, билгеле. Беркљнне урамнан узып баручы берђњ мљсел-
манча киенњемне гаеп иткђч, књћел ђрнеде, кайтып елап ал-
дым. Лђкин Актанышта Аллаџы Тђгалђгђ ышаналар, дингђ
керњчелђр, мђчеттђ, намаздан соћ калып, вђгазь тыћлаучы-
лар дђ артыр.

- Айгљл, гомумђн, нђрсђ соћ ул дин?
- Дин - ул акыл иясе булган ир вђ хатынны дљнья вђ ахирђт

бђхетенђ ирештерђ торган илаџи бер канун. Динне кабул итњ,
иман ышанудан тора.

- Ходайдан бик ялварып сорап та, телђгећ кабул бул-
маска мљмкинме?

- Ходайдан сорарга кирђк, кабул булмаса да, савабы зур
аныћ.

Айгљл Сабитова белђн сљйлђшњдђн књћелнећ сафланып
киткђнен тойдым. Бу дљньяга гомерлеккђ килгђн кебек хис
итеп яшибез икђн лђ без књп вакыт. Ђреплђшђбез, бер-бере-
безне рђнќетђбез, мђћге ќитмђстђй ђрсезлђнеп, мал ќыябыз,
исраф итђбез. Айгљл кебек мљслимђлђрдђн књп нђрсђгђ
љйрђнђсе бар ђле. Њзе ул, 20 яше тулып, паспортын алыш-
тырганда исемен Рабия дип њзгђртергђ ниятлђвен дђ ђйтте.
"Рабия - Аллаџныћ колы дигђн бик тирђн мђгънђгђ ия исем",
- дип аћлатты. Ђйе, гыйлем белђн гамђл тђћгђл килгђндђ, кеше
хикмђтле кљчкђ ия.

Филиза СЂЛАХОВА,
Актаныш.

ХАЛКЫБЫЗ ДИНИХАЛКЫБЫЗ ДИНИХАЛКЫБЫЗ ДИНИХАЛКЫБЫЗ ДИНИХАЛКЫБЫЗ ДИНИ
БЕЗНЕЋБЕЗНЕЋБЕЗНЕЋБЕЗНЕЋБЕЗНЕЋ

- Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим! Быел
район њзђге мђчетенђ имам-хатыйб  итеп
сайлануыма тугыз ел тулды. Шушы вакыт
эчендђ књћелгђ ятышлы књлђмле эшлђр баш-
карылды. Ић сљендергђне: халкыбыз џђм
аеруча яшьлђр иманга тартылдылар, дин ни-
гезлђре белђн  кызыксындылар.  Мисал
љчен, 1998 елда  Балык бистђсе мђчетенђ
ќомга намазына 18-20 кеше йљргђн булса,
бњгенге кљндђ бу сан књпкђ артты. Мђчете-
бездђ џђр ќомгада 160-180 кеше килеп  гый-
бадђт кыла. Арада љлкђннђрнећ генђ тњгел,
яшьлђрнећ дђ књп булуы - сљенечле хђл.
Чљнки гыйбадђт йортына йљргђн ђлеге
егетлђр  бервакытта да начар юлга басмая-
чак. Аларныћ кеше рђнќетмђњлђренђ, бо-
зыклыклар кылмавына иманым камил.

- Бњген берђњне дђ њгетлђп кенђ
мђчеткђ, дингђ тартып булмый бит. Сез моћа
ничек ирешђсез соћ?

- Књп нђрсђ гаилђнећ имин, тыныч,
тђртипле булуына бђйле. Безнећ мђчет кар-
шысында 15 елга якын инде яшьлђребезгђ
ђхлак тђрбиясе бирњ, дин нигезлђренђ
љйрђтњ тњгђрђклђре эшлђп килђ. Бу авыр џђм
ќаваплы хезмђтне Казан шђџђрендђге

ђйтсђгез иде?
- Районыбызныћ ић эре торак пунктла-

рыныћ берсе булган Котлы Бљкђштђ књп ел-
лардан бирле инде ђхлак тђрбиясе тњгђрђге
ућышлы эшли. Бай тђќрибђле мљгаллимђ-
без Рђмзия Нуретдинованыћ хезмђтен бњген
књплђргђ њрнђк итеп куярга мљмкин. Аныћ
тњгђрђгенђ йљргђн балалар районда гына
тњгел, республика књлђмендђге бђйгелђрдђ
дђ актив катнашалар џђм ќићњ яулыйлар.
Узган ел Чаллы шђџђрендђ  Коръђн уку
бђйгесендђ дђ алар ќићњче булды.  Дини
тњгђрђклђргђ йљрњче балалар белђн районы-
бызда књп тљрле мавыктыргыч уеннар,
бђйгелђр оештырыла. Ќиде ел инде район
њзђге мђчетендђ лагерьлар эшли. Аныћ со-
ћгы кљнендђ балалар белђн ямьле Сабантуй
бђйрђме њткђрелђ.  Ђлеге бђйрђмдђ район
хакимияте хезмђткђрлђре дђ актив катнаша-
лар.

- Сђњдахан хђзрђт, районда 45 мђчет
бар, дидегез. Шулардан  кайсысылары ха-
лык белђн нђтиќђле эшли?

- Барлык мђчетлђрдђ дђ  дини
бђйрђмнђребезне, гореф-гадђтлђребезне
тљгђл њтђп зур эшлђр башкарыла. Быел ун-

"Мљхђммђдия" мђдрђсђсен тђмамлап кайт-
кан мљгаллимђлђребез Наилђ Садретдино-
ва, Рокыя  Фђсхетдинова, Раушания
Мљхђммђтгалимова, Фђнис Нуриђхмђтов
намус белђн башкара. Аларныћ џђркайсы
18-20 балага дђрес бирђ. Белгђнебезчђ, уку-
чыларны дљньяви белемнђреннђн соћ кабат
мђчеткђ ќђлеп итњ бер дђ ќићел эш тњгел.
Ђлеге мљгаллимнђребез  балалар белђн  бик
файдалы џђм кирђкле эш алып бара.  Алар-
ныћ њз хезмђтлђрен белеп, ќан-тђннђре
белђн эшлђве нђтиќђсендђ сђбђпсез килми
калучылар да сирђк була. Мђчеткђ йљрњче
балалар џђм мљгаллимђлђрнећ тђкъдим-фи-
керлђрен искђ алып, мђчет янђшђсендђ йорт
ќиткездек. Анда бњген менђ дигђн спорт-
зал эшли. Мђчет каршында оештырылган
тњгђрђккђ йљргђн бик књп егет џђм кызлар
урта мђктђптђн соћ  њкенмђслек џљнђр сай-
лыйлар. Алты егетебез Россия ислам уни-
верситетын тђмамлады. Бњген дђ берничђ
егет џђм кыз анда белем ала. Ђнђ шуныћ
нђтиќђсе буларак, район њзђге џђм авыл
мђчетлђренђ яшьлђр дђ бик телђп йљри.

- Балалар белђн  эшлђњ авылларда  ни-
чегрђк тора? Шул хакта да берничђ сњз

Балык бистђсе район халкы элек-электђн ди-
небезне њз итеп, аныћ кануннарын тљгђл њтђп
яшђгђн. Авылларда бњген 45 мђчетнећ кљйле
эшлђве   шуныћ  ачык  мисалы  булып  исђп-
лђнђ .  Базар  икътисады  шартларында

мђчетлђр ничек яши соћ? Алар авыл халкы
џђм  балалар  арасында  нинди  эшлђр  алып
бара? Район имам-мљхтђсибе Сђњдахан хђзрђт
Гайнетдиновтан  шулар  хакында  кызыксын-
дык.

бер авыл мђчетендђ халыкныћ  матди ярдђ-
ме белђн балалар лагерьлары эшлђде. Анда
алар ике мђртђбђ кайнар аш белђн тђэмин
ителделђр. Ђ инде соћгы кљндђ Сабантуй
оештырылды. Књћелле уеннар, спорт бђйге-
лђре њткђрелде. Мондый чараларны Яћавыл
имам-хатыйбы Рамазан хђзрђт Хисаметди-
нов аеруча оста башкара. Иске Арыштан
Ринат хђзрђт Абдуллин, Тђберле Чаллыдан
Мансур хђзрђт Сафин, Ыргадан Салихќан
хђзрђт Ђхмђтшин, Корноухово авылыннан
Таџир хђзрђт  Хђлиуллин эшчђнлеклђрен
бњген мактау сњзлђре белђн генђ телгђ алыр-
га мљмкин. Алар авыл кешелђре џђм яшњс-
мерлђр арасында зур књлђмле тђрбияви эш
алып баралар. Авыл имамнарыныћ эш-га-
мђллђре књпкырлы. Авыл мђчетен тђртиптђ
тоту, халыкка дини тђрбия бирњ белђн бергђ
алар гореф-гадђтлђребезне ућышлы дђвам
иттерђлђр. Никах уку, сабыйга исем  кушу
чаралары да олылап оештырыла.

- Сђњдахан хђзрђт, ђћгђмђбезне йомгак-
лап, изге Рамазан аенда башкарган кайбер
эшлђр џђм алда торган бурычлар хакында
да ђйтеп њтсђгез иде?

- Ђйе, џђрбер авыл мђчетендђ џђркљнне
диярлек ифтар мђќлеслђре њткђрелђ. Хал-
кыбыз дини безнећ. Ата-бабаларыбызныћ
данлы эшлђрен ућышлы дђвам иттерђбез.
Џђр йортта диярлек авыл кешелђре ураза то-
талар. Бу чарада яшьлђр дђ актив катнаша.
Белгђнебезчђ, безнећ динебез чисталыкка,
ђдђпкђ, тђртипкђ љйрђтђ. Намазга баскан
егетлђр-кызлар бервакытта да ќинаять кыл-
мас. Соћгы елларда инде гомер-гомергђ
башка миллђт вђкиллђре яшђгђн тљбђклђрдђ
дђ мђчетлђр калкып чыга. Џђр иртђдђ бар-
лык ќиџанга изге азан тавышы яћгырый.

Идрис АМЕТОВ,
Балык Бистђсе районы

Яшьлђр гыйлемгђ
омтыла

Рамазан ае - мљселманнарныћ изге ае. Шушы айда
Аллаџы Тђгалђдђн Коръђн ићгђн. Шућа књрђ Рама-
зан аен кеше Аллаџы Тђгалђгђ  књћеле белђн якын
килеп, ураза тотып уздырырга тиеш. Ураза тоткан
кешенећ књћеле сафланып, акылы ачылып китђ.
Рамазан бђйрђме - безнећ бу айныћ аеруча изге кљне. Ул

љч кљн њткђрелђ. Бђйрђм кљннђрендђ бљтен ќирдђ туганлык
хисе хљкем сљрђ. Бу кљннђрдђ бер-берсенђ њпкђлђгђн кешелђр
килешђлђр, дуслар очрашырга, туганнар бер-берсен йљреп
чыгарга, џђркем ђти-ђнисенећ хђлен белергђ тиеш. Ятимнђр,
фђкыйрьлђр, бђхетсезлеккђ очраган кешелђр дђ игътибардан
читтђ калмасын. Бђйрђм кљнне елаган књзлђр кљлђргђ, авы-
рулар - књћеллђренђ юаныч алырга, нђнилђр сљенергђ тиеш.
Бу бђйрђм кешелђрдђ саф књћеллелек, чисталык, пљхтђлек,
миџербанлылык, игелеклелек кебек ић матур џђм кирђкле

Рамазан –
дуслык,

кардђшлек
бђйрђме

с ы й ф а т л а р н ы
тђрбияли.

Зал бђйрђмчђ
бизђлгђн. Алгы
планда мђчет
рђсеме ясалган,
догалар язып
эленгђн, бер якта
љй сурђтлђнгђн,
ризыклар белђн
љстђл куелган.

Магнитофон

язмасында "Изге Рамазан" (Н.Яхина сњзлђре џђм кље) ќыры
башкарыла.

(Милли кием кигђн балалар залга кереп басалар).
Алып баручы. Хђерле кич, хљрмђтле кунаклар, ђти-

ђнилђр! Без сезнећ белђн бњген Рамазан бђйрђменђ ќыел-
дык. Бђйрђмебез мљбарђк булсын!

1 нче бала. Ќилфердђсен динебезнећ
   Яшел ефђк байрагы.
   Рамазан - дуслык, туганлык,
    Зур кардђшлек бђйрђме!

2 нче бала.  Рамазан ае килде,
   Зурлап сђламен бирде:
    Ђссђламегалђйкем,
    Изге кешелђр! - диде.

        (Балалар "Ђссђламегалђйкем" ќырын (Г.Садђ ши-
гыре, Р.Ђхиярова кље) башкаралар).

3 нче бала.  Изге Рамазан ае -
    Бик мљбарђк бер айдыр.
    Аныћ башы - рђхмђт,
    Уртасы - гафу итњ, кичерњ,
    Ахыры - ќђџђннђм
    Газабыннан котылудыр.

4 нче бала.   И мљселман кардђшлђр,
    Динебезне тотыгыз!
    Рамазан айлары ќитте.
    Уразалар тотыгыз!

5 нче бала. "Бисмилла", - диеп,
    Телне ачыйк таћда.
    Йљзне борып кыйбла ягына.
    Аллаџы Тђгалђнећ биргђн кљнен зурлап,
    Иман нуры ќанда кабына.
    - Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!
     Хљрмђтле кунаклар!

6 нчы бала. Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтњллаџи вђ
бђрђкђтњџњ! Мљселманнар шатланып кљтеп алган изге Рама-
зан аебыз ќитте.

(Ахыры 7 нче биттђ.)

(Мђктђплђрдђ Ураза бђйрђмен
њткђрњ љчен сценарий)



#2 (99) Рамазан 1432 5РАМАЗАН – 2011

ИЋ  БЂРЂКЂТЛЕ  ВАКЫТЛАР... КИЛЂСЕКИЛЂСЕКИЛЂСЕКИЛЂСЕКИЛЂСЕ
РАМАЗАНГАРАМАЗАНГАРАМАЗАНГАРАМАЗАНГАРАМАЗАНГА
КАДЂР!КАДЂР!КАДЂР!КАДЂР!КАДЂР!

Татарстан ќирлеге - Россиядђ  ић књп мђчетле, ић књп шђкерт-
ле, ислам дине њсешенђ зур игътибар бирњче тљбђклђрнећ бер-
седер. Дљрестђн дђ, мђчетлђр саны да, намаз укучы, ураза то-
тучы, дин белеме алучы мљселманнар да бездђ елдан-ел арта
бара.
Кукмара районында да шактый књп

авылларда иманлы, ихластан гыйбадђт кы-
лучы халык яши. Аллаџы Тђгалђ кушканна-
рын њтђп, тыелганнан тыелып гомер итњче
шушы якташларыбыз тормышында кљн-
дђлек эш-гамђллђр намаз уку, мђчеткђ йљрњ,
дини белем алу белђн њрелеп бара. Аш-
Буќи, Уразай, Туембаш, Зур Сђрдек џђм
башка авылларда яшђњче мљселманнар: "На-
маз эшне калдырмый, киресенчђ - бђрђкђт
кенђ љсти", - дип ђйтђ...

Књптђн тњгел Љркеш авылына барырга
насыйп булды. Рамазан аеныћ 13 нче
кљнендђ биредђ кызлар љчен оештырылган
ќђйге мљселман лагереныћ ябылу чарасы
њткђрелде.

Менђ инде берничђ ел рђттђн Фђния
џђм Рђшит Ќђлђлиевлар гаилђсе оештырып
килгђн ђлеге лагерь Љркеш балаларын гына
тњгел, књрше авыл вђ тљбђклђрдђн, шулай ук
шђџђрдђн ќђйге каникулга кайткан яшњс-
мерлђрне њз канаты астына ќыя. Ќђлђлиев-
ларныћ "Фђниябикђ мђдрђсђсе" буларак
мђгълњм булган шђхси йортлары џђр ќђйне
ял итњ, гыйбадђт кылу џђм дини белем алу
њзђгенђ ђверелђ. Тљп шђкертлђр булып
мђктђпнећ љлкђн сыйныфларында џђм юга-
ры уку йортларында укучы кызлар саналса
да, мђдрђсђне авыл бала-чагасы да, пенсия
яшендђге абый-апалар да њз итђ икђн.

"Фђниябикђ" мђдрђсђсе бик књркђм та-
бигатьле урында урнашкан. Ќан ризыгы
эзлђп килњче кызлар биредђ дин белеме дђ
ала, гаќђеп табигать манзарасы илђ дђ хо-
зурлана, фикердђшлђре белђн дђ аралашып,
рухи мђгънђдђ ныгый, сђламђтлђнђ.

- Биредђ кичлђрен бигрђк тђ матур,
књћелле, - ди кызларныћ берсе. -Ахшам на-
мазын укыгач, авыз ачтык, бергђлђп ифтар
мђќлесендђ катнаштык.

- Ђ мића сђхђр вакыты, иртђнге намаз
укылган чак бит тђ ошады. Табигать уянып
кына килгђн шушы сђгатьтђ без инде аякта
идек - тђџарђт алып, намазга ђзерлђндек,
ќђйге авылныћ уянуын књзђттек.

Гљлчђчђк Харисова, Чулпан Баџаветди-
нова, Зилђ Сђмигуллина бирегђ инде икен-
че елларын килђлђр икђн.

- Бик књћелле булды, - ди кызлар. - Ял
да иттек, белем дђ алдык. Тырыша торгач,
бљтен Коръђнне гарђпчђ укып чыктык (ха-
тем кылдык), ахырда мђрхњмнђребезне искђ
алып багышладык.

Лагерьны ябу тантанасы табигатьнећ
гњзђл почмагында - тау-калкулык итђгендђ-
ге су буенда њтте. Ќыенга књплђп килгђн
авыл халкы џђм читтђн чакырылган кунак-
лар ярымтњгђрђк итеп тезелгђн эскђмиялђргђ
урнашты. Ић элек Коръђн аятьлђрен укып,
дога кылдык. Мђќлесне алып баручы кард-
ђшебез Фђрит Галђветдинов тирђн мђгънђле
шигъри юллар белђн халыкны
сђламлђгђннђн соћ, сњз район имам-
мљхтђсибе Зиннур хђзрђт Сђмигуллинга би-
релде. Ул ќыенда катнашучыларны тђбрик-
лђде џђм Рамазан ае фазыйлђтлђре хакында
њтемле вђгазь сљйлђде.

- Быелгы ураза озын џђм эссе ќђйге
кљннђргђ туры килде, ђмма ихласлы
бђндђлђренђ Аллаџы Тђгалђ ќићеллек бирђ,
- диде Зиннур хђзрђт. -Ураза тотып, без њзе-
безне тђрбиялибез, нђфеслђребезгђ хуќа
була алуыбызны раслыйбыз. Изге гамђллђ-
рнећ савабы ќиде йљзгђ тапкырлана торган
ђлеге чорны игътибарсыз калдырмасак иде...

Алга таба "Фђниябикђ" мђдрђсђсендђ
ќђйге чорда белем алган балалар осталык-
ларын књрсђтте: кемдер азан ђйтте, кемдер
Коръђн укыды, кемдер мљнђќђт башкарды.
Шулай итеп, читтђн килгђн кунакларныћ
вђгазе лагерьга йљрњчелђрнећ чыгышлары
белђн њрелеп барды. Айдар Шђрипов укыт-
кан тљркемнећ чыгышы аеруча зур тђэсир
калдырды. Сљбханаллаџ, шактый књп нђрсђ
љйрђнгђннђр икђн.

- Биредђ ђйтелгђн џђр сњз - Аллаџны
зикер итњдер. Аллаџы Тђгалђ барчабыздан
да разый булса иде, - дип ќиткерде нђсыйх-
ђтен Айдар хђзрђт.

Лагерь хуќабикђсе Фђния апаныћ сећ-
лесе Ђлфия ханым Џадиева башкаруында
тирђн эчтђлекле, хикмђтле мљнђќђт яћгыра-
ды. Аны башкарыр алдыннан ул:

"Мљнђќђтемне  ќыр буларак тњгел, бер
дђрес итеп кабул итсђгез иде", - дигђн телђ-
ген белдерде.

Ќыенныћ нђни кунаклары - Љркеш џђм
Югары Арбаш балалар бакчалары вђкиллђ-
ре чыгышы да књћелгђ уелып калды. Тђрби-
яче апалары белђн бергђлђп бик књћелле дђ,
мђгънђле дђ ќырлар башкардылар алар.

Тњбђн Арбаш авылы имамы Мљдђррис
хђзрђт, њз вђгазендђ њсеп килњче буынны
тђрбиялђњ мђсьђлђсен књтђреп, болай диде:

- Балаларыбызны дин ђхлагына нигез-
лђнеп тђрбиялђсђк иде. Њзебез олыгайгач,
моныћ ућай нђтиќђсен, џичшиксез, књ-
рђчђкбез. Ђ ахирђткђ књчкђч, без аларныћ
догаларына бик тђ мохтаќ булачакбыз...

Ђйтергђ кирђк, ќыр-мљнђќђтлђр,
вђгазьлђрдђн тыш, ќыен программасында
тљрле спорт чаралары, уеннар да бар иде.
Кечкенђрђк балалар љчен ќептђн уенчыклар
кисеп алу уены оештырылса, љлкђнрђклђр
љчен кул кљрђштерњ, аркан тартышу, гер
књтђрњ кебек ярышлар тђкъдим ителде. Бар-
лык уен-ярышларда да балалар актив кат-
нашты, фђкать гер књтђрергђ генђ телђњче
егетлђр табылмады.

- Ул яшь муллаларны бђлеш ашау буен-
ча ярыштырсаћ гына инде! - дип шаяртып
алган бер апага књршесе:

- Какуй монда бђлеш - ураза бит! Ура-
залы килеш бик кљчђнђселђре дђ килмидер
шул...

Гер ярышы буенча тљп бњлђк спорт тре-
неры Райнур Гыйльметдиновка бирелгђч,
беркем дђ ризасызлык белдермђде тагын...
Гомумђн, бу ќыенда бњлђк-књчтђнђчлђр мул-
дан љлђшенде. Моныћ љчен оештыручылар-
га, мђдрђсђ ќитђкчелђренђ књћелдђн рђхмђт
хислђрен белдерњчелђр књп булгандыр. "Аз-
дан да књћел була", - дип, халык юкка гына
ђйтмђгђн. Књплђр, бигрђк тђ балалар, ќыен-
нан бик шатланышып кайтып китте.

Ђмма шунысы да мљџим: шушы
мђдрђсђ, лагерь акча књп булганга књрђ оеш-
ты дип ђйтњ - дљрес тњгел. Бу эш ић элек зур
тырышлык, ихласлык џђм ић ђџђмиятлесе -
Аллаџ ярдђме булганга башкарыладыр. Ђйе,
Татарстанда бњген динебезне торгызу, дингђ
нигезлђнеп ђхлакый тђрбия бирњ љчен яхшы,
ућайлы шартлар тудырылган. Ђмма бу
љлкђдђ ућышка ирешњ динебез, миллђтебез,
килђчђгебез љчен ихластан борчылган
шђхеслђребезгђ бђйле. Ђлхђмдњлиллђџ,
Љркештђ бу юлда иќтиџад кылучы хљрмђтле
затлар Фђния џђм Рђшит Ќђлђлиевлар бар.
Менђ инде ничђ ел алар авылда дин торгы-
зылсын,  мљселманнар гыйлемле, мђчетле,
мђдрђсђле булсын дип тырыша. Аларда бул-
ган ихласлык барлык авыл кешелђренђ дђ
књчсђ иде.

Хђер, ислам динен чын-чынлап яшђе-
шебезнећ нигезе итњ эшендђ Фђния абыс-
тай белђн Рђшит хђзрђт хђзер ялгыз тњгел,
ярдђмчелђре елдан-ел арта бара. Быел,
мђсђлђн, мђдрђсђдђ њткђрелгђн ифтар
мђќлеслђренђ авыл кешелђре њз љлешлђрен
кертергђ тырышты: кемдер сљт китерде, кем-
дер бђлеш пешереп алып килде. Аларга,
шулай ук Васил Ќаббаровка, Илшат Кама-
ловка, Мљнирђ апа белђн Рамиягђ, аш пеше-
рњче Гњзђлгђ џђм књп кенђ мђшђкатьлђрне
њз љстенђ алган бертуган энелђре Зљфђр
Фђйзриевкђ рђхмђтлђре чиксез аларныћ.

Мљселман кешесе њз тормыш юлын бер
Рамазаннан икенче Рамазанга кадђр хисап-
лап, тђгаенлђп тора. "Фђниябикђ" мђдрђсђсе
лагеренда ял вакытларын бик файдалы
њткђргђн кызлар да саубуллашканда: "Кил-
ђсе Рамазанга кадђр!" - дип таралышты.
Књзлђрендђ яшь ялтыраса да, алар елмайды,
чљнки сафланган йљрђклђре, гыйлем-
бђрђкђткђ баеган рухлары яћадан-яћа сље-
нечле љмет белђн тулы иде. "Аллаџныћ сђла-
ме, рђхмђте вђ бђрђкђте булсын сезгђ!" - дип,
бер-берсенђ дђшкђн кызлар књћелендђ шул
мђлдђ тормыш офыклары кићђеп китте ке-
бек. Ђйе, Аллаџы Тђгалђнећ рђхмђте чик-
сез, аћа лаеклы гына булырга кирђк. Лаек-
лылар вђкиле булып яшђргђ, исђн-имин
књрешергђ насыйп ђйлђсен!

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара

Рамазан ае. Барлык
ќиџанда ић бђрђ-
кђтле вакытлар

хљкем сљрђ. Мђрхђ-
мђтлелек, изгелек
– болар барысы да
мљселманнар љчен

таныш хислђр.
Ђ Рамазан аенда бу

хислђр тагын да
ныгый џђм
камиллђшђ.

Ураза аен авылда каршы-
лавыма башта берникадђр эч
пошыру белђн караган идем.
Чљнки тђравих намазларына
йљреп булмый, Казандагы
ифтарлар кала, аралашу
кими. Чынлап торып уйлаган-
да, син њзећ љчен нђрсђ хђерле булганын бе-
леп бетермисећ, барысын да Тђрбиячебез Ал-
лаџы Тђгалђ белњче. Киресенчђ булып чыкты
- авыл ќирендђ ураза ае бигрђк тђ књћелле џђм
рђхђт њтђ икђн. Ђни янында рђхђтлђнеп
бергђлђп сђхђрлђргђ торасыћ. Авылда шуны-
сы да кызык: торгач, тђрђзђдђн бер кат авыл-
ны барлыйсыћ, кемнђр торган икђн сђхђргђ,
кљн саен уразада булган кеше тормаган булса,
авырып ятмыймы икђн дип, кљндез барып,
хђлен белеп килђсећ. Тљн пђрдђсен ђле таћ
алыштырмаган вакытта йорттагы утлар
бигрђк тђ ачык булып књренђ.

Аннан соћ кљн дђвамында ђни ђллђни
артык эш тђ эшлђтми, ќићелчђ генђ йљреп,
бакчага чыгып, хозурланып, ял итеп йљрисећ.
Кичке ифтарга ђзерлђнђсећ. Балык бистђсе

районныћ Књгђрчен авылын-
да ифтар ашларына бик ты-
рышып ђзерлђнђлђр. Авылда
ике мђчет мђхђллђсе эшлђп
килђ. Анда йљрњчелђрне кљн
саен чиратка салып, ифтар
ашларына чакыралар. Рама-
зан башланганчы исемлек
ђзер була - кем кайсы кљнне
алып кала ала, бњген-иртђгђ
кемнђр ифтар њткђрђ. Олы
яшьтђге ђбилђрне дђ авыз ачу
ашларына ќыю авылда матур
гадђт булып кергђн. Яшь кыз-
лар да њзлђренећ иптђшлђре
белђн ќыелып, авыз ачтыра-
лар, тђравихларга баралар,
берђњ дђ њпкђлђп калмый. Џђр
кеше њз ише белђн. Ђ район
њзђгендђ исђ, тљрле яшьлђр-
дђге кешелђр љчен аерым

кљннђрдђ авыз ачу мђќлеслђре оештыралар,
бер кљнне - ураза тоткан сабыйлар, икенче
кљнне - хатын-кызлар, аннан ир-атлар. Алар-
га тђмле ашлар, ќилђк-ќимешлђр ђзерлилђр,
мђхђллђ халкы шулай кунак уздыра.

Шулай итеп, књћелле генђ Рамазан аеныћ
соћгы ун кљнлегенђ кердек. Бу - уттан котылу
кљннђре. Мљселманнар љчен бигрђк тђ мљџим
кљннђр. Бу кљннђрдђ бер-беребезгђ карата
мђрхђмђтлелек, изгелек нурларын гына
љлђшсђк, яхшы булыр иде. Аллаџы Тђгалђ
џђрберебезнећ уразасын кабул итеп, аныћ
ђќер-савапларына ирешергђ насыйп итсђ иде.

Гљлсђрия НЂБИУЛЛИНА,
20 нче гимназиянећ татар џђм инглиз

теллђре укытучысы.
Казан шђџђре

ЉСТЂЛГЂ тљрле
яшелчђлђрдђн ясал-
ган ризыклар, ќилђк-

ќимешлђр џђм башка тђм-
томнар куелган иде. Изге айда
балаларны куандыру - ихлас
књћелле мљселманнарга хас
књркђм сыйфатлар ул. Кеч-
кенђдђн шулай Аллаџы Тђга-
лђнећ барлыгына ышанып,
аћа сыенучы бу балалар Ак-
таныш районыныћ Књќђкђ
авылыннан. Књплђре ђти-ђни-
лђре белђн читтђ яшђсђлђр дђ,
ќђйлђрен биредђ ђби-бабай-
лары янында уздыралар. Ђ
монда ел саен ќђйге дини
алан эшли. Анда гарђп хђреф-
лђре љйрђтелђ, шул ук вакытта
Коръђн сњрђлђре љйрђнђлђр, на-
маз уку тђртибенђ тљшенђлђр.
Беренче елны, 2004 елда, анда
алтмышлап бала ќыелган иде.
Быел да мђчеттђ ќђй буе дияр-
лек эшлђгђн дини алан 40 бала-
ны сыендырды.

Књќђкђдђ дини лагерь бе-
ренче тапкыр моннан 8 ел элек
дини гыйлемгђ ия Руслан хђзрђт
Мортазин тарафыннан оешты-
рыла. Шуннан бирле балалар,
аларныћ ђти-ђнилђре, ђби-ба-
байлары аныћ ачылуын кљтеп
алалар. Чљнки аћа шђџђрдђн
кайткан балалар да йљри. Авыл-
да яшђњче ђби-бабайлары, хђз-
рђтлђргђ рђхмђтлђрен килеп
ђйтеп китђлђр. Оныкларыныћ
начар юлда йљрмђвенђ сљенеч-
лђре зур. Мђчеткђ барам дип чы-
гып китеп, башка ќирдђ йљрми-
ме, биредђ нђрсђгђ љйрђтђлђр
дип џђрдаим кызыксынып то-
рырга да тырыша.

Књќђкђ авылы имам-ха-
тыйбы Рђмис Гыйльметдинов
њзе дђ кайчандыр шушы Халидђ

мђчетендђ Руслан хђзрђт Мор-
тазиннан башлангыч дини гый-
лем њзлђштергђн, намаз укырга
љйрђнгђн. IX сыйныфны тђмам-
лаганнан соћ, Чаллыныћ
"Ђбњзђр" мђчете каршында эш-
лђњче мђдрђсђдђ ике ел укый.
Аннары ул Мђскђњ ислам уни-
верситетына укырга керђ. Узган
ел читтђн торып укуга књчеп,
туган авылына эшкђ кайта.

"Ић яхшы тђрбия - ислам
тђрбиясе. Мђчеттђ начарлыкка
љйрђтмилђр. Ананы хљрмђтлђњ
турында да сљйлђшђбез.
"Ќђннђт - аналарныћ аяк астын-
да", - дигђн Пђйгамбђребез
(с.г.в.). Мђчеткђ килгђн баланыћ
йљзе нурлы, књзендђ љмет бар",
- ди Рђмис хђзрђт.

Малайлар-кызлар бер-бер-
се белђн аралаша, уеннарныћ да
ямен таба. Мђчеткђ алар вело-
сипедлары белђн килђ, аларны
койманыћ буеннан-буена матур-
лап тезеп куя. Кызлар иртђнге
сђгать тугыздан унбергђ кадђр
укый, ђ малайлар унбердђн
кљндезге бергђ кадђр биредђ бу-
лалар, љйлђ намазына калып,

намаз укырга љйрђнђлђр.
Чаллыда яшђњче Ђлфђрит

Нђбиев, Књќђкђ авыл ќирлеге
башлыгы Рамил Хђйбиев бирегђ
йљрњче балаларны тђмле ризык-
лар белђн џђрдаим сљендереп
торалар. Чђй эчњлђрне сђдака
хисабыннан да оештыралар.
Ђле бала гына бит, кљн дђ
икешђр сђгать буе уку белђн
генђ шљгыльлђнсђлђр, кызыксы-
нулары да кимер иде. Шућа књрђ
табигатькђ чыгып, шашлык пе-
шереп ял итњ кебек чараларны
аеруча кљтеп алалар. Менђ шу-
лай дини џђм дљньяви кызыксы-
нулар балаларныћ ќђйге ялын
књћелле дђ, файдалы да узды-
рырга ярдђм итте.

Мђчеттђ чиста, якты. Узган
ел газ кертелде. Кышын ќылы
була. Суы кергђн. Мђхђллђ хи-
сабына быел тђџарђтханђ
бњлмђсе тљзелђ башлады. Изге
йорт иман байлыгын тагын да
арттырсын, књћел дђфтђрлђренђ
изге гамђллђр генђ язылсын.

Филиза СЂЛАХОВА,
Актаныш.
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И аланда – ифтар ашы
Мђчеттђ  начарлыкка  љйрђтмилђрМђчеттђ  начарлыкка  љйрђтмилђрМђчеттђ  начарлыкка  љйрђтмилђрМђчеттђ  начарлыкка  љйрђтмилђрМђчеттђ  начарлыкка  љйрђтмилђр

Рамазан ае башланып озак та њтмђде, 2-3 яшьтђн алып 13-14
яшькђчђ балалар, сљенђ-сљенђ, мђчеткђ авыз ачу мђќлесенђ ќыелды.
Бары тик балалар љчен генђ оештырылган ифтар ашында алар шђри-
гать кушкан фарыз гамђллђрне њтђргђ тырыштылар. Бисмилла ђйтеп
авыз ачканнан соћ, Аллаџ йортында имамлык итњче Рђмис хђзрђт
белђн бергђлђп барысы да ахшам намазы укыды. Аннары Чаллы кала-
сында яшђњче авылдашлары Ђлфђрит Нђбиев џђм аныћ туганнары та-
рафыннан ђзерлђнгђн кайнар ашлар белђн тукландылар.
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Безгђ нинди ислам
дине кирђк?

- Рђфыйк ђфђнде, Татарстанда
мљселман љммђте торышын Сез ничек
бђялђр идегез?

-   Бар да ал да гљл дип ђйтђ алмыйм.
Узган гасырныћ 90 нчы еллары башында
тормышыбызга ислам диненећ ђйлђнеп
кайтуын хуплап каршы алдык, књпкђ ях-
шырак буласына љметлђндек. Ђмма бар да
без кљткђнчђ булмады шул. Ђлбђттђ, ул
заман белђн чагыштырганда, мљселман-
нар саны артты, тик џђр ялтыраган нђрсђ
алтын була алмаган кебек... Џђм аныћ
безгђ кирђклесе, аны шартлы тљстђ "та-
тар исламы" дип йљртик, нђкъ менђ без-
нећ шартларга яраклашкан булырга тиеш.
Мљселман кешесенђ хђзерге заман про-
цесслары ниндидер чит-ят књренеш бу-
лырга тиеш тњгел. Монда сњз диннећ асы-
лын њзгђртњ турында тњгел, ђ нђкъ менђ
безнећ менталитетка, тарихка џ.б. бђйле-
лек турында бара. Мин Татарстанда мил-
ли йљзе булган Россия исламы, толерант
ислам љстенлек итђргђ тиеш, дип саныйм.

Милли проблемалар мљселманнар
љчен икенчел дђрђќђдђ сыман њзе, ђ чын-
лыкта, алар ќђмгыять эшчђнлегендђ
кљчле фактор булып тора. Џђм бњген без
нђкъ шућа омтылырга тиешбез – ягъни
ислам кыйммђтлђренђ генђ ђйлђнеп кай-
ту тњгел, ђ инде татарларга, ќђмгыятькђ
хезмђт итђ, ќђмгыять љчен мљџим булган
проблемаларны хђл итђ торган дингђ кай-
тырга тиешбез. Њзмаксат буларак булган
мљселман тњгел, ђ ќђмгыять љчен кирђк
булган мљселман кирђк.

Белем бирњ проблемасы бар. Имам-
нарыбызны њзебездђ џђм чит иллђрдђ
укыткан ислам дине белгечлђренећ књбе-
се безнећ традициялђрдђ тђрбиялђн-
мђгђннђр, аларныћ кайсыберлђрен ваџ-
џабчылар дип йљртђлђр. Ђмма бњген безгђ
њзебезнећ гасырлар буена дђвам иткђн
дини гореф-гадђтлђребезгђ тљшенњ кирђк.
Аларда бик књп ућай яклар бар, ђйтик,
ислам диненећ нигезлђренђ тирђнрђк
тљшенњ љлкђсендђ. Безнећ дини тђгъли-
мат Россиянећ нђкъ кыл уртасында
яшђгђн шартларда, башка диндђгелђр
белђн тыныч яшђп, бары тик тљпле акы-
лыћ џђм тирђн фикер йљртњећ белђн генђ
яшђяеш рђвеше формалаштыруны хуп-
лый. Менђ шућа да безнећ борынгы ба-
баларыбызга бљтен мљселман љммђтенећ
ић алгы сафында булырга язгандыр да.

Хђнђфи мђзџђбе ић либераль юнђлеш
булып тора. Нђкъ менђ ул безгђ књп кон-
фессияле мохиттђ исђн-сау сакланып ка-
лырга ярдђм итте дђ – монысы бик мљџим.
Хђнбђлилђр – шундый ук бар яктан
килгђн, камил мђзџђб, тик књп конфесия-
ле иллђр љчен яраклашмаган гына ул.
Аларда хокукларларныћ гадђти чыганагы
– халык традициялђре юк. Мондый
мђзџђб безгђ бу очракта кирђк тњгел.
Хђнђфи мђзџђбе ислам кануннарына кар-
шы килми торган гадђти хокукларны та-
ный. Мђсђлђн, вафат булган кешенећ
"љчесе"н, "ќидесе"н, "кырыгы"н искђ алу.
Ђгђр дђ Урта Азиядђ ђлеге йолалар
абсурдлык, акылга ќитмђслек дђрђќђгђ

Књплђр тормышында иман, дин ић тљп аспектларныћ берсе булып
тора. Кешелек тарихы динсезлекнећ ахыр чиктђ телђсђ нинди ќђмгы-
ятьне ќимерњен џђм таркатуын књрсђтте. Ђ инде татарларга
килгђндђ, бабаларыбыз ислам дине тарафдарлары булуларын мон-
нан мећ елдан да књбрђк элегрђк рђсми тљстђ исбатлап књрсђтђ алды.
Шул заманнан бирле соћгы дљньякњлђм дин халкыбызны саклауга
џђм њстерњгђ хезмђт итте. Республикабызда пђйгамбђребез тараф-
дарлары, барча мљселманнар - џђммђ љммђт белђн нђрсђ була?
Килђчђктђ мљселманнарга карата стратегияне ничек корырга? Шушы
џђм шућа охшаш сорауларга ачыклык кертњен њтенеп, без сђяси
фђннђр докторы, Татарстан Фђннђр академиясенећ иќтимагый фи-
кер џђм ислам гыйлеме бњлеге мљдире, Россия Ислам университе-
ты ректоры џђм Татарстанныћ ислам тикшеренњлђре њзђге ќитђк-
чесе Рђфыйк ђфђнде Мљхђммђтшинга мљрђќђгать иттек.

ќиткерелсђ, бездђ исђ алар артык ќђелмичђ
генђ, ић якын туганнары катнашында гына
њткђрелђ

.
Мљселманнарга адекват

чынбарлык кирђк
- Татарстанда ислам гыйлеме

бирњгђ ни ќитми?
- Россия стандартлары буенча бездђ

дини уку йортлары бик њк тљшеп калганнар-
дан тњгел. Россия ислам университетыбыз,
"Мљхђммђдия", Ислам динен кабул итњгђ мећ
ел исемендђге Югары мљселман
мђдрђсђлђре, урта уку йортлары бар. Хђзер
аларда дљньяви фђннђр укытуны кертњ ха-
кында књп сљйлилђр, тик таякны артык бљгњ
дђ кирђкмидер. Минемчђ, монысы ић мљџи-
ме тњгелдер. Ђлеге мђдрђсђлђргђ укырга, го-
мумђн, дљньяви мђктђплђрдђ белем алган
асыл затлар килђ бит. Дини булмаган фђннђр
турында сњз чыгуга, нигђдер шунда ук
ќђдитчђ мђктђплђрне искђ тљшерђлђр. Ђмма
бу – татарларда беренче дљньяви белем бир-
њне булдыру омтылышы гына булган бит –
аларга хакимият кенђ моны эшлђргђ рљхсђт
бирмђгђн. Татарлар революциягђ кадђр ба-
лаларын русларныћ православие дине ру-
хындагы мђктђплђргђ укытырга бирергђ нык
курыккан.

Ќђдит мђктђплђре менђ шулай итеп
њзлђренећ бу миссиялђрен њти алмый кала –
алардан имамнар тђрбиялђнеп чыкмый.
Ђлеге уку йортларына дин ђџеллђре булыр-
га телђгђннђр тњгел, ђ тљрле љлкђлђрдђ бе-
лем тупларга телђгђннђр укырга килгђн.
Алар еш кына тормышта њз урынын таба
алмый азапланган, кайберсе хђтта кара эшче
булып эшлђргђ дђ мђќбњр булган. 1905-1907
елгы революциялђрдђн соћ нђкъ менђ алар
урамга каршылык акциясенђ чыга!
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсенђ нигез салучы
џђм аныћ ќитђкчесе Галимќан Баруди моћа
бик нык аптырый: аныћ мђдрђсђсендђ,
югыйсђ, заманына књрђ менђ дигђн шартлар

тудырылган була, ђ шђкертлђре канђгать
тњгеллђр...

Классик мљселман белем бирњ моделе
безнећ шартларга яраклашмаган. Бњгенге
кљндђ ић мљџиме – нђкъ менђ безнећ ќђмгы-
ять талђплђренђ ќавап бирђ алырлык укыту
моделе булдыру.

XIX гасыр уртасына кадђр бездђ Бохара
укыту системасы гамђлдђ иде. Шђкертлђр
шућа охшаш уку йортларына йљргђн, гарђп,
фарсы теллђрен, Коръђнне љйрђнгђн. Алар
ђлеге гыйлемне њзлђштергђн очракта да, Рос-
сиянећ нђкъ њзђгендђ, шђџђрлђрдђ яшђп,
аларны ничек файдаланырга? Рус телен, ма-
тематиканы белмђгђн килеш ић яхшы

дигђндђ дђ мђчеткђ имам булып барырга
мљмкин, шуннан башка... тагын кая?! Џђм
шућа да ђлеге укыту системасын њзгђртергђ
ниятлђгђн ќђдитлђр пђйда була да инде.

Кадрлар барысын да хђл итђ
- Хђзерге вакытта болар безнећ љчен

мљџимме соћ?
- Без њзебезнећ мирасны да белергђ

тиеш. Шђкертлђребез барысын да – татар
тђфсирлђрен дђ, татар галимнђренећ биогра-
фиясен дђ, татар матур ђдђбиятын џђм фђнни
карашларын да белергђ тиеш. Укытыла тор-
ган барлык курслар, яћа дђреслеклђр ђлеге
нечкђлеклђрне дђ истђ тотарга тиеш. Башка-
ча, безнећ халыкка, бездђге дин гыйлеменђ
хас њзенчђлеклђрне аћлардай кешелђр
ђзерлђњ мљмкин булмаячак.

Ђлбђттђ, укытуныћ яћа технологиялђрен
дђ эшкђ ќигњ кирђк. Безнећ совет система-
сы бар кешенећ џђр љлкђдђн дђ белемле бу-
луын књздђ тота иде. Шућа да укучылары-
быз џђртљрле олимпиада џђм конкурсларда
беренче урыннарны алып килде. Кљнбатыш-
та исђ кешене конкрет бер максатка гына йљз
тотып ђзерлилђр, аерым гамђли эшчђнлеккђ
караган белемне генђ бирђлђр. Боларныћ ба-
рысын да игътибар њзђгендђ тотып, тљпле
белем биреп, шул ук вакытта, укучыларга
џђм студентларга тиешле юнђлеш бирергђ
кирђк. Моныћ љчен, џичшиксез, њз дђреслек-
лђребезнећ булуы кирђк, безнећ њзебездђ без-
нећ ќирлеккђ яраклаштырылган дђреслеклђр
булдыру традициясе бар бит.

Ахыр чиктђ, бар да квалификацияле кад-
рлар ќитенкерђмђњгђ килеп тљртелђ. Гадђти
укучыларга, студентларга, мђхђллђ халкына
хакыйкатьне аћлаешлы итеп аћлата алырдай
белгечлђребез аз. Хђзрђтлђребез дљньяви га-
лимнђр белђн бертигез дђрђќђдђ сљйлђшђ
алырдай белемгђ ия тњгел.

Безгђ мљселман зыялылары да бик
кирђк. Хђзерге заман (башлыча, совет рухын-
да тђрбиялђнгђн) зыялылар љчен ислам  –

чит-ят булмаса да, аларныћ карашы диннећ
асылына тљшенелмђгђн караш шул.

Мљселман зыялылары – алар имамнар
гына тњгел. Руханилар йолаларны њтђргђ,
ќђмгыять љчен њрнђк књрсђтергђ тиешлђр.
Ђ зыялылар тирђн белемле џђм сђяси як-
тан ђзерлекле булырга тиеш. Йосыф Акчу-
ра, Садри Максуди – аларныћ барысы да
тљпле дљньяви белем алган кешелђр, ђмма
алар џђр мђсьђлђне хђл иткђндђ ислам ка-
нуннарыннан чыгып эш йљрткђннђр, кыл-
ган гамђллђренећ џђркайсы мђгънђви бул-
ган. Кызганычка каршы, хђзер бу як аксый.
Шућа да хђзер мљселман зыялылары бул-
дыру мљџим.

Бар да мђхђллђ тирђсендђ
бљтерелђ

- Мљселман татарлары љчен хђзер-
ге кљндђ тагын нђрсђне ић мљџиме дип
саныйсыз?

- Хђзер бездђ мљселман љммђте
структурасы инде булдырылган. 1992 елда
Татарстан мљселманнарыныћ Диния нђза-
рђте, мљхтђсибђтлђр, дини мђктђплђр сис-
темасы тљзелде. Хђзер дини уку йортлары-
ныћ саны тугызга гына калды. Минем ка-
рашка, бу – ќитђрлек. Билгеле бер вакыт-
тан соћ сан сыйфатка књчђргђ тиеш, тик
ђлегђ мондый хђл књзђтелми.

Ислам дине љчен ић мљџиме – мђхђллђ,
тик ђлегђ ул бездђ юк. Хђзер яшьлђр дингђ
тартыла. Рухи вакуум бар џђм ул дин белђн
тутырыла. Ђгђр дђ инде мђхђллђ булмаса,
дини њсеш тљрле юллар белђн барачак. Ђгђр
дђ бернинди дђ хђстђрен књрмђсђк, ахыры-
ныћ аянычлы булуы бар. Хђнђфи мђзџђбе,
безнећ татар дини тђгълиматы традиция-
лђренећ барысы да бљтенлђй юкка чыгарга
мљмкин.

- Тагын ун елдан соћ нинди мђхђллђ
булырга тиеш?

- Џич шљбџђсез, мђхђллђ мђчетлђр
янында тљзелергђ тиеш. Казанда илледђн
артык мђчет бар, миллионлы халкы булган
Казан љчен бу да ђле ќитђрлек тњгел дип
саныйм. Чагыштыру љчен, Мђскђњ белђн
Уфаныћ џђркайсында дњртђр генђ мђчетлђр
саны књпкђ ким. Тулаем алганда, яћа
мђхђллђлђр тљзњ принциплары џђм техно-
логиясе ђлегђ эшлђнмђгђн, моныћ белђн
шљгыльлђнђсе бар. Территориаль бђйлелек
артык зур роль уйнамаска тиеш, дип са-
ныйм. Шулай ук мђхђллђ тљзелњ белђн имам
мђсьђлђсе дђ њзеннђн-њзе кљн тђртибеннђн
тљшеп кала: дини оешма њз ќитђкчесен њзе
њк сайлап куя.

Мљселманнар саны
књпме булыр?

- Тагын 5-6 елдан соћ мљселманнар
саны артырмы икђн?

- Дљньядагы халыкныћ 50-70 про-
центы њзен диндар кеше дип саный. 2001
елда республикабыздагы яшьлђр арасында
социологик тикшеренњ уздырган идек.
Аныћ нђтиќђлђре 80 процент русларныћ
џђм 85 процент татарларныћ њзен динле
кеше дип санавын књрсђтте. Дњрт процент-
ка якыны барлык дини йолаларны њтђп бара
икђн. Ђгђр дђ ислам гыйлеме џђм тулаем
љммђт њсеше сценарие позитив юл белђн
барса, ислам диненђ ихлас књћелдђн ышан-
ган џђм аныћ аерым йолаларын њтђп бар-
ган кешелђрнећ саны татарлар арасында ун
процентка ќитђр, дип уйлыйм. Бу – яћа тип-
тагы мђхђллђлђр тљзњ проектларын эшлђп
тормышка ашырганда, мљселман интелли-
генциясе катламын булдырганда шђкертл-
ђрне тагын да камилрђк укыту гамђлгђ
кергђндђ мљмкин эш. Имамнары љчен кай-
гыручылар моныћ белђн ић беренче
нђњбђттђ шљгыльлђнергђ тиешлђр.

Илшат СЂЕТОВ,
etatar.ru сайтыннан алынды

(Таџир Сабирќанов тђрќемђсе)

ТАТАРГА ЙЉЗ
ТОТКАН ИСЛАМ
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(Ахыры. Башы 4 нчы биттђ.)

Алып баручы. Быел изге аебыз августта
башланып китте. Бу айда телђклђребез кабул
булып, Аллаџы Тђгалђ љйлђребезгђ - тыныч-
лык, муллык, гаилђлђребезгђ - татулык, дус-
лык, балаларыбызга тулы иман насыйп итсђ
иде.

Рамазан аенда мљселман кардђшлђр ура-
за тоталар. Нђрсђ соћ ул ураза? Ураза ул, без-
нећчђ, тыелып тору. Ураза тотучылар, таћ ат-
каннан алып кояш батканчыга кадђр, ашау-
эчњдђн тыелып торырга тиешлђр, аларга
тђмђке тартырга, дару эчђргђ, начар сњзлђр
ђйтергђ, кешегђ яла ягарга, ялган сљйлђргђ
ярамый. Сезнећ дђ, балалар, ђби-бабалары-
гыз ураза тоталар, намаз укыйлар, ђ намазга
азан ђйтеп чакыралар.

(Бер малай азан ђйтђ. Ике оныгын (бер
малай џђм бер кыз) ияртеп, ђби керђ).

Малай. Ђбекђй, азан ђйттелђр бит, авыз
ачарга вакыт ќиткђндер инде.

Ђби. Шулай шул, балакайларым, кояш
та баеды инде, авыз ачарга вакыт икђн.

Алып баручы. Исђнме, ђбекђй.
Ђби. Исђнме, кызым. Балакайларым, сез

монда нишлисез?
Алып баручы. Без Рамазан бђйрђменђ

ќыелдык.
Ђби. И шулаймыни!
Малай. Ђбекђй, ђйдђ, авыз ачарга вакыт

ќитте бит инде.
Алып баручы. Ђбекђй, килегез бирегђ,

башта авыз ачып, тукланып алыгыз.
(Ђби оныклары белђн љстђл янына уты-

ра).
Ђби. Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим!

Рамазан – дуслык, кардђшлек бђйрђме
(Ђби башта тоз, аннан ќимеш каба.

Оныклары да шуны кабатлый. Малай белђн
кыз сљйлђшђ башлыйлар).

Ђби. Нишлисез сез? Ашаганда
сљйлђшмилђр дип, ничђ мђртђбђ ђйттем мин
сезгђ, балалар?

Малай. Сљйлђшсђ ни була, ђбием?
Ђби. Тамагыгыз тукланмый, ризыгыгыз-

ны ќеннђр ашап бара.
Кыз. Шулаймыни, ђбием, ярар, сљйлђш-

мђбез, алайса. Син туйдыћмы, Фаил? Мин
туйдым. (Киерелђ).

Ђби. Љстђл янында киерелеп утырмый-
лар. Балаларым, бервакытта да туйдым дип
ђйтмђгез, ризыктан туймыйлар. Аллага
шљкер, тукландым дияргђ кирђк. Тамак туй-
дыргач, дога кылабыз. Рђхмђт, балалар, ура-
за бетте инде. Хђзер Рамазан бђйрђме баш-
лана. Без, шатланып, сездђ кунак булабыз.

Алып баручы. Ђбекђй, утырып кына
тыћлап тор, балалар бђйрђмгђ матур-матур
шигырьлђр љйрђнделђр.

(Балалар љйрђнеп килгђн шигырьлђрен
сљйлилђр).

Ђби. Балакайларым, бик матур ши-
гырьлђр љйрђнгђнсез.

Алып баручы. Хђзер малайлар
мђдрђсђдђге хђллђрне тасвирлаган "Таз ма-
лай" биюен књрсђтерлђр. (Бию башкарыла).

Алып баручы. Безнећ халкыбыз - моћ-
лы халык бит ул. Элек ђбилђребез бик књп
бђетлђр, мљнђќђтлђр белгђннђр. Ђбекђй, син
безгђ бњген берђр мљнђќђт ќырлап
књрсђтмђссећме икђн?

(Ђби мљнђќђт укый: "Менђ шундый за-
ман ќитђр").

Алып баручы. Зур рђхмђт сића, ђбекђй.

Ђйдђгез  ђле, бђйрђм кљн бит, биеп алабыз.
(Балалар парлы бию башкаралар).

Ђби. Хђзер сезгђ Алсу апагыз "Сак-Сок
бђете"н ќырлап књрсђтер. (Бђетне тыћлый-
лар). Балалар, бервакытта да каргарга яра-
мый. Каргаган кеше њзе гљнаџлы була. Ђни-
лђрегезнећ сњзен тыћлагыз, алар сезне бер-
вакытта да каргамасыннар, яхшылыклар
гына телђсеннђр.

Алып баручы. Менђ без дђ бђйрђмгђ дип,
"Ђнкђйнећ догалары" исемле ќыр љйрђндек.
(Балалар ќырны башкаралар).

Ђби. Ђ сез, балалар, кешенећ асыл сый-
фатларын белђсезме?

Балалар. Ђйе, белђбез.
1 нче бала. Беренчесе - намус.
Кеше љчен ић ђњвђл - намус, дигђн.
Намусыћны сатып итмђ табыш, дигђн.
Байлык љчен илен, кљнен саткан кеше
Ике дљнья љчен дђ ул - явыз, дигђн.
2 нче бала. Икенчесе - акыл.
Икенчесе - ић кыйммђте - акыл, дигђн.
Акылсызда акыл ягы такыр, дигђн.
Акылсызда намус та юк, иман да юк.
Ялганга ант итеп, барын сатар, дигђн.
3 нче бала. Љченчесе - ђдђп.
Љченчесе - ић кыйммђте - ђдђп, дигђн.
Ђдђп кљчле мђхђббђткђ сђбђп, дигђн.
Ђдђпсездђ бђхет тђ юк, тђњфыйк та юк,
Кеше исемен књтђрњ дђ гаќђп, дигђн.
4 нче бала. Дњтенчесе - књћел.
Дњртенчесе - ић кыйммђтлесе - књћел,

дигђн.
Књћеле бозык кеше - кеше тњгел, дигђн.
Бозыкларга ќир љстеннђн асты яхшы,
Яшђмђ дђ њлеп ќиргђ књмел, дигђн.
5 нче бала. Бишенчесе - сабыр.
Бишенчесе - ић кыйммђтлесе - сабыр,

дигђн.
Сабыр кеше зур бђхетлђр табар, дигђн.
Бер дђ юкка ачуланып дљнья бозу
Бер кайгыдан икенчегђ салыр дигђн.
Алып баручы. Ђйе, кеше љчен намус,

акыл, ђдђп, књћел, сабырлык - ић кирђкле
сыйфатлар. Алар бер-берсе белђн нык
бђйлђнгђннђр.

1 нче бала. Оран салмыйм, кычкыр-
мыйм мин,

Масаймыйм синећ белђн.
Килђчђккђ барасыћ син,
Туган тел, минем белђн.
2 нче бала. Синећ белђн булганга мин,
Шатланып ќырлыйм менђ.
Ќырлаган саен яћа ќыр
Канат ќђя књћелемдђ.
3 нче бала.
Аннан књтђрелеп китеп,
Оча дљнья књгенђ.
Туган телем, хђзер мића
 Бљтен дљнья књренђ.
"Туган тел" ќыры башкарыла. (Г.Тукай

сњзлђре, татар халык кље).
Алып баручы. Аллаџы Тђгалђ ќир

йљзенђ тынычлык, џђммђбезгђ дђ сђламђтлек,
бђхет-шатлык, авыруларга шифасын бирсђ
иде. Ђмин!

4 нче бала.
Барыгызга да булсын хђер-дога,
Буыннар чылбыры љзелмђсен ќирдђ.
Тыныч булсын еллар, яћа туар таћнар,
Изге нурлар ићсен џђр иманлы љйгђ.
(Ураза бђйрђме шуныћ белђн тђмам

була).
Дамир СИРАЌИЕВ,

Ђтнђ районы,
Югары Сђрдђ авылы

"Ромео џђм

Джульетта": хђзер

татар-style!
Шекспирныћ мђшџњр трагедиясенећ

сюжетын Татарстандагы катнаш никахлар
темасына чуалдырып фильм тљшергђннђр.
Картинаныћ премьерасы VII Казан халыка-
ра мљселман кинофестивалендђ тђкъдим
ителђчђк.

Ромео џђм Джульетта урынына та-
тар џђм рус миллђтле егет џђм кыз. Италия-
нећ Верона шђџђре урынына Татарстан
авылларыныћ берсе. Яшь гаилђ бђхетле тор-
мыш кичерђ, тик беренче туган бала ак тас-
маларны каралары белђн алыштыра. Са-
быйга нинди исем бирергђ? Муллага алып
барыргамы, попкамы? Шекспир Монтекки
џђм Капулетти гаилђлђрен баррикаданыћ
капма-каршы якларына куйган кебек, яшь
режиссер Алёна Малкова да њзенећ филь-
мында татар џђм рус гаилђсен елганыћ ике
ярында калдыра. Кайсы беренчел - миллђт-
ме, мђхђббђтме?

Белеме буенча юрист, казанлы Алёна
Машкова соћгы берничђ ел кино сценарий-
лары язу белђн шљгыльлђнђ. "Ромео џђм
Джульетта" дип аталган 52 минутлык до-
кументаль тасма - яшь режиссёрныћ џљнђри
дебюты. Шекспир ђсђренђ охшаш итеп
ясалган картинаныћ тљп темасы - Татарстан-
да шактый актуаль булган мђсьђлђ - миллђ-
тара мљнђсђбђт, катнаш никахлар.

"Ромео џђм Джульетта" трагедиясенећ
"татар версиясен" Татарстан тамашачысы 6-
11 сентябрьдђ узачак VII Казан халыкара
мљселман кинофестивалендђ књрђ алачак.
Фильмныћ премьерасы "Татарстанда
эшлђнгђн" дип аталган конкурсттан тыш
программада тђкъдим ителђчђк.

"Ромео џђм Джульетта" документаль
фильмы 2011 елда "Кинолента" студиясендђ
тљшерелгђн џђм моћарчы кинофести-
вальлђрдђ књрсђтелмђгђн. Тђњге тапкыр ул
нђкъ менђ Казан кинофестивале кысаларын-
да тђкъдим ителђчђк.

tatartime.com сайтыннан алынды

Казанда милли киемнђрнећ
халыкара конкурсы њтђ

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

Авыруларга књршелђребезгђ, љлкђннђргђ игъ-
тибарлы, сабыйларга карата кече књћелле булып,
кардђшлђребез арасындагы мљгамђлђбезне яхшыр-
ту љстендђ эшлибез. Бер-беребезне гафу итеп, Раб-
быбызныћ гафуына љметлђребезне арттырабыз.

Болай да кыска тљннђребезне йокы белђн кыс-
картмыйча, Коръђн укып, зикер-тђсбих, нђфел на-
мазларыбыз аша бђрђкђтлђндерђбез, ихлас догала-
рыбыз аркылы Аллаџы Тђгалђдђн њзебезгђ, балала-
рыбызга, барлык мљселман кардђшлђребезгђ тђњбђ-
тђњфикъ, иман байлыгы сорыйбыз; фђкыйрь-мес-
кеннђргђ, авыррак хђлдђ яшђњче кардђшлђребезгђ
фитыр садакаларыбызны биреп, Ураза бђйрђмен
аларныћ да књћел књтђренкелеге белђн каршылау-
ларын тђэмин итђргђ тырышабыз.

Яу кырындагы солдат кебек, њзебез дђ, гњя,
кљрђш мђйданында. Ђмма бу – гади кљрђш тњгел,
бу - Аллаџ ризалыгын алу љчен, њз-њзећ белђн, ягъ-
ни њз нђфесећ белђн кљрђш. Ђлхђмдњлиллђџ, без
ќићњ юлында: књћеллђрдђ куаныч, тђннђрдђ ќићел-
лек, теллђребездђ дђ, калеблђребездђ дђ шљкер,
књзлђребездђ - шатлык яшьлђре. Тоткан уразалары-
быз сђбђпле, ќыйган ђќер-савапларыбызны югал-
тмыйча, Кыямђт кљненђ кадђр саклый алсак иде,
дигђн телђк белђн гает кљненђ дђ якынлашабыз,
чиксез шљкер.

Гает ул - џђрбер мљселман љчен бљек ќићњ кљне.
Бер ай дђверендђ без њзебезнећ нђфес-телђклђребез-
не ќићђргђ, Раббыбыз каршында тњбђнчелек
књрсђтергђ, њзара ярдђмлђшергђ, башкалар турын-
да кайгыртырга, сабыр вђ тњзем булырга љйрђндек.
Ђби-бабаларыбыз да шушы ќићњ мизгеллђрен ки-
череп сљенгђннђр, без дђ ђлеге шатлыкны кичерђ-
без.

Хљрмђтле мљселман кардђшлђр! Сабый чакла-
рыбыздан књћеллђребездђ якты бер хатирђ булып
уелып калган гает бђйрђмнђре џђрберебезгђ шатлык-
куаныч кына алып килсен!  Бер-беребезгђ карата
мђрхђмђтле булыйк, ђти-ђнилђребезнећ хђллђрен бе-
лик; дус-ишлђребезне, туган-тумачаларыбызны, ба-
лаларыбызны тђмле-тђмле књчтђнђчлђребез белђн
сыйлыйк, бу дљньядан киткђн якыннарыбызныћ ка-
берлђрен зиярат кылып, аларга изге догаларыбыз-
ны юллыйк. Гаетлђребезне џђркемнећ, бигрђк тђ ба-
лаларыбызныћ, оныкларыбызныћ књћеллђрендђ го-
мер буе сагынып искђ алырдай якты эз калдырыр-
лык итеп њткђрик.

...Уйласаћ ул якты кљнне, килђ књз яшь,
Хозур ла соћ! инсан љчен бу хђл, бу яшь!
Бђйрђм кљнне књктђн ќиргђ нурлар ага,
Ђйтерсећ лђ чыккан бу кљн ике кояш!

 (Г. Тукай)
Алмаз хђзрђт МЂХМЊТОВ.

Тњбђн Кама.

 Ђлеге конкурсныћ максаты – ќђмгыятьтђ башка халыкларныћ
милли мђдђниятенђ кызыксыну уяту џђм шулай ук татар халкы-
ныћ бай милли мђдђниятен џђм йљзен саклап калу.

2011 елныћ 9 сентябреннђн 11 сентябренђ кадђр Казанда VII Халыкара мљсел-
ман киносы фестивале кысалары нигезендђ "International fashion" милли киеме бу-
енча III Халыкара дизайнерлар конкурсы њтђ.

"International fashion" конкурсы башка халыкларныћ милли мђдђниятенђ кы-
зыксыну уяту максатында њткђрелђ џђм дизайнерларныћ заманча киемнђрне мил-
ли стильдђ књрсђтер љчен халыкара мђйдан да булып тора.

Конкурста Россиядђн џђм башка регионнардан булган атаклы дизайнерлар џђм
њзлђренећ карьераларын башлап кына ќибђргђн модельлђр дђ катнаша.
"International fashion" катнашучыларны яшь буенча да, милли киеме буенча да чик-
лђми. Конкурста тђкъдим ителгђн коллекциялђр арасында студент-дизайнерлар-
ныћ диплом эшлђрен џђм мода љлкђсендђге белгечлђрнећ дђ милли киемнђр кол-
лекциясен књрергђ була. Географик кићлеге ягыннан да конкурс чиклђнмђгђн џђм
дљньяныћ тљрле милли киемен књрсђтњ дђ књз алдында тота.

"International fashion"- 2011дђ њзенећ уникаль коллекциялђрен Египет, Йемен,
Ливан, Иран шикелле гарђп иллђре, Европа иллђреннђн - Герцеговина џђм Босния,
СНГдан - Њзбђкстан тђкъдим итђчђк.

"International fashion" конкурсы милли костюмнарныћ яшђеш ареалларын
кићђйтђ, заманча кием модельлђренђ бњленергђ ирек бирђ џђм књп санлы дизай-
нерларны милли мода индустриясендђ берлђштерђ.

Конкурсны оештыручылар булып Татарстан Республикасыныћ Мђдђният Ми-
нистрлыгы, Казан дђњлђт технология университеты ("Дизайн" кафедрасы), "Сљем-
бикђ" журналы, дљнья мђдђнияты институты ЮНЕСКО тора. Конкурс Татарстан
Республикасыныћ џђм Россия Федерациясенећ дизайнерлар союзы ярдђме белђн
њтђ. "Сљембикђ" журналыныћ тљп максаты - татар халкыныћ бай милли мђдђния-
тен џђм йљзен саклап калу.

Бђйрђм кљнне генђ
сабый  булып торыйм



#2 (99) Рамазан 14328
Н

и
яз

 М
И

Н
ГА

Л
И

Е
В

 т
љ
зе

д
е

Чайнворд
"ТУГАН ЌИРЕМ - ТАТАРСТАН"

Казанда  намаз  вакытлары

ТЉРЛЕСЕННЂН

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

«Дин вђ мђгыйшђт» газетасы. №2 (99) чыгарылыш.
Гамђлгђ куючы џђм нђшир: Њзђклђшкђн дини оешма – Татарстан Республи-
касы мљселманнары Диния нђзарђте.
Баш мљхђррир: Ришат ХЂМИДУЛЛИН.
Мљхђррир: Нияз САБИРЌАНОВ
Дизайнер-верстка: Рљстђм МИЋНУЛЛИН.
Тираж: 5000 дђнђ.      Заказ: Е-502

Газета бушлай таратыла.
Редакция адресы: 420111, Татарстан Республикасы, Казан шђџђре,
 Лобачевский урамы, 6/27.
Бастыруга кул куелды: 26 август, 12.00 сђгать.
Теркђлњ турында таныклык: Татарстан  матбугат џђм мђгълњмат
министрлыгында 1993 елныћ 16 февралендђ 240 нчы номер белђн теркђлде.
Электрон адрес: niyaz.kazan@yandex.ru         Тел.: 8(843)267-29-67.

Газета "ТатМедиа" ААЌ филиалы "Идел-Пресс"  полиграфия-нђшрият комплексында басылып чыкты
(420066, Казан шђџђре, Декабристлар урамы, 2).

1.Композитор, "Шњрђле" бале-
ты авторы. 2.Композитор
С.Сђйдђшевнећ Т.Гыйззђт пьесасы-
на язган музыкаль драмасы. 3.Чал-

лыда чыга торган йљк автомобиле.
4."Ак Барс" џљќњмчесе, алкалы
хоккей буенча дљнья чемпионы
(2008). 5."Самат" операсы авторы.

6.Язучы Г.Бђширов романы. 7.Рос-
сия чемпионы, Казанныћ суда туп
уйнау командасы. 8.Татарстандагы
елга. 9.СССРныћ халык рђссамы,
Татарстанныћ Г.Тукай исемендђге
Дђњлђт бњлђге иясе. 10.Герой-ша-
гыйрь М.Ќђлил шигыре. 11.Татар-
стан халкыныћ килешеп яшђве.
12.Татар халык ќыры. 13.Язучы,
"Итил суы ака торур" тарихи рома-
ны авторы. 14.Шагыйрь, "Курск ду-
гасы" поэмасы авторы. 15.Тарихчы,
дин галиме исемен йљртњче Казан
мђчете. 16.Язучы, "Хуќа Насрет-
дин" комедиясе авторы. 17.Казан-
дагы химия сђнђгате предприятие-
се. 18.Халкыбызныћ легендар ќыр-
чысы. 19.Татарстандагы мећьел-
лык шђџђр. 20.Шагыйрь, Џ.Такташ
поэмасы. 21.Казанныћ ирлђр бас-
кетбол командасы. 22.Татарстан-
ныћ халык артисткасы, Г.Бђширов-
ныћ "Ќидегђн чишмђ" шигыренђ
кљй язган композитор. 23.Татар-
стандагы район њзђге. 24.Татар-
станныћ беренче Президенты.
25.Татарстанда ќитештерелђ тор-
ган очкыч тљре. 26.Татар фолькло-
рыныћ афористик жанры. 27.Ка-
зандагы књл. 28.Татарстанныћ ка-
зылма байлыгы.

КАЙСЫ МЉЏИМРЂК:
диниме, ђллђ дљньяви белемме?

СОРАУ. Ђлхђмдњлиллђџ, Исламга мин књптђн тњгел генђ кил-
дем џђм тњбђндђге проблемага юлыктым: мђктђпне тђмамлагач,
мин югары мљселман уку йортына (мђдрђсђгђ) керергђ телђдем,
лђкин ђти-ђнием сораштыра торгач, мђдрђсђдђ дљньяви белем бир-
мђњлђрен, ђ бары тик дини белем генђ бирњ хакында белделђр. Ми-
нем ђти-ђнием дин тотмаганлыктан, алар уйлаганча, тормышта
акчаныћ алай ук зур ђџђмияткђ ия тњгеллеген аћлатуы кыен. Моны
аларга ничек аћлатырга?! Зинџар, ярдђм итегез!

ЌАВАП. Дини књзлектђн караганда, мљселманга торачак ќирсез калам,
югалам, тормышым хезмђтемнђн џђм џљнђремнђн генђ тора дип уйлау џич
кенђ дђ тиеш тњгел. Коръђни-Кђримдђ Аллаџы Тђгалђ ризык белђн тђэмин
ителешнећ џђм тормыш љчен кирђк ђйберлђрнећ њз кулында булуын белгертђ.

Коръђни-Кђримдђ Аллаџы Тђгалђ ђйтђ: "Ќирдђге џђр ќан иясенећ ри-
зыгы Аллаџ кулында, дђхи аларныћ торачак ќирлђрен џђм њлгђч књмелђчђк
ќирлђрен белер. Барчасы Лђњхул - Мђхфњздђге китапта язылмыш" ("Џњд"
сњрђсе, 6 нчы аять)

Ђлеге аятьтђн шуны аћларга мљмкин: бер генђ кеше дђ, бер генђ тљр
ќан иясе дђ Аллаџы Тђгалђ тарафыннан њзенђ язылганны џђм билгелђнгђн-
не алып бетермичђ, бу дљньядан китмђс! Ђти-ђниегезгђ тормыштан берничђ
мисал китерегез. Акчаныћ ул кадђр њк мљџим булмавын џђм аныћ књлђме
џђрвакытта да белемнђн џђм эштђн генђ тормавын аћлатыгыз.

Дини белем алу љчен, дини уку йортына керњ бик њк мђќбњри дђ тњгел.
Ић мљџиме  -  белем алу џђм аныћ буенча бару, ђ "катыргы" тњгел. Кибет
киштђлђрендђ дини продукция бик књп: китаплар, аудио џђм видеодисклар,
газета-журналлар, Интернет-контент турында ђйтеп тђ торасы юк! Вариант
буларак, ђти-ђниећ белђн каршылыкка килмђс љчен, дљньяви уку йортына
кереп, шул ук вакытта њзећнећ ислам дине љлкђсендђге белемећне дини
ђдђбият џђм аудио-видеопродукция ярдђмендђ баетырга мљмкин.

Сњз дђ юк, дини уку йортында белемне тирђнтен џђм тулырак итеп алыр-
га була. Ђгђр дђ сез њз алдыгызга ислам динен тарату максатын џђм аны
башкаларга љйрђтњне куйсагыз, бу очракта ђти-ђниегезне књндерергђ тыры-
шыгыз џђм ислам уку йортына керегез!

Тагын, дљньяви белем белђн беррђттђн дини белем бирњче югары уку
йортына да керергђ мљмкин. Мђсђлђн, Маммадибир ар-Рочи исемендђге
Теология џђм халыкара мљнђсђбђтлђр институты.

Психологик књзлектђн караганда, Сезнећ дини белем алуга омтылуы-
гыз мактауга лаек. Лђкин сезнећ бу омтылышыгыз ђти-ђниегез белђн кар-
шылыкка килњгђ сђбђп булырга тиеш тњгел. Сезнећ њќђтлђнњегез аркасын-
да, каршылыкка килњнећ сђбђбе итеп, ђти-ђниегездђ дингђ карата начар
мљнђсђбђт тууы мљмкин, ђ бу хђл булмаска тиеш. Сез џђрвакытта да дљнья-
ви белем белђн дини белемне берлђштерђ аласыз.

Кызганычка каршы, барлык кешелђр дђ ђлеге белемнђрнећ башка
нђрсђлђрдђн књпкђ мљџим икђнен џђм аћа ничек тђ булса ия булырга кирђк-
леген аћламыйлар. Бу – бер яктан. Ђ икенчедђн, сезнећ тормышыгызныћ
ничек буласы, гомумђн, билгеле дђ тњгел. Џичшиксез, алган билгеле бер
џљнђрегез сезгђ килђчђктђ бик ярдђм дђ итђр. Сездђ ђлеге џљнђргђ карата
эчке омтылыш џђм ђлеге љлкђдђ аерым сђлђт тђ булуы зарур.

Ђлеге сорауда њзегезнећ карашыгызны тикшереп чыгыгыз, џђрвакытта
да дљрес юлны табарга мљмкин. Ић мљџиме: њзегезне ђти-ђниегезгђ капма-
каршы куймагыз, аларныћ фикеренђ дђ колак салыгыз џђм хљрмђт итегез.
Њзегезнећ якка бары тик йомшак сњз џђм игелекле эш белђн генђ ќђлеп итђргђ
мљмкин.

ISLAM.RU

Мин бала чакта, рус ин-
кыйлабына кадђр, без Казан-
да яшђдек. Рамазан аенда Ка-
занда сихерле гњзђллек џђм
шатлык була, ђ беренче сђхђр
бигрђк тђ матур була иде.
Ђњвђлге кичне балалар йок-
ларга иртђрђк ќибђрелђ иде.
Тђмле сђхђр ашларыныћ ис-
лђре аћкып тора, йокы да
килми. Тђрђзђдђн шђџђрне ка-
рап ята идем. Џђрбер љй як-
тыртылган, ђйтерсећ лђ,
књктђн йолдызлар ява.

Тљн уртасында ђнием мине
уятырга килђ, џђм без бергђлђп аш
бњлмђсенђ тљшђбез. Љстђлдђ ић
тђмле бђйрђм ашлары тезелгђн.
Бљтен љй белђн, бала-чагалар да, бер-
гђлђшеп сђхђргђ торабыз. Таћ атар
алдыннан, бабакаем сђхђрне ни-
ятлђргђ Коръђн укый, бљтенебез, кул
књтђреп, бергђ дога кылабыз. Кљмеш
нурлар сызылып књк яктыра, кошлар
сайрый башлый... Чынлап та, Казан
сихерле шђџђр икђн дип, хђйран кала
идем.

Иртђгесен абый-энелђрем белђн
бергђ без соћ тора идек. Кљн бик
тыныч була иде. Урамнарда хђрђкђт
аз. Без, балалар, ураза тотмасак та,
ара-тирђ ачыкканчы "ураза" тота
идек. Бабакай џђм ђти, Коръђн укып,
тђсбих тартып, сђдакаларыбызны
џђм зђкятебезне кемгђ џђм ничек
бирњ турында сљйлђшђлђр. Ђбекђй
џђм ђниебез Коръђн укып дога кыл-
ганнан соћ, безнећ бђйрђм киемнђ-
ребезне џђм фђкыйрьлђргђ бирергђ
дип ашлар, сђдакалар ђзерли. Бала-
ларга мљмкин кадђр шау-шусыз уй-
нарга кушалар иде.

Икенде намазыннан соћ кљн буе
тып-тын булган урамнар уяна, ќан-
лана иде. Ифтарга кирђкле ашларны
сатып алып, халык љйлђренђ ашыга.
Љйдђ ифтар ашын мљмкин кадђр
тђмле ђзерлђргђ дип, хатыннар мут-
факларына ќыела. Бљтен урам буен-
ча малайлар, муеннарына тасма
белђн агач тартма асып кђлђвђ џђм
пђхлђвђ сатып йљрилђр. Берсе ќыр-
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лап йљри: "Кђлђвђ! Кђлђвђ! Сатам
майлы пђхлђвђ!" Аћа ияреп, икенче
сатучы малай кычкыра: "Кђлђвђнећ
кайнары, агып тора майлары!" Та-
вышлары бљтен Казан урамнарына
яћгырый. Шикђр белђн балны кай-
натып тљрле сыйфатта катырган
кђлђвђ бик тђмле була иде. Ачы ка-
мыр, ак май џђм чиклђвек белђн яса-
ган пђхлђвђне дљньядагы ић тђмле
перђнник дип ярата идем. Казанда
бљтен кеше, аз гына булса да, шул
Рамазан татлыларын ифтар чђенђ
сатып ала иде.

Казанныћ егерме ике мђче-
теннђн бик моћлы ахшам азаны
яћгырый. Халык љйлђренђ ашыга.
Су џђм бер ќимеш белђн авыз ача-
лар. Имкяны булганнар хаќ хљрмђсе
белђн авыз ача.

Ахшам намазыннан соћ га-
илђлђр ќыелып ифтарга утыралар.
Ифтардан соћ халык тђравих нама-
зына юнђлђ иде. Урам тулы халык.
Мђчет урамы буйлап фонарь яктыр-
тып кђлђвђ-пђхлђвђ сатучылар тезе-
леп тора, мђчетлђр тулы була иде.
Без мђчеткђ керђ алмасак, башкалар
кебек, моћлы тавышлар белђн укыл-
ган Коръђнне тыћлап, бер мђчеттђн
икенче мђчеткђ йљри идек. Тђравих-
тан соћ дуслар бер-берсенђ чђйгђ
барыша иде.

Бђйрђм кљне - бу сихерле, ма-
тур Рамазан аеныћ чђчђге. Бђйрђм
якынлашкан саен, џђр кич йокыга
киткђнче, бђйрђмгђ кадђр ничђ кљн
калганын саный идем - ќђннђттђн
явып тљшкђн йолдызлар арасында.

 Разия ДЂЊЛЂТ,
АКШ, Калифорния

(Язучы, мљгаллимђ,
Америкадагы Тљрек-татар
берлђшмђсенећ беренче
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