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Ђссђлђмњгалђйкњм вђ рах-
мђтњллаџи вђ бђрђкђтњџњ!

Июль аеныћ ахырында Согуд Гарђбста-
нында њткђн "Ислам дљньясы: проблемалар
џђм алардан чыгу юллары" конференция-
сендђ катнашырга туры килде. Конферен-
циягђ йљз иллелђп зур галим - Тунистан, Ми-
сырдан, Согуд Гарђбстаныннан, ислам
мђркђзлђреннђн Диния нђзарђтлђренећ,  уни-
верситетларныћ  ќитђкчелђре  ќыелган иде.
Шулай ук Пакыстаннан, Џиндстан, Англия,
Америка, Бразилия, бљтен Европа иллђ-
реннђн, Австралиядђн вђкиллђр бар иде.

Ђлеге конференциянећ тљп максаты -
хђзерге кљндђ Ислам вђзгыяте, аћа бђйле
проблемалар џђм алардан чыгу юлларын
ачыктан-ачык уртага салып сљйлђшњдђн гый-
барђт иде.

Ни љчен хђзерге вакытта бљтен пробле-
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(Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт Фђизнећ Мђккђ
шђџђрендђ узган конференциядђн алган тђэсирлђре)

ма Согуд Гарђбстанына
барып тоташа? Конфе-
ренциядђ катнашучылар
бљтен проблема Согуд
Гарђбстанында, укырга
китђлђр џђм шђкертлђр-
нећ еш кына нинди гый-
лем алып кайтуын кон-
трольдђ тотмыйлар,
дилђр. Шђкертлђр тљрле
секталарга кереп, те-
геннђн-моннан алып,
шушы радикаль сектант
нђрсђне њзлђренђ сећ-
дерђ башлый. Без инде
хђзер шђкертлђрне ма-
гистратурага гына ќибђ-
рђбез, лђкин шул кыска
гына вакыт арасында да
безгђ бђдђви гореф-га-
дђтлђрне алып кайталар,
дип турыдан-туры ярып
салдылар тунислар. Ми-
сырлылар да књтђрелде,
Европа мљселманнары да
шушы мђсьђлђгђ кушыл-
ды. Сез контрольдђ тот-
мыйсыз яки контрольдђ
тотып та, махсус эшли-

сез, дилђр.
Моћарчы Татарстанда гына шундый

проблемалар, шундый вђзгыять дип уйлый
идек, бактыћ исђ, бљтен Россиядђ, хђтта Ев-
ропада да шул, хђтта Африкада да шул, Со-
гуд Гарђбстаныныћ њзендђ дђ шул - сектант-
лыкка каршы кљрђш икђн. Согуд Гарђбста-
нында кайчандыр нык ђзерлекле кадрлар
укытып чыгардык џђм бљтен ќирдђ ђлеге
кадрлар эшсез калды.

Хђзерге вакытта аларныћ њзлђрендђ дђ
проблемалар барлыкка килђ башлады. Шарт-
латулар, фетнђлђр... Бездђ ничек бара, анда
да шундый фетнђлђр башланды, лђкин анда
ќђзасы безнећ дђњлђтнеке кебек кенђ тњгел -
њлем хљкеменђ тарталар. Ягъни шуны ђйтђсе
килђ: бњгенге кљндђге проблемалар бљтен
дљнья масштабында бара! Нинди проблема
икђн соћ ул исламда секталарныћ барлыкка
килње? Боларныћ барысына да конферен-
циядђ ќавап табылды.

Кыскасы, шушы бозыклык, беренче чи-
ратта, наданлык, икенче чиратта, ялкаулык-
тан килеп чыга. Мђсђлђн, Коръђнне укыган-
нар, аять-хђдислђрне ятлаганнар, лђкин
аларны тормышта куллана алмыйлар. Ни
љчен? Чљнки гыйлем џђм ятлау икесе ике
нђрсђ!

"Аллаџы Тђгалђ юлына чакырганда,
хикмђт белђн чакыр џђм бик матур вђгазь
белђн чакыр". Безнећ исламда да шундый
нђрсђ пђйда булды - шђрехлђњсез, аћлатусыз,
ятлаганны гына сљйлђп бирњ. Коръђннђн,
хђдистђн алган, лђкин аћлата алмый, чљнки
ул аны сњзен-сњзгђ ятлаган, практикада кул-
ланганда хикмђт юк. Менђ шуныћ љстендђ
эшлђргђ кирђк тђ инде. Конференциянећ дђ
тљп мђгънђсе шунда иде.

Гыйлемне бишектђн алып, лђхеткђчђ
алыгыз, дилђр бит. Пђйгамбђребез (с.г.в.) дђ
ђйткђн: "Минем сђхабђлђрем бик књп, шу-
лай да џђр яћа гасыр башында динне аћла-
тучы яћа кеше килђчђк". Чљнки, мђсђлђн,
теге яћа гасырныћ башындагы татар теле
белђн, хђзерге тел арасында бик зур аерма
бар. Бњгенге кљн галиме гыйлемне заман теле
белђн аћлатырга тиеш, шул чакта, шул ва-
кытта гына ул аны тыћлаучыга барып иреш-
терђчђк.

Намаз уку, ураза тоту, хаќга бару, зђкят
бирњ - бу ђле мљселманлыкныћ бердђнбер
књрсђткече тњгел. Мљселман ђдђп, ђхлак
ягыннан да, тирђ-юньдђгелђр белђн мљгалђ-
мђсе, яшђњ рђвеше џђм башка књркђм сый-
фатлары белђн дђ њрнђк булырга тиеш.
Ђйтик, монафыйкларныћ башында торган
Мђдинђ шђџђрендђге Абдулла ибне Сђлам
намазын да укый, мђчетен дђ тљзи, лђкин ба-
рысы да - бары књз буяу љчен генђ. Мљхђммђд
(с.г.в.) дђ шуныћ љчен дђ њз куллары белђн
аныћ мђчетен яндыра. Шулай да гомеренећ
ахырында Абдулла ибне Сђлам дђ њкенђ џђм
ихластан Исламга килђ.

Син Аллаџы Тђгалђне књргђн кебек яисђ
Аллаџы Тђгалђ сића карап торган кебек Аны
тоярга тиешсећ. Ул очракта бер-берећђ каты
сњз ђйтђ алмыйсыћ, Коръђндђгечђ яшђргђ
тырышасыћ.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Мљселман бђйрђмнђрен
њткђрњ турында

2011 елда Ураза џђм Корбан
бђйрђмнђрен бђйрђм итњ турында "Та-
тарстан Республикасыныћ бђйрђм
џђм истђлекле кљннђре турында" Та-
тарстан Республикасы Законыныћ 1
нче статьясы нигезендђ карар бирђм:

1. Татарстан Республикасында:
ай календаре џђм урнашкан традици-
ялђр нигезендђ 2011 елныћ 30 авгус-
тын Ураза бђйрђме башлануга туры
килђ торган кљн;

ай календаре џђм урнашкан тра-
дициялђр нигезендђ 2011 елныћ 6 но-
ябрен Корбан бђйрђме башлануга
туры килђ торган кљн дип билгелђргђ.

2. Ђлеге Указ рђсми басылып
чыккан кљненнђн њз кљченђ керђ.

Татарстан Республикасы
Президенты

Р.Н.МИЋНЕХАНОВ

Казан, Кремль
2011 ел, 1 август

Татарстан Республикасы
Президенты
УКАЗЫ

Бу кљннђрдђ бљтен мљселман
дљньясы, шул исђптђн Россия
мљселманнары да, ай календа-
ре буенча 9 нчы ай - изге Рама-
зан аен каршы алды. Рамазан
аенда бљтен дљнья мљселман-
нары да ураза тота. Мљселман-
нарныћ уразасы христиан ди-
нендђге посттан аерыла.

Пост тотканда, христианнар хайван
чыганаклы ризыкларны ашауны чикли.
Ислам динендђ исђ мљселманнар таћ
вакытыннан алып кояш баеганчыга
кадђр џђртљрле ризыктан, эчемлектђн
џђм ќенси якынлыктан тыелып торыр-
га тиеш. Ураза тоту изге Рамазан аенда
30 (29) кљн дђвам итђ. Рамазан ае
мљселман календаренда њзенчђлекле ай

булып санала. Бу ай турында Изге
Коръђндђ болай дип язылган: "Рамазан ае
- бик шђриф ай, ул айда Аллаџы
Тђгалђдђн кешелђргђ туры юлны
књрсђтњче џђм џидиятне ачык бђян кылу-
чы  Коръђн ићдерелде. Сезлђрдђн Рама-
зан аена ирешкђн џђрберегез, ђлбђттђ,
рузђ тотсын!" (2:185, "Ногмани тђфси-
ре"ннђн). Рамазан ае - Коръђн ићдерелгђн
ай. Нђкъ менђ шушы айда пђйгамбђре-
без Мљхђммђд (с.г.в.) Коръђни-Кђримнећ
беренче аятьлђре белђн таныша. Ђлеге
айда ул Аллаџы Тђгалђнећ беренче
сњзлђрен ишетђ. Књп гасырлар дђверендђ
мљселманнар Рамазан аенда ураза тотып
килђлђр.

Ураза аендагы барлык сынаулар да
кешегђ њзендђ ике тљрле телђк-ихтыяр-
ны (дђртне) тыярга ярдђм итђ: кешене

хайван дђрђќђсенђ кадђр
тљшерњче ризыкка комсыз-
лык, чаманы белмђњне џђм
џђртљрле омтылыш-шђџ-
вђтне. Димђк, ураза кешенећ
ихтыярын тђрбиялђргђ чакы-
ра. Кеше њзенећ телђк-омты-
лышларыныћ колы булырга
тњгел, ђ аларны њзенђ буй-
сындырырга тиеш. Икенче
яктан караганда, ураза тоту
мохтаќлыкта яшђњчелђрнећ
хђленђ керергђ ярдђм итђ. Ай
дђвамында ачлык џђм сусау хисе ки-
чергђндђ, ђлбђттђ, ураза тотучыга гел
шундый шартларда яшђњчелђрнећ хђле
аћлашыла. Шућа књрђ Рамазан ахырын-
да фитыр сђдакасы бирелњ дђ очраклы-
лык тњгел. Ђлеге сђдака мохтаќлар та-

макларын туйдырсын, табигый ихты-
яќларын њти алсын љчен бирелђ. Нђкъ
менђ шушы айда хђйриячелек, якын-
нарыбызга мђхђббђт џђм телђктђшлек
фикере њткђрелђ.

(Ахыры 2 нче биттђ.)
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Хђзерге
ќђмгыятьтђ
диндарлар

Мљселман яшьлђренећ
I проектлар мђктђбе

тђмамланды

Идел буендагы
ислам мђдђнияте

њсешен љйрђнњ



#1 (98) Рамазан 1432

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Коръђн џђм хђдисне ни љчен
ятлыйлар? Дљньяда, тормышта
кулланыр  љчен. Коръђн дђ, сљннђт
тђ, пђйгамбђребез Мљхђммђд
(с.г.в.) тормышы да бу дљньяда
хђрамга керешмичђ, дљрес итеп
яшђргђ љйрђтђ.

Дљньяви гыйлем белђн дини
гыйлем бергђ булган вакытта гына
кеше бу дљньяда тиешенчђ яши
ала. Ђйтик, мљселман булып, ин-
женер булуыћ хђерлерђкме яки
инде мљселман булуыћ гына хђер-
лерђкме? Мљселман булып, зур
проектлар ясавыћ хђерлерђкме
яки мљселман булып надан булып
калуыћ хђерлерђкме? Бњгенге
кљндђ сђлђфи-ваџџабчылык кеше-
не дљньяви гыйлеменнђн арынды-
рып, џаман урта гасырларда гына
калдырмакчы була. Мђсђлђн, менђ
гыйлем ђџеллђре урта гасырларга
чакыра, идђнгђ утырып ашарга
љнди џ.б.

Ђлеге конференциянећ дђ,
безнећ ќыйналуыбызныћ да
сђбђбе шуннан гыйбарђт иде -
гыйлемнећ кирђклеге. Коръђн дђ,
сљннђт тђ, дљньяви џђм дини гый-
лем дђ - бњгенге кљндђ хђрамга ке-
решмичђ, ућайлы тормышта
яшђргђ рљхсђт итђ торган Аллаџы
Тђгалђнећ рђхмђте. Хђдисне ят-
лап, бер-берећђ кычкырышып,
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мактанышып йљрњ дљрес тњгел ул.
Шушы мђсьђлђне уртага салып
сљйлђшеп, барысын да аћлаштык.
Ислам дине хђдис-Коръђнне яттан
белергђ чакырмый, ул дини џђм
дљньяви гыйлем алып, аны тиеш-
ле вакытта, кирђкле ќирдђ, фай-
далы урында куллана белергђ,
џђркемгђ файда китерђ торган
гыйлем ќыярга чакыра.

Сљннђт гамђллђренђ кил-
гђндђ, намаз уку - сљннђт, тђсбих
тарту - сљннђт. Кайсы кулайрак?
Џђркайсыныћ њз урыны бар!

Бњгенге кљндђ ђле џаман да
намаз уку-укымау, сљннђт-сљннђт
булмау турында бђхђслђшђбез.
Инде боларныћ барысына да нок-
та куяр вакыт ќиткђндер. Безгђ
бњген, ић беренче нђњбђттђ, ђдђп
ќитми! Шул ук мђчеткђ кергђндђ,
ни љчен яланаяк керђбез? Алай
гына да тњгел, Аллаџы Тђгалђ
янына шортик-майкадан керергђ
ќљрьђт итђбез ђле без! Югыйсђ,
берђр зур кеше белђн эшлекле оч-
рашуга барганда, без костюм-чал-
барны кияргђ, галстук тагарга
онытмыйбыз.

Аллаџы Тђгалђ йортына бар-
ганда, рђтле киемнђн генђ тњгел,
чиста-пакь киемнђн киенњ дђ за-
рур. Безнећ љчен Аллаџы Тђгалђ
белђн очрашу бђйрђм булырга
тиеш. Сугышта катнашкан бабай-
лар орден-медальлђрен тагып ба-
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(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Рамазан аенда мљселманнар шулай ук
њзенчђлекле намаз - тђравих намазын укый-
лар. Ђлеге намаз бљтен дљньядагы мђчетлђрдђ
тантаналы рђвештђ укыла.

Уразаныћ рђсми ягыннан тыш (ризык, су-
дан, ќенси якынлыктан тыелып тору), рухи ягы
да бар. Ай дђвамында ураза тотучылар ризык-
тан, бер тамчы судан гына тњгел, тљрле яман
сњз, гайбђт сљйлђњдђн, начар уй-ниятлђрдђн дђ
тыелып тора.

Изге Рамазан аенда Хак Тђгалђгђ ышану-
чылар саваплы эшлђрне књбрђк башкаралар.
Якыннарыныћ, туганнарыныћ, књршелђренећ
хђлен белђлђр.

Изге китаплар укыйлар. Аларга салынган
белемнђрнећ тирђнлеген аћларга тырышалар.
Шулай ук кирђкмђгђн файдасыз эшлђрдђ кат-
нашмаска, тормышныћ џђр мизгелендђ савап-
лы эшлђр башкарырга омтылалар. Бњген књп
кешелђр: "Ни љчен шулкадђр сынаулар њтђргђ
кирђк?" –  дип сорый.

Ђлеге сорауга ќавап бирњ љчен ураза то-
туныћ чистарынуга китергђнлеген аћларга
кирђк. Ислам дине дљньялыктан, ќирдђге шат-
лыклардан баш тартмый. Ахирђттђ дђ, бу
дљньяда да тулы канлы тормыш белђн яшђњ ди-
небез тарафыннан хуплана. Ђмма шунысын да
аћлау мљџим: ђгђр дђ кеше њз хис-тойгылары-
ныћ, ќирдђге лђззђтлђрнећ корбаны булса,
кеше бђхете дигђн тљшенчђ сорау астында кала.
Кешенећ эчке дљньясы тулысынча ирекле бул-
ганда, ул ќирдђге лђззђтлђргђ, телђк-ихтыяр-
ларына бђйле булмаган вакытта, кеше тагын

да гармониялерђк тормыш алып бара. Џђм моћа
ирешњдђ ураза тоту ярдђм итђ. Ураза тоту кеше-
лђрне дуслаштыра, чљнки бу вакытта ярлылар
белђн байлар арасындагы социаль тигезсезлек
юкка чыга. Тљрле дђрђќђдђге кешелђр ачлык ки-
чергђндђ, бай кешелђрнећ књзлђре ачыла. Алар
ярлыларныћ џђм мохтаќларныћ ничек яшђвен
аћлый. Бњген безнећ барыбызга да мондый са-
бак файдалы булыр. Чљнки књбебез ќитеш тор-
мышта яши, ягъни элеккеге буыннар белђн ча-
гыштырганда без ачлыкныћ ни икђнен белми-
без. Шулай да планетабызда ач-ялангач яшђњ-
челђр ќитђрлек.

Мљселманнар њзлђренећ дини тормышла-
рын кояшныкыннан кыскарак булган ай кален-
даре буенча алып бара. Ел саен Рамазан ае 11-
12 кљнгђ алга књчеп бара. Быел мљселманнар-
ныћ уразасы август аена туры килде, ягъни алар
уразаны ќђйге озын кљннђрдђ тотарга тиеш бул-
ды. Шартлар авыр кебек тоелса да, мљселман-
нар ураза тоту ќићел бирелђ,  дилђр. Кайвакыт-
та диета тоту кыен була. Ђмма ураза тоту ту-
рында сњз барганда, Ходайга ышанучыларныћ
ђллђ кайдан яћа кљчлђре, куђт чыганаклары бар-
лыкка килђ. Шућа књрђ алар уразаны ќићел
тота. Быел да ураза тотучыларга шул кљчлђр
ярдђм итђр, дип ышанабыз. Рамазан ае, џђрва-
кыттагыча, саваплы эшлђр, якыннарыбыз ту-
рында кайгырту, књрше-тирђдђ яшђњчелђргђ
мђхђббђт џђм телђктђшлек ае булсын иде, дигђн
телђктђ калабыз.

Нияз САБИРЌАНОВ.

Казан мэры унќиденче елын
ураза тота

Казан мэры Илсур Метшин 17 ел рђттђн ураза тота
џђм башкаларга да кићђш итђ. Аныћ њрнђгенђ инде 13 яшь-
лек кызы да ияргђн. Дин тоткан кеше начарлыктан ерак
тора,  дигђн фикердђ шђџђр башлыгы. Метшин яшьлђрнећ
дингђ тартылуын да ућай књренеш дип саный.

"Тљгђл генђ ђйтђ алмыйм, унќиденче ел рђттђн ураза тотам-
дыр, - ди Илсур Метшин kzn.ru порталында узган онлайн-конфе-
ренция барышында. - Уразаны тормыш иптђшем дђ, олы улым да
тота. Быел кызыбыз да сљендерде. Аћа 13 яшь, ул беренче ады-
мын ясады".

Ураза тотуныћ мђгънђсе њз эченђ иман ныклыгын, рухи њсеш-
не, яшђњ рђвешенђ анализ ясауны књз алдында тота. Шђџђр мэры
сњзлђренђ караганда, аныћ командасында дини традициялђрне
њтђгђн кешелђр шактый.

"Казанныћ, спорт башкаласы булуыннан тыш, Россиянећ рухи
башкаласы булуын да телђр идем, - дигђн љметен белдерде Илсур
Рђис улы. - Тынычлык, милли килешњ - шђџђребезнећ тљп симво-
лы".

Ђлегђ ураза тотмаучыларга шђџђр башлыгы рухи яктан чис-
тарынуга беренче адымнарын ясап, берничђ кљн ураза тотып ка-
рарга кићђш итте.

tatartime.com сайтыннан алынды

Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния
нђзарђте белђн "Яћа га-
сыр" радиосы 24 август-
ка "Игелекле галђм"
исемле радиомарафон
ђзерли.

Янђшђбездђ матур-матур
киемнђргђ, тђмле-тђмле ризык-
ларга кызыгып яшђњче балалар
бар! Алар њзлђрен кимсетелгђн
итеп тњгел, кирђкле дип тойсын
љчен талпыныш ясау кирђк!

Марафон кљнендђ ќыелган
акча республикабызныћ аз ке-
ремле гаилђлђренђ азык-тљлек
алуга тотылачак! Бњлђклђр Ура-
за бђйрђме кљннђрендђ тапшы-
рылачак. Мохтаќ гаилђлђр
исемлеге ТР Хезмђт, мђшгуль-

лек џђм социаль яклау ми-
нистрлыгыннан алынды.

Билгеле, бер марафон белђн
генђ бар гаилђлђргђ дђ ярдђм
итеп булмаячак, ђмма ђлеге га-
мђлне башкалар да књтђреп
алырга, дђвам итђргђ мљмкин.

24 август кљнне иртђнге
сђгать ќидедђн башлап, 12
сђгать дђвамында "Яћа гасыр"
радиосы эфирында дин ђџеллђ-
ре, иќтимагый-сђяси эшлек-
лелђр, тљрле оешма ќитђкчелђ-
ре, хђйриячелђр, мђдђният ђџел-
лђре, газета-журнал битлђрендђ
дини сђхифђлђрне алып баручы
журналистлар булачак. Шулай
ук изге нияттђ булган тыћлаучы-
лар да эфир аша њз фикерлђрен
ќиткерђ алачак.

Џђркем, радиомарафонда
катнашып, њз љлешен кертђ ала.

"Игелекле галђм"

"Игелекле галђм" радиомарафоныныћ исђп-хисап счёты:

Централизованная религиозная организация - Духовное
управление мусульман Республики Татарстан

Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, 6/27
р/счет 40703810900028001187
в ОАО "АК БАРС" БАНК
БИК 049205805,
к/с 30101810000000000805
ОКОНХ 98700
ИНН 1655032502 КПП 165501001
ОКПО 27828170
"Радиомарафон"

Галђмебезне игелек нуры белђн балкытыйк, гамђл
дђфтђребезгђ књркђм сђхифђ языйк!

КФУда мљселман иллђре џђм
ислам икътисады белгечлђрен

ђзерли башлаячаклар
КФУда мљселман иллђре џђм ислам икътисады белгеч-

лђрен ђзерли башлаячаклар. Вузныћ Кљнчыгышны љйрђнњ
институтында узган ел ачылган тљбђк џђм ислам кафед-
расы ќитђкчесе, профессор, икътисад фђннђре докторы
Ренат Беккин: "Без санаулы белгечлђр ђзерлђячђкбез", - дип
белдерде.

Ислам икьтисады белгече
фикеренчђ, "Ике чит телне генђ
тњгел, билгеле бер тљбђк њзенчђ-
леклђрен љйрђнгђн белгечлђр
дђњлђт хезмђтендђ, дипломант
буларак, коммерциядђ џђм фђндђ
- бар ќирдђ кирђк. Федераль
хљкњмђт КФУны ислам дљньясын
љйрђнњгђ џђм Россиянећ мљсел-
ман иллђре белђн хезмђттђшлек
алып баруына яраклы сыйфатлы
белгечлђр ђзерлђњче њзђк вуз итеп
књрђ".

Шушы кљннђрдђ вуз "чит ил

тљбђклђрен љйрђнњ" юнђлешендђ
белгечлђр ђзерлђњгђ лицензия
алды. Ђлегђ укырга телђњчелђр-
не контракт нигезендђ ќыялар,
августта сигездђн алып унбишкђ
кадђр бюджет урыны барлыкка
килђчђк.

Биредђ ныклап инглиз телен,
ким дигђндђ бер шђрык телен
укытуга џђм мљселман иллђрен,
ислам икьтисадын љйрђтњгђ ба-
сым ясаячаклар.

ksu.ru сайтыннан алынды

ралар. Алардан њрнђк алу кирђк!
Саный китсђћ, безгђ ђле ђдђп-

ђхлакка љйрђнђсе дђ, љйрђнђсе!
Шућа да хђдислђрне, Коръђн аять-
лђрен аћлап, тормышта адым саен
кулланып, шуныћ белђн бербљтен
булып яшђргђ кирђк!

Бер ќирлектђге халыкныћ ял-
каулык аркасында килеп чыккан
гореф-гадђте ислам динендђге
сљннђт дип алып кайтып, монда-
гы халыкка, бигрђк тђ мђдђният-
ле халыкка тагарга тырышу -
бњгенге кљндђге проблема. Надан-
лык џђм ялкаулык! Хђдис,
Коръђннђн аять ятлап утырып
кына булмый - шул ятланган аять-
хђдислђр бњгенге кљндђ кулланыр-
га яраклы гыйлем булырга тиеш.
Синећ намазыћ - ашарга тиешле
ризык кебек, ягъни ашамыйча яши
алмыйбыз бит без, шуныћ кебек
намаз укымыйча да яши алмый-
быз, ураза тотмыйча да яши ал-
мыйбыз. Болар безнећ рухи азы-
гыбызга ђйлђнергђ тиешлђр.
Лђкин бу гына мљселманлыкныћ
књрсђткече тњгел, ић мљџиме -
књћел чисталыгы, синећ тирђ-
юньдђгелђргђ хђерле мљгамђлђћ!
Шуны онытмасак иде. Аллаџы
Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђгђ, пђйгам-
бђребез Мљхђммђд сђлаллаџу га-
лђйџи вђсђлламгђ књћеллђребез-
нећ тњреннђн чыккан салават
шђрифлђребез булса иде.

Ифтарныћ программасына
килгђндђ исђ, мђќлескђ чакыру
алучылар кичке ќидедђ Кол

Республикакњлђм ифтар узачак!
26 августта башкалабызда беренче тапкыр республика
књлђмендђ авыз ачу мђќлесе оештырыла. Бу чарада мећнђн
артык кеше катнашыр, дип кљтелђ. "Рамазан - 2011" республи-
ка ифтарын Татарстан Диния нђзарђте Президент аппараты,
хљкњмђт, Казан мэриясе белђн берлектђ оештыра.

Шђриф мђчетенђ ќыелачак.
Анда Татарстан мљфтие Илдус
Фђиз чыгыш ясар дип кљтелђ.

19.54 сђгатьтђ авыз ачып, ахшам
намазы укыгач, Ярминкђ мђйда-
нында ифтар мђќлесе башланып
китђчђк.

Шулай итеп, Татарстан тари-
хында беренче тапкыр дђњлђт
дђрђќђсендђ ифтар ашы оешты-
рыла.

ВАКЫТ-ВАКЫЙГА
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Мљселман яшьлђренећ I проектлар

мђктђбе тђмамланды
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Проектлар мђктђбе беренче тапкыр
њткђрелсђ дђ, катнашучыларныћ сњзенђ
караганда, югары дђрђќђдђ узган. Чара-
дан соћ њткђрелгђн сораштыру "Проект-
лар мђктђбе њз максатына
иреште", "дђвамын кљтђм",
"беренче тапкыр булса да,
яхшы њтте" диючелђрнећ
књп булуын ачыклады.

Лагерьныћ программа-
сы да шактый тулы џђм фай-
далы иде. Мљселман яшьл-
ђре мђгънђле џђм югары
дђрђќђдђ њткђн остаханђ,
тренингларда катнашты, фи-
керне проект итеп форма-
лаштыру, проектны чынга
ашыру, њз љстећдђ эшлђњ,
лидерлык сђлђтен њстерњ,
ќђмђгатьчелек белђн эшлђњ
алымнарына љйрђнде.

РИУныћ икътисад
фђннђре укытучысы Галим
Вахитов џђм Россия ислам
икътисады њзђге ќитђкчесе
урынбасары Сираќетдин
Нђбиев "Бизнес-план тљзњ.
Гамђли аспектлар" темасы-
на остаханђ њткђрде.

Галим ђфђнде яшьлђрне
глобаль кићлектђ фикер
йљртергђ, Сираќетдин
ђфђнде исђ эшкђ алыныр
алдыннан ниятне дљрес
ачыкларга чакырды.

Психолог Рамил Гарифуллин белђн
очрашу яшьлђр књћеленђ аеруча хуш кил-
де. Ќђмђгатьчелек белђн эшлђњ, манипу-
ляциялђргђ бирелмђњ, секталарны бер ка-
раштан ачыклый белњ, чыгыш ясаганда
каушамау џђм башка књп мђсьђлђлђр ка-
ралды. Рамил ђфђнденећ чыгыш башын-
да ђйткђн сњзлђре дђ лекциянећ максатын
ачып бирде: "Сез бу очрашуны гомергђ
истђ калдырырга тиеш", - диде ул.

Казан федераль университетыныћ
юридик факультеты деканы урынбасары
Илсур Салихов "Эшлекле сљйлђшњлђр
алып баруныћ теория џђм гамђли ягы" те-
масын ачыклады. Ул динне фђнни яктан
ачты џђм дљньяви этика белђн исламныћ
бђйлђнешен књрсђтте.

"Шамил" мђчете имам-хатыйбы, ка-

Мљселман яшьлђренећ I проектлар

мђктђбе тђмамландыСђлђтле мљселман
яшьлђренећ "Алтын
урта" лагере - I проектлар
мђктђбе тђмамланды.
Болгарда њткђн ђлеге
чарада кырыкка якын
мљселман яшьлђре
катнашты.

зый Мђхмњт хђзрђт Шђрђфетдин белђн
ќомга намазы Болгарныћ Ќђмигъ мђче-
тендђ укылды.

Икътисад фђннђре кандидаты, Казан
дђњлђт финанс-икътисад институты џђм
МВА программасы доценты Аделия Пав-
лова "XXI гасырда лидерлык" дигђн те-
мага остаханђ њткђрде. Ул кешелђрнећ ли-

дерлыкка карата мљнђсђбђтлђре, лидер-
лык сђлђте, аныћ холык белђн бђйлђнеше
турында сљйлђде. "XXI гасыр лидерлыгы
- ул тљркем лидерлыгы", - дип билгелђп
њтте Аделия ханым.

"Татэнергосбыт" оешмасы ќитђкчесе
Марат Мићлебаев "Ислам џђм эшлекле
шђхес этикасы" темасына остаханђ
њткђрде. Ул ућышка ирешњ формуласын
ачып бирде, "Гыйбадђт кыл џђм эшлђ"
сњзлђре яшьлђрнећ тљп лозунгы булырга
тиешлеген ђйтте џђм аларны Аллаџы
Тђгалђгђ, гаделлек принципларына тугры
калып, тырышып эшлђргђ чакырды.

Татарстан мљселманнарыныћ Диния
нђзарђте рђисе, мљфти Илдус хђзрђт Фђиз
белђн яшьлђр Идел ярында "Булгария" фа-
ќигасендђ вафат булганнар рухына дога

кылды.
Проектлар мђктђбенђ књп яшьлђр ђзер

проект белђн килгђн иде. Шулай да килгђч
кенђ эшкђ тотынучылар да булды. Ничек
кенђ булмасын, нђтиќђдђ џђр катнашучы-
ныћ игътибарга лаеклы њз проекты бар
иде.

Мљселман яшьлђре њз проектлары-

ныћ ђџђмиятен аћлатып, аларны тђкъдим
итте. Нђтиќђдђ, утызлап проект арасын-
нан ић ућышлы дип табылган бишесе сай-
лап алынды, авторларга истђлекле
бњлђклђр тапшырылды.

Шул биш проект исемлегендђ
"Тљбђкара Россиякњлђм милли-мљселман
ял џђм сђламђтлђндерњ лагере" проекты
белђн Гљлсђрия Нђбиуллина тљркеме,
"Мљселман яшьлђренђ татар теле нигез-
лђрен љйрђтњ" проекты белђн Рамилђ
Майорова џђм Динара Мљбарђкќанова,
"Ислам дине - якты килђчђк" проекты,
"Ялкын" журналында дини сђхифђ бул-
дыру џђм мђктђплђрдђ дини тњгђрђклђр
ачу фикере белђн Гљлфинур Хђбриева,
Чулпан Гыйлђќиева, Чулпан Галиева,
"Мљселманнарныћ мђшгульлек њзђге"

Безнећ "Болгар" мђчетендђ шак-
тый еллар (мђчет оешканнан
бирле дип ђйтеп була инде) авыз
ачу мђќлеслђре оештырыла.
Мђчет хисабыннан да, мљмкин-
челеге булган кардђшлђребез дђ
ярдђм итђлђр.

Бу - ќђмђгатькђ, авыр хђлдђгелђргђ,
мохтаќларга, эшлђњ сђбђпле, љйлђренђ
кайтып авыз ачарга вакытлары булмаучы-
ларга булышу йљзеннђн оештырылган
ифтарлар. Быел да Рамазан ае књркђм генђ
башланып китте. Ќђмђгатьнећ куп булуы,
ифтарга кешелђрнећ књп килње безне шат-
ландыра, куандыра. Ел саен ифтарга
безгђ хђлђл кафе ризыклар пешереп алып
килђ, њзебез дђ пешерђбез. Аллаџы Тђга-

БЕЗДЂ КЉН ДЂ – ИФТАР МЂЌЛЕСЕ
лђнећ фарыз уразасы авыр вакытка туры
килде. Озак вакыт тотабыз ќђй кљнендђ.
Ђ ифтар мђќлеслђрен оештыру ке-
шелђргђ дђ бер шатлык, њзебезгђ дђ бер
ђќер-савап булыр, дип уйлыйм мин.
Мђќлеслђргђ утыздан алып алтмышка
кадђр кеше килђ. Мђчеткђ Советлар вакы-
тында ук, узган гасырныћ 1990 нчы елла-
рында ук нигез салынган. Шул вакыттан
бирле мђхђллђ халкы тырышлыгы белђн,
ќђмђгать белђн бергђлђп салынган бер
мђчет бу. Монда мђхђллђ халкы књп йљри,
башка миллђттђге дин кардђшлђребез дђ
йљри, шулай да њзебезнећ татар халкыныћ
даими йљрње дђ бермђ-бер шатландыра.

Њзлђре телђк белдереп, тљрле кљнне
тљрле кеше авыз ачтыра. Шулай итеп, ки-
лешеп эшлђнђ.

Вђгазьлђрне компакт дискка яздырып
тарату, халык белђн тыгыз эшлђњ, ќђй
кљннђрендђ булып уза торган мљселман
лагерьларын оештыру, укыту процессын-
да катнашу, дини бђйрђмнђрне ќђмђгать
белђн бердђм  уздыру, догалар кылу - бу
безнећ ел ђйлђнђсе њтђ торган, бер калып-
ка салынган традициялђр.

Вђгазьлђр  фђкать татар телендђ њтђ,
халык белђн аралашу да, уку-укыту про-
цессы да татар телендђ уза. Ќомга нама-
зында гына тњгел, љйлђ намазында да
килгђн халыкка вђгазь сљйлђнелђ. Болар-
ныћ барысы да бездђн генђ тора димђс
идем, монда бирегђ йљри торган татар те-
лен камил рђвештђ белњче бабайларыбыз-
ђбилђребезнећ хезмђте бик зур. Алар та-
тар телендђ аралаша џђм татар телендђ ара-

лашканны ярата. Элек-электђн килгђн без-
нећ мђзџђбне бергђ алып барабаз, безне
књреп, яшьлђр дђ безгђ кушыла.

Аллаџы Тђгалђ ураза тотучыларга кљч-
куђт бирсен, сабырлык, тњземлек белђн,
шатлык-куаныч белђн тотып бетерергђ Ал-
лаџы Тђгалђ насыйп ђйлђсен. Инде Аллаџ
Раббыбыз књћеллђребезгђ иман дигђн бай-
лыкны урнаштырган икђн, шул иман дигђн
байлык ихласлык белђн кушылып, мљсел-
маннар арасында дус-тату мљнђсђбђт, њзе-
безнећ тоткан мђслђгебез Ђбњ Хђнифђ
мђзџђбе юнђлешендђ алып барсак иде. Ал-
лаџы Тђгалђ разый булырлык гамђл-гый-
бадђтлђребез, изге эшлђребез дљнья тормы-
шында књп булса иде дигђн телђктђ калам.

Марсель хђзрђт САБИРОВ,
Казанныћ "Болгар" мђчете имамы

ХЂРЂКЂТТЂ БЂРЂКЂТ

проекты белђн Арыслан Хђммђдиев џђм
"Мђчетлђрдђ милли тњгђрђклђр" проекты
белђн Марат Ризвановлар бар иде.

Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз барлык
проектларны да янђдђн карап чыгачакла-
рын, ућышлы дип табылганнарын тор-
мышка ашыруда ярдђм итђчђген искђртте.
Диния нђзарђтенећ мђгариф бњлеге ќи-
тђкчесе Вђлиулла хђзрђт Якупов проект-
ларны брошюра итеп бастырырга

тђкъдим итте.
Гомумђн ђйткђндђ, I проек-

тлар мђктђбе мљселман яшьлђре-
нећ, књплђр уйлаганча, басынкы
џђм пассив булмавын ачып бир-
де. "Алтын урта" сђлђтле мљсел-
ман яшьлђре лагеренда њз про-
ектлары белђн катнашучы
яшьлђр фикерлђрен тормышка
ашырырга ђзер џђм ќђмгыятькђ
файда китерњ телђге белђн яна.

Мђктђп укучылары
њзлђрендђ дин тњгђрђклђре оеш-
тырырга, "Мђхђллђ бђйрђме"
проектыныћ авторы мђчетлђрдђ
бђйрђм чараларын башларга,
мљслимђлђр љчен бию тњгђрђге
њткђрергђ тђкъдим итњче кыз
эшне њз кулына алырга, мљсел-
маннарга бушлай юридик ярдђм
књрсђтњ тђкъдиме белђн чыккан
егетлђр ђлеге эшне њзлђре баш-
лап ќибђрергђ ђзер.

Чара ахырында њткђрелгђн
нђтиќђ сораштыруында Азнакай
кызы Чулпан Галиева болай дип
яза: "Минемчђ, бу - бик ућыш-
лы чара. Књп яшьлђр яћа идеялђр
белђн янып йљри, ђмма аларны
тормышка ашыра алмый. Ђ

проектлар мђктђбе аларга њз сђлђтлђрен
ачарга ярдђм итђ. Килђчђктђ мондый ча-
раларны тагын да ешрак уздырырга
кирђк".

Арчадан килгђн Гљлфинур Хђбриева
да рђхмђт сњзлђрен књплђп ђйтђ. "Дњрт
кљн эчендђ мин њзем љчен књп файдалы
мђгълњмат тупладым, њземђ кирђкле
кићђшлђр ишеттем. Шуны да ђйтђсе килђ:
дњрт кљн - бик аз вакыт, лђкин шул кљннђр
эчендђ инде туганлашып беттек дияргђ
була. Китђсе дђ килми", - ди Гљлфинур.

Проектлар мђктђбе ђле моныћ белђн
тђмамланмаячак. Ел дђвамында проект-
лар чынга ашырылачак џђм килђсе елда
яћа проектлар бђйгесе игълан ителеп, II
проектлар мђктђбе оештырылачак.

Лђйсђн ФЂТХЕТДИНОВА.
azatliq.org сайтыннан алынды
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Зђкят бирњ љчен  мљлкђтнећ нисабка
тулуы шарт. Бу байлык-мљлкђт билгеле бер
књлђмгђ, ягъни нисабка ќиткђн очракта
гына зђкят тњлилђр дигђн сњз. Быел Татар-
стан Республикасы мљселманнары Диния
нђзарђте тарафыннан нисаб књлђме 116200
сум дип билгелђнде. Шуныћ кырыктан бер
љлеше (2,5 проценты) зђкят була ала.  Ким
дигђндђ билгеле бер байлыгыгыз ел дђва-
мында 116200 сум тђшкил итђ икђн, шу-
ћардан зђкят бирђ аласыз.

Нђрсђ соћ ул зђкят?
Ислам дине биш нигездђн тора: Ал-

лаџы Тђгалђне тану џђм аныћ берлегенђ
ышану, намаз уку, зђкят тњлђњ, ураза тоту,
хаќ кылу. Књргђнебезчђ, намаздан соћ Ал-
лаџы Тђгалђ тарафыннан мљселманнарга
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Зђкят бирњ –
фарыз гамђл

фарыз итеп йљклђтелгђн гамђллђрнећ бер-
се - зђкят.

"Намаз укыгыз џђм зђкят тњлђгез", - дип
язылган Коръђн аятьлђрендђ. "Зђкят" сњзе-
нећ бер мђгънђсе "чистарыну, пакьлђнњ"
булса, икенчесе - "њсеш". Зђкят биргђн ке-
шенећ малы хђлђл, пакь, њзе рухи њсештђ
була.

Кемнђр бирђ ала?
Балигълык яшенђ ќиткђн, њз акылын-

дагы, ирекле, билгеле бер мљлкђткђ (мини-
мум нисабка) ия мљселманнар.

Зђкятне нинди мљлкђттђн тњлилђр?
– Акча берђмлеклђреннђн (алтын,

кљмеш).
– Сђњдђ кеременнђн.
– Маллардан,  ќыелган ућыштан, го-

мумђн, кешенећ минимум нисабтан арткан
мљлкђтеннђн.

Кемнђргђ бирелђ?
Нисаб кадђр мљлкђте булмаганнарга.

Алар арасында авырулар, ятимнђр, ярлы-
лар, мескеннђр,  мосафирлар, бурычлылар,
тол хатыннар џђм башкалар булырга
мљмкин. Шулай ук аны билгеле бер зђкят
ќыючы оешма вђкиллђренђ, дин таратучы-
ларга тапшырырга мљмкин.

Фитыр сђдакасыныћ ић аз књлђме -
50 сум

Фитыр - зђкятнећ бер тљре. Ул Шђњвђл
аеныћ беренче кљненђ кадђр, ягъни гает на-
мазы укылганчы бирелергђ тиешле сђдака.
Ђгђр алданрак бирелђ икђн, гљнаџ юк.

Фитырны књпме књлђмдђ бирергђ?
Татарстан мљселманнары Диния нђза-

рђте хђбђр иткђнчђ, быел фитыр сђдакасы-
ныћ ић аз књлђме бљртеклелђр бђясеннђн
чыгып санаганда - 50 сум; хљрмђ ќимеше
бђясеннђн исђплђгђндђ - 100 сум; йљзем бђя-
сеннђн санаганда -  300 сум.

Нђрсђ ул "фидия"?
Авыру яки љлкђн яшьтђ булулары

сђбђпле ураза тота алмаучылар џђр кљн љчен
ким дигђндђ йљз сум књлђмендђ фидия-сђда-
ка бирђ ала.

Кемнђргђ фитыр сђдакасы бирњ
мђќбњри?

Фитыр сђдакасы бирњнећ мђќбњри  бу-
луына дђлил Ибн Габбас тарафыннан ќит-
керелгђн хђдистђ аћлатыла: "Мљхђммђд
пђйгамбђр (с.г.в.) тњлђњне ураза тотучылар-
ныћ њзлђре тарафыннан ђйтелгђн артык
сњзлђрдђн, дорфалыклардан арындыру џђм
шулай ук мохтаќларны туендыру (хђсрђтен
уртаклашу, ярдђм итњ) љчен фитыр сђдака-
сын фарыз иткђн".

Икенче хђдистђ Ибн Гомђрнећ болай
диюе хакында хђбђр ителђ: "Аллаџыныћ ил-
чесе (Аллаџы Тђгалђ аћа хђер-догасын
ићдерсен) Ураза гаете кљнне, бђйрђм нама-
зына чыгар алдыннан, мљселман булган
џђркемгђ -  колга џђм ирекле кешегђ,
ирлђргђ џђм хатын-кызларга, олысына џђм
кечесенђ - бер "са" финик яки арпа
књлђмендђ сђдака љлђшњне фарыз итђ"
(ђл-Бохари).

Џђр мљселман фитыр сђдакасы бирергђ
бурычлы. Аллаџка шљкер, бњгенге кљндђ
књплђребез бу сђдаканы бирерлек мљлкђткђ
ия.

Сђдака кемнђргђ бирелђ?
Зђкят, гошер кебек њк, мохтаќларга,

хђерчелђргђ бирелђ.
Фитыр сђдакасы алгач укыла торган

дога:
Бисмиллђџир-рахмђнир-рахим.
Ђллаџњммђ тђкаббђл фитратђџњ њђ

сыямђџњ њђстђќиб дњгђ'ђџњ њђгъфир
зњнњбђџњ њђ ђккид имђнђџњ њђ ђксир
ђмњђлђџњ њђ њђффикъџњ галђ хайри мђка-
сыйдиџ.

Мђгънђсе: "Ђй, Аллаџы, (бирњченећ)
фитыр сђдакасын вђ уразасын кабул кыл,
догасын кабул кыл џђм гљнаџларын гафу
кыл, вђ дђџи аныћ иманын куђтле кыл, аныћ
малларын арттыр џђм аны хђерле максат-
ларына ирештер".

Рљстђм хђзрђт ЯСЂВИЕВ,
ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ

"Зђкят" фонды ќитђкчесе

Зђкят ул:
–  Аллаџы Тђгал-
ђнећ ђмере;
– ќђмгыятьтђге
байлар-фђкыйрь-
лђр арасын тљзђтњче, кардђшлек урнаштыручы књпер;
– байларны малга булган хирыслыктан, њз-њзећне яра-
тудан (эгоизмнан), ярлыларны кљнчелек утыннан сак-
лаучы калкан;
–  мохтаќлар љчен "ашыгыч ярдђм".

- Рамазан ае башлангач, быел
да џавалар њзгђрде, кљннђр сњрел-
де. Ураза тотучыларга ќићеллек
килде. Иманнары нык, таза-сау
булган кешелђр уразага керде.
Кљннећ озынлыгы, билгеле, си-
зелђ. Кљнозын эштђ булган гаи-
лђле кешелђргђ бераз кыенрак.
Лђкин књплђр бу вакытта кани-
кулда, отпускта. "Ризван" мђчете
быел да Рамазан аена ныклап
ђзерлђнде. Узган елгы эсселектђ
бер кондиционер куйган идек. Ул
гына аз булды. Быел тагын берне
куярга булдык. Телђгђн џђркем
килеп, салкынча џавада вакытла-
рын уздыра ала. Кондиционер
безгђ тђравих вакытларында да
ярдђм итђ, џђр кљн мђчетебез
тулы була. Соћгы дњрт-биш елда
ифтарларны Рамазан аеныћ џђр
кљнендђ дђ њткђреп килђбез.
Оештыручылар мђхђллђ халкы
арасыннан табыла. Мђчетебездђ
кљн саен йљз иллелђп кеше авыз
ача, - дип сљйлђп китте "Ризван"
мђчете имам-хатыйбы Алан
хђзрђт Панарин.

Авыз ачу мђќлеслђрен оеш-
тырасыћ килсђ, схема бик тђ гади:
имамнарга мљрђќђгать итђсећ,
алар сића эшнећ тђртибен,
нђрсђлђр талђп ителњен, азык-
тљлекнећ ниндилђре кирђк булу-
ын аћлатачак. 1999 елда сафка
баскан мђчетнећ проектында ба-
рысы да књз ућында тотылган
булган икђн. Казанныћ башка
мђчетлђреннђн аермалы буларак,
ифтарлар биредђ мђчетнећ подва-
лында уза (яћгырдан, чебен-чер-
кидђн "качу" љчен бик тђ ућай).

ИФТАР - 2011

Ашханђ дђ шунда. Ризыкны ташу
љчен мђчетнећ тљп керњ юлы фай-
даланылмый. Хуќалык эшлђре
барганны мђчеткђ килњчелђр сиз-
ми дђ. Тђџарђтханђ дђ аскы кат-
та. Мђчетнећ бар ќирендђ дђ чи-
сталык, тђртип хљкем сљрђ. "Ки-
лњчелђр бар яктан да канђгать
кала, яратып китђлђр. Мђхђллђ
халкы ишђйгђннђн-ишђя, ул Гор-
ки микрорайоны чиклђреннђн
књптђн чыгып китте инде. Дача-
ларда, шђџђр яны авылларында
яшђњчелђр - саный китсђћ, шак-
тыйга ќыйнала. Шђџђр тран-
спорты тђравих намазлары бетк-

ђнче йљрњдђн туктый. Юдино,
Нагорный, Азино, Усад якларын-
нан да килђлђр безгђ, машиналы
кешелђр њзлђре ягына кайтучы-
ларны ала. Мультфильмда да бит
"Труд объединяет" дигђн лозунг
бар. Ђлеге мисалда исђ безне
Аллаџы Тђгалђнећ ризалыгына
ирешњ телђге берлђштерђ", - дип
сљйлђде Алан хђзрђт.

Пешерњ-тљшерњ эшлђрен
мђчетнећ њз хезмђткђрлђре баш-
кара икђн. "Кызларыбыз иртђнге
намазга кадђр савыт-саба юа", -
ди хђзрђт.

Мђчеткђ нигез салган Ризван

Гаязовка моннан ике ел элек ин-
сульт булган иде. "Шушы
Х.Мђњлетов урамындагы мђчет-
не тљзегђн Ризван хђзрђтнећ хђле
уртача, ярыйсы. Њзенећ ихтыяр
кљче белђн ул аякка басты. Гђрчђ,
аћа табиблар: "Йљри алмыйсыћ",
- дип ђйткђн булганнар. Аны
ќомга намазына алып килђбез.
Ул ђле дђ азан ђйтђ, тђџлиллђр
чыга, Рамазан аенда тђравих зе-
керлђрен укый", - дип белдерде
А.Панарин.

Исегезгђ тљшерђбез: Ризван
хђзрђтнећ дин юлындагы эшчђн-
леге књптђннђн, узган гасырныћ
90-нчы елларыннан башлана.
Хђзрђт бу мђчетне тљзетњдђ
ќаны-тђне белђн катнаша.
"Мђчеткђ халыкныћ књплђп агы-
ла башлавына да Ризван хђзрђт
сђбђпче булды. Коммунизмнан
арынып бетђ алмаган буынны ул
алып килде, - дип сљйлђде мђчет-
нећ хђзерге яшь имамнары. - Ул
њзенећ ђхлагы, ярдђмчеллеге, ты-
рышлыгы белђн дђгъват кылды.
Ќомга намазларында мђчете-
бездђ буш урыннар да булмый".

Мђчеттђ ел ђйлђнђсе ќанлы-
лык хљкем сљрђ. Быел исђ кыш
кљннђрендђ спартакиадалар
њткђрергђ планлаштыралар. Ис-
лам дине белеме буенча интел-
лектуаль бђйге дђ уздырырга ни-
ятлилђр. Хуќалык эшлђрендђ дђ
туктап торырга исђплђре юк.
Књптђн тњгел генђ мал чалу љчен
махсус урын - Корбан сарае тљзеп
куйганнар. Узган уку елында
гына Парин урамына Универ-
сиада авылы "тљшеп утырган"

Изге айда - изге гамђллђр

"Ризв ан "
мђчете

ИЗГЕЛЕК

иде. Студентларга мђчет кул су-
зымында гына - мљселман яшьл-
ђре аны озак эзлђп йљрмђгђн.
Ливия, Йђмђн студентлары "Риз-
ван"да булырга љлгергђн дђ инде.
"Алардан без гарђп теле буенча
књнекмђлђр алабыз", - ди мђчеткђ
йљрњчелђр. 2013 елга кадђр "Риз-
ван"га артык зур чыгымнар тот-
мыйча гына ремонт ясап алырга
да исђплђре бар. Тагын бер шат-
лыклы хђбђр: Идел буе районын-
да тагын бер мђчет тљзелеше
башланып китте. Ул Р.Зорге
белђн Имђнлек (Дубравная)
урамнары кисешкђн урында бу-
лачак.

Мђчеттђ булган чакта минем
књћелемђ шунысы да сары май
булып ятты - хђзрђтлђрнећ бары-
сы да халык белђн татар телендђ
аралашырга тырыша. "Вђгазьлђр
дђ гел ана телебездђ генђ њтђ.
Ихтыяќ булганда кайбер
мђсьђлђлђрне генђ биш минут
русча аћлатып китђбез", - ди
Алан хђзрђт.

"Ризван" мђчетендђ хезмђт
куючы дин ђџеллђре Рамазан ае
ућаеннан газетабыз аша њз телђ-
клђрен ќиткерњне дђ њтенделђр.

- Ић беренче чиратта, без-
нећ љстебезгђ йљклђнгђн фарыз
гамђлне њтђњдђ сабырлык, тњзем-
лелек телибез. Уразабызны Ал-
лаџы Тђгалђгђ рђхмђт йљзеннђн
тотсак иде. Аллаџ боерса, њз-њзе-
безне кулда тотып, барчабызга да
уразаларны тотып чыгу насыйп
булса иде, - дип телђп калды алар.

Нияз САБИРЌАНОВ.
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- Ђссђламњгалђйкњм вђ рахмђтуллаџи
вђ бђракђтњџњ, Мансур хђзрђт! Њзегез
имам-хатыйб булып торган "Мђрќани"
мђчетенећ Рамазан аендагы эшчђнлеге
белђн таныштырып њтсђгез иде...

- Бирегђ мин узган гасырныћ 80 нче ел-
ларында килдем, "Ђл-Мђрќани" бу вакыт-
та Казанда бердђнбер мђчет иде. Инде ул
елларда ук халык ураза тота, ифтарлар
њткђрелђ иде. Шђџђребезнећ Мирный,
Дђрвишлђр, Петровский кебек бистђ-
лђреннђн кешелђр авыз ачарга, вђгазь тыћ-
ларга џђрвакыт мђчеткђ агылды. Халыкта
бер књркђм гадђт бар иде - џђр кеше њзе
белђн нђрсђ булса да пешереп, алып килђ
иде. Берлђре бђлеш џђм камыр ризыклары
пешерсђ, икенчелђре бђрђћгелђргђ хђтле
пешереп китерђ. Пироглар булсынмы,
бђлешлђр булсынмы, чђйлђр, шикђрлђр,
кайнатмалар - нђрсђлђр генђ юк. Њзлђре

Мансур хђзрђт ЌЂЛЂЛЕТДИН:

"Рамазан ае кешелђрне
берлђштерђ"
Рамазан-шђриф аеныћ да инде яртысы њтеп бара. Республика мђчет-
лђрендђ ифтарлар њткђрњ, ќђмђгать белђн бергђлђшеп тђравих намаз-
лары уку дђвам итђ. Казан шђџђре мђчетлђрендђ ђлеге изге ай ничек
њтђ, кыенлыклар бармы - боларныћ барысы белђн дђ Казан шђџђре
мљхтђсибе, "Мђрќани" мђчетенећ имам-хатыйбы Мансур хђзрђт
Ќђлђлетдин таныштыра.

ураза тотмаучы кешелђр дђ ризыклар
алып килгђлилђр иде. Узган гасырныћ
90 нчы елларында да бу матур тради-
ция сакланды. Рамазан аеннан артып
калса, алып киленгђн ђйберлђрне
аерым ќыеп, картлар, балалар йортла-
рына, ятимнђргђ, мескеннђргђ тарата
идек. Кызганыч, нигђдер бњгенге
кљннђрдђ бу гадђт бетте.
Шулай бергђлђп матур итеп авыз ача-

лар, авыз ачканнан соћ Коръђн, аннан тђра-
вих намазы укыла, намаздан соћ дњрт авто-
бус шђџђрнећ 4 ягына халыкны тарата китђ
иде.

Алда ђйтелгђнчђ, "Мђрќани" мђче-
тендђ авыз ачулар элек-электђн булды, баш-
та подвалда ясый идек, кыш кљннђрендђ
мђчетнећ беренче катында була иде. Бњген-
ге кљндђ, ђлбђттђ, Ђлхђмдњлиллђџ, мљмкин-
леклђр њсте. Казанныћ 1000 еллыгына
мђчет янына љч йљзгђ якын кеше авыз ача
алырлык чатыр куйган идек, шул вакыттан
бирле ел саен чатырда ифтарлар њткђрелеп
килђ. Шђџђребезнећ тљрле почмакларын-
нан кешелђр килђ, телђге булган џђр кеше
ифтар кыла ала, берсен дђ кире какканы-
быз юк.

- Дин кардђшлђребез љчен Рамазан ае
нинди кљчкђ ия?

- Халык уразаны џђр ел кљтеп ала. Ра-
мазан аеныћ кешелђрне берлђштерђ торган
ниндидер кљчкђ ия булуына елдан-ел ина-
насыћ. Бер уйласаћ, намазы да, зђкяте дђ,
хаќы да фарыз бит, тик боларга игътибар
азрак, ђ менђ Рамазан аена халыкта аерым
бер караш. Њзлђре ураза тотмасалар да, ура-
за тотучыларга бик ихтирамлы карыйлар,
њзара яхшырак мљгалђмђдђ булырга, ураза-
лы кешелђргђ булышырга тырышалар.

- Ифтарларны њткђрергђ читтђн
ярдђм књрсђтелђме?

- Ђйтеп њткђнебезчђ, элегрђк ифтар
мђќлеслђренђ кешелђр њзлђре белђн ризык-
лар алып килђлђр иде. Соћыннан, кайбер
сђбђплђр аркасында ураза тота алмаучы ке-
шелђр, ризык пешереп, авыз ачтырыгыз ђле
дип, мљмкинлеклђреннђн чыгып, аз-азлап
акча бирђ башладылар. Иганђчелђр дђ бар-
лыкка килде, бњгенге кљндђ њземнећ попе-
чительлђр советым бар. Ел саен дусларым
бу вакытны кљтеп ала. Гадђттђгечђ, њзара
сљйлђшеп, аерым берђр кљнне авыз ачты-
ра. Шул рђвешле ифтар њткђрњнећ бу ягы
матур бер гадђткђ ђверелде.

- Мансур хђзрђт, сез бит ђле Казан
имам-мљхтђсибе дђ. Казанныћ башка
мђчетлђрендђ Рамазан ае ничек њтђ?

- Мђркђзебездђ алтмышка якын мђчет

бар, бњгенге кљндђ аларныћ яртысында ди-
ярлек ифтарлар њткђрелђ. Кайсылары кљн
саен, кайсылары айныћ аерым бер
кљннђрендђ њткђрђ. Мђсђлђн, узган еллар-
ны "Рамазан", "Ризван" мђчетлђрендђ алдан
килешенеп, фђлђн кеше - шуны, фђлђн кеше
- шуны, дип бњлешеп, кемнећ нђрсђгђ
мљмкинлеге бар, шуны эшлђп, ќыелышып,
бергђлђп авыз ачтыралар иде. "Казан нуры",
"Нурислам", "Болгар", "Ризван", "Рамазан",
"Сљлђйман" мђчетлђре ифтар мђќлеслђрен
шулай ук, даими њткђреп килђлђр.

- Сезнећ инициатива белђн беренче
тапкыр республикада Ураза бђйрђме
њткђрелгђн иде. Быел бђйрђм Республика
кљненђ туры килђ. 30 август кљнне гает
намазы укудан тыш Ураза бђйрђме
њткђрелђчђкме?

- Ђлбђттђ, њткђрђчђкбез, гает
кљннђрендђ 3 кљн рђттђн бђйрђм итђргђ
ниятебез бар. Мљнђќђтлђр, бђетлђр белђн
њзебезнећ ансамблебез дђ катнашыр дип
кљтелђ.

- Рамазан-шђриф аенда газета укучы
дин кардђшлђребезгђ сездђн телђклђр...

- Шундый эссе озын кљннђрдђ ураза то-
тучыларга сабырлык телим, кылган изге
гамђл-гыйбадђтлђрегезнећ ђќер-савабын
књрергђ насыйп булсын! Уразаларыбызны
Аллаџы ризалыгы љчен тотып, игелекле
гамђллђр кылып њткђрергђ, начар
гадђтлђрдђн арынырга язсын! Аллаџы
Тђгалђ барыбызга да ярдђм бирсен! Иле-
безгђ, динебезгђ тынычлык џђм иминлек
бирсен, килђсе уразаларыбызны да шулай
бергђ-бергђ њткђрергђ насыйп итсен. Ураза
тотучыларыбыз да, мђчетлђрбез дђ арта,
Аллаџы Тђгалђнећ дине барыбызны да бер-
лђштерђ. Дин тотмаучы кешелђргђ дђ ђлеге
Рамазан аенда начар гадђтлђрдђн арыныр-
га, дингђ џђм иманга килергђ Аллаџы
Тђгалђ насыйп ђйлђсђ иде!

Алинђ БИКМУЛЛИНА

Бергђ килгђн дусларымныћ
берсе - рђсми рђвештђ мљселман
иле булып танылган Таќикстаннан,
љчесе - шулай ук мљселманнар
књплђп яши торган Њзбђкстан
белђн Казахстаннан. Ђмма монда
лютеран колледжта укыган кеше
лютеран булырга тиеш дигђн ыша-
ныч инде књптђн юкка чыккан, исе-
ме дђ књбрђк тарихына џђм спон-
сорларына бђйле, ягъни колледжга
акчалата булышкан оешмаларнын
књбесе - лютеран чиркђњлђр.

Уку йортыбыз урнашкан
шђџђр дђ артык зур тњгел џђм Кан-
засныћ нђкъ уртасында. Зур
шђџђрлђрдђ башкачарак, анда тљрле
миллђтлђр, тљрле дин кешелђре
яши, ђ безнећ шђџђрдђге халыкныћ
барысы да диярлек нинди дђ булса
христиан чиркђњгђ карый. Шулай
да башка дин вђкиллђренђ дђ кы-
зыксыну бар, алар турында књбрђк
белергђ, њзлђре турында сљйлђргђ
тырышалар, фикер каршылыклары
бары тик дђреслђрдђ њткђрелгђн
бђхђслђр вакытында гына килеп
чыга, џђм књп очракта объектив
фактларга нигезлђнгђн. Монда го-
мерећдђ беренче тапкыр књргђн ке-
шенећ синећ белђн исђнлђшњенђ
беркем дђ аптырамый, кичке алты-
дан соћ урамда књренгђн кешелђр
бик сирђк, кибетлђрнећ књбесе дђ

шул вакытта ябыла. Безнећ Линдс-
боргта бигрђк тђ.

  Ураза вакытында без бер яџњд
укытучыбыз белђн бергђ књрше зур
шђџђргђ бардык, дљресрђге, ул њз
эшлђре белђн кђнђсђгђ барган иде,
ђ без аћа ияреп Уичитаныћ мљсел-
ман њзђгенђ. Юл дђвамында яџњд
дине белђн ислам дине арасында-
гы охшашлыклар турында фикер
алыштык. Яџњдлђрнећ сђламлђњл-
ђре безнећ "Ђссђламегалђйкњм"гђ
бик якын икђн! Њзђккђ барып
ќитњгђ њк књзгђ чалынган беренче
ђйбер - монда мђчетлђрне бездђге
кебек бљек сђнгать ђсђрлђре итеп
тљземилђр, бер гљмбђзле гади генђ
бина, шуныћ эчендђ мђчет њзе џђм
балалар љчен мђктђп тђ урнашкан,
ић кечкенђлђрдђн башлап югары
сыйныфларга хђтле. Канзаста, го-
мумђн, мљселманнар ђллђ ни књп
тњгел дип уйлыйм, алар књбрђк
Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Бостон
кебек зур шђџђрлђрдђ яши, шућа
књрђ биш йљз мећлек шђџђр љчен
ике мђчет џђм зур мљселман
мђктђбен булдыру њзенђ књрђ бер
ућыш дип саныйм.

Ќыелган халыкныћ саны биш
йљзгђ якын булгандыр, кеп-кечкенђ
балалардан башлап ак сакаллы ба-
байларга хђтле, ђле њзлђре каян
гына килмђгђннђр АКШка! Кемдер

Азия иллђреннђн, кемдер Европа-
дан, Тљньяк Америкадан, кемдер
балачагыннан бирле монда яшђгђн,
хђтта Кубада туган бер ханым белђн
дђ таныштык.

Гомумђн, мондагы мљселман
оешмаларыныћ тормышы бик кы-
зык, ураза вакытында џђр кљнне
ниндидер аерым илнећ милли
ашамлыклары белђн авыз ачалар,
бу ашамлыкларны ђзерлђњ љчен
шул илнећ вђкиллђре ќаваплы. Без
килгђн кљн Џиндстан кљне иде. Яћа
кешелђрне бик тђ кунакчыл кабул
итђлђр, ђмма бу мондагы дини оеш-
маларныћ уртак њзенчђлеге дип
уйлыйм, чљнки џђрберсе њзенећ
вђкиллђре санын њстерергђ тыры-
ша, хђтта радиодан чиркђњлђрнећ
рекламаларын да ишеткђлђгђнем
булды.

Тик демократия илендђ дђ
"чит" диннђрне књзђтеп торырга
омтылган кешелђр бар.
Рђхмђтлђребезне ђйтеп кире юлга
чыккач, безне алып килгђн укыту-
чыбыз безгђ кайсыдыр зур шђџђрдђ
тљзелђ торган мђчет турында
сљйлђде, шућа акча биргђн бљтен
кешелђрнећ исемнђрен язып ба-
рырга ќыеналар икђн, ђ аларныћ
яџњди оешмалары моћа каршы,
чљнки мљселманнарны язып чык-
кач, яџњдлђрне тикшерђ башлаячак-
лар дигђн фикердђ. Нђрсђ белђн
беткђндер бу вакыйга, ђйтђ ал-
мыйм, тик бу илдђ џђр миллђтнећ,
џђр диннећ вђкиллђре булганы,
чынлап та, дљрес.

Лена КОСТЮХИНА,
АКШ, Канзас штаты

Лена КОСТЮХИНА:

"БИШ ЙЉЗ МЕЋЛЕК ШЂЏЂР ЉЧЕН ИКЕ МЂЧЕТ ЏЂМ ЗУР МЉСЕЛМАН
МЂКТЂБЕН БУЛДЫРУ БИК ЗУР УЋЫШ ДИП САНЫЙМ"

Менђ инде ике семестр буе Америка Кушма
Штатларындагы кечкенђ генђ бер коллед-
жда укыйм. Бирегђ зур конкурста катнашып,
алмашыну программасы буенча студент
булып килдем, шућа књрђ уку йортын да њзе-
без сайламадык, харђќђтче оешмабыз си-
гезебезне лютеран колледжга ќибђрде.

ЉММЂТЕБЕЗ
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Борынгы гасырлардан бирле
дин ќђмгыятьнећ аерылгысыз
бер љлеше булган, џђм ул џђрва-
кыт безнећ тормышыбызда була-
чак. Совет власте елларында
њткђрелгђн динсезлек тђ халык-
ны аннан аера алмады. Ышану
безнећ йљрђклђрдђ яши џђм яшђ-
ячђк. Бу ник алай? Беренчедђн,
дин кешегђ тормышыныћ ић
мљџим сорауларына ќавап табар-
га ярдђм итђ. Кем мин? Ни љчен
мин бу дљньяга килдем? Мин кая
китђчђкмен? Минем тормышым-
ныћ мђгънђсе нђрсђдђ?

Ышану аша кеше Аллаџы
Тђгалђгђ якыная. Хђзерге ќђмгы-
ятьтђ дингђ китерњче башка
сђбђплђр дђ бар. Без мђгълњмати
технологиялђр чорында яшибез.
Бу чор безнећ тормышыбызда
ућай шартларны књп тудыра. Шу-
лай да кеше бњгенге кљндђ кре-
дит колына, карьера џђм тотрык-
сыз њзгђрњчђн технологиялђр ко-
лына ђйлђнњен дђвам итђ. Кеше,

Хђзерге ќђмгыятьтђ диндарлар
Књп вакыт кешелђр њз алларына тњбђндђге сорауны ку-
ялар: дингђ ышанырга безне нђрсђ этђрђ? Минем њземђ
дђ кайвакыт ђйлђнђ-тирђдђгелђрдђн шуны ишетергђ
туры килђ: ни љчен матур, укымышлы кызлар яулык
ябына, њзлђренећ сылу гђњдђлђрен чњпрђккђ тљреп бе-
терђ? Ни љчен эшлекле бизнесмен, бар эшен ташлап,
биш вакыт намазга бњленђ? Ни љчен кешелђр эссе ќђй
кљнендђ њзлђрен утыз кљнлек уразага багышлый?

Хђзерге ќђмгыятьтђ диндарлар

чираттагы кредитын тњлђњ љчен,
њзенећ эчен тышка ђйлђндерђ.
Фирмалар њзара рђхимсез кљрђш
алып бара, ђ андагы хезмђткђрлђр
шулай ук њзара проектлар, хезмђт
урыннары џђм эш юнђлеше бу-
енча кљндђшлек књрсђтђ. Шуныћ
нђтиќђсендђ кеше гел экстрим
шартларда яши. Аныћ якыннары
янђшђсендђ булырга, гаилђсен
џђм туганнарын кайгыртырга ва-
кыты калмый. Хђзерге заман ке-
шесенећ, кулына китап алып,
сђнгать белђн хозурланырга, шу-
лай ук, бер минутка туктап, њз
тормышыныћ мђгънђсен аћлар-
га џђм яшђешенећ асылын
књрергђ телђге калмый. Чиратта-
гы социаль казанышлары артын-
нан чабып, тормышын бер юнђ-
лешкђ сала ул. Књплђр моннан
арый башлый. Артык мђгълњмат-
тан алар инде туйган.
Мђгълњматлар шулкадђр књп ки,
кеше аћларга џђм њзлђштерергђ
љлгерђ дђ алмый. Windows систе-

масыныћ яћа версиясе чыгу безгђ
яћа мљмкинлеклђр бирњгђ дђ ка-
рамастан, ул шатлык уятмый.
Кешелђр бу яћалыкны књћелсез-
лђнеп каршы ала. Ник дигђндђ,
бљтен булган мђгълњматны
яћадан компьютерга урнашты-
рырга џђм аныћ бљтен програм-
масын алыштырырга кирђк була-
чак. Кешелђр еш кына чиратта-
гы кђрђзле телефоннары белђн
саубуллаша. Яћасын алгач,
яћадан-яћа функциялђр, яћа ди-
зайн џђм яћа опциялђр асылын
аћларга кирђк була. Кеше болар-

дан ара. Шундыйлар арасыннан:
"Ќитђ! Минем яшисем килђ!
Мин бу ярышны кире кагам! Мин
якыннарым љчен вакыт табарга
телим!" - диючелђр була. Књплђр
бу ярыштан чыгу юлын дингђ
мљрђќђгать итеп таба. Нђкъ менђ
дин, бњгенге логиканы аћларга,
"ќитте"нећ асылына тљшенергђ
ярдђм итђ. Њз ихтыяќларын гына
канђгатьлђндерњгђ юнђлтелгђн
ќђмгыятьнећ тљп кыйммђтлђре
перспективасызлыкка џђм
џђлакђткђ китерњен бњгенге
кљндђ гади халык та, дђњлђт эш-

леклелђре дђ аћлый башлады.
Безнећ тотнаксыз булуы-

быз, бер кирђксезгђ икенче теле-
фонлы булырга, кайвакыт икен-
че, љченче машиналарны алырга
этђрђ. Болай эшлђњ, безнећ ќире-
безнећ килђчђгенђ киртђ тудыра.
Без планетабызныћ барлык ре-
сурсларын њзебезгђ суырабыз.
Килђчђк буынга бары тик куркы-
нычлык кына калдырабыз.
Бњгенге нормаль булмаган
ќђмгыятьтђ шундый фикер њсђ:
куллану - ул байлык тњгел, бу -
безнећ ќиребезнећ тормышына
тђэсир итњче зыян гына. Беренче
булып, кемнђр моны аћлаган?
Алар диндар кешелђр булган.
Алар куллану уеннарында уйна-
мый. Њзлђренећ кыйммђтлђрен
аћлап, буыннардан килгђн ка-
гыйдђлђр буенча, дингђ таянып
яши. Шућа књрђ дини консерва-
тизм барлыкка килгђн. Без аны
шђџђр урамнарында књрђ алабыз.
Кызларныћ ябык киемнђр киюе,
намазлык џ.б. - бу шђхси сайлау
тњгел, ђ ќђмгыятьнећ џђр очрак-
ка њз ќавабы. Моћа ќавапны без
џђрберебез теге яки бу формада
табарга тиешбез.

Гњзђл  ГАБДРАХМАНОВА.
(Рљстђм Батыр вђгазе

файдаланылды)

Ќић сызганып –
тулы кљчкђ!

Быелгы ќђй књп кенђ
мђчет-мђхђллђлђрдђ кызу
урак љстен хђтерлђтђ. Ќђй
башлануга, балалар љчен
аерым сабаклар, мљселман
лагерьлары да оештырырга
љлгермисећ, инде Рамазан
шђриф аена багышланган
мђќлеслђр башланып китђ.
Шулай да республикабызныћ
мљхтђсибђтлђре сынатмый.

Бу яктан Тукай районын књп
кенђ мљхтђсибђтлђргђ њрнђк итеп
куярлык. Шушы ярты ел эчендђ
генђ дђ мљхтђсибђттђ биш йљзгђ
якын чара њткђрелгђн, Калмия, Бо-
ерган, Књзкђй, Калмаш, Яћа Муса-
бай мђхђллђлђрендђ халык белђн
очрашулар булган, вђгазьлђр
сљйлђнелгђн.

"Июнь-июль айларында
мђктђп яшендђге балалар љчен Те-
лђнче Тамак, Иске Дљреш, Биклђн,
Калмия, Боерган, Књзкђй, Яћа по-
селогы, Калмаш, Мусабай, Таш-
кичњ, Сђмђкђй, Иске Абдул, Кече
Шилнђ, Новотроицк, Иштирђк
мђктђплђрендђ махсус ќђйге ла-
герьлар оештырылды. Ђлеге ла-
герьларда ислам ђхлагы, дини ни-
гез, гарђп теле дђреслђреннђн са-
бак бирелде. Ата-аналар да лагерь-
лар эшеннђн бик канђгать калды,
Аллаџы Тђгалђ насыйп ђйлђсђ, ки-
лђсе елларда мондый тљрдђге
мљселман лагерьларын арттыру
нияте бар", - дип њзенећ телђген
ќиткерде Тукай районы мљхтђси-
бе урынбасары, дђгъват бњлеге
ќитђкчесе Рђфикъ хђзрђт Гыйль-
фанов.

Шунысы да књркђм: Тукай
районыныћ "Якты юл" газетасында
мљхтђсибђткђ аерым бер кушымта
каралган, дин ђџеллђре район хал-
кын очрашуларда гына тњгел, атна-
сына ике тапкыр чыга торган газета
битлђре аша да ислам ђхлагы,
дини бђйрђмнђр, шђригать канун-
нары белђн џђрдаим таныштырып
баралар.

musulman.su
сайтыннан алынды

Тђн ќићелђеп киткђн-
дђй була. Ђмма ураза тоту
бар мљселманныћ да
хђленнђн килми. Ул зур их-
тыяр кљче сорый. Ђ сез ура-
за тотасызмы?

Римма ИБРАЏИМОВА,
Татарстанныћ халык
артисткасы, ќырчы:

- Даими гастрольлђрдђ
йљргђч, уразаны тота алганым юк.
Анда режим бозыла, юлда йљрње
дђ ќићел тњгел. Ђмма бу аклану
гына булыр. Хђзер яшь барган
саен, сђламђтлек тђ њзен сиздер-
ми калмый. Шулай да Аллаџы
Тђгалђне гел књћелемдђ йљртђм,
авыр хђлдђ калганнарга мљмкин
кадђр сђдакасын бирергђ тыры-
шам.

Салават МИЋНЕХАНОВ,
ќырчы, Азнакай районы
хакимиятенећ мђдђният
бњлеге башлыгы:

- Ураза ае башлануны ел буе
тњземсезлек белђн кљтђм. Аныћ
бер кљнен дђ калдырмаска тыры-
шам. "Эсседђ ничек тотасыћ?" -
дип гаќђплђнеп сорый кайбер та-
нышларым. Аныћ авырлыгы юк,

бары тик ихтыяр кљче булу кирђк.
Ураза тотарга телђге бар ке-
шелђргђ Аллаџы Тђгалђ ярдђмен
бирђ ул. Ашыйсы да, эчђсе дђ кил-
ми. Изге ай њтеп киткђч, књћел ты-
нычланып калгандай була, нинди-
дер рђхђтлек сизелђ. Ул бер генђ
ай тњгел, књбрђк булсын иде дим,
аныћ тиз њтеп китњен телђмим.

Рђмзилђ ХЉРМЂТОВА,
"Татарстан хђбђрлђре"
хђбђрчесе ("ТНВ"):

– Ђби белђн њстем. Шућа
књрђ кечкенђдђн сђхђргђ торып,
аныћ белђн авыз ача идем. Хђзер
дђ, Аллага шљкер, уразаны кал-
дырганым юк.

Аллаџы Тђгалђ бђндђлђренђ
бер ай буе гљнаџлардан арыну,
ќђннђткђ якынаю мљмкинлеге
бирђ. Аннан файдаланырга
кирђк. Соћгы елларда ураза
кљннђре озын вакытка туры килђ,
ђмма бу сынауны да без њтђргђ
тиеш. Аллаџы Тђгалђ Исламда
кешенећ тормышына, сђламђтле-
генђ зыян китерђ торган
нђрсђлђрне булдырмаган. Моны
"Ашамыйча йљреп, сђламђтле-
гећђ зыян китерђсећ", - дию-
челђргђ ќавап буларак ђйтђм. Хо-
дай ќићеллеген бирђ ул. Сњз дђ

Илнар ХЉСНУЛЛИН,
"Ватаным Татарстан"
газетасы журналисты:

- Бу - џђркемнећ шђхси эше.
"Мин ураза тотам", дип кычкырып
йљрисем килми. Хђлемнђн килгђн
кадђр тотам. Изгелек кылу, сђда-
кага килгђндђ, мохтаќ кешелђргђ
болай да булышырга тырышам.
Моныћ љчен Рамазан аен кљтеп
ятарга кирђкми.

Ђлфия КАМАЛИЕВА,
теш табибы:

- Кечкенђдђн янђшђбездђ ђби
дђ булганга, уразаныћ нинди зур,
изге ай икђнен белеп, догаларын
љйрђнеп њстем. Ул иртђн сђхђргђ
торганда, мин дђ уянам, барысын
да књзђтђ идем. Њзем бик телђсђм
дђ, тота алмыйм. Аллаџы Тђгалђ
кичерер, дип уйлыйм, чљнки со-
ћгы елларда ашказаны ќђрђ-
хђтеннђн интегђм, операция дђ
кичердем. Дарулар да еш эчђргђ
туры килђ. Ђ болай сђдаканы гел
бирђм, ел саен аш њткђрергђ ты-
рышам.

Морат СИРАЌИН,
Югары Ослан районы
Шеланга авылы, фермер:

- Тђњлегенђ 14-16 сђгать эш-

ИЗГЕ Рамазан ае безне хђрђмнђн, ялганнан,
явызлыклар кылудан тыелырга, Аллаџы
Тђгалђгђ якынрак торырга, изгелеклђр
эшлђргђ, бер-беребезгђ шђфкатьле бу-

лырга чакыра. Ураза тотканнан соћ књћел пакьлђ-
неп, сафланып калса, организм љчен дђ файдасы
зур аныћ.

лим. Кешелђр, намаз укып, ураза
тотып, њзлђре љчен теге дљньяда
ќђннђт ђзерлђргђ тырышса, мин
аны исђн вакытта булдырырга те-
лим. Ураза тотмыйм, мђчетлђргђ дђ
йљрмим. Андагы имам-хђзрђтлђргђ
сђдака бирмим. Мине гафу ит-
сеннђр, бљтенесен бер калыпка са-

юк, эшлђгђн вакытта кљнозын су
эчмичђ, џаман юлда йљрњ авыр-
рак. Аеруча беренче кљнне. Ђмма
шул рђвешле њзећдђ тњземлек, са-
бырлык кебек сыйфатларны
тђрбиялисећ, мохтаќлыкта яшђ-
њчелђрнећ хђлен аћларга
љйрђнђсећ.

"Ул бер генђ ай тњгел,
књбрђк булсын иде дим"
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ЌЂМЂГАТЬ

лып ђйтњем тњгел. Ђмма арада ха-
лык ќилкђсендђ утырган, ђллђ ни
эш башкармаган дин ђџеллђре дђ
бар. Аларга хђер биргђнче, књз ал-
дындагы авыр хђллелђргђ булы-
шам.

Гљлнара ТИМЕРЌАНОВА,
ќырчы:

- Уразаны калдырмый тотарга
тырышам. Бу изге айга алдан ук
ђзерлек эшлђрен башладым. Орга-
низмны чистарттым, ашауны кыс-
тым. Хђер, ђзерлек эше алып бар-
маган очракта да, ђллђ ни кыенлы-
гы булмас иде. Аллаџы Тђгалђ
Аныћ ризалыгы љчен тотканнарга
бик телђп ярдђм кулын суза. Ураза
тота башлагач, њземдђ њзгђрешлђр
сизђм. Књћелем тынычлана, яшђњ
дђ матуррак тоела. Тормышта ба-
рына канђгать булырга, артыгын
кумаска, Аллага шљкер, дип торыр-
га кирђк. Бу ике кљнлек дљньяда
бер-беребезнећ, якыннарыбызныћ
кадерен белеп калыйк, изгелеклђ-
рне књбрђк кылыйк. Ураза шушы
гамђллђргђ чакыра.

Лилия ЙОСЫПОВА.
"Ирек мђйданы" газетасыннан
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Ислам дине кабул ителњ Идел буе Бол-
гарстаныныћ идеологик џђм мђдђни тор-
мышында гаять мљџим њзгђрешлђргђ ки-
терђ. Бигрђк тђ татар мђдђнияте њсешенђ
фђлсђфи-эстетик карашлар њтеп керђ.

Урта Идел буендагы мљселман сђнга-
те, 922 елдан соћ, ќирле халыклар мђдђни-
яте белђн бергђ рухи яктан њзара
бђйлђнештђ њсђ башлый.

Башта шунысын искђртик: Урта Идел
тљбђгендђге Ислам дине мђсьђлђсе моћар-
чы тиешенчђ љйрђнелмђгђн иде. Кайбер

В.Смолин, В.Казаринов, Н.Смирнов,
Ш.Мђрќани, К.Насыйри, Р.Фђхреддин,
Г.Ђхмђрев, З.Вђлиди кебек књренекле га-
лимнђр эшчђнлеге белђн нык бђйле. Бу
ќђџђттђн, Ш.Мђрќанинећ - "Мљстђфадел-
ђхбар фи ђхвале Казан вђ Болгар",
Р.Фђхреддиннећ - "Болгар џђм Казан тљрек-
лђре", Г.Ђхмђревныћ - "Болгар тарихы",
З.Вђлидинећ "Тљрки-татарларныћ кыскача
тарихы" китаплары аерым игътибарга лаек.

Болгар дђњлђте историографиясе њсе-
шендђ профессор В.Смолинныћ "К вопро-

ков, В.Генинг, Р.Фђхретдинов џ.б. археолог-
лар, Идел буе Болгарстаны тарихын тулы-
ландырып, Болгар дђњлђте шђџђрлђренећ
яћа џђйкђл-истђлеклђрен ќентеклђп
љйрђнде. Мђсђлђн,  Т.Хлебникова,  И.Ва-
сильева, Н.Кокорина, А.Кочкина - њз хез-

Идел буенда Ислам дине тыныч юл
белђн тарала. Гарђп миссионерлары эш-
чђнлеге, шулай ук Шђрык иллђре, аерым
алганда, Иран џђм Урта Азия белђн
књпьеллык сђњдђ-икътисади џђм мђдђни
багланышлар бу тљбђктђ Ислам дине
кљчђюгђ зур этђргеч ясый.

7

тикшеренњчелђр фикеренчђ, моныћ
сђбђбе - Идел буен классик Ислам
ќире дип санамауда.

Минемчђ, "Болгар тарихы" ки-
табын язган, Болгар иленећ тарих
мђктђбе вђкиле Якуб ибне Ногман-
ны Идел буе Болгарстаны тарихын
љйрђнњгђ нигез салучы дип санар-
га мљмкин. Ђлбђттђ, болгарлар њз
тарихларына кагылышлы тљрле
риваять, ќыр, хикђятлђрне буын-
нан буынга тапшыра килгђннђр.

Болгар чорына караган ис-
тђлеклђр белђн кызыксыну XVIII
йљз башында башлана. 1712 елда
дьяк (борынгы Россиядђ берђр
дђњлђт учреждениесенећ эшлђрен
алып баручы) А.Михайлов борын-
гы Болгар шђџђрлеген тасвирлап
яза, андагы књп кенђ бина џђм ко-
рылманы књрсђтђ. 1722 елда Петр
I, килђчђктђ биредђге истђлекле
урыннарны саклау чаралары књрњ
максатын књздђ тотып, Болгар ќире
хђрабђлђре белђн танышып китђ.

В.Татищев исђ њзенећ "Исто-
рия Российская с древнейших вре-
мен" (1768) дигђн хезмђтендђ, борынгы рус
елъязмаларына џђм башка чыганакларга
нигезлђнеп, монгол чорына кадђр яшђгђн
болгарларныћ тормышын џђм тарихи ва-
кыйгаларны тасвирлый. Бу чорда инде
књптљрле тикшеренњлђрне колачлаган экс-
педициялђр дђ шактый еш уздырыла.
Н.Рычков, П.Паллас, И.Лепехин болгар
чоры истђлеклђрен ић башлап љйрђнњчелђр
була.

1804 елда Казан университеты ачыл-
гач, Идел буе Болгар дђњлђте тарихын, ар-
хеологиясен, нумизматикасын љйрђнњ си-
зелерлек активлаша. Ђхмђд ибне Фадлан-
ныћ мђгълњм сђяхђтнамђ язмаларын ић бе-
ренче булып дљньяга чыгарган Х.Френны
хаклы рђвештђ Шђрык нумизматикасына
нигез салучы дип йљртђлђр. Ул њз хезмђтл-
ђрендђ Болгар чорына караган кайбер ар-
хеологик табылдыкларны џђм борынгы ри-
ваятьлђрне тасвирлап язган.

XIX гасырга караган колачлы архе-
ологик тикшеренњлђр И.Березин, К.Ев-
лентьев, К.Невоструев, А.Второв, А.Ар-
темьев, Н.Вячеслав хезмђтлђрендђ чагы-
лыш тапкан.

1878 елда Казан Император универси-
теты каршында оештырылган Археология,
этнография џђм тарих ќђмгыяте Болгар
чоры историографиясен љйрђнњгђ зур этђр-
геч ясый. Ђлеге чор А.Лихачев, М.Худяков,

су о происхождении народности камско-
волжских булгар" китабы (Казан, 1921)
мљџим урын тота. Ул ђлеге китабында, бе-
ренче тапкыр буларак, Идел буе Болгар-
станы тарихын фђнни яктан чорларга,
аерым алганда, башлангыч Болгар чорына
(VII-IX гасырлар), монгол чорына кадђр (X-
XIII гасыр башы), Алтын Урда чорына
(1236-XV гасыр) бњлеп карарга тђкъдим
итђ.

XX гасыр башы Болгар чорына кара-
ган тарихи истђлеклђрне љйрђнњ максатын-
да тљрле экспедициялђр оештырылу белђн
њзенчђлекле. Идел буе Болгарстаны исто-
риографиясен љйрђнњгђ археолог А.Смир-
нов зур љлеш кертђ. Аныћ књпкырлы эш-
чђнлеге Идел буе Болгарстаныныћ ић зур
истђлеге - Сувар шђџђрлеген љйрђнњдђн
башлана. Нђкъ менђ биредђ беренче тап-
кыр Болгар дђњлђте шђџђрлђре казылмала-
рын љйрђнњнећ фђнни методикасы эшлђнђ.
Сувар џђм Болгарда њткђргђн тикшеренњ
нђтиќђлђре галимнећ 1944 елда яклаган
докторлык диссертациясенђ џђм 1951 елда
басылып чыккан "Волжские булгары" мо-
нографиясенђ нигез була.

Гомумђн, XX гасыр Идел буе Болгар-
станы турындагы тарихи белемнђр њсе-
шендђ актив археологик тикшеренњлђр
чоры буларак тђгаенлђнђ. Т.Хлебникова,
А.Ефимова, Г.Федоров-Давыдов, А.Хали-

мђтлђрендђ болгарларда
керамик савыт-саба ясау,
Ю.Семыкин - металлар-
ныћ тљзелешен џђм фи-
зик њзлеклђрен љйрђнњ,
С.Вђлиуллина пыяла
эшлђнмђлђр мђсьђлђлђрен яктырта.
Н.Калининныћ "Булгарское ис-
кусство в металле" хезмђтендђ татар
халкыныћ зђркђн сђнгате ќентеклђп
љйрђнелгђн.

Шулай да сђнгать белгече Фоат
Вђлиевне X-XIII гасырлардагы бол-
гар сђнгате турында ић башлап фун-
даменталь хезмђтлђр язган галим
дип санарга бурычлыбыз. Аныћ
1969-1983 елларда дљнья књргђн "Ор-
намент казанских татар", "Древнее и
средневековое искусство Среднего
Поволжья" дигђн китапларында
монгол чорына кадђрге џђм монгол
чорындагы рухи мирас ныклап тик-
шерелђ.

Е.Халикова хезмђтлђрендђ исђ
монгол чорына кадђрге Идел Болгар-
станында Ислам диненећ тарала
башлавы џђм таралу дђрђќђсе берен-

че мђртђбђ фђнни нигездђ љйрђнелђ.
Г.Дђњлђтшин њзенећ "Волжская Булга-

рия: духовная культура" дигђн хезмђтендђ
Ислам дине таралу белђн рухи мђдђният џђм
мђгариф љлкђсендђ булган њзгђрешлђргђ џђм
яћалыкларга туктала. Ул гарђп язуы таралу
нђтиќђсендђ Идел Болгарстанына язма
ђдђбият њтеп керњен ассызыклый.

XIX гасырныћ 70 нче елларында Ка-
зан университеты профессоры С.Шпилев-
ский, ђ соћрак беренче татар тарихчысы
Ш.Мђрќани Болгарстанныћ монгол явына
дучар булган чоры џђм Алтын Урда тари-
хын љйрђнњ кирђклеген књтђреп чыга.
Аерым алганда, Ш.Мђрќанинећ "Мљстђфа-
дел-ђхбар фи ђхвале Казан вђ Болгар" (Ка-
зан, 1897; 1989) џђм С.Шпилевскийныћ
"Древние города и другие булгаро-татар-
ские памятники в Казанской губернии" (Ка-
зан, 1877) дигђн китапларында Алтын Урда
чорындагы болгар-татар калаларына харак-
теристика џђм аларга кагылышлы рива-
ятьлђр бирелгђн.

XX гасыр башында Болгар џђм Алтын
Урда тарихы књренекле татар тарихчыла-
ры Г.Ђхмђрев ("Болгар тарихы", 1909) џђм
Г.Гобђйдуллин ("Татар тарихы", 1922; "Та-
рихи сђхифђлђр ачылганда", 1989) хезмђт-
лђрендђ дђ књтђрелђ. Ђмма аларда архео-
логия, нумизматика, эпиграфия мђсьђлђ-
лђре тиешенчђ яктыртылмый ђле.

С о ћ р а к
А . С м и р н о в ,
Н . К а л и н и н ,
Џ . Й о с ы п о в ,
Ф.Хђкимќанов
хезмђтлђрендђ
Идел Болгар-

станыныћ археологик, эпиграфик џђйкђл-
лђре хакында байтак кызыклы мђгълњмат-
лар бђян ителђ.

Татар халкыныћ Алтын Урда чорына
караган этник тарихы Б.Греков џђм А.Яку-
бовскийныћ - "Золотая Орда и ее падение"
(М., 1950), А.Смирновныћ - "Волжские
булгары" (М., 1951), М.Сђфђргалиевнећ
"Распад Золотой Орды" (Саранск, 1960),
М.Усмановныћ "Жалованные акты Джучи-
ева улуса XIV-XV веках" дигђн моногра-
фиялђрендђ тљрле яклап яктыртыла. Ђмма
Идел Болгарстаныныћ Алтын Урда чоры
сђнгатенђ генђ багышланган ђдђбият бик аз.
Бу юнђлештђ С.Червоннаяныћ "Искусство
Татарии" (М., 1987), Ф.Вђлиевнећ "Народ-
ное изобразительное искусство" (М., 1967),
Г.Вђлиева-Сљлђйманованыћ "Мусульман-
ское искусство татар Среднего Поволжья:
истоки и развитие" (Казань, 2002) китап-
лары тђњге карлыгачлар. Аларда Болгар
чоры сђнгатенђ гомуми књзђтњ бирелђ, аныћ
њсеш этаплары, њзенчђлеклђре књрсђтелђ.

С.Айдаров - "Идел Болгарстаныныћ
монгол чорына кадђрге архитектура
џђйкђллђре, аларныћ сакланышы, борын-
гы болгар тљзелешенећ гомуми принцип-
лары", Д.Вђлиева "Идел Болгарстаныныћ
монгол чорына кадђрге сђнгате" дигђн те-
маларга кандидатлык диссертациялђре як-
лады. 1990 елда С.Айдаров, Идел Болгар-
станы, Алтын Урда, Казан ханлыгы чоры
архитектурасы истђлеклђрен љйрђнеп, "Мо-
нументальные каменные сооружения
Волжской Булгарии и Казанского ханства
(опыт реконструкции и генетико-стилисти-
ческие особенности)" дигђн темага доктор-
лык диссертациясе яклады.

Соћгы елларда Татарстанда милли
мђдђният џђм тарихныћ барлыкка килњ
проблемаларын, аныћ чыганакларын
љйрђнњ омтылышыныћ арта баруы сђбђпле,
болгар чоры џђм Алтын Урда тарихына џђм
мђдђниятенђ багышланган яћа китаплар
дљнья књрде. Бу ќђџђттђн, Р.Фђхретдинов-
ныћ "Татары и Золотая Орда" (1993), А.Ха-
ликовныћ "Монголы, татары, Золотая Орда
и Булгария" (1994) китапларын, "История
Золотой Орды" (1993) ќыентыгын аерып
књрсђтњ кирђк.

Гљлнара НИЗАМЕТДИНОВА,
ТФАныћ Ш.Мђрќани исемендђге Тарих

институты аспиранты

ТАРИХ
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Мљхтђрђм Фаяз Шђриф улы Хуќин!

Сезне ихлас књћелдђн Та-
тарстан Республикасы мљ-
селманнары Диния нђзарђте
џђм редакция коллективы
исеменнђн 60 яшьлек юбилее-
гыз белђн котлыйбыз. Ал-
лаџы Тђгалђ Сезгђ озын гомер,
књћел тынычлыгы, саулык-
сђламђтлек насыйп итсен.

Сез республикабызда гына
тњгел, Россиядђ, чит иллђрдђ дђ
яхшы билгеле шђхес. Хезмђтлђре-
гезнећ нђтиќђсе фђнни мђкалђлђр,
китап-монографиялђр, тљрле кон-
ференциялђрдђ, конгрессларда
ясалган чыгышлар белђн генђ
тљгђллђнмђде: Билђр шђџђрлеге

дђњлђт карамагындагы музей-тыю-
лык итеп расланды, Казанныћ џђм
Алабуганыћ 1000 еллык юбилейла-
ры билгелђп њтелде.

Аллаџы ќђнабел Хак Сезгђ
килђчђктђ дђ кодрђт-куђт, камил
акыл, йомшак фигыль, тулы иман
насыйп ђйлђсен. Хђлђл ќефетегез
Гљлнур ханым белђн бергђ, балала-
рыгыз, оныкларыгызныћ шатлык-
куанычларын књреп, аларныћ
рђхим-шђфкатен тоеп яшђргђ яз-
сын. Ходай Тђгалђ Сезне сђламђт-
лектђн џичкайчан аермасын. Сезгђ
бђйле рђвештђ иллђребезгђ,
кљннђребезгђ, газиз Татарстаны-
бызга, барча галђм кићлеклђренђ
иминлеклђр юлласын!

Ватаныбыз, миллђтебез љчен
яхшылыклар, изгелеклђр кылып
књп еллар дђвамында хезмђт итње-
гезне телибез.

1.Изге айда џђр кљн ураза тоту гамђле. 2.Ураза тоту -
тђннећ  ...е. 3.Ураза аенда укыла торган намаз. 4.Ифтарда
авыз ачу љчен татлы ќимеш. 5.Ураза тотучыга Аллаџы Тђгалђ
тарафыннан языла торган савап. 6.Ураза ае. 7.Ураза тоткан
кеше  ...ен тыя. 8.Ураза тотучыныћ таћ атканчы ашау вакы-
ты. 9.Ураза тотканда тыелган нђрсђ. 10.Изге айда ићгђн Изге
китап. 11.Тотачак ураза турындагы уй-телђк. 12.Гыйбадђт
алдыннан юыну. 13.Уразаны, гыйбадђтне тырышып њтђњ - Ал-
лаџы Тђгалђгђ  ...  кылу. 14.Намаз укыганда мљселманнар юнђлђ
торган як. 15.Ифтардан соћ укыла торган намаз. 16.Намазга
чакырып азан ђйтелђ торган биек корылма. 17.Ураза тотмас-
ка рљхсђт ителгђн кеше.

Нияз МИНГАЛИЕВ тљзеде

ЧАЙНВОРД "УРАЗА"

Намаз  вакытлары

"Мљселман динен тоту-
чылар саны хђзер бер
миллиардтан артып кит-
те. Бу исђ – дљнья халкы-
ныћ 20 проценттан арты-
гы. 28 илнећ рђсми дине
– ислам. Соћгы вакытта
мљселман динен тотучы-
ларыћ саны артканнан-
арта бара. Ислам дине
хђзерге вакытта тарал-
ган диннђр арасында
икенче урында тора".

Бер кљнне радиодан шушын-
дый сњзлђр ишетергђ туры килде
мића. Уйга калдым: ни љчен ислам
динен тоту шулкадђр актуаль? Ис-
лам дине тоту нђрсђне аћлата? Чын
мљселман дип кемгђ ђйтђлђр? Џђм,
гомумђн, нђрсђ соћ ул дин?

 ... Казан. Кояш кыздыра. Урам
буйлап атлыйм. Шђџђр гљжли. Кай-
сы эшкђ, кайсы мђктђпкђ, кайсы
университетка ашыга. Шђџђрдђ ур-
нашкан югары уку йортларыныћ
берсенђ якынлашам. Почмакта љч
студент кыз баскан. Матур гына ки-
енгђннђр, њзлђре ягымлы да кебек
тоела. Бу кызларга юлны сорап
мљрђќђгать иттем.

- У вас татарский акцент, та-
тарка, что ли? - ди кызларныћ бер-
се.

- Ђйе, - дим.
 Ягымлы гына елмаеп, мића

барысын да аћлатып бирде. Шул
арада кесђсеннђн нидер чыгарып,
тђмђке кљйрђтергђ тотынды.

 - Тартасызмы? - дип, мића
таба кулын сузды.

 Дусларына да тђкъдим итђргђ
онытмады. Икенчелђре дђ
тђкъдимне кире какмадылар, кары-
шып тормадылар, киресенчђ, бик
телђп кабул иттелђр.

 Кызарындым-бњртендем, бер-
ни дђ ђйтђ алмадым. Борылдым да,
тизрђк бу яктан китњ юлын кара-
дым. Соћрак, рђхмђт ђйтергђ дђ
онытканлыгым искђ тљште.

Алга таба киттем. Тагын бер
тљркем студент баскан. Егетлђре дђ,
кызлары да татар-рус сњзлђрен бу-
тап сљйли, љч сњзнећ берендђ -
сњгенњ сњзе. Кулларында - сыра.
Ђллђ нишлђп киттем. Бу бит татар
халкы! Шђт, бу егет- кызлар, ђби-
бабайларына авылга кунакка кайт-
кач, аларныћ намаз укып, динне
бозмыйча яшђњлђрен књреп,
њзлђренђ дђ шундый юл сайлаячак-

МИЛЛЂТНЕЋ КИЛЂЧЂГЕ ЉЧЕНМИЛЛЂТНЕЋ КИЛЂЧЂГЕ ЉЧЕНМИЛЛЂТНЕЋ КИЛЂЧЂГЕ ЉЧЕНМИЛЛЂТНЕЋ КИЛЂЧЂГЕ ЉЧЕНМИЛЛЂТНЕЋ КИЛЂЧЂГЕ ЉЧЕН
ДИНИ НЫКЛЫК КИРЂК!ДИНИ НЫКЛЫК КИРЂК!ДИНИ НЫКЛЫК КИРЂК!ДИНИ НЫКЛЫК КИРЂК!ДИНИ НЫКЛЫК КИРЂК!

лары турында, џичшиксез, уйлан-
ганнары булгандыр. Ђ хђзер? Ђ
хђзер ни булды бу яшьлђр белђн?!
Бу хђлгђ кем гаепле? Яшьлђрме?
Аларныћ ата-аналарымы? Ђллђ
ќђмгыятьме? Ђлбђттђ, монда, џич-
шиксез, ќђмгыятьнећ дђ гаебе бар-
дыр. Вакытында тиешле чаралар
џђм кануннар кабул ителмђде,
спиртлы эчемлеклђр эчњ џђм
тђмђке ише нђрсђлђрне тарту ты-
елмады. Лђкин, минемчђ, ић тљп
гаеп, ђлбђттђ, гаилђдђ. Бњгенге за-
манда књп кенђ яшь гаилђлђр баш-
ка чыгуны хуп књрђ, шућа да алар-
ныћ оялары буш. Балаларга игъти-
бар ќитми џђм алар њрнђкне
њзлђренећ яшьтђшлђреннђн ала.

 Ислам дине љйрђткђнчђ, кеше
саф мљселман булып - югары
ђхлакка, олы мђрхђмђткђ ия булып
дљньяга туа. Саф књћелле,
фђрештђдђй бала њсђ... Џђм тирђ-
ягындагы ќђмгыять тормышыныћ
яхшы џђм бозык якларын њзенђ
сећдерђ башлый. Яшњсмерлђрне
аеруча ассызыклап њтђсем килђ.
Тљрле микротљркемнђр барлыкка
килђ. "Кем арбасына утырсаћ,
шуныћ ќырын ќырларсыћ",
дилђр. Яшњсмерлђр, бер-берсеннђн
њрнђк алып, яманмы ул, яхшымы,
барыбер, текђ булып књренњ љчен,
яшьтђшлђреннђн артка калмаска
тырыша.

  "Оясында ни књрсђ, очканын-
да шул булыр", дигђн мђкаль бар
татар халкында. Кече яшьтђн бала-
га яхшы эшнећ - савап, яман эшнећ
гљнаџ булуын аћлатырга кирђк.
Моны мђгърифђтчебез Р.Фђхред-
дин хезмђтлђренђ таянып алып
барсаћ, њтемле була. Риза Фђхред-
дин бар гомерен яхшылык, белем,
мђгърифђт, дин љчен кљрђшкђ ба-
гышлый. Мђгърифђтче-галим:
"Бала чакта алынган тђрбияне со-
ћыннан бљтен дљнья халкы да
њзгђртђ алмас", - дип яза. Шућа
књрђ балаларны кечкенђ яшьтђн њк
тиешенчђ тђрбиялђргђ кирђк.

Хатын-кызлар аеруча бозыл-
ганын ђйтеп њтђсем килђ. Соћгы
дистђ елда хатын-кызларныћ
нђфислеген, фђнни тел белђн
ђйткђндђ, икенчел ќенси билгелђ-
рен басым ясап књрсђтњче џђм
ялангачландыручы мода буенча те-
гелгђн кием-салым нормага
ђйлђнде. Хђзер хатын-кызныћ
шђрђ корсагы џђм кендеге књренњ
гадђти, тђнгђ сыланып торучы йом-
ры формалар, ќилбђгђй ачып ќиб-
ђрелгђн муен џђм књкрђк тирђсен-

дђге зур изњле киемнђр кигђн ха-
тын-кызларны, ђле њсеп тђ
ќитмђгђн яшь кызларныћ фахиш-
ђлек белђн шљгыльлђнњен књрњ -
яћалык тњгел.

Дин књзлегеннђн караганда ни
бар соћ бу турыда?

Ђлбђттђ, ислам дине бу гамђ-
ллђрне хупламый.

Коръђни-Кђримдђ тугрылык,
ихласлылык, юмартлык, сњз џђм
гамђл берлеге, шђфкатьлелек, ата-
ананы хљрмђт итњ, сабырлык џђм
башка шундый матур ђхлакый
сыйфатлар мактала, аларныћ
тискђрелђре тљрлечђ хљкем ителђ.
Бигрђк тђ ялган сњз сљйлђњ, кеше
канын тњгњ, фетнђ тарату, эчњчелек,
зина кылу, хђрам мал туплау га-
еплђнђ.

 Кызганычка, хђзер безнећ
тирђ-якта шайтан котыртуы, Иблис
бозыклыгы хакимлек итђ. Дљнья
књбрђк начар гамђллђр, кљчлђњ-та-
лаулар, њтерешлђр, террорчылык,
наркомания, эчкечелек белђн тулы.
Адђм баласы књћеленђ Аллаџы
Тђгалђ тарафыннан салынган саф-
лыкны, ђхлакый ныклыкны,
мђрхђмђтлелекне ничек саклап ка-
лырга соћ?..

Алсу АЙЗАТОВА,
 IX сыйныф укучысы.

Чњпрђле районы
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Мљфтият студентларны
Ставрополь љлкђсенђ юллады

2011 елныћ 7 августында Татарстан Республикасы мљселманна-
ры Диния нђзарђте Россия ислам университеты џђм Ислам дине ка-
бул ителњнећ 1000 еллыгы исемендђге мђдрђсђдђн ике студентны
Ставрополь љлкђсенђ юллады. Биредђ алар татар телендђ ислам ни-
гезлђреннђн дђрес бирђчђклђр. Студентларны Ставрополь мљфтие њзе
чакырган. Алар Рамазан аеныћ ахырына хђтле ђлеге тљбђктђ дин гый-
лемнђре бирер, дип кљтелђ.


