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Ренат  БЕККИН
белђн ђћгђмђ

Хђерле
сђгатьтђ!

ХЂЕРЕЋ БЕЛЂН,
ШЂЊВЂЛ АЕ

Џиќри календарьда изге Рама-
зан аен шђњвђл ае алыштыра.
Бу айныћ беренче кљнендђ без
Ураза  бђйрђмен  билгелђп
њттек...

Пђйгамбђребез  Мљхђммђд  (с .г.в . )
ђйткђн :  "Рамазан  уразасыннан  соћ
шђњвђл аенда алты кљн ураза – тотучыга
тулы ел дђвамында ураза тоткан кебек
савап булыр, чљнки безнећ шђригатебездђ
бер изгелеккђ ун љлеш саваптан ким бул-
мас. Исђплђсђк утыз кљнгђ љч йљз, алты
кљнгђ алтмыш кљн ураза булыр." Дђхи
Рђсњлуллаџ ђйтђ: "Бер кеше Рамазаннан

соћ шђњвђл аенда алты кљн ураза тотса,
Аллаџы Тђгалђ бу кешенећ тђнен тђмугка
хђрам кылыр. Џђр кљне бђрабђренђ кырык

шђџид (сугышта шђџид бул-
ган сђхабђлђр) савабын би-
рер, џђр кљне бђрабђренђ бу
кеше љч оќмахта бер шђџђр
бина кылырлар".

Без Сезгђ бу шђњвђл ае
хакында, аныћ кодрђте, бу
айда  кыла  торган  гый -
бадђтлђр  хакында  бераз
аћлатып њтђбез.

1890 елда Санкт-Петер-
бургта  басылып  чыккан
"Хулђсђтњл-мђсђилђ  њђ
мњџиммђтњл-дђлђил" китабы-
ныћ туксан алтынчы битендђ
шђњвђл ае тарихы языла.

Башка айлар кебек њк бу
айныћ да исеме гарђп пади-
шаџларыныћ  исеме  белђн

бђйле .  Бђни  Гайсђ  кабилђсенећ  Ђнњш
исемле  падишаџы  була .  Ул  гомеренећ
књбрђк љлешен сахраларда, урманнарда
йљреп, тљрле бљќђклђрне, аларныћ тђн
тљзелешен љйрђнеп уздыра торган була.
Џђрбер хакимдђ була торган њзенђ бертљ-
рле сђерлек Ђнњш падишаџта да була. Ул
гомере буе дићгез буенда яшђргђ тиешле
кигђвен зурлыгындагы яшел чебен эзли...
Кљннђрдђн беркљнне, кояш баегач, дићгез
буенда нђкъ шул чебеннђрнећ љерен књрђ
џђм гаќђплђнеп кычкырып ќибђрђ: "Мђ
џђзђл  шђњвђлђте" ,  ягъни  "Бу  нинди
ачыш!" мђгънђсендђ. Бу – ул вакытта "ту-
ван" дип аталган айныћ ахыргы кљне була
џђм Ђнњш падишаџ бу айны шушы ачыш
хљрмђтенђ "шђњвђл" дип атый. Ислам дине
кергђнче ,  шђњвђлнећ  беренче  кљне
гарђплђрдђ  нђхес ,  ягъни  бђхетсезлек ,
шомлылык ,  ућышсызлык  кљне  дип  ис-
ђплђнелгђн.

Гарђп ярымутравына ислам дине

кергђч, шђњвђлнећ беренче кљне Гайдел-
фитыр кљне, ягъни Рамазан уразасы тђмам
булганнан соћ бђйрђм ителђ торган Ураза
гаете булды. Без хђзер шушы изге айга ке-
рештек .  Рђсњлебез  (с .г.в . )  бик  књп
хђдислђрдђ шушы айныћ фазыйлђтлђре ха-
кында  безгђ  аћлатты .  Љммђтебезгђ
нђсыйхђт кылып, Рамазан аенда яшђгђн го-
меребезнећ, кадерле тормышыбызныћ та-
гын да дђвамы булсын љчен, гамђллђребез
тагын да ихлас булсын љчен, шушы шђњвђл
аенда љстебезгђ тагын  бер гыйбадђтне
йљклђде. Барча мљселман љммђтен дђ Ра-
мазан аенда тоткан ураза кебек, шулай ук
шђњвђл аенда да алты кљн ураза тотып уз-
дырырга тиешле. Бу, ђлбђттђ, љстебезгђ
йљклђтелгђн фарыз, вђќеб гыйбадђт њк
булмаса да, мђгђр безнећ иманыбызныћ Ра-
мазан аенда пакьлђнње, ќаныбызныћ, тђне-
безнећ сафлануы тагын да дђвам итњ љчен
зур  мљмкинчелек  бу.  Хђтта  рђсњлебез
(с.г.в.) бер хђдисендђ: "Шђњвђл аенда алты
кљн тоткан уразасына кеше дљньяга килгђн
сабый бала кебек гљнаџсыз булыр", – диде.
Бала дљньяга килгђндђ белђбез, гљнаџсыз
булып туа. Шулай ук кеше дђ Рамазан ура-
засын тотканнан соћ, шђњвђл аенда да алты
кљн ураза тотып уздырса, гљнаџсыз бала ке-
бек калыр, ди. Ягъни, барча гљнаџларын
Аллаџ Раббыбыз гафу кылырмын, ди. Бу –
безгђ зур шатлык, зур сљенеч. Рамазан аен-
да тоткан уразабыздан каффђрђт, тагын да
зур сљенечкђ ирешњ љчен зур мљмкинчелек
бирелде.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

44444

Бишенче сентябрьдђ Ка-
занда "Ислам дине террор-
чылыкка каршы" дип
исемлђнгђн митинг узачак.
Њткђрелњ урыны итеп Татар

дђњлђт гуманитар-педагогика уни-
верситетыныћ тљп бинасы каршын-
дагы мђйдан сайланган. Митинг
11:00 сђгатьтђ башланып китђр, дип
кљтелђ. Ђлеге чара 2004 елда мђктђп
укучылары, укытучылар џђм ата-
аналар тоткын итеп алынган Беслан
трагедиясенђ багышлана.

Урам ќыеныныћ тљп максаты –
ќђмђгатьчелекнећ, бигрђк тђ яшьл-
ђрнећ игътибарын экстремизм, тер-
рорчылык проблемаларына ќђлеп
итњ, бу замана чирлђренђ каршы
тору љчен тљрле миллђт џђм дин
яшьлђрен берлђштерњ. Ђлеге коточ-
кыч явызлыкны кылучылар, њзлђрен
Аллаџ юлында хезмђт итњче мљсел-
ман љммђтеннђн дип белдереп, ис-
лам диненђ тап тљшерде. Динебездђ
кеше њтерњ – ић зур гљнаџларныћ
берсе. Њткђрелђчђк акция дђ ке-
шелђргђ ислам диненећ ќђмгыятьтђ
толерантлык урнаштыручы, рухи
кыйммђтлђрне таратучы тынычлык
дине булуына тљшендерњдђн гый-
барђт булыр дип кљтелђ.

Исегезгђ тљшерђбез: 2004 елгы
Беслан фаќигасендђ 335 кеше (шу-
ларныћ 186 балалар!) џђлак булды,
сигез йљздђн артык кеше тђн
ќђрђхђтлђре алган иде.

Айнур СОЛТАНОВ,
Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ яшьлђр
белђн эшлђњ

бњлеге ќитђкчесе

Мљселман яшьлђре
БЕСЛАН

корбаннарын
искђ алачак
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Џђр нђрсђ Аллаџныћ тђкъдире белђн эш-
лђнелђ. Быел Ураза бђйрђменећ 30 августка
туры килњендђ дђ Аллаџы Тђгалђнећ бер хик-
мђте бардыр дип уйлыйбыз. Республика
кљнендђ искиткеч зур проектларны ачу тан-
таналары њтте. Диннећ џђм дљньяви
бђйрђмнећ бергђ килње – ул њзе бер хикмђт,
чљнки безнећ татар халкында, гомумђн баш-
ка мљселманнарга караганда, интеллектуаль
ислам хљкем сљрђ. Ниндидер бер хисси ислам
да тњгел, ниндидер бер кыргыйлык та тњгел.
Бездђ дљньяны да, динне дђ бертигез алып ба-
руныћ књркђм мисаллары бар. Быелгы Рама-
занныћ тагын бер зур хикмђтен ђйтеп кит-
мичђ булдыра алмыйм: Аллаџныћ рђхмђте
белђн ураза бљтен дљньяда да бер кљндђ баш-
ланып китте. Бу бик сирђк була торган књре-
неш. Ислам дљньясыныћ бердђмлек
књрсђткече дип ђйтер идем мин моны.

Августныћ соћгы кљннђрендђ тагын бер
ђџђмиятле тарихи вакыйга булды – Татарстан
Президенты Рљстђм Мићнеханов катнашлы-
гында "Мђрќани" мђчетендђ Ураза гаете њтте.
Казан ханлыгы ќимерелгђннђн соћ рђсми
рљхсђт нигезендђ башкалада беренче булып
корылган, дингђ каршы сђясђт алып барыл-
ган заманнарда – совет чорында да ишеклђре
ябылмаган тарихи мђчет халыкны яћа чыгып
килњче кояш нурларына књмелеп каршы алды.
Халык бирегђ иртђнге дњрттђн ќыела башла-
ган иде инде. Иман йорты эченђ сыймаганнар
намазларын ишегалдында џђм урамда укыды.
Татарстанныћ дђњлђт башлыгы бђйрђм нама-
зында катнашты, мондый вакыйганыћ 1552
елдан – Казан ханлыгы таркалганнан бирле,
ягъни инде 459 ел књзђтелгђне юк иде. Рес-
публикабызда моћа кадђр югары дђрђќђдђге
ќитђкчелђрнећ дини бђйрђмнђргђ гыйбадђт
љчен йљргђннђре књзђтелмђде. Президент
белђн "Мђрќани" мђчетенђ Казан мэры Ил-
сур Метшин, Тљркиянећ Казандагы консулы
Ђхмђт Акынты, шђџђр мэриясенећ књпсанлы
хезмђткђрлђре,  президент аппаратыныћ дини
оешмалар белђн эшлђњ идарђсе ќитђкчесе Ма-
рат Гатин килде.

"Татарстан – Яћа гасыр" телеканалында
"Мђрќани" мђчетеннђн турыдан-туры транс-

ляция оештырылды. Туры эфир иртђнге сђгать
ќиде туларга ун минутта башланып, бер сђгать
тирђсе барды. Дини џђм дљньяви бђйрђмнђр
эстафетасын Белем кљне кабул итеп алды. Мо-
нысы – бљтен ил љчен дђ уртак бђйрђм булуы
белђн њзенчђлекле.

XXI  гасыр – ќђмгыятебезнећ гаять тђ кат-
лаулы чоры. Татарстан Республикасы мљсел-
маннары Диния нђзарђте џђм шђхсђн њз исе-
мемнђн барлык мђктђп укучыларын, студент-
ларны, ата-аналарны, укытучыларны, го-
мумђн, џђркемне олуг бђйрђм – Белем кљне
белђн тђбрик итђсем килђ. 1 сентябрь – белем
туплаудагы яћа этап. Ђлеге кљн, мђктђп џђм
башка уку йортларында белем алучылар љчен
генђ тњгел, яћа буын тђрбиясен кайгырткан
џђркайсыбыз љчен дђ мљџим вакыйга. Шућа
да бњгенге кљндђ бары тирђн гыйлемгђ ия бул-
ганнар гына тормышта њз юлларын таба ала,
бары гыйлемле кешелђр генђ ућышка ирешђ,
бары гыйлемле яшьлђргђ генђ миллђтнећ,
мљселман љммђтенећ килђчђген ышанып тап-

шыра алабыз.
Татар халкында юкка гына "Гыйлемне би-

шектђн алып лђхеткђчђ алыгыз" дип ђйтмилђр.
Мђгариф системасы халкыбыз, миллђтебез,
динебез тарихында элек-электђн ђџђмиятле
љлкђлђрнећ берсе булып килде. Халкыбызныћ
йљзен џђрвакытта та гыйлемле зыялылар бил-
гелђде. Шул исђптђн, дини џђм дљньяви гый-
лемне бергђ њреп алып бардылар. Пђйгамбђ-
ребез (с.г.в.) дђ: "Гыйлем алу мљэмин мљсел-
маннар љчен фарыз гамђл", – дигђн.

Ђйдђгез, бергђлђшеп њзебезнећ килђчђк та-
рихыбызны язуга љлеш кертик, гыйлемле, ин-
сафлы кавем тђрбиялик. Миллђтебез тарихын
югары гыйлемгђ ия булган зыялы аксакаллар
билгелђсђ, килђчђгебез њз эшлђренећ белгечл-
ђре булган гыйлемле яћа буын кулында.

Хђерле елларда џђркайсыбызга да файда-
лы гыйлемнђр генђ насыйп булсын!

Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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Икенче тљрле ђйткђндђ, дђњ-
лђтебез (мин татар халкыныћ
дђњлђтен књз ућында тотам) алдын-
да гражданлык бурычы, ђ ата-баба-
лары алдында нђсел ќаваплылыгы
тоймыйлар, татар халкына каршы
алып барыла торган дошман идео-
логиясе агымына буйсынып гомер
уздыралар. Ђ бит халкыбызны,
аныћ гасырлар дђвамында ђхлакый
илђктђн илђнеп безгђ килеп ќиткђн
асыл сыйфатларын саклар љчен,
татар телен ђйбђт белњ генђ ќитми,
аныћ љчен ќаныбыз-тђнебез белђн
чын татар кешесе булуыбыз кирђк.
Махсус уку йортларында укып,
мђсђлђн, француз телендђ чын
француз кешесе кебек оста
сљйлђшергђ љйрђнеп була, андый
кешелђр књп. Тик аћа карап кына
чын французга ђйлђнергђ мљмкин
тњгел. Чљнки француз булу љчен,
тђнећдђ-ќаныћда француз рухы
яшђве кирђк. Џђм шулай ук чын
татар кешесе булу љчен дђ татар
рухына ия булу зарур. Ђ ул рухка
гаилђдђ моћлы бишек ќырлары,
туган тел аџђће, тылсымлы халык
ђкиятлђре аша нигез салына. Анна-
ры ул рух милли ясле-бакчаларда
ныгытыла, соћыннан, милли
мђктђплђрдђ гыйлем алганда,
тђмам формалашып ќитђ.

Милли мђктђплђрдђ уку про-
граммасын њзлђштергђндђ бала,
њзенећ ата-бабаларында мећнђрчђ
еллар билгеле бер юнђлештђ њскђн
аћасты (подсознание) џђм геннары-
на яраклы рђвештђ, халкыныћ та-
рихын, мђдђниятен, ђдђбиятын
љйрђнђ, аныћ олуг шђхеслђре белђн
тирђнтен таныша, аларныћ фида-
карь тормышларыннан њрнђк ала,
миллђте тарихындагы гыйбрђтле
хђллђрне белђ, шул вакыйгалар џђм
аларныћ сђбђплђре турында уйла-
на, халкы язмышындагы фаќи-
галђргђ кагылышлы драматик миз-
геллђр кичерђ… Милли мђктђптђ
ул њзенећ туган мохитендђ кайный,

2 ЌЂМГЫЯТЬ

Хђерле  сђгатьтђ!
"Балагызны ни љчен та-
тар мђктђбенђ бирми-
сез?" – дигђн сорауга
ата-аналар еш кына:
"Безнећ балабыз татар
телен болай да ђйбђт
белђ", – дип ќавап бирђ.
Сљйлђшњ барышында
шул ачыклана: алар хал-
кыбыз язмышы љчен
борчылмый, аныћ килђ-
чђге турында уйланмый,
аныћ дђњлђтчелеген сак-
лауга битарафлык
књрсђтђ.

Аллага шљкер, динебез ќђмгыять тормышына кайта
башлаганнан соћ, мђчетлђребезгђ яшьлђр књплђп килђ
башлады. Бу – шатлыклы књренеш, чљнки бњгенге гло-
бальлђшњ, Кљнбатыш культурасына иярњ, акчага, тђн
лђззђтенђ табынган, бозыклыкка, ђхлаксызлыкка чу-
мып яшђгђн ќђмгыятебезнећ кљннђн-кљн тњбђнгђ
тђгђрђгђн заманда аек фикерле, дљрес тормыш рђвеше
алып барган дини яшьлђрнећ булуы килђчђгебезнећ
љметле икђненђ ышаныч уята. Динсез тормышныћ кая
алып барганлыгы барыбызга да билгеле.

БњгенгеБњгенгеБњгенгеБњгенгеБњгенге
мљселман яшьлђремљселман яшьлђремљселман яшьлђремљселман яшьлђремљселман яшьлђре

Ђйтергђ кирђк, бњгенге татар мљселман яшьлђренећ дин тотуы да
бертљрле тњгел. Гомумђн, аларны љч тљркемгђ бњлеп карарга мљмкин:.беренчелђре – ић књп санлы, диннђн шактый ерак булган, њзен
мљселман дип санаучы, сирђк кенђ булса да мђчеткђ баручы, кайбер дини
йолаларны њтђњче яшьлђр;.икенчелђре исђ – боларныћ капма-каршысы – дин тотуда асыл
ислам диненнђн ерак торган, фанатизмга, чиклђргђ бирелњчелђр. Бу
яшьлђр њз-њзлђрен тотышы, сљйлђме џђм гамђллђре белђн аерылып тора.
Алар књп ђйберлђрне хђрамга чыгара, њз халкыныћ традициялђренђ, го-
реф-гадђтлђренђ тискђре карый. Милли бђйрђмнђрне, сђнгать, музыка,
гомумђн, мђдђниятне тыялар, ќђмгыятьтђн аерылалар;.љченчелђре – уртада баручылар. Болар – традицион ислам юнђ-
лешендђге яшьлђр. Алар – диндђ ихлас, белемле, гореф-гадђтлђрне њтђњче,
традициялђрне тотучы џђм ќђмгыятьнећ килђчђге љчен борчылучы
яшьлђр.

Бу љч тљркемгђ бњленгђн егет џђм кызларныћ, бер Аллага, бер кыйб-
лага юнђлеп тђ, тљрлечђ Исламны аћлавы џђм тотуы бик борчулы. Яшь-
лђрнећ болай љч тљркемгђ бњленње бер яктан табигыйдер, чљнки, мића
калса, бу бњленњ џђрвакытта да булгандыр. Ић мљџиме: бњгенге кљндђ
беренче џђм икенче тљркемдђгелђр хисабына љченче тљркемдђгелђрне
књбђйтњдер. Моныћ љчен дин ђџеллђренђ  мљселман џђм дингђ керергђ
ђзер булган яшьлђргђ дљрес дини гыйлем, тђрбия биреп аралаштыру, бер-
лђштерњ, диндђ саклап калу љчен књпкырлы, даими эшчђнлек алып бару
зарур. Шунда гына ќђмгыятебезнећ, миллђтебезнећ килђчђге якты, љмет-
ле булыр. Ник дигђндђ, бер галим дђ ђйткђн бит: "Ђгђр бер ќђмгыятьнећ
(миллђтнећ) килђчђген књрергђ телђсђгез – аныћ яшьлђренђ карагыз!"

Рђшит МАЛИКОВ,
Татарстан Фђннђр академиясенећ Ш.Мђрќани исемендђге

Тарих институты аспиранты

милли яктан беркемнђн дђ кимсетњ
кичерми, тулысынча њз халкына
бирелгђн шђхес булып њсеп ќитђ.

Ђ рус мђктђбендђ укучы татар
баласы турында мондый сњзлђр
ђйтеп буламы? Џич тђ юк. Рус
мђктђбенећ белем бирњ сыйфаты-
на тел тидерђсем килми. Башка
фђннђр белђн бергђ, бала анда рус
телен дђ камил љйрђнђ, лђкин бер
ућайдан ул рус халкыныћ психоло-
гиясен, яшђњ рђвешен, менталите-
тын да њзлђштерђ, "шул исђптђн"
еш кына татарларга карата салкын-
ча мљнђсђбђтен дђ. Татар рухыныћ
нигезен тђшкил иткђн моћлы би-
шек ќырлары, туган тел аџђће, тыл-
сымлы татар ђкиятлђре бала књће-
леннђн кысрыклап чыгарыла. Мон-
дый мохиттђ татар баласы икенећ
берсен сайлый: я ул шул мохиткђ
яраклашып маћкортлаша (књп оч-
ракта шулай була), я ул, њзенећ мил-
ли рухын саклап, шул мохит басы-
мы астында кимсенеп, кысрыкла-
нып яши. Џђр ике очракта да аныћ
књћелендђ татар халкына карата
тискђре мљнђсђбђт барлыкка килђ.

Соћгы берничђ дистђ ел эчендђ
халкыбыз љчен афђткђ ђверелгђн
катнаш никахларныћ куркыныч
чиккђ ќитњ сђбђбен, беренче чират-
та, татар балаларыныћ рус мђк-
тђплђрендђ тђрбиялђнњеннђн эз-
лђргђ кирђк. Чљнки ул мђктђплђрдђ
татарлар џђм руслар арасында мо-
ћарчы саклап киленгђн бљтен аер-
малыклар џђм чиклђр юыла,
киртђлђр ќимерелђ… Нђтиќђ бу-
ларак, яшьлђрнећ динсез џђм ден-
сез бертљрле массасы барлыкка
килђ.

"Балам татар мђктђбендђ бе-
лем алса, рус телен белмђс, алга
таба укуын дђвам итђ алмас", дип

хафаланулар нигезсез. Чеп-чи татар
авылында њсеп, чиста татар
мђктђбен тђмамлап, бњгенге кљндђ
халкыбызныћ горурлыгы булган
дљньякњлђм танылган галимнђр,
сђясђтчелђр, дђњлђт эшлеклелђре
књпме! Шул ук вакытта рус
мђктђбендђ укып, алга таба белем
алырга телђмичђ, кара эшче булып
калган миллђттђшлђребез дђ бихи-
сап. Барысы да кешенећ њзеннђн,
аныћ тырышлыгыннан тора.
Шђџђр ќирендђ яшђњче балалар
рус телен белми калыр, дип борчы-
лу бигрђк тђ урынсыз. Бђлки, игъ-
тибар итђсездер: татар мђктђп-гим-
назиялђрендђ белем алучы кайбер
балалар еш кына урамда, хђтта
мђктђп коридорларында џђм мђчет
залларында да њзара рус телендђ
сљйлђшеп йљри.

Аллаџы Тђгалђ без – кешелђр-
не књптљрле миллђтлђр итеп ярат-
кан. Аныћ рђхмђте белђн без, татар-
лар, тљрки кавемне тђшкил итђбез,
Ул нигъмђт итеп биргђн татар те-
лендђ сљйлђшђбез, Аллаџ биргђн
хак дин буенча без Аныћ биргђн
нигъмђтлђрен сакларга тиешбез.
Нђселлђребезне дђвам итеп, миллђ-
тебезне яшђтер љчен, Аллаџ безгђ
балалар бирђ, аларныћ килђчђген
кайгыртуны ата-аналарга йљкли.
Џђркем њз балалары љчен Аллаџы
Тђгалђ каршында ќаваплы. Раббы-
быз тарафыннан билгелђнгђн
тђртипкђ каршы килеп, балалары-
бызны миллђтебездђн, телебездђн,
динебездђн аермасак иде, аларны
да, њзебезне дђ ќђџђннђм газабына
дучар итмђсђк иде!

Рђшит ФЂЙЗРАХМАН.
 Тњбђн Кама шђџђре.

beznen.ru сайтыннан алынды

Ике-љч ай элек кенђ Казанда IV Бљтенроссия ислам китабы ярминкђсе булып њтте. Бер чатыр астына
Мђскђњ, Санкт-Петербург, Казан, Уфа џђм Россиянећ башка тљбђклђре вђкиллђре ќыелды. Безгђ исђ
"Мђрќани" нђшрият йортыныћ баш мљхђррире, икътисад фђннђре докторы Ренат Беккин белђн
ђћгђмђ оештырып алу мљмкинлеге туды.

Ренат БЕККИН:

"ИСЛАМ ТУРЫНДАГЫ СЫЙФАТСЫЗ ЂДЂБИЯТ – МЉСЕЛМАННАРГА
ЏЂМ РОССИЯ ЌЂМГЫЯТЕНЂ КАРАТА ЌИНАЯТЬ УЛ"

– Ђссђламегалђй-
књм, Ренат ђфђнде.
"Мђрќани" нђшрият
йортыныћ эшчђнлеге
белђн таныштырып
њтсђгез иде.

– Вђгалђйкњмђссђ-
лам! "Мђрќани" нђшрият йорты, шул исемдђге
фондныћ нђшрият бњлеге буларак, фонд булыш-
лыгы белђн, фђнни эшчђнлекнећ нђтиќђлђрен ба-
стыру максатыннан, 2007 елда нигезлђнде. Књпме-
дер вакыттан соћ, хезмђткђрлђр тырышлыгы
белђн, "Мђрќани" фондыныћ нђшрият бњлеге ис-
лам ђдђбиятын махсус чыгаручы нђшрият
дђрђќђсенђ књтђрелде.

Нђшриятка ихтыяќ књптђн бар иде. Россиядђ

берничђ ђйдђп баручы мљселман нђшрияты бар,
лђкин алар арасында ислам дине турында ќитди
фђнни ђдђбият бастыручы бер генђ дђ академик
дђрђќђсендђгелђре, кызганычка каршы, књренмђ-
де. Бњгенге кљндђ бездђ ислам диненђ багышлан-
ган фђнни џђм фђнни-популяр булган егерме
бишлђп китап дљнья књрде. Шуларныћ яртысын-
нан артыгы – Россия Фђннђр академиясе инсти-
тутлары грифы белђн чыкты. Авторларыбыз да
илебездђге ислам дине буенча ђйдђп баручы бел-
гечлђр.

Минемчђ, динебез буенча фђнни яисђ дини
китап чыгара торган нђшриятныћ халтурага хакы
юк. Бу – мљселманнарга џђм тулаем Россия хал-
кына карата ќинаять. Дљньяда бик књп пробле-
малар адресатка мђгълњматны тиешле итеп ќит-

керђ алмаудан килеп чыга. Объективлык џђм
профессиональлек љчен, сезне хђтта фикере-
гез белђн килешмђњчелђр дђ ихтирам итђчђк.
Бњгенге кљндђ Россиядђ ислам буенча китап-
ларны тыю модага кереп бара. Дљресен генђ
ђйткђндђ, кулымнан килсђ, илебездђге дини
оешмаларда чыккан ислам диненђ багышлан-
ган китапларныћ 80 процентын, профессио-
наль булмаганнары љчен, тыяр идем. Књп кенђ
нђшриятларда џђм нђшрият йортларындагы
њзлђрен мљхђррир џђм корректор дип йљрњче
кешелђр эшлђренђ ќавапсыз, бармак аша
гына караганга, књп кенђ китапларны кулга
алырга да оят.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

ЂЋГЂМЂ
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"ИСЛАМ ТУРЫНДАГЫ СЫЙФАТСЫЗ
ЂДЂБИЯТ – МЉСЕЛМАННАРГА ЏЂМ РОССИЯ

ЌЂМГЫЯТЕНЂ КАРАТА ЌИНАЯТЬ УЛ"
(Ахыры.
Башы 2 нче биттђ.)

– Сез – књп кенђ акаде-
мик басма, шђрык џђм га-
рђпне љйрђнњче књп кенђ
фђнни хезмђтлђр авторы
да. Шунысын да билгелђп
њтђсе килђ: сезнећ китапла-
рыгызныћ автор-тљзњчелђ-
ре арасында славяннар да аз
тњгел. Сезнећчђ, ни љчен
фђнни-интеллектуаль мо-
хиттђ мљселманнар аз?

– Фамилиялђргђ генђ
ориентлашырга ярамый, ми-
немчђ. Арапов – кемнећ фа-
милиясе? Ђ Сђгадиев? Шид-
фар? Кирабаев? Боларны
дђвам итеп була. Барысы да –
безнећ авторларыбыз џђм
тљзњчелђр. Нђшриятныћ ав-
торлары џђм хезмђткђрлђре
арасында, сез ђйткђнчђ, сла-
вян фамилияле, исламны ка-
бул иткђн руслар да бар. Без
авторларны дини принцип
буенча тњгел, профессиональ
яраклылыгы, њз эшенећ бел-
гече буенча ќђлеп итђбез.

Фђнни-интеллектуаль
мохиттђ мљселманнарныћ аз
булуы – чыннан да, зур про-
блема, лђкин моннан егерме,
хђтта ун ел элеккеге ситуация
кебек њк тњгел. 1990 еллар
ахырларында књплђр (2006
елда "Мђрќани" фондын
оештыручылар) менђ дигђн
"Мљселман" журналын чы-
гарды. Аныћ берничђ саны
гына чыкты да тукталды. Ни
љчен? Чљнки 1999 нчы елда-
гы укучы фикерле, тљпле
мљселман журналы љчен ђзер
тњгел иде. Шљкер, бњгенге
кљндђ мондый укучылар бар.

Яхшы дљньяви белемгђ
ия булган яшь мљселман бу-
ыны барлыкка килде. Мљсел-
ман зыялылары да бар. Алар-
ныћ фикеренђ, рђсми дин
ђџеллђренекенђ караганда,
дин тотучылар књбрђк колак
сала. Лђкин Россиядђ мљсел-
ман зыялылары ђлегђчђ юк.
Безнећ кайбер нђшриятлары-
быз, ђйтик, "Дисбе" ("Чётки")
кебек, зыялылар катламы бул-
дыруга аз булса да љлеш кер-
тер дип ышанасы килђ.

– Журналда кљнчыгыш-
ислам тематикасына язучы
яћа авторлар бармы, ђллђ
инде књбрђк танылган язу-
чыларныћ тђрќемђлђрен
бастырасызмы?

– Юк, без исемнђре бил-
геле булган кешелђрне генђ
бастырмыйбыз. Безнећ љчен
яћа исемнђр ачу – бик тђ
мљџим, журналыбыз талант-
лы авторларга њзлђрен ачар-
га мљмкинчелек бирђ. Башта-
гы вакытларда бер хезмђттђ-
шем белђн бђхђс китте: клас-
сика џђм заманча материал-
ларны нинди пропорциядђ
бирергђ? Мин "заманча", яћа
караш яклы идем, хезмђттђ-
шем – еллар аша сыналган,
тикшерелгђн классиклар
яклы. Нђтиќђдђ, билгеле бер
тигезлек табылды.

– Хђзерге чор авторла-
рыннан кемнђрне аерып
књрсђтер идегез?

– Аерым алганда, Казах-
стан язучысы Людмила Фе-
фелованыныћ "А я у тебя в
долгу" повестен билгелђп
њтђр идем, бу – халыклар дус-
лыгы турында чын ода,
мђдхия. Бенгаль язучысы Ху-
маюн Ђхмђд о Химуныћ ма-
ќаралы хикђялђр циклын,
Борис Сыромятниковныћ
ыру башыныћ узган гасыр
башында Якын Кљнчыгышка
сђфђренђ багышланган
очерклар циклын да ђйтми
уза алмыйм. Шулай ук ислам
кабул иткђн русларныћ "Го-
голь џђм ислам", "Лев Тол-

стой џђм ислам" кебек тема-
тик саннары да кызыклы ки-
леп чыкты, минемчђ.

– 2006 елда сез "Ислам-
ский провыв" ђдђби премия-
сенећ жюри ђгъзасы идегез.
Бњгенге љммђтебез љчен
мондый тљрдђге бђйгелђрнећ
ќђлеп итђ торган ягы
нидђ?

-  Ђдђбият – њзебезгђ
џђм башка дин вђкиллђренђ
дђ ислам џђм мљселманнар
турында кызыклы итеп ќит-
керђ ала торган мљмкинчелек.
Ђйтик, Коръђннећ ић яхшы

тђрќемђсен дђ џђркем укыр-
га ђзерлекле тњгел, ђмма кы-
зыклы романнан бик азлар
баш тартыр.

Тђнкыйтьче Лев Данил-
кинныћ књптђн тњгел минем
"Ислам от монаха Багиры"
романыма язган рецензиясен
укыдым. Биредђ ул: "Китап-
ны нинди генђ мљселман те-
леканалы да алыштыра ал-
мый", – ди. Менђ ќавап та соћ
бу! Без миссионерлык максат-
лары белђн язмыйбыз, безнећ
максат – дин џђм мђдђниятлђр
арасында ђћгђмђ тудырыр
љчен књпер булдыру.

– Бњгенге кљндђ мљсел-
маннарга њзлђренећ кита-
бын чыгару кыенмы? Китап
кибетлђренећ киштђлђренђ
китабыћ менеп утырганчы,
нинди этаплар њтђргђ
кирђк?

– Динилек монда бер-
нинди дђ роль уйнамый.
Бњгенге кљндђ китапны ча-
гыштырмача кыйммђт булма-
ган бђягђ чыгару мљмкинле-
ге бар. Басма китаплар чыга-
ручы классик нђшриятлар,
ђгђр китабыћ аларныћ шарт-
ларына туры килђ џђм кы-
зыклы икђн, ике куллап кита-
быћны алырга риза.

Књп кенђ авторлар берен-
че стадиядђ – китапны язгач
ук югалып кала. Аны язу гына
тњгел, нђшриятчыны табу да
зарур. Шућа да йомшаклык
књрсђтергђ ярамый. Хезмђтећ
китап киштђлђренђ менеп
утыру белђн дђ, ягъни њз уку-
чысын тапканчы эш бетми.

Безнећ нђшриятка кил-
гђндђ, ислам проблематика-
сына кагылышлы фђнни эш-
лђрне дђ, шулай ук матур
ђдђбият ђсђрлђрен да алабыз.
Быел "Дисбе" ("Чётки") жур-
налы китапханђсеннђн яћа
серия башлап ќибђрдек.

Ђлеге сериядђ Бетси Шид-
фарныћ "Абу Нувас" исемле
романы чыкты да инде. Бу –
шагыйрьнећ роман-биогра-
фиясе.

– Њз проектларыгыз
арасында кайсысын ућыш-
лырак дип саныйсыз?

– "Проект" сњзен бик
љнђмим. Бњгенге кљндђ кая
карама, бљтен ќирдђ проект-
лар да, проектлар... Минем
эшчђнлегемђ нинди дђ булса
нђтиќђ ясау иртђрђк ђле, дип
уйлыйм. Бары тик билгеле
бер ућышларымны билгелђп

њтђсем килђ: уникаль књре-
неш дип атап булырлык "Дис-
бе" ("Чётки") журналын
аерып ђйтер идем, чљнки ул
– Россиядђге беренче мљсел-
ман ђдђби журналы. Яћа,
љйрђнелмђгђн љлкђдђ џђрва-
кытта да эшлђњ кызыклы.

Фђнни эш белђн дђ шул
ук хђл. 1990 нчы еллар ахы-
рында ислам икътисады
белђн шљгыльлђнђ башлагач,
Россия љчен бу Terra incognita
булды. 2001 елда рус телендђ
"Мљселман хокукында ими-
ниятлђштерњ: теория џђм
практика" дигђн ислам фи-
нансларына багышланган
китабым чыкты. Соћыннан
ђлеге монография нигезендђ
диссертация якладым, ђлеге
китап аша ислам иминияте
белђн танышкан укучыларым
такафул идеясен практикада
кулланырга тырышып кара-
дылар. Берсе иреште. Казах-
станда. Њзен минем укучы
дип санавына шатландым.

Мљгаен, премия, журнал
џђм шулай ук фђнни хезмђт-
лђремнђн алган ић мљџим
џђм кыйммђтле ђйбер –
яхшы, кызыклы кешелђр
белђн аралашу булгандыр.

– Сезгђ кайсы якынрак:
фђн дљньясымы, ђллђ ђдђби-
ятмы?

 – Бу – минем љчен ић
катлаулы сорауларныћ берсе.
Фђн џђм ђдђбият ике хатын-
кыз кебек: берсе – зирђк, икен-
чесе – чибђр. Алар арасында
тарткаланасыћ, газапланасыћ,
лђкин монысын да, тегесен дђ
ташлый алмыйсыћ. Ќит-
дирђк якын килсђк, кайдадыр,
кайсыдыр ноктада аларныћ
кисешњенђ ышанасы килђ.

Ксения САФИУЛЛИНА.
islam.ru

сайтыннан алынды
(Алинђ БИКМУЛЛИНА

тђрќемђсе)

(Ахыры. Башы  1 нче биттђ.)
 Мљселман бу айда алты кљн љстђмђ ура-

за барлыгын онытмаска тиеш. Бу мђќбњри
булмаса да, пђйгамбђребез галђйџиссђлам
њтђгђн, безгђ дђ моны њтђњ саваплы икђнле-
ге хђдислђр белђн ачыкланган бер ураза
тљре. Моныћ турында пђйгамбђребез (с.г.в.)
болай ди: "Кем Рамазан аенда ураза тотса,
шуннан соћ шђњвђл аеныћ алты кљнен ура-
за тотса, бер туктамый ураза тоткан кебек
булыр (ягъни ел буенча ураза тоткан кебек
саналып, шуныћ ђќеренђ ирешер)".

Ић мљџиме: ихлас булып, шушы гый-
бадђтне башкарып та без макталырга тиеш-
без. Ягъни Рамазан аенда бђндђлђр,
Ђлхђмдњлиллђџ, барчаларыбыз да бер ай
гомеребезне ризыктан, эчемлектђн, гљнаџлы
гамђлдђн тыелып уздырдык. Шушы гамђле-
без дђвамлы булсын љчен без бу гыйбадђткђ
дђ кљч-куђтебезне куярга тиешлебез. Нђфел

ХЂЕРЕЋ БЕЛЂН,
ШЂЊВЂЛ АЕ

Мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ:

"Ничђ дистђ еллардан соћ Казан"Ничђ дистђ еллардан соћ Казан"Ничђ дистђ еллардан соћ Казан"Ничђ дистђ еллардан соћ Казан"Ничђ дистђ еллардан соћ Казан
шђџђре уртасында зурлап авызшђџђре уртасында зурлап авызшђџђре уртасында зурлап авызшђџђре уртасында зурлап авызшђџђре уртасында зурлап авыз

ачарга мљмкинлек туды"ачарга мљмкинлек туды"ачарга мљмкинлек туды"ачарга мљмкинлек туды"ачарга мљмкинлек туды"
(Быел Казанда беренче тапкыр республика ифтары узды)
26 август кљнне Татарстанда беренче тапкыр "Рамазан – 2011" респуб-
лика ифтары узды. Мећнђн артык мљселманны ќыйган ифтарны ТР
мљселманнары Диния нђзарђте ТР Президенты аппараты, Казан шђџђре
хакимияте џђм Мљселман эшмђкђрлђре ассоциациясе белђн берлектђ
оештырды.

Республика дђрђќђсендђге ифтар оеш-
тыруныћ тљп максатларыныћ берсе – дђгъват,
хђйрия, бере-берећђ яхшы мљнђсђбђттђ булу
идеялђрен пропагандалау. "Ифтар – ул ураза
тотканнан соћ авыз ачу гына тњгел, хђйрия,
бер-берећнећ хђленђ керњ, мохтаќларга
ярдђм итњнећ бер њрнђге дђ ул", – дип бел-
дерде оештыручылар.

Мђќлескђ мећнђн артык кеше килде:
ифтарга мохтаќ гаилђлђр чакырылган иде.
Анда шулай ук Иран џђм Тљркия консулла-
ры, сђяси ќђмђгать эшлеклелђре џђм дин
ђџеллђре катнашты.

Мђќлес кичке сђгать сигезенче яртыда
Кол Шђриф мђчетендђ башланып китте.
Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз Рамазан аеныћ
фазыйлђтлђре турында сљйлђде. Ничђ дистђ
еллардан соћ шђџђр уртасында зурлап авыз
ачуны оештырырга мљмкинлек тууын, аныћ
тарихи бер вакыйга булуын ассызыклап њтте.
"Элек мондый чаралар турында уйлап та бул-
мый иде. Аллаџы Тђгалђ безгђ сабырлыгы-
быз, кљн дђвамында ураза тотуыбыз љчен
бњлђк ясады", – диде ул. Шулай ук респуб-
лика ифтарыныћ мљселманнар љчен изге Ка-
дер кичендђ узуын билгелђп њтте.

Мљфти, ифтарныћ республика ќитђкче-
леге фатихасы, Казан шђџђре хакимияте яр-
дђме белђн њткђрелњен ђйтеп, аларга
рђхмђтен белдерде.

Ахшам намазына азан ђйтелеп, авыз
ачып, намаз укылганнан соћ, ураза тотучы-
лар Мећьеллык мђйданына ифтарга тљште.
Анда 1200 кешегђ љстђллђр, тагын ике мећ
кешегђ Цирк бинасы янындагы машиналар-
да ланчбокслар ђзерлђнгђн иде. Оештыручы-
лар ифтарга килгђн бер кешене дђ буш кал-
дырмады.

Ифтар мђќлесенђ килњчелђрне кайнар
пылау белђн сыйладылар. Моныћ љчен 120
кг дљге џђм 80 кг ит сатып алынган. Мђќлес-
не оештыру љчен, чатырлар корылган џђм
аларга ут уздырылган иде. Бу эштђ ТР Тљзе-
леш, архитектура џђм торак-коммуналь ху-
ќалыгы министрлыгы, "Татэнергосбыт"
оешмасы активлык књрсђткђн.

Ифтар мђќлесен оештыруда катнашкан
барлык затларга Илдус хђзрђт рђхмђт белдер-
де, гаилђлђренђ иминлек џђм бђрђкђт телђ-
де, ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ
Рђхмђт хатларын тапшырды.

Мђќлес тђмамлангач, ќђмђгать дога
кылды. Ифтардан кайтучыларны шђџђр ха-
кимияте биргђн автобуслар кљтеп тора иде.
Ђ Кол Шђриф мђчетенђ тђравих намазына
баручылар, оештыручыларга рђхмђт ђйтеп,
шунда юнђлде.

Римма ГАТИНА.
tatar-inform.ru сайтыннан алынды

гыйбадђт кенђ булса да,
рђсњлебез (с.г.в.) аны
џђрвакыт њтђде (ягъни
моны сљннђт мњђккђдђ дип
алырга кирђк). Шундый
сљенеч бирелгђн шђњвђл
аенда. Аллаџ Раббыбыз
шушы мљбарђк шђњвђл ай-
ларыбызда да ураза-гый-

бадђтлђребезне башкарып, барчабызга да бу
йљклђтелгђн бурычны њтђргђ ярдђм итсђ иде.
Гает кљннђрендђ исђ без барчабыз да бер-бе-
ребезне бђхиллђп, гафу итеп, туганнар белђн
арабызны ныгытып, тљзек кылып, бер-бере-
безне рђнќетњдђн сакланып, гает шатлыгын
уртаклашыр љчен, зиратка барып, мђетлђре-
безгђ дђ дога кылып, туганнарыбызны зыярђт
кылып уздырырга тиешлебез. Шулай бђйрђм
итњ – бу мљселманнарга хас булган књренеш.
Аллаџ Раббыбызныћ кодрђте белђн Рамазан
аенда да ураза гыйбадђтен башкардык,
шђњвђл аенда да шушыны дђвам итеп, шат-
лык-сљенеч белђн шђњвђл уразаларын тотар-
га да барчабызга Аллаџы Тђгалђ њзе насыйп
ђйлђсђ иде. Ђмин!

Рамил хђзрђт МИЋГЂРЂЕВ,
Казандагы "Мђрќани"
мђчете имам-хатыйбы
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Хђзерге чор медицинасы ќи-
лђк-ќимешлђрнећ, чыннан
да, кеше организмына кара-
та шифалы йогынтыга ия
булганын, шулай ук књп кенђ
авыруларны кисђтњ љчен
хезмђт иткђнен исбатлап
књрсђтте.

Ќимешлђрнећ љлгереп ќитњ про-
цессы, аларда булган витаминнарныћ
џђм минералларныћ байлыгы, џичшик-
сез, кешене тирђн уйлануларга этђрђ.
Фикерлђп карагыз, башта гади генђ туф-
рак катламыннан агачлар пђйда була, ђ
аннары хуш исе, тђме џђм тљсе белђн
бер дђ балчык массасына охшамаган
ќимешлђр дђ барлыкка килђ. Алар
ќирдђн кеше љчен ић кирђкле џђм фай-
далы минералларны ала да њзлђрендђ
туплый. Аллаџы Тђгалђ Ќир шарында-
гы бљтен њсемлеклђрнећ тљслђрен џђм
тышкы кыяфђтлђрен шуныћ хђтле эс-
тетик формада булдырды ки, алар шул
вакытта ук кеше књћелендђ шатлык џђм
соклану хисен тудыра. Ђлеге њсем-
леклђр дљньясыныћ сокландыргыч
књптљрлелеге безгђ шушы искиткеч го-
мерне бњлђк иткђн дљньялар Раббысы-
ныћ, Аллаџныћ иксез-чиксез Зирђкле-
генђ џђм Аныћ тарафыннан тормышны
булдыруныћ кабатланмас сђнгать икђ-
ненђ тагын бер шаџит. Безгђ исђ би-
релгђн гаќђеп тормыш матурлыклары
љчен бердђнбер Раббыбызга рђхмђт-
лђребезне ђйтеп, шушы ямьлелекне
књрергђ џђм аныћ турында уйланырга
гына кала...
ТЉЧЕ ЧИЯ АГУЛАРНЫ ЧЫГАРА

"Чђнечкесез сђдер (тљче чия) агач-
лары астында" (Коръђни-Кђрим: "Ва-
кыйга (Хђл)" сњрђсе, 28 нче аять).

ТЉЧЕ ЧИЯ (черешня) организ-
мны шлаклардан џђм агулардан чистар-
та. Ул бљерлђрнећ эшен стимуллашты-
ра, шунлыктан организмнан ќыелып
торган сидек кислоталарын џђм урат
тозларын чыгару процессын тизлђттерђ.
Шулай итеп, ул ревматизмныћ, остео-
хондрозныћ, тоз утыруныћ џђм кан та-
мырлары стеналарыныћ тыгызлануын
алга китњен искђртеп куя. Аннан тыш,
тљче чиядђ булган оксиянтар кислота-
сы бљерлђрдђ ташларныћ џђм комныћ
барлыкка килњен кисђтђ, ђ ђгђр дђ ан-
дый утырмалар инде булса, ул аларныћ
эрњен џђм организмнан табигый юл
белђн чыгуын тђэмин итђ. Тљче чия
бљерлђргђ генђ тњгел, њт куыгы ташла-
рыныћ да чыгуына ућай йогынты ясый.
Шулай ук организм љчен зарарлы матд-
ђлђрне чыгарып, канны чистарта,
димђк, тђн тиресен канныћ пычраклы-
гы аркасында барлыкка килгђн
бетчђлђрдђн сафландыра.
БАНАН – ЌЂННЂТ ЌИМЕШЕ

"Вђ ќимешлђре астан љскђ хђтле
тезелгђн хуш исле банан агачлары ара-
сында" (Коръђни-Кђрим: "Вакыйга
(Хђл)" сњрђсе, 29 нчы аять).

БАНАН – бик туклыклы продукт,
аныћ 75 процентын су, 1,3 процентын
аксым џђм 0,6 процентын май тђшкил
итђ. Бананныћ калган љлешен исђ тљрле
углеводлардан џђм калийдан тора.

Банан књп кенђ авырулардан са-
выктыра. Мђсђлђн, аны температура
књтђрелсђ, мускул спазмнары булса,

Ќилђк-ќимеш турында
кызыклы мђгълњматлар

мускул тукымалары зђгыйфьлђнсђ,
ашарга кићђш ителђ. Калийга бай бул-
ганга књрђ, банан организмнан ашкай-
нату калдыкларыныћ чыгуын тизлђтђ.

Банан кан басымын тљшерергђ дђ
ярдђм итђ. Моннан тыш, ул аллергияне
дђвалаганда да файдаланыла. Шулай ук
бананда булган калий белђн натрий бер-
лђшмђсе књзђнђклђрнећ џђм мускул ту-
кымаларыныћ њсешен стимуллаштыра,
йљрђк тибешен џђм су-тоз балансын
кљйли.

Бананда књп микъдарда В6 вита-
мины бар. Ђлеге витаминныћ организм-
да ќитмђве алќуга, реакциянећ ђкрен-
ђюенђ, тынычсызлыкка, йокысызлыкка,
азканлылыкка, бљерлђрдђ ташларныћ
барлыкка килњенђ, тђн тиресе халђтенећ
начараюына, ђ авыр стадиялђрдђ хђтта
гакылны ќуюга да китерђ.

ЙЉЗЕМ –
ВИТАМИННАР ХЂЗИНЂСЕ

"Ул су белђн сезгђ хљрмђ, йљзем бак-
чаларын кылдык, сезнећ љчен ул бакча-
ларда књп ќимешлђр бар, аларны сез
ашыйсыз" (Коръђни-Кђрим: "Мљэ-
миннђр" сњрђсе, 19 нчы аять).

ЙЉЗЕМ (виноград) – минераль
матдђлђргђ џђм витаминнарга ић бай
ќимешлђрнећ берсе. Аныћ 20-25 про-
центын кан тарафыннан бик тиз
њзлђштерњгђ ия булган глюкоза тђшкил
итђ, шућа да йљзем авыр физик яки акыл
хезмђте белђн шљгыльлђнњчелђр љчен
бик файдалы, чљнки ђлеге ќимеш мус-
кул џђм акыл алќуын ќићеп чыгарга бу-
лыша.

Йљземдђ глюкоза џђм тимернећ
югары концентрациясе булганга књрђ,
ул организм тарафыннан кан ќитеште-
релњне арттыра, азканлылыктан дђва-
лый. Аннан тыш, бу ќимештђ ашказа-
ны эшлђмђгђндђ, бљер џђм бавыр авы-
рулары булганда организмга ућай тђэ-
сир итњче табигать компонентлары бар.
Бљер эшен активлаштырып, йљзем орга-
низмда ќыелып торган урат џђм бњтђн
кислоталар шикелле токсиннарны куып
чыгарырга ярдђм итђ.

Тикшеренњлђр књрсђткђнчђ,
йљземдђ булган кайбер химик кушыл-
малар яман шеш авыруларыныћ килеп
чыгу куркынычын киметђ.

ИНЌИР – МИНЕРАЛЛАРГА
БАЙ ЧЫГАНАК

"Инќир ќимеше илђ ант итђм вђ
зђйтњн агачы белђн" (Коръђни-Кђрим:
"Тин (Инќир)" сњрђсе, 1 нче аять).

ИНЌИР (инжир) составында
клетчатка, фосфор, кальций, тимер, ка-
лий, магний, А, В1, В2, В3, В6 џђм С
витаминнары гаять књп. Ђлеге минерал-
лар, витаминнар, шулай ук канда тиз
эрњчђн глюкоза булганга књрђ, инќир
авыр физик џђм акыл хезмђте белђн
мђшгуль булган кешелђрнећ кљчлђрен
џђм энергиялђрен тиз торгыза. Югары
энергетик кљч белђн беррђттђн, инќир
организмдагы мускул џђм нерв систе-
масыныћ њсешен џђм дђвалануын тђэ-
мин итђ.

Бљтен ќимешлђр арасында инќир
минералларга ић бае. Инќирныћ књ-
зђнђкчел ќепселлђрендђге матдђлђр
кандагы холестерин дђрђќђсен тљшерђ.
Билгеле булганча, њзлђренећ рационна-
рына карата књп итеп клетчатка куллан-
ган кешелђр беркайчан да йљрђк-кан та-
мырлары авыруларына дучар булмый.

КОРЪЂНДЂ ХЉРМЂ ТУРЫНДА
АЕРУЧА БАСЫМ ЯСАП ЂЙТЕЛЂ

"Ќир шары тљрле кисђклђрдђн
тора, мђсђлђн: бер љлеше су, бер љлеше
–  игенлек, бер љлеше тау – урманлык
вђ бер љлеше комлык-сазлык, Аллаџы
Тђгалђ шулай тљзегђн вђ ќимеш бак-
чалары, игеннђр, икешђрлђп вђ ялгыз
њскђн хљрмђ агачлары – барчасы бер су
белђн сугарылалар, ашауда тђме белђн
берсен икенчесеннђн артык кылырбыз.
Гакылларын эшлђткђн кешелђр љчен бу
нђрсђлђрне яратуда Аллаџныћ берле-
генђ, ђлбђттђ, дђлиллђр бар" (Коръђни-
Кђрим: "Рђгыд (Књк књкрђњ)" сњрђсе,
4 нче аять).

ХЉРМЂ ЌИМЕШЕ (финик) 50
процентка якын глюкозадан тора, шућа
да ул бик туклыклы. Ул организм тара-
фыннан бик тиз њзлђштерелђ, ђ глюко-
за нерв киеренкелеген тљшерђ.

Хљрмђ баш мие љчен гаять тђ
файдалы, чљнки аныћ 2,2 процентын
аксым тђшкил итђ. Моннан тыш, анда
А, В1 џђм В2 витаминнары да бар. Ак-
сым организм иммунитетын тљрле
авыруларга џђм инфекциялђргђ каршы
ныгыта. А витамины књз мускулла-
рын, сљяк тукымаларын џђм тешлђр-
не ныгыта. В1 витамины нерв систе-
масына ућай тђэсир итђ. В2 витами-
ны аксымнарны, углеводларны џђм
майларны  "яндырырга" булыша ,
шуныћ белђн ул организмны энергия
белђн тђэмин итђ џђм књзђнђклђрне
яћарта.

Харун ЯХЪЯ,
тљрек галиме

(Коръђн аятьлђренећ мђгънђсе
Ногмани тђфсиреннђн алынды)

Илзам ХАЌИЕВ, ТДГПУныћ II
курс студенты (ђлеге мђкалђне татар
теленђ тђрќемђ кылучы):

– Ќилђк-ќимешлђрне мљмкин
кадђр књбрђк ашарга, сђламђтлегебез-
не ныгытырга кирђк. Ђ бу исђ, Аллаџы
Тђгалђнећ ихтыяры џђм фатихасы
белђн, шушы дљньяда озаграк яшђргђ
џђм Аћа гыйбадђт кылырга булышыр.
Ђ инде бакый дљньяга килгђндђ, Раб-
быбызныћ мђћгелек ќђннђтлђрендђ ке-
шелђргђ авыру да, кайгы-хђсрђт тђ,
курку да янамаячак. Чљнки бу тормыш-
та Аллаџы Тђгалђне бер дип белеп,
рухи џђм психологик тљшенкелеккђ ка-
рамыйча, Аћа гына гыйбадђт кылып
яшђњчелђр оќмахта "...ќимешлђре ас-
тан љскђ хђтле тезелгђн хуш исле ба-
нан агачлары [џђм башка, берсеннђн-
берсе татлы ќилђк-ќимешлђр] арасын-
да" булырлар, алар белђн ризыкланыр-
лар (Коръђни-Кђрим, 56:29). Аллаџы
Тђгалђнећ рђхмђте чиксез! Аныћ ри-
залыгына ирешергђ омтылып ашыгы-
гыз, кадерле дуслар!

Без, Казанныћ Левченко бис-
тђсендђ яшђњчелђр, ай буена ураза
тотучылар, авыз ачканнан соћ,
тђравих намазын укучылар, завод-
та авыр эшлђр башкарып, гарип-
лђнеп, пенсиягђ чыккан карт-кар-
чыклар исеменнђн, шул бистђнећ
кљзгесе булган "Сљлђйман" мђче-
тендђ бихисап зур гамђллђр кылу-
чы имам-хатыйб Илдар хђзрђт Ба-
язитов  џђм  Мђликђ  абыстай
Гыйльметдиновага, шундагы ке-
шелђргђ  књчтђнђчлђр  таратучы
шђџђребез мэры Илсур Метшинга
њзебезнећ олуг  рђхмђтлђребезне
белдерђбез. Озакламый мића 84
яшь тула.

Њземнећ алтмыш ел гомеремне
шушы бистђдђ њткђрдем. Мин бистђдђ

Аллаџныћ рђхмђте яусын!
мђчетебез булуга чиксез куану хислђре
кичерђм.

Хак Тђгалђгђ гыйбадђт кылу йор-
ты барлыкка килгђннђн соћ, бистђдђ књп
эшлђр башкарылды. Мђчеттђ Россия-
нећ тљрле тљбђклђреннђн килњче сукыр-
ларга, начар књрмђњчелђргђ Брайльчђ дин
сабаклары укытыла, мђктђплђрдђ
ќђйге каникуллар башлануга балалар-
га ял итњ лагерьлары оештырыла. Анда
аларга дин тоту кагыйдђлђре љйрђтелђ,
Казанныћ истђлекле урыннары књрсђ-
телђ. Бу гамђллђр белђн Мђликђ ханым
Гыйльметдинова шљгыльлђнђ. Гомумђн,
бистђбездђ мђчет гљрлђп эшли, Аллага
шљкер.

Рамазан аендагы тђравихка,
ќомга намазларына мђчетлђребезгђ
књп кеше йљри. Бигрђк тђ яшьлђрнећ
иман йортыбызга тартылуы куандыра.
Чљнки килђчђгебез яшьлђр кулында.

Илебездђ килђчђктђ дђ тынычлык,
иминлек дђвам итсен, барлык мђчетлђ-
ребездђ азан авазы яћгырап, кешелђрне
намазга чакырып торсын.Ђ мђчетнећ
имамы Илдар хђзрђт Баязитовка,
Мђликђ Гыйльметдиновага, Казан мэры
Илсур Метшинга изгелеклђре љчен Ал-
лаџы Тђгалђнећ рђхмђтлђре яуса иде.

Зђйтњнђ ХЂЙРУЛЛИНА,
tatar-islam.ru сайтыннан muslem.ru сайтыннан алынды

Тљрек Коръђн хафизлары
Татарстаннан китте

2011 елныћ 30 августында Татарстан мљфтие Илдус
хђзрђт Фђиз Тљркиядђн Рамазан аена Татарстанга килгђн
Коръђн хафизларга рђхмђт хатлары, истђлекле бњлђклђр
тапшырды џђм алар белђн кичке ашта катнашты.

Коръђн белгечлђре Рамазан-шђриф ае буена Татарстанныћ тљрле
районнарында тђравих намазлары укыды. Кунаклар мљфти Илдус
хђзрђткђ, район имам-мљхтђсиблђренђ ачык йљз белђн каршы алып,
кунакчыл мљнђсђбђттђ булганнары љчен рђхмђтлђрен ќиткерде. Ди-
ния нђзарђте рђисе њзенећ сђламлђњ сњзендђ: "Безнећ халыкларныћ
уртак яклары књп: мђдђният, тарих, галимнђр... Халыклар арасында
дустанђ мљнђсђбђтлђрне ныгытуда диннећ дђ ђџђмияте њсђр дип ыша-
нам", - дип билгелђп њтте. Тљркия республикасыныћ Татарстандагы
консулы Ђхмђт Акынты килђчђктђ дђ иллђр арасында њзара файдалы
бђйлђнешлђр булачагына ышанычын белдерде.

dumrt.ru сайтыннан алынды

"Мусульманские" исеме
астында сатылган пилмђнне

ашарга рљхсђт ителђме?
Марат хђзрђт МЂРДЂНШИН, Татарстан Республикасыныћ

кљньяк-кљнчыгыш тљбђге казые: "Мљселманнарга ашарга рљхсђт
ителгђн барлык ит продукциясенђ дђ Татарстан Республикасы мљселман-
нары Диния нђзарђте карамагындагы "Хђлђл" комитетыныћ рљхсђте бу-
лырга тиеш".

Мђхмњт хђзрђт ШЂРЂФЕТДИН, Казан шђџђре казые: "Џђрбер
мљселман бђндђсе њзенећ нђрсђ ашаячагын, нђрсђ эчђчђген бик яхшылап
карарга тиеш. Чљнки пђйгамбђребезнећ (с.г.в.): "Ђгђр дђ кеше бер йотым
хђрам эчсђ, бер бљртек хђрам ашаса, аныћ кырык кљн дђвамында гыйба-
дђте-догасы кабул булмас", дигђн мђгънђдђ хђдисе бар. Шушы хђдистђн
нђтиќђ чыгарып без мљселман кешесе њзенећ гыйбадђте кабул булсын
љчен ашый торган ризыгыныћ хђлђл булуын кайгыртырга тиеш дип ђйтђ
алабыз. Шућа књрђ кибеткђ барганда, базардан ђйбер алганда, сорап бул-
ганда хђлђлме-юкмы икђнлеген белешњ тиешле, этикетлы продукция бул-
ганда аныћ "Хђлђл" дигђн имзасына игътибар юнђлтергђ кирђк. Ђгђр дђ
ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ "Хђлђл" комитеты тамгасы юк икђн,
ул ризыкларны алмаска кирђк. "Мусульманские" исеме астында хђлђл
булмаган ашамлыклар чыгу очрагы ишђйде. Хљрмђтле мљселман кардђ-
шлђребез, игътибарлы булсак иде џђм бу мђгълњматны гади татар мљсел-
маннарына да ќиткерсђк иде.


