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"ЉЧЕСЕ", "ЌИДЕСЕ", "КЫРЫГЫ"...
Рђхимле џђм Рђхмђтле Аллаџ исеме белђн. Гал-
ђмнђрнећ Раббысы булган Аллаџы Тђгалђгђ
мактауларыбыз булса иде. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (с.г.в.) џђм аныћ гаилђсенђ, сђхабђл-
ђренђ сђламнђребез барып ирешсђ иде.

Кеше мђћгелек дљньяга књчкђннђн соћ "љчесе", "ќидесе",
"кырыгы"н њткђрергђме? Соћгы елларда Татарстан мљселман-
нары арасында шул хакта бђхђслђр куера башлады. Љммђте-
без бер фикергђ килђ алмаганга, бу мђсьђлђ кљннђн-кљн акту-
альлђшњен дђвам иттерђ. Шул сђбђпле, газета укучыларыбыз
белђн берлектђ ђлеге гореф-гадђтнећ рухи тормышыбызда тот-
кан урынын анализлап карарга булдык. Бу традициябезне хуп-
ламаучыларныћ фикерлђренђ колак салыйк.

Коръђни-Кђримдђ џђм пђйгамбђребез (с.г.в.) сљннђтендђ
бу мђќлеслђрне њткђрњ ярамаганлыгы турында катгый
дђлиллђр юк. Бер генђ хђдистђн дђ, Аллаџ Китабыннан да: "Я,
мљэминнђр, сакланыгыз!" яисђ "Бу гамђлдђн ерак торыгыз!"
дигђн юллар таба алмабыз. Шућа књрђ, бу гамђлне хђрамга
чыгарырга хакыбыз юк. Ђ белђ торып шундый хљкем чыгар-
ган кеше диннђн ерак торучы яисђ кяфер булып саналырга
мљмкин.

Традициябезне кабул итмђњчелђр гап-гади дђлиллђргђ
таяна. Алар пђйгамбђребезнећ (с.г.в.): "Џђрбер яћалык (бид-
гать) ќђџђннђмдђ", - дигђн хђдисен китерђ. Лђкин алар рђсњле-
безнећ (с.г.в.) тагын бер хђдисен истђн чыгара. Хђдистђ
сљннђтнећ ике тљре хакында ђйтелђ: "Кем ислам динендђ яхшы
сљннђт калдырды" џђм "Кем динебездђ начар сљннђт калдыр-
ды".

Белњебезчђ, "сљннђт" дигђн сњз гарђпчђдђн "юл", "тради-
ция" дигђн мђгънђгђ ия. Димђк, традициялђр ућай џђм тискђ-
ре була ала.

Югарыда китерелгђн дђлиллђрне књздђн кичергђннђн соћ,
объектив анализ ясауга књчик.

1. ТУГАННАР БЕЛЂН КЊРЕШЊ.
Гадђттђ, бу мђќлеслђрдђ мђетнећ якыннары ќыела. Алар

арасында бик ерактан кайтканнары да була. Димђк, бу гамђл -
озак вакытлар бер-берлђрен књрмђгђн кешелђрнећ аралашуы-
на, туганлык ќеплђрен ныгытуга китерђ. Шђригатебездђ ту-
ганлык ќеплђрен саклау нинди урын били соћ? Бу сорауга

хђтта ић аз гыйлемле мљселман кешесе дђ ќавап бирђ алыр.
Бу - фарыз гамђл. Туганлык ќеплђрен љзњчелђргђ Аллаџы
Тђгалђ "Рђгыд (Књк књкрђњ)" сњрђсенећ 25 нче аятендђ болай-
рак мљрђќђгать итђ: "Аллаџка итђгать итђргђ гђџед (ант)
биргђннђн соћ гђџедлђрен бозучылар, Аллаџы Тђгалђ љзмђскђ
кушканнарны љзеп, ќир љстендђ тљрле бозыклыклар кылучы-
ларга Аллаџныћ лђгънђте булачак џђм аларга бик яман йорт -
ќђџђннђм ђзерлђнгђн" (Бу урында џђм алга таба Ногмани
тђфсире файдаланылачак).

2. СЂЛАМ БИРЊ.
Кешелђр бер-берлђре белђн очрашкач, билгеле, сђлам би-

рергђ тиеш. Динебездђ исђнлђшњ тђртибенђ караган хљкем
шундый: беренче булып сђламлђгђн кеше сљннђт гамђлен њтђсђ,
ќавап кайтарганы љстендђге фарызны њтђгђн була. Бу
мђсьђлђдђ Коръђни-Кђрим: "И, мљэминнђр! Ђгђр сезгђ
берђњдђн бњлђк бирелсђ, бњлђк бирњчегђ њзегез алган бњлђк
хђтле яки артыграк итеп бирегез! Шиксез, Аллаџ џђрнђрсђне
хисап кылучы. (Бњлђкнећ џђр мљэмин љчен мљмкин џђм лязем
булганы сђлам бирњ џђм кайтарудыр)" ("Ниса (Хатыннар)"
сњрђсе, 86 нчы аять).

3. КАЙГЫ УРТАКЛАШУ.
Ђлбђттђ, мђќлескђ ќыелучылар бу кљннђрдђ кайгы-

хђсрђттђ калган гаилђнећ борчуын уртаклаша. Шђригать буен-
ча, бу гамђл - сљннђт санала. Моћа мисал итеп књпсанлы

хђдислђр китереп була. Ђн-Нђсаи ќыентыгында бирелгђн
хђдистђ бер ир-ат хакында сњз бара. Ул кечкенђ улы белђн
пђйгамбђребез Мљхђммђд (с.г.в.) дђреслђренђ йљргђн була.

Бер кљнне аныћ улы вафат була џђм ул рђсњлебезнећ (с.г.в.)
дђресенђ килђ алмыйча кала. Аллаџ илчесе њзенећ сђхабђлђ-
реннђн аныћ турында белешђ. Баласы њлгђнен ишеткђч,
пђйгамбђребез (с.г.в.) ата кешенећ кайгысын уртаклашу нияте
белђн аныћ янына китђ.

4. ВЂГАЗЬ СЉЙЛЂЊ.
Мђќлес барышында имам њтемле вђгазь сљйлђп,

нђсихђтлђр бирњ белђн мђшгуль булырга тиеш. Коръђни-
Кђримнећ "Нђхел (Умарта кортлары)" сњрђсенећ 125 аятендђ:
"И, Мљхђммђд галђйџиссђлам џђм аныћ љммђте! Раббыћныћ
юлы булган ислам диненђ Коръђн дђлиллђре, тђэсирле яхшы
вђгазьлђр белђн кешелђрне чакыр(-ыгыз), кешелђргђ хаклык-
ны тљшендерњ љчен ић књркђм юл белђн кљрђш(-егез)! Ђлбђттђ,
синећ Раббыћ Аныћ юлыннан адашкан кешелђрне џђм Коръђн
юлында булган хак мљэминнђрне белђ", - дигђн сњзлђр бар.
Шућа књрђ дђ ќђмђгатьнећ белем дђрђќђсенђ карап, имамныћ
вђгазь сљйлђп Аллаџ юлына чакыруы - фарыз гамђл санала.

5. КОРЪЂН УКУ.
Бу - сљннђт гамђл. Имам Мљслим ќыентыгында: "Коръђн

укыгыз! Ул Кыямђт кљнендђ њзен укучыларга шђфђгатьче бу-
лыр", - дип язылган.

6. ДОГА КЫЛУ.
Коръђни-Кђримдђ: "Раббыгыз ђйтте: "Мића гыйбадђт ите-

гез џђм дога кылыгыз, Мин кабул итеп ђќерен бирермен". Ђмма
Мића гыйбадђт кылудан тђкђбберлђнеп баш тарткан кешелђр,
кечкенђ булып хур булган хђлдђ, ќђџђннђм утына тиз элђ-
герлђр", - диелгђн ("Мљэмин" сњрђсе, 60 нчы аять). Дога, ђгђр
дђ кеше яхшыны телђсђ, кешенећ телђге белђн бђйле булырга,
рљхсђт ителгђнне сораса - ихтыяри, ђ инде бурыч итеп
йљклђнгђн ђйберлђрне сорса, мђќбњри булырга мљмкин.

7. СЂДАКА ЉЛЂШЊ.
Нигездђ, ул - сљннђт дђрђќђсендђ. Пђйгамбђребез

Мљхђммђд (с.г.в.): "Хљрмђ тљшенећ бер генђ бљртеге белђн бул-
са да, њзегезне ќђџђннђм утыннан саклагыз", - дип ђйткђн. Без
бу хђдистђн кечкенђ књлђмдђге хђер хакында сњз барганлы-
гын аћлыйбыз.

(Ахыры 3 нче биттђ.)

33333

Авыл
имамнары чит
илгђ йљрми...

Сђбђп кенђ
булсын...

Дин тотучылар арасында
югары ђхлакка ия

булучылар...

Дин тотучылар арасында
югары ђхлакка ия

булучылар...

Дин тотучылар арасында
югары ђхлакка ия

булучылар...

Дин тотучылар арасында
югары ђхлакка ия

булучылар...

Адђм баласы ислам диненђ нинди генђ юллар белђн килми. Шу-
лар арасында дини гыйлем хакыйкатьне џђм дљрес юлны књрсђтњче
маяк кебек. Шундый заманада яшибез ки, вакыт артыннан куып, бер-
беребез белђн ихластан сљйлђшњ љчен дђ кайчак вакыт ќитми. Лђкин
вакыт тарлыгын дљньяга сылтау дљрес тњгел, телђгећ булса, намазга
љйрђнергђ, гыйлем алырга, мђчет-мђдрђсђлђргђ йљрергђ мљмкинлек
табып була. Мђчет каршындагы курсларда рухи яктан ќитлеккђн,
тђќрибђле остазлар гыйлем бирђ. Бљтен кешенећ дђ мђдрђсђдђ гый-
лем алырга мљмкинлеге юк. Књп очракта бу вакытныћ кысан булуына
бђйле. Ђ менђ мђчет каршындагы ђлеге курсларга књплђр бик телђп
йљрер иде. Шућа да ђлеге курсларда гыйлем бирњче мљгаллимнђрнећ
куйган хезмђте икелђтђ бђџале џђм зур ђџђмияткђ ия. Шуны истђ то-
тып, 27 сентябрьдђ уздырылачак мђчет каршындагы мљгаллимнђрнећ
республика кићђшмђсендђ остазларыбыз, бер-берсе белђн танышып
кына калмыйча, тупланып килгђн књпьеллык тђќрибђлђре белђн ур-
таклаша џђм яћа программалар белђн таныша алыр дип љметлђнђбез.
Бњгенге кљндђ республикабызда мећнђн артык мљгаллим бар, шулар-
ныћ љч йљзе ђлеге кићђшмђдђ катнашыр дип кљтелђ. Килђчђктђ мон-
дый очрашуларга тагын да зуррак љметлђр баглыйбыз, њстерњ, кићђйтњ
љстендђ эшлђрбез, дип ышанам.

Књптђн тњгел генђ башкалабыз Казанда ачылган Имамнарныћ ква-
лификациясен књтђрњ њзђге турында да билгелђп њтмичђ булмый. 2011
елдан башлап Татарстанныћ мећ биш йљздђн артык имамы ике атна-
лык ђлеге курсларны ел саен њтђргђ тиеш булачак. Бер уйлаганда, ки-
тап кибетлђрендђ дини ђдђбият та ќитђрлек, интернетны ђйтеп тђ то-
расы юк - кирђкле материалларны аласыћ да, вакытыћ џђм ихтыяр
кљчећ ќиткђнчђ, белемећне тирђнђйтђ џђм рухи њсешкђ ирешђ ала-
сыћ. Лђкин хикмђт анда тњгел, без кешелђрне яшђњ мђгънђсен табар-
га, њсђргђ, камиллђшергђ, дин юлына беренче тапкыр аяк басучылар-
га рухи ярдђм књрсђтергђ тиешбез. Чљнки мондый очрашулар аша без
шђхес формалашуда катнашабыз, активлыгыбызны арттырабыз. Ђлеге
њзђкне оештыруныћ тљп мђгънђсе нђкъ менђ шунда да инде. Књпче-
леге авылдан булган имамнарыбызга шундый зур вазифа йљклђнђ...
Инша Аллаџ, љметлђребез акланыр дигђн ышанычта калам!

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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" М и л л и
тормыш џђм
дин" дип атал-
ган форумда уз-
дырылган секци-
ядђ Балтач рай-

онында егерме ике ел имам булып эш-
лђњче Татарстан Республикасы баш
казые Ќђлил хђзрђт Фазлыевны
књплђр йотлыгып тыћлады. Ул њз
мђхђллђсен Аллаџы Тђгалђ тарафын-
нан бирелгђн тђкъдир дип саный:
"1988 елны авылга икътисадчы булып
кайттым џђм мђктђптђ мљмкинлек
тугач, директор белђн сљйлђшеп, ба-
лалар укыта башладым.

Шуннан соћ ђкрен генђ эшне башлап
ќибђрдек. Директор: "Физика укытам, чљнки
минем дипломым бар, синећ берђр кђгазећ
бармы соћ?" - дип ђйтте. Имтихан биреп,
имамлыкка шђџадђтнђмђ алып кайттым.
Указлы имам булып эшли башлаганга  быел
егерме бер ел тула. Монда утыручылар ара-
сында яше буенча миннђн љлкђн кешелђр
бардыр, ђмма 21 ел имам булып торганнары
бик аздыр", - дип башлады њз сњзен Ќђлил
хђзрђт.

Ќ.Фазлыев билгелђп узганча, мђхђллђ
тормышын алып бару - гљнаџ эшлђњ сђлђтен
югалткач, мђчеткђ йљри башлаган алты-ќиде
карт белђн генђ эшлђњ тњгел. Ђйтик, ул эшли
торган мђхђллђдђ 890 кеше яши. 190 пенси-
онер бар. 144 бала укый. 43 сабый балалар
бакчасына йљри. "Менђ шушы халык белђн
эшлибез. Шушы мђхђллђ Аллаџы Тђгалђ
тарафыннан бирелгђн тђкъдир бит инде. Бу
- безнећ авыл, бу халык - безнећ халык. Бу
иллђр - безнећ иллђр, бу бит инде безнећ
тђкъдиребез. Без риза булырга, халыкны яра-
тырга, аныћ белђн эшлђргђ тиеш", - дип бел-
дерде ул.

Ђ эшне ничек оештырырга соћ? Бу хак-
та Ќђлил хђзрђт бљртеклђп сљйлђде.

Ќђлил абзый Кыш
бабайдан яхшырак...

- Ић беренче баскыч - балалар бакчасы.
Яћа ел "бидгать", дилђр. Кыш бабайны сњгђ
башладылар. Менђ Согуд Гарђбстаныннан
укып кайтты егетлђр.  Хђзер мђктђп  балала-
ры миннђн сорый: "Ислам дине шулай кур-

(Мђхђллђ тђќрибђсе)
кыныч динмени? Кыш бабай юк анда". Бала-
ларга Кыш бабайны сњгеп, ислам диненђ
мђхђббђт уятып булмый. Кыш бабай юк ис-
лам динендђ. Ђмма безнећ халыкта ул тради-
циягђ кергђн. Аны бњген генђ чыгарып таш-
лап булмый. Башыма шундый фикер керде:
нигђ имамга њзен Кыш бабай итеп танытмас-
ка? Менђ берђр баладан: "Кем ул имам?" - дип
сорасаћ ул: "Кеше њлгђч килђ торган бљкре
карт", - дип ђйтђчђк. Ике гает бђйрђме бар.
Илле биш балага пакет тутырып, чапан-чал-
маны киеп, ураза џђм корбан гаетендђ бала-
лар бакчасына керђм. Алар залга ќыелалар,
белгђннђрен укып књрсђтђлђр. Кыш бабайны-
кы кебек кесђмдђ тђм-томнар... Књбрђк укы-
ганына књбрђк бирђсећ инде... Балалар бак-
часына ђби-бабайлар да килеп утыра, онык-
лары дога укыса, аларга да бњлђк бирђбез.

Балалар бакчага биш ел йљри. Шулай
итеп, бер елда ике тапкыр килсђћ, ун тапкыр
безнећ белђн очрашалар. Бала мђктђпкђ
килгђч: "Мулла начар", - дип сњксђлђр дђ, ул
аны: "Яхшы кеше", - диячђк. Ђле быел бер-
се: "Ќђлил абзый, син Кыш бабайдан
ђйбђтрђк", - диде.

Намаз укуда ярышалар
- Кайбер имамнар мђктђпкђ чакырмаган-

га зарлана. "Беренче звонокта сљйлим ђле
дип, мђктђп директорына бардым , РОНОга
бардым - каршылык књрсђттелђр", - дип
ђйтђлђр. Минем вђгазьгђ чакыруларын сора-
ганым юк. Ничђ малай, кыз керњен белешђм
џђм бњлђк ђзерлим. Чакырып тњргђ утырта-
лар, сњз дђ бирђлђр. Унбиш балага бњлђк
биргђннђн генђ мђчетнећ акчасы бетми. Ба-
лаларга дини китаплар бњлђк итђбез.

Башлангычта "продленка" - "озынайтыл-
ган дђрес" бар. Мећ сум акча тњлђп, бер укы-
тучы тотам. Башлангычларга атнасына бер
сђгать "продленка"га керђ ул.

Унљч ел инде районыбыздагы егерме ике
татар мђктђбендђ ислам дине нигезлђрен
укытабыз. Димђк, бала бакчадан алып IX
сыйныфка кадђр безнећ белђн.

Лагерьны тљн куна торган итеп оештыр-
мыйбыз. Иртђнге сђгать тугызга килђлђр, 3-
4 сђгать шљгыльлђнђлђр дђ, љйлђ намазын-
нан соћ кайтып китђлђр. Ќићелчђ генђ бер
тапкыр ашатып алабыз. Баланы 24 сђгать
мђчеттђ тоттыћ ни, љч тапкыр ашаттыћ ни -
аны барыбер ике сђгатьтђн артык укытып
булмый.

Барысы кырыкка якын бала йљри. Санап
чыгардым: балаларны бер кљн ашатыр љчен
сигез йљз сум акча кирђк. Менђ беренче кљнне
мин њзем књтђрђм дип, мећ сум акча бирдем.
Калган кљннђрне ата-аналар књтђрђ. Кемнђр
акча алып килђ, џђркайсына ашар алдыннан
дога кылабыз.

Безнећ мђчет кечкенђ тњгел: ике катлы,
аныћ тагын мђдрђсђ љлеше бар. Элек-электђн
ястњ намазын яшьлђр укый. Нигездђ, X-XI
сыйныф егетлђре берсен-берсе чакырып
ястњгђ йљри. Шђкертлђр дђ китертђбез.

Балалар љчен Сабантуй уздырдык.
Мђктђпнећ бљтен чараларында катнашабыз.
Быел намаз уку бђйгесе оештырдык. Бала
тђџарђт алу тђртибен сљйли дђ, кайсы намаз
элђгђ, шуны кычкырып укып књрсђтђ. Бљтен
хђрђкђтен тикшерђсећ, "бисмилла" ђйтђме,
юкмы... Алар болай эшли, тегелђр тегелђй
итђ дип, нигђ тавыш куптарып торырга, бала
чактан ук намаз уку тђртибенђ љйрђтик.

Мђчеттђ бердђмлек булсын
- Халыкны мђчет аркылы њткђрергђ ты-

рышабыз. Безнећ мђчеттђ табын ђзерлђрлек
љстђл-урындык, савыт-саба бар. Пенсионер-
ларны да, мђктђп балаларын да ќыеп, авыз
ачтырабыз. Авыл советына љч авыл карый,
шунда 39 ятим бала, 26 инвалид исђптђ тора.
Уразада аларга ярдђм оештырабыз. Менђ
шулай иттереп, ђкрен генђ халык белђн  эш-
либез.

Авыл мђчетлђренђ йљргђн алты-ќиде
кеше шђџђрдђ укыган йљз кешедђн књбрђк ул.
240 мећ кешелек шђџђрдђ бер мђчет бар.
Шунда ќомганы биш йљзлђп кеше укый, дип
књкрђк кагалар. Ярты процент бит инде ул.
890 кешенећ ќитмеше килсђ, ул ун процент-
ка якын була. Лђкин без, авыл имамнары,
књкрђк кага алмыйбыз. Ђйтик, сез Казанныћ
кеше књп йљри торган мђчетлђрен алыгыз џђм
бер якка шунда эшлђњчелђрне аерып куегыз.
Алар намазга тњгел, эшкђ килњчелђр. Икен-
че якка ќимеш сатучыларны аерып куегыз.
Аннары мђдрђсђ шђкертлђрен џђм авылдан
килеп укый торган студентларны аерыгыз,
шуннан соћ анда берничђ кеше генђ калачак.
Утыз-кырык бабай йљрми бит берсенђ дђ.
Менђ шућа књрђ имамнардан мђчеткђ ничђ
кеше йљргђнен сораганым юк. Ић мљџиме -
биш вакыт намазга мђчет ачылсын.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

20 сентябрьдђ Республика мат-
бугат џђм гаммђви коммуникаци-
ялђр агентлыгында "Яшьлђр ара-
сында экстремизмны кисђтњ чара-
сы буларак дини оешмаларныћ хез-
мђттђшлеге" дигђн темага узган
тњгђрђк љстђл барышында шундый
тђкъдим ќиткерелде.

Очрашуда ТР Президентыныћ дини
берлђшмђлђр белђн хезмђттђшлек идарђсе,
Татарстанныћ тљп конфессиялђре, Респуб-
лика матбугат џђм гаммђви коммуникаци-
ялђр агентлыгы вђкиллђре катнашты.

ТР Президентыныћ дини берлђшмђлђр
белђн хезмђттђшлек идарђсе башлыгы Ма-
рат Гатин чараныћ башында хђбђр иткђнчђ,
ђлеге тњгђрђк љстђл "Экстремизмга юл юк"
дип исемлђнгђн айлык кысаларында уза.
"Без Татарстандагы тљрле оешмаларда
яшьлђр белђн эшлђњнећ ни рђвешле алып
барылуы турында сљйлђшергђ џђм тђќрибђ
уртаклашырга телибез", - диде ул. Тњгђрђк
љстђлдђ катнашучылар Татарстанда динара
диалог, массакњлђм мђгълњмат чараларын-
да этноконфессиональ проблемалар, конфес-
сияара хезмђттђшлектђ чит ил тђќрибђсе
џђм социаль ђџђмияткђ ия проектларны
гамђлгђ ашыру максатларында конфессияа-
ра хезмђттђшлеккђ бђйле мђсьђлђлђр хакын-
да фикер алышты.

Россия православие чиркђвенећ Казан

Татарстанда Динара хезмђттђшлек
ассоциациясе тљзњ тђкъдим ителде

епархиясе яшьлђр бњлеге ќитђкчесе Алек-
сандр Хохлов њз чыгышында ассызыклап
њткђнчђ, динара диалог хакында сљйлђгђндђ
дини тђгълимат хакындагы искђртмђлђрдђн
аћлы рђвештђ качарга кирђк. "Диалогны со-
циаль џђм гуманитар проблемаларны хђл итњ
нигезендђ кору зарур", - дип билгелђп њтте
А.Хохлов.

Россия ислам университетыныћ таби-
гый-гуманитар фђннђр кафедрасы љлкђн
укытучысы Марат Сђлахов, њз чиратында,
тљрле социаль проектларныћ тљрле дин
вђкиллђрен берлђштерњен билгелђп њтте.
"Безнећ диннђр Хак Тђгалђне тљрлечђ аћлый,
ђмма тынычлык џђм яхшылык дине барыбыз
љчен дђ бер", - диде Марат Сђлахов.

Ул Динара хезмђттђшлек ассоциациясе
тљзњ идеясен ќиткерде.

Шундый ассоциация булдыру ниятен
тњгђрђк љстђлдђ катнашкан башка конфессия
вђкиллђре дђ хуплады.

"Без, тњгђрђк љстђлдђ катнашучылар,
фикер алышулар барышында иќтимагый
берлђшмђ тљзњ турында уртак фикергђ кил-
дек. Ђлеге берлђшмђнећ шигаре тњбђндђгечђ
булырга мљмкин: "Безнећ диннђр Ходайны
тљрлечђ аћлый, ђмма яхшылык дине бары-
быз љчен дђ бер", - дигђн фикерне ќиткерде
очрашуда катнашучылар чара ахырында.
"Ђлеге инициатива хупланыр дип уйлыйм",
- диде Марат Гатин.

Республика матбугат џђм гаммђви ком-

муникациялђр агентлыгы башлыгы урынба-
сары Нурия Беломоина этноконфессиональ
тематиканы яктыртуда Татарстан массакњлђм
мђгълњмат чараларыныћ эшчђнлеге хакын-
да сљйлђде. Ул њзенећ чыгышында этнокон-
фессиональ тематикага барлык мђгълњмат
чаралары да мљрђќђгать итњен билгелђп њтте.

Нурия Беломоина 2005 елдан бирле
Тљбђк џђм милли гаммђви мђгълњмат чара-
лары конгрессы њткђрелњен ассызыклап
узды. Ђлеге форумда катнашучылар Россия,
БДБ иллђрендђ тљбђк џђм милли гаммђви
мђгълњмат чараларыныћ хђзерге торышы
џђм њсеш перспективалары хакында фикер
алыша, њзара тђќрибђ уртаклаша.

Тњгђрђк љстђлне оештыручылар мондый
очрашуларныћ алга таба да узачагын бил-
гелђп њтте, - дип яза tatar-inform.ru сайты.

Алия ЌАМАЛИЕВА.

Балык бистђсендђ гошер
сђдакасы ќыелды

16 сентябрьдђ
Балык бистђсе райо-
ныныћ Тђберде Чал-
лысы џђм Биектау
авыллары хуќалык-
ларыннан гошер сђда-
касы ќыеп алынды.
Ќыелган ућыш якын
кљннђрдђ мохтаќ-
ларга таратылачак.

Район халкы гошер сђдакасын елдагыча мул-
дан ќыйган иде. Тђберде Чаллысы авылын-
нан гына да ќитмеш капчык бђрђћге Ислам
дине кабул ителњнећ мећ ел исемендђге Ка-
зан Югары мљселман мђдрђсђсенђ озатылды.
Ђлеге фарыз гамђлне њтђњдђ авыл халкы бик
телђп катнаша икђн.

Балык бистђсе районы имам-мљхтђсибе
Сђњдђхан хђзрђт Гайнетдинов: "Њткђн атна-
ны районныћ Ќђмигъ мђчетендђ барлык рай-
он имамнарыныћ ќыелышы њтте, биредђ го-
шер сђдакасы турында да сњз кузгатылды.
Якын кљннђрдђ башка авыллардан да гошер
сђдакаларын ќыеп бетерђчђклђр, Инша
Аллаџ. Без аларны да мохтаќларга тапшы-
рырбыз", - дип ассызыклап њтте.

Татарстан Республикасы мљселманнары
Диния нђзарђтенећ беркетмђлђр бњлеге ќит-
ђкчесе Илшат Насыйбуллин гошер сђдакасын
ќыеп тапшыруны тиешенчђ оештырган,
авылларда ислам динен њстерњгђ њзлђреннђн
љлеш керткђн имамнарга Диния нђзарђте исе-
меннђн рђхмђт хатлары тапшырды.

DUMRT.RU

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ
ярдђм књрсђтњ џђм хђйрия бњлеге респуб-
ликабызныћ мђчет џђм мђдрђсђлђре кар-
шында китапханђлђр оештыру максаты
белђн китаплар ќыя.

Џђркемнећ дђ шђхси китапханђсендђ
берничђ кат укылган яисђ, гомумђн, файда-
ланылмыйча яткан китаплары бардыр. Ђлеге
китапларны мђчет џђм мђдрђсђлђргђ бирсђк,
алардан башка дин кардђшлђребез дђ, шулай
ук яћа гына динебезгђ якынайганнар да фай-
далы белемнђр ала алыр иде.

Игелекле чарада катнашырга телђге бул-
ганнарны Казан шђџђре, Лобаческий урамы,
6 нчы йорт (3 нче кат, 7 нче бњлмђ) адресы
буенча кљтеп калабыз. Китапларны ќыю
агымдагы елныћ 16 ноябренђ кадђр дђвам
итђчђк.

Барлык сораулар белђн дђ +7 (843) 236-
52-12 яки 89872639889 телефон номерлары
аша бњлек ќитђкчесе Гљлнара Садыйковага
мљрђќђгать итђ аласыз. Электрон почта ад-
ресы: sadykova-g@mail.ru.

DUMRT.RU

Китап –
ић яхшы бњлђк!

Рљстђм Мићнеханов
Казанныћ тарихи
њзђгенђ дњртенче
сђяхђтен ясады
18 сентябрь кљнне Татарстан пре-

зиденты Рљстђм Мићнеханов Казанныћ
тарихи њзђгенђ дњртенче сђяхђтен яса-
ды.
Россиянећ тарих џђм мђдђният истђлек-

лђрен саклау ќђмгыятенећ Татарстан бњле-
ге ђгъзасы Олеся Балтусова белђн бергђ пре-
зидент Казанныћ Мљштђри, Маяковский,
Ульянов-Ленин џђм шул тирђдђге башка зур
булмаган урамнардагы тарихи биналарны
џђм агачтан эшлђнгђн ядкарьлђрне дђ кара-
ды, дип хђбђр итђ business-gazeta.ru сайты.

Ђлеге сђяхђт вакытында президент
шђџђр њзђгендђ Казанныћ архитектура ма-
турлыгын бозып силикат кирпечтђн књпкат-
лы йортлар тљзелњгђ ризасызлык белдерде.
Мићнеханов бу биналарныћ хуќалары кем
булуны ачыкларга џђм аларны ќавапка тар-
тырга чакырды.
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"ЉЧЕСЕ", "ЌИДЕСЕ", "КЫРЫГЫ"...
(Ахыры. башы 1 нче биттђ.)

8. КИЛГЂН КЕШЕЛЂРНЕ, КУНАКЛАРНЫ ТУКЛАНДЫ-
РУ.

Бу да сљннђт гамђллђрдђн санала. Бер хђдис безгђ тњбђндђге-
лђрне ирештерђ: "И, кешелђр! Сђлам таратыгыз, бер-берегезне
тукландырыгыз, туганлык ќеплђрен саклагыз, кешелђр йоклаган-
да тљнге намазлар њтђгез џђм сез ќђннђт ђџеле булырсыз".

Югарыда ђйтелгђннђрдђн чыгып, барлык хљкемнђр буенча
да нђтиќђ ясасак, аларныћ сљннђт дђрђќђсеннђн башлап хђтта
фарыз хљкеменђ якын булуына тљшенербез. Шулай да, тљп нђтиќђ
чыгарырга ашыкмаска џђм бу мђќлеслђрнећ вазыйфалары хакын-
да фикерлђп карарга тђкъдим итђм.

Мића калса, мђќлеслђрнећ ничек узуына карап, "љчесе",
"ќидесе", "кырыгы"н њткђрњне массакњлђм мђгълњмат чара-
лары эшчђнлеге яисђ кайбер иќтимагый ќыеннар белђн дђ
чагыштырып фикер йљртергђ мљмкин булыр иде. Билгеле бул-
ганча, Мђккђ шђџђрендђ яшђгђндђ пђйгамбђребез Мљхђммђд
(с.г.в.) ислам динен халыкка ќиткерњ љчен хаќ вакытын оста

файдаланган. Бу вакытта тљрле кабилђлђр Мђккђгђ килђ тор-
ган булган. Икенче тљрле итеп ђйткђндђ, Аллаџ илчесе ха-
лыкныћ књплђп ќыелган вакытын сайларга омтылган.

Хђзерге вакытта динебезне тарату мљмкинлеклђре бик
књп. Мисал љчен, газета-журнал мђкалђлђре, радио-телеви-
дение тапшырулары, интернетта эш алып бару, кесђ телефо-
ны џ.б. аша. Без исђ њз чиратыбызда, искђ алып њткђн мђќлес-
лђрнећ дђ дђгъват буларак аз роль уйнамавын искђртик. Ђби-
бабаларыбыз, ђти-ђнилђребез татар мохитендђ динебезнећ
сакланып калуында мондый мђќлеслђрнећ зур урын тотка-
нын яхшы белђ. Бњгенге кљндђ дђ ђлеге вазыйфаны мондый
тљрдђге мђќлеслђр њтђп килђ.

Кыскасы, "љчесе", "ќидесе", "кырыгы" мђќлеслђре бик
файдалы чара булып хезмђт итђ. Шунысын да истђ тотарга
кирђк: безнећ бу мђќлеслђрне ни дђрђќђдђ дљрес оештыруы-
быз да зур роль уйный. Ифтар кылу љчен пычак белђн ипи ки-
сеп булган кебек, бу корал белђн кеше гомерен дђ љзеп була.
Шулай ук, ђлеге мђќлеслђр белђн без кешелђргђ ислам динен
тљшендерђ алган кебек, аларны диннђн читлђштерергђ дђ

мљмкинбез. Барысы да ниятебезгђ кайтып кала. Пђйгамбђребез-
нећ (с.г.в.): "Барлык гамђллђр дђ нияткђ карап бђялђнђ", - дигђн
хђдисен искђ тљшерик. Ђгђр дђ ашка килгђн имамны мђќлестђ
ризык џђм сђдака гына кызыксындырса, аныћ бу гамђле гади
мљселманнар љчен ямьсез књренеш булып тоелып, аларны диннђн
читлђштерергђ мљмкин. Ђлбђттђ, мулланыћ бу рђвешле гамђл
кылуы дљрес тњгел, бу - динебездђ тыелган. Монысын бидгать
дип атарга да мљмкин.

Лђкин хђзрђт њз вазыйфаларын ихластан њтђп, ашка дине-
безне тарату нияте белђн генђ килеп, кирђкле аять-хђдислђрне,
гыйбрђтле вакыйгаларны сљйлђп, њтемле вђгазь укып, књркђм
дога кыла алса, аныћ бу гамђллђре аша кешелђр иманга килер
џђм мондый мђќлеслђрнећ кыйммђте фарыз дђрђќђсенђ ирешђ
алыр, Инша Аллаџ.

Тормышыбыз чынбарлыгыннан чыгып, югарыда китерелгђн
тђкъдимнђрне гамђлгђ кертђ алсак, динебез миллђтебездђ тагын
да зуррак њсешкђ ирешер, дигђн љметтђ калам.

Габдулла хђзрђт ЂДЏЂМОВ,
Њзђклђшкђн дини оешма -

ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисенећ беренче
урынбасары

(Мђкалђне islam-portal.ru сайтыннан Айсылу
Юлдашева тђрќемђ итте)

Ќђмгыятебездђ
мљселманнарга ка-
рата гадел булма-
ган караш, берђр
тљрле ќинаять кы-
лынса, гаеплелђр-
не ић беренче
мљселманнар љм-
мђтеннђн эзлђњ,
тљрле шартлату,
ќђбер-золымнарда
гаеплђњ яшђп килђ.

Кызганыч ки, республи-
кабызда да мљселманнар ту-
рында дљрес, хакыйкый фи-
кер ђлегђчђ урнашып
бетмђгђн. Ђлбђттђ инде, ра-
дио-телевидение, интернет
челтђрендђ дђ тљрле яла ягу-
лар була торып, урам чатла-
рындагы чегђн балалары-
ныћ дога укып йрњлђре бер-
нинди дђ ућай фикер бар-
лыкка китерђ алмый...

Бњрђнђнећ юан
башы - безгђ...
Чегђн балаларыныћ

мђчет яннарында (бигрђк тђ
ќомга кљннђрендђ) ќыелы-
шып утырулары мђчеткђ
байлар яисђ юмартлар
йљргђннђн тњгел. Алар бит
барысын да яхшы аћлый:
мђчеткђ кергђн кешенећ
књћеле нечкђрђ, дљньялыкта
яхшы, изге гамђл кыласы
килђ башлый, хђтта кесђсен-
дђге соћгы тиенен дђ чыга-
рып бирергђ риза. Шуннан
файдаланалар да инде. Авто-
бус эчлђрендђ дога укып
(дљрес укысалар иде ђле!),
хђер ќыеп йљрњ сукбайлар
љчен ќићел акча эшлђњ ысу-
лы булса, књплђрдђ моныћ
аркылы мљселманнарга ка-
рата хђер сорашучы, мескен,
сукбай дигђн фикер барлык-
ка килђ. Ни кызганыч, бњген-
ге кљндђ исламга карата тис-
кђре фикер уяту тљрле яклап
дђвам итђ...

Сђбђп кенђ булсын...
Мин террорчы

тњгел!
Бигрђк тђ ислам канун-

нары буенча киенгђн
мљслимђлђргђ яисђ сакал
ќибђргђн хђзрђтлђребезгђ
башка миллђт вђкиллђре та-
рафыннан шикле караш таш-
лау бар. Бер танышым ачы-
нып бер вакыйга сљйлђгђн
иде:

"Гомуми лекциядђн соћ,
тулай торакка кайтырга дип
автобус салонына кердем.
Шулвакыт дђрестђ кайбер
сђбђплђр аркасында була ал-
маган тљркемдђшем шалты-
ратып, университеттагы
яћалыкларны сораштыра
башлады: нинди яћалыклар,
сораулыклардан кайсыларын
алып аттылар џ.б. турында
сљйлђшеп барабыз.

- Алман телендђге сора-
уларныћ соћгы икесен - тер-
роризмга кагылышлыларын
алып аттылар, - дип яћалык-
ларны ќиткерергђ ашык-
тым...

Маршрут эчендђге сђер
карашларны азрак тойдым,
ђмма артык игътибар бирмђ-
дем. Рђхђтлђнеп татарча
сљйлђшњне дђвам итђбез.
Дустыма:

- Бомбалар ясамадыћ-
мы? - дип ђйтергђ дђ љлгерм-
ђдем (имтиханга ясала тор-
ган "бомба" турында сњз бара
иде), баягы сђер караш тагы
да кљчђйде, бер абзыйныћ
аягњрђ басып, нђрсђдер
эшлђргђ ќыенганын абайла-
гач, тиз генђ сљйлђшеп тђ бе-
термичђ, телефонымны
сњндереп, хђлне дљрес аћла-
мауларын ђйтергђ, барысын
да аћлатырга туры килде..."

Коръђн - миф?
Шђџђр њзђгендђге

"Кольцо" сђњдђ њзђгендђге
китап кибетенђ студентлар,
гомумђн, китап сљючелђр
бик телђп йљри. Ђлеге китап

кибетенђ бђйлђнешле бер ва-
кыйга истђ калган. Китаплар
"Чит ил ђдђбияты", "Меди-
цина", "Тарих" џ.б.
бњлеклђргђ киштђлђп
бњленгђн. "Дин" исеме ас-
тындагы бњлектђ правосла-
вие, будда дине китаплары
урнаштырылган. Янђшђ-
сендђ "Мифы" дигђн бњлек
бар џђм нђкъ менђ шушы
мифлар бњлегендђ Коръђн,
хђдислђр, ислам диненђ ка-
гылышлы китаплар... Башта-
рак, бђлки урнаштырылып
бетмђгђндер, дип уйлаган
идек, инде ничђ кергђндђ дђ
шул сђер књренешкђ тап бул-
гач, кибеттђге ќаваплы кон-
сультантны чакырып, Коръ-
ђннећ ни љчен мифлар бњле-
гендђ торуын сораштырдык.
Сорауга ничек тђ ќавап би-
рергђ белмђгђн яшь туташ:

- Ялгыш берђрсе куйган-
дыр, - дип тизрђк китњ ягын
карады. Тик ђлеге бњлектђ
бер генђ китап тњгел, ђ тулы
бер шкаф ислам диненђ ба-
гышланган иде. Иптђшем
белђн бер-беребезгђ карадык
та сњзсез калдык...

Шулай да кергђн саен
ђлеге сорауны бирђ башла-
дык, бигрђк гаќђп бит инде
- исламны миф итеп карау...
Ярты елдан артык мифлар
бњлегендђ торган Коръђн,
ниџаять, диннђр бњлегенђ
књчерелде. Консультантлар
безнећ сорауларыбызга
ќавап биреп туйдылар булса
кирђк. Ђ шулай да китап ки-
бетенђ еш йљрњчелђрнећ
књћелендђ Коръђн китабы,
бђлки, миф буларак сакла-
нып калгандыр да... Кемнећ-
дер игътибарсызлыгы арка-
сында (чыннан да игътибар-
сызлык булса!) мљселман-
нарга, ислам диненђ карата
ихтирамсызлык књрсђтњ бит
бу!

Дљресен генђ ђйткђндђ,
ќђмгыятебез ислам дине ту-
рында тирђн фикер йљртми.
Шуныћ нђтиќђсендђ, юктан
гаеп эзлђњ, кешелђрнећ ял-
гышларын дин белђн бђйлђп
карау башлана. Бер караган-
да, шундый чылбыр барлык-
ка килђ кебек: кешелђр ислам
турында белми џђм начар
уйларга мђќбњр була, ђ начар
уйлавы сђбђпле, динне
љйрђнергђ телђми. Димђк,
безгђ, хак юлны табучылар-
га, нинди юллар белђн булса
да ђйлђнђ-тирђдђгелђрнећ
ислам дине турындагы фи-
керлђрен камиллђштерњ бу-
енча эшлђргђ кирђк.

Алинђ БИКМУЛЛИНА

Кеше љчен авырту нђрсђ
соћ ул џђм аны безгђ ничек
аћларга? Гомумђн, ул нђрсђ
љчен кирђк? Барысы да гади
- авырту организмга нђр-
сђдер читтђн элђккђнне бел-
дерњче сигнал булып тора
џђм ул кешене њлемгђ ките-
рергђ мљмкин.

Ќђџђннђмгђ кеше њл-
гђннђн соћ элђгђ. Ђ аннан
соћ кая? Беркая да тњгел -
мђћге ялкынланып торучы
ќђџђннђм, анда кеше гомере
буе курыккан  џђм  котылгы-
сыз рђвештђ якынлашкан
нокта - њлем юк (ул инде ар-
тта).

Кеше бит,  туганнан
алып, туры юл белђн њлемгђ
таба бара. Гомере дђвамын-
да кеше нђрсђгђ дђ булса ом-
тылып яши џђм џђрвакытта
да њзенећ максатына иреш-
кђннђн соћ, ул яћасын сай-
лый. Ђгђр дђ кеше яшђвенећ
максатын югалтса, ул сула
џђм њлђ.

Ђ ќђџђннђмдђ нђрсђ
соћ? Иге-чиге булмаган
мђћгелек газапланулармы?
Ни љчен џђм нђрсђ љчен га-
запланулар? Сића берни бе-

Ќђџђннђм,
ќђннђт џђм ярату,

яки Ни љчен без ќђџђннђмнђн
куркырга тиеш?

Чыннан да, ни љчен кеше ќђџђннђмнђн кур-
кырга тиеш? Ђгђр дђ без тљрле китаплардан
ќђџђннђмне тасвирлауны укысак, анда тљп
фикер булып, гљнаџ кылучыны анда кљткђн
авыртулардан тљрле куркыныч газаплар ки-
черђчђге тора (љзеклђр китермим, белмђ-
гђннђр њзлђре кызыксынырлар).

лђн дђ янамаган чыдап бул-
маслык авыртудан газапла-
нумы? Бу авыртумыни?

Иптђшлђр, нђрсђ куркы-
тасыз соћ? Ќђџђннђм белђн
куркытучы кешелђрне тыћ-
лаганда мића кызык булып
тоела. Бу Аллаџыныћ мескен
бђндђлђре, ићдерелгђн тас-
вирлаулардан тыш,  ќђџђн-
нђм белђн ќђзалау турында
нђрсђ белђ ала соћ?

Џђм, гомумђн, нинди
метод бу? Газапларыннан ку-
рыкканга гына ышанырга-
мы? Оятсызлык џђм прими-
тивлык.

Курку гына ышану чы-
ганагы булырга мљмкинме?!
Ђлеге хислђрнећ ихласлы-
лыгы нинди? Ќђннђт белђн
дђ шулай ук. Тасвирлаулар
буенча, ризыклар ќитђрлек
( ќ и л ђ к - ќ и м е ш л ђ р ) ,
рђхђтлек, ђ ир-атлар љчен,
мђсђлђн, зур књзле хур кыз-
лары…

Иптђшлђр, зур књзле
хур кызлары џ.б.  ќир сылу-
лары белђн књћелне књрер
љчен, вакытны бу дљньяда
да књћелле њткђрергђ була.
Бу бњлђклђњ дип аталамы?

Бу очракта кеше эчке аћы
белђн бу дљньяда булмаса
да, "теге дљньяда" књћел
ачарга омтыла. Бигрђк тђ
анда елгалар да эчњчелђр
љчен шђрабтђн булса…

Кыскасы, кешенећ эгои-
стик уйлары ќђџђннђмгђ
тњгел, ђ ќђннђткђ элђгњ ом-
тылышы белђн булырга
тиеш.

Ђ ярату ничек соћ? Ал-
лаџы Тђгалђне, яхшылыкны,
чисталыкны, хаклыкны яра-
ту? Кеше югары  кљчнећ ри-
залыгына эгоизмы џђм
њзенећ ќаны курыкканы
љчен тњгел, ђ яратуы арка-
сында омтыла аламы?

Ни љчен Аллаџы Тђгал-
ђнећ боерыкларын Аныћ ка-
нуннары белђн тактта булу
џђм Аћа ярату телђге белђн
њтђргђ ярамый? Ђйлђнђ-тир-
ђдђге бар нђрсђне матур џђм
гармонияле рђвештђ тудыры-
луын књреп, ышанырга. (Сњз
ућаеннан, кеше њзенећ кул-
лары белђн  яхшырак џђм
камилрђк берни дђ барлыкка
китерњ мљмкинлеге булмаган
килеш бу гармонияне бозар-
га гына сђлђтле.) Бу дљньяны
барлыкка китергђн Югары
Кљч белђн сокланудан туган
ярату. Бу дљнья - Югары
кљчлђрнећ барлыгына ачык
дђлил…

Гаќђп нђрсђ бит бу.

Данис ГЂРЂЕВ
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Нђкъ шушы књрсђт-
кечлђр православие дине
вђкиллђрендђ тњбђндђгечђ
билгелђнђ: респондентлар-
ныћ ? азрагы тњбђн мораль
статуска, 39 проценты - ур-
тача, 31 проценты - югары
мораль статуска ия. Сораш-
тыру њткђн башка конфессия
вђкиллђрендђ тњбђн, уртача
џђм югары књрсђткечле мо-
раль статуслар чагыштырма-
сы якынча болайрак: 46%,
23% џђм 31%, ђ атеистлар
арасында - 32%, 43% џђм
25%. Илебез социологлары
якынча 13% россиялелђрнећ
дини ќыелышларга йљрњ-
лђрен хђбђр итђ.

Дини ќыелышлар сђяси
џђм яшьлђр оешмалары
вђкиллђренећ, шул исђптђн
тљрле фан-группалар очра-

шуларына караганда књпкђ
дђрђќђле џђм популяррак.

Њткђрелгђн тикшере-
нњлђр нђтиќђсендђ, социо-
логлар шулай ук Россия
ќђмгыятен берлђштерђ
алырлык идея ќитмђњне дђ
ачыклаган. Сораштырулар
књрсђткђнчђ, 42% респон-
дент кљчле югары держава
тљзњ максатында Россиядђге
халыкларны берлђштерњче
идеяне књпчелек халык яклап
чыгар дип уйлый. Ќђмгы-
ятьне социаль кыйммђтлђр
нигезендђ берлђштерњне як-
лаучы респондентларныћ
саны 2001 ел белђн чагыш-
тырганда 50 процентка арт-
кан, ђ 1995 ел белђн чагыш-
тырганда, икелђтђ арту
књзђтелђ (10 проценттан 21
процентка). Моннан тыш,

тикшеренњлђр бњген џђр би-
шенче россияленећ социали-
стик карашлы булуын да ин-
карь итми.

Хђзерге вакытта безнећ
илдђ дини тљркемнећ искит-
кеч њсеш санын књрсђткђн  20
миллионга якын мљселман
яши. Ђгђр дђ шушы њсеш
темплары дђвам итсђ, 2100
елга Россиядђ мљселманнар
саны икелђтђ артачак.

Америка Кушма Штат-
лары (США) Дђњлђт депар-
таментыныћ дљньядагы дин
иреге турындагы махсус док-
ладында исђ Россиядђ дин
ирегенећ кайбер очракларда
чиклђнње турында да ђйтелђ.

2010 елныћ икенче яр-

Югары ђхлак нормаларыннан чыкмаган
књпчелекне мљселманнар тђшкил итђ.
interfax.ru мђгълњмат агентлыгыныћ якынча
бер ел элек дљнья књргђн статистик
мђгълњматларына караганда, ислам динен
тотучылар арасында тњбђн мораль статус
исемлегенђ йљз респондентныћ бары тик ун-
ќидесе генђ элђккђн, ђ калган сиксђн љче урта
џђм югары мораль статусны њзара тигез
бњлешкђннђр.

тыеллыгында 198 илдђ дин
иреген  књзђтњче докладта
тњбђндђгелђр белдерелђ:
"Россия Федерациясенећ
Конституциясе илдђ дин ире-
ге турындагы кануннарны
тђэмин итђ. Лђкин, чынлык-
та,  урыннарда чиновниклар
аппараты бу иреклђрне чик-
ли. Моннан тыш, Америка-
ныћ Дђњлђт департаменты
Россиядђ дђњлђт диненећ
булмавын, ђ љстенлекле по-
зицияне рус православие
чиркђве алуын да ассызык-
лап уза.

Алла КОРУСУН.
islam.ru сайтыннан

алынды

Батырша восстаниесеннђн, Емельян Пугачёв
ќитђкчелегендђге крестьяннар сугышыннан курык-
кан патша хљкњмђте Идел-Урал буендагы халыклар-
га, шул исђптђн татарларга карата да кайбер таш-
ламалар ясарга мђќбњр була. Мђсђлђн, 1789 елда Уфа-
да бљтен Россия мљселманнарыныћ дини идарђсе -
Диния нђзарђте тљзелђ, мђдрђсђлђр ачарга рљхсђт
бирелђ. Татар халкына гыйлем-мђгърифђт белђн
шљгыльлђнњ љчен дђ берникадђр мљмкинлеклђр бар-
лыкка килђ. XVIII гасыр ахырында Кышкар, Мђћгђр,
Сатыш мђдрђсђлђре белђн беррђттђн Кече Сон авы-
лында да мђдрђсђ ачыла.

Халкыбызны аћ-белемле
итњдђ, милли культурабызны
њстерњдђ Кече Сон мђдрђсђсе
зур роль уйнады. Караћгы-
лык, хорафат, милли дошман-
лык џђм деспотизм хљкем
сљргђн заманда яктылыкка,
мђгърифђткђ чакырып янган
якты маяк булды ул.

Татар галиме Ризаэддин
Фђхреддин њзенећ "Асар"
исемле хезмђтендђ Кече Сон
мђдрђсђсенећ мљдђррислђ-
рен санап китђ. Фђхреддин
бине Мљхђммђтсадыйк бине
Габдерђфыйк ђс-Суни 1803
елда туа. Ул Кече Сонда
имамлык џђм мљдђррислек
итђ, 1868 елда 65 яшендђ ва-
фат була. Фђхреддин урыны-
на имам џђм мљдђррис булып
улы Юныс кала. Ул
мђдрђсђдђ шђкертлђр укы-
тып 1900 елныћ 25 маенда,
58 яшендђ дљньядан китђ.
Юныс урынына улы Госа-
метдин имамлык џђм
мљдђрислек итђ. Ул 1870
елныћ 20 гыйнварында туа
џђм 1920 елда вафат була. Го-

саметдин хђзрђтнећ Мђњлђ-
хан џђм Габдрахман исемле
уллары кала.

Мђдрђсђнећ соћгы мљ-
дђррисе - Мђњлђ-ђсђн. Ул
1984 елда Алма-Атада њлђ.
Ђтисе њлгђндђ Габдрахман
яшь була. Ул берникадђр ва-
кыт Мамадышта белем ала,
остазлык итњ белђн шљгыль-
лђнђ. 1980 елда Ташкенттан
кайтып авыл картларыннан
китаплар алып китђ.

1917 елгы Октябрь рево-
люциясеннђн соћ Госамет-
дин хђзрђт гаилђсен гомер
иткђн йортыннан куып чыга-
ралар. Мђдрђсђ белђн янђшђ
урнашкан бу мђџабђт йортта
колхоз идарђсе, авыл Советы
џђм почта урнаша. Бу йорт
соћгы елларда гына сњтелде.

Аксакалларныћ ђйтњенђ
караганда Фђхретдин хђзрђт
тумышы белђн Саурыш тир-
ђсендђге авылларныћ бер-
сеннђн була.

Ранил ТАЛИПОВ.
Мамадыш районы

(Ахыры килђсе санда.)

Авыл имамнары чит илгђ йљрми...
(Ахыры.
Башы 2 нче биттђ.)

Безнећ районда кырык
мђчет бар. Балтачта џђр
айныћ беренче пђнќешђмбе-
сендђ имамнар ќыелышы
уздырыла. Бу - узган гасыр-
ныћ туксанынчы елларын-
нан бирле шулай. Сиксђнлђп
кеше ќыела. Имамнар, абы-
стайлар, мђктђптђн мљгал-
лимђлђр, телђге булган ке-
шелђр... Ќыелабыз џђм ни-
чек эшлђргђ кирђк икђнлеген
кићђшлђшђбез. Тљрле авыл-
да тљрлечђ китмђсен, бердђ-
млек булсын. Шућа књрђ
кемнђрдер читтђн килђ икђн
(мисал љчен, мин бђрђћге
ќыярга килгђн шђфигыйлар-
ны књздђ тотам), тђнкыйть
итмибез. Ђмма њзебезне-
келђр башка юлдан китмђ-
сен, дип эшлибез. Берсе
шђфигый яки мђлики, икен-

чесе хђнбђли булса, тђртип
бетђ. Њз йљзебезне югалта
башлыйбыз, килђчђктђ сугы-
шып бетњебез бар.

Мђчеттђ акча юк икђн,
имамда була ул...

- Бер хђзрђттђн: "Хђлећ
ничек соћ?" - дигђч: "Ђйбђт
ђле, бу арада бер-ике бай
кеше њлде", - дип ќавап
биргђн, ди. Авыл мђчетенећ
бљтен кереме - табыннардан.
Бездђ тђртип шундый:
Коръђн укыгач, сђдака
љлђшђлђр бит инде, йорт ху-
ќасы сђдака љлђшђ дђ, аћар
дога кылабыз. Тагын кемнећ
сђдакасы бар - тастымал ќђеп
куябыз, я љстђлгђ тђлинкђ
утыртабыз, шућа салалар.
Теге йорт хуќасы биргђнне дђ
бљтен кеше уртага куя.

Кайберђњлђр акча юк-
лыктан зарлана. Мђчеттђ
акча юк икђн, имамда була

ул. Казанда да кайбер
мђчетлђрдђ кайнар су юк.
Хђзрђтлђре: "Тђџарђт алган
љчен акча тњлђгез", - дип
кычкыра, ђ њзлђре чит илгђ
барып ял итђ. Шућа  акчасы
бар, ђ мђчеттђ ќылы суы юк.
Безнећ авыл имамнарыныћ
чит илгђ йљргђне юк, алай да
мђчетлђребездђ су бар, Алла-
га шљкер. Су љчен акча сора-

мыйбыз. Ђлбђттђ, барысы да
ал да гљл генђ булып бетми,
егерме ел эчендђ тљрле ва-
кытлар булды, гайбђтенђ дђ
кергђлђделђр. Авыл ќирендђ
имамнарныћ кљнкњреше рен-
тгентта торганны хђтерлђтђ.
Халыкны яратырга кирђк,
алар да сине яратыр.

INTERTAT.RU

Р.S. 24 сентябрьдђ Ќђлил Фазлыевныћ олуг юби-
лее. Сезне ТР мљселманнары Диния нђзарђте исеменнђн
55 яшьлек юбилеегыз белђн тђбрик итђбез! Республика-
бызда ислам динен њстерњгђ керткђн љлешегез, дин юлын-
да фидакарьлђрчђ армый-талмый хезмђт књрсђтњегез
љчен рђхмђтебезне ќиткерђбез. Килђчђктђ дђ халык књће-
ленђ татулык, иминлек, изгелек орлыклары сећдереп
озак яшђргђ, ялгыш юлдан киткђн кардђшлђребезгђ хак
юлны табарга ярдђм итђргђ язсын. Эшлђгђн эшлђрегезгђ
Хак Сљбханђџњ вђ Тђгалђ Њз рђхмђтлђрен белдерер, Инша
Аллаџ. Ходай Сезнећ њзегезгђ, гаилђгезгђ, якыннарыгыз-
га да књћел тынычлыгы, тђн сђламђтлеге, бђхет-шатлык,
тђњфыйк-џидаять, озын гомерлђр насыйп ђйлђсен!

Килђчђктђ дђ динебезне ныгыту љстендђ эшлђргђ на-
сыйп булса иде.

Мђгълњматлар muslem.ru сайтыннан алынды

12 октябрьдђ, татарныћ књре-
некле дин ђџеле, галим Габделхак
хђзрђт Саматовныћ туган кљне
ућаеннан, II Саматов укулары оеш-
тырылачак. Ђлеге форумда хђнђфи
мђзџђбе љйрђтњлђре, ислам тарихы,
татарлардагы мљселман мђдђния-
тенећ этник џђм тљбђк њзенчђлек-
лђре, Габделхак хђзрђт Саматов-
ныћ дини љйрђтмђлђре џђм књпкыр-

лы эшчђнлегенђ кагылышлы мђсьђлђлђр каралачак.
I Саматов укулары 2010 елда, ягъни татар халкыныћ

књренекле дин ђџеле, Татарстанныћ беренче казые Габдел-
хак хђзрђтнећ тууына 80 тулу ућае белђн уздырылган иде.
Бњгенге кљндђге имамнарныћ џђм дин ђџеллђренећ бер љлеше
- нђкъ менђ Габделхак хђзрђтнећ шђкертлђре.

Ђлеге форум кысаларында Г.Саматов исемендђге "Рухи
мирас" премиясен тапшыру да књздђ тотыла. Бђйгедђ катна-
шырга телђгђн дини џђм иќтимагый мљселман оешмалары
гаризаларны info@dumrt.ru адресына ќибђрђ алалар. Пре-
миялђр ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ комиссия ђгъза-
лары тарафыннан билгелђнђчђк.

Алхђбђр:
II Саматов укулары


