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Илфат ФЂЙЗРАХМАНОВ:

"Аулак урында гына хайван
суярга рљхсђт итђр идем"

Хатыйп МИЋНЕГУЛОВ:
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Мљселманнар сан буенча
дљньяда икенче урында тора.
Билгеле булганча, бу сан 1,5
миллиард тирђсе, дип тђ бил-
гелђп њтелђ. Ислам ђџеллђре
дљньяныћ 130 илендђ яши. Кы-
рыкка якын илдђ мљселманнар
књпчелек булып тора, алар
мђдђни, сђяси, икътисади про-
цессларга зур йогынты ясый.
Хђзерге вакытта ислам дљньясы-
ныћ гаять зур рухи потенциалы
џђм кљч-куђте књзђтелђ. Бњтђн
диннђрдђн аермалы буларак, ис-
лам дине њзенчђлекле џђм кат-
лаулы яћарыш процессы кичерђ,
мљселманнарныћ саны зур тем-
плар белђн арта бара. Мљмкин-
леклђр дђ ќитђрлек, лђкин без
аларныћ барысын да куллана-
бызмы икђн соћ? Уртача гади
кеше, гомеренећ тиешле потен-
циалыныћ 10 проценттан да аз-
рак љлешен њти, дип фаразлый
белгечлђр. Мисал љчен, ХХ га-
сырныћ атаклы галиме Альберт

Эйнштейн булган потенциалы-
ныћ унбиш процентын гына
файдаланган. Баш мие эшчђнле-
ген тикшерњче галимнђр, гади
кеше њз мљмкинлеклђренећ ике
процентын гына куллана, дигђн
нђтиќђгђ килгђн. Ђлеге
књрсђткечлђрне арттыру љчен без
нђрсђлђр эшлибез соћ? Кызга-
ныч, њз љстебездђ эшлђњгђ зур
тырышлык куймыйбыз. Ислам
дине буенча яши башлау белђн,
еш кына пассив тормышка
књчђбез. Шђригать кушканнарны
њтибез, Аллаџы Тђгалђнећ ярлы-
кавын џђм изге телђклђребезнећ
чынга ашуын сорыйбыз џђм еш
кына: "Ни язылган булса, шул
булыр", дип, тормышныћ њз
кљенђ генђ баруын карап тора
башлыйбыз. Уйлап карасаћ, тор-
мыш бара, дљнья кайный, ђ без -
књзђтњчелђр сыйфатында. Ал-
лаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ адђм
балаларын ќир йљзенђ тормыш
барышын књзђтњче буларак кына

яралтканмыни соћ?
Ислам динендђ булган кеше

шђригать кануннарын њтђњ белђн
генђ чиклђнергђ тиеш тњгел, ђ
бђлки,  булган белемнђрен тор-
мышныћ файдалы џђм тиешле
урыннарында кулланып, ќђмгы-
ять њсешенђ йогынты ясап, дин-
не тормыш кануны, тормыш ка-
гыйдђсе итеп алып, њзе љчен генђ
тњгел, тирђ-юньдђгелђргђ дђ фай-
да китерњ љстендђ бил бљгђргђ ти-
ештер. Кызганыч ки, бњгенге
кљндђ мљселманнар бу ђйберне
еш кына ислђреннђн чыгара.
Лђкин, љммђтебездђ дини џђм
дљньяви тормышка бњленњ бу-
лырга тиеш тњгел, ислам дине -
яшђешнећ барлык љлкђлђрен дђ
њз эченђ алган хђлдђ, мљселман
кешесен ике дљнья љчен дђ ка-
миллеккђ ирешњен тђэмин итњче
дин ул.

Кайберђњлђр, дингђ килњгђ
њк, еш кына фани дљньяны кире
кага башлаган була, бер чиктђн

икенче чиккђ сикерђ башлый. Га-
ќђеп бит: шуннан соћ без мљсел-
ман иллђренећ артта калу
сђбђплђрен эзли башлыйбыз.
Шућа књрђ дђ мљселман љммђте
њсеше, алгарышы љчен нинди
игелекле гамђллђр кылдым, нин-
ди файдалы гыйлемнђр алдым,
њзем генђ тњгел, диннећ камиллђ-
шњенђ нинди љлеш керттем, дип
уйларга кирђк. Ђлбђттђ, бљтен ке-
шегђ дђ зур потенциал би-
релмђгђн. Шул ук вакытта, књбе-
без гади генђ тоелган сђлђтлђргђ
дђ ия бит. Лђкин без шул булган
талантыбызны њстерњ љстендђ
эшлибезме соћ?.. Џђрхђлдђ,
џђрберебез њз мљмкинлеклђрен
бер генђ процентка булса да фай-
далы якка борып ќибђрђ алса, бу
љммђтебез љчен 1500000000 про-
центка файдалы њсеш булачак...

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

ТУКАЙ
5 ноябрь кљнне Иректаћ авы-

лында мђчет ачу тантанасы булып
њтте. Бђйрђмгђ бик књп кунаклар
килгђн иде.

Мђчет шушы авылныћ
эшмђкђр егетлђре, авыл халкы та-
рафыннан тљзелгђн. Татарстан кар-
тасында 83 ел элек барлыкка
килгђн авыл тарихында бу ђле бе-
ренче мђчет. Шулай итеп, Иректаћ
авылы халкы Корбан бђйрђменђ
зур бњлђк алды.

КАЗАН
6 ноябрь кљнне Казандагы 46

мђчеттђ илле мећнђн артык кеше
бђйрђм намазы укыды. Кљн салкын,
ќилле булуга да карамастан,
мђчетлђргђ сыймаган књп кенђ кеше
бђйрђм вђгазен урамда тыћлады.

Казан шђџђре Башкарма коми-
тетыныћ Теллђрне њстерњ џђм иќти-
магый берлђшмђлђр белђн
элемтђлђр бњлеге башлыгы Ирек
Арсланов хђбђр итњенчђ, башкала-
бызда яшђњчелђр мђчетлђр аша бар-
лыгы биш мећ чамасы сарык џђм
йљзлђп сыерга заказ биреп, корбан
чалган. Шуныћ кадђр њк мал-туар-
ны эшмђкђрлђр мђчет яннарына
алып килеп саткан.

ЂЛМЂТ
Ђлмђт районындагы "Ќђмигъ"

газетасыныћ яћа саны дљнья књрде.
Ђлеге басманы гамђлгђ куючылар -
Ђлмђт шђџђре џђм Ђлмђт районы
мљхтђсибђте. "Ќђмигъ"ныћ ђлеге
саны Корбан гаетенђ багышланган,
шућа да беренче биттђ Татарстан
Президенты Рљстђм Мићнеханов,
республикабыз мљфтие Илдус хђзрђт
Фђиз, Ђлмђт муниципаль районы
башлыгы Ришат Ђбњбакиров џђм
Ђлмђт имам-мљхтђсибе Рафикъ
хђзрђт Мићнђхмђтовныћ бђйрђм кот-
лаулары бирелгђн. Газетаныћ баш
мљхђррире - Р.Мићнђхмђтов.

БЉГЕЛМЂ
6 ноябрьдђ Бљгелмђ Ќђмигъ

мђчетендђге гает намазына тугыз
йљзлђп кеше килгђн. Мђчет янында
йљз сарык чалынган.

- Бђйрђмнђн соћ мђчет ишегал-
дында тљшке аш оештырылды. Би-
регђ килњчелђр тђм-томнар авыз итњ
бђхетенђ иреште, - дип хђбђр итте
Бљгелмђ мљхтђсибђтенећ дђгъват
џђм мђгълњмат бњлеге ќитђкчесе
Хђбир хђзрђт Ханов.

АЗНАКАЙ
- Мљхтђсибђт књлђмендђге мох-

таќларныћ џђрберсенђ - барысы
йљздђн артык кешегђ - 1-1,5 кило-
граммлап ит тараттык. Фђкыйрьлђр-
не ќыеп, 150 кешегђ љстђл ђзерлђдек.
Азнакайга спонсорлар ике мљгезле
эре терлек биргђн иде. Мљхтђсибђт
каршында дњрт мећ сумнан сарык
сату оештырдык. Ике йљзлђп сарык
чалынды. Корбанлыкларныћ барысы
да њзебезнећ районныкы иде. Мал-
ларны чалу љчен мђчет ишегалдын-
да махсус урын булдырган идек, - дип
белдерде Азнакай шђџђре џђм Азна-
кай районы имам-мљхтђсибе Ђмирќ-
ан хђзрђт Якупов.

Шунысын да искђртик: Азна-
кай шђџђрендђ дини укулар да тулы
кљченђ дђвам итђ. Авылларга
килгђндђ исђ, Уразай, Урсай, Тымы-
тык, Мђнђвез, Балтач, Туйкђ авыл-
лары мђчетендђ дђреслђр њтђ. "Кич-
ке сђгать биштђн кичке сђгать си-
гезгђ кадђр укытабыз, дђреслђр ат-
насына љч кљн уза", - диде Ђмирќан
хђзрђт.
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Корбан бђйрђмен
ничек

уздырдыгыз?
ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ

"Зђкят" хђйрия фондыннан Альбина САБИ-
РОВА:

- Алабуга
шђhђренећ ит
комбинатында
унике сыер ча-
лынды. Кор-
бан ите дини
уку йортларына бирелде, мохтаќларга љлђшенде.

10 ноябрь кљнне Казан педагогика кљллия-
тендђ студентлар hђм мљгаллимнђр катнашында йљз
кешелек зур корбан ашы уздырылды. Мђќлес бары-
шында "Зђкят" хђйрия фонды ќитђкчесе Рљстђм
хђзрђт Ясђвиев яшьлђргђ вђгазь-нђсихђт сљйлђде, изге
телђклђрен ќиткерде.

Шулай ук, 11 ноябрьдђ "Зђкят" хђйрия фон-
ды Ислам динен кабул итњнећ 1000 еллыгы исеменд-
ђге мђдрђсђ белђн берлектђ мђќлес уздырырга ният-
ли. Ђлеге корбан ашына мђдрђсђдђ укучы шђкертлђр,
мљгаллимнђр, љлкђн яшьтђге хђзрђтлђр, књрмђњче ин-
валидлар чакырылган. Чараны уздыруда зур ярдђм
иткђне љчен ЌЧЌ - "Ак-барс" кошчылык комплек-
сына "Зђкят" фонды зур рђхмђтен белдерђ.

Бу чаралар, hичшиксез, Корбан бђйрђме тра-
дициялђрен саклап калуда hђм яшьлђребезгђ рухи
тђрбия бирњдђ зур љлеш кертер.

Мансур МОРТАЗИН,
"Шђџри Казан" газетасы-
ныћ баш мљхђррире:

- 6 нчы ноябрь кљнне
иртђн иртњк мђчеткђ бардым.
Мин њзебезнећ љй янындагы
"Казан нуры" мђчетенђ йљрим.
Гает укып кайткач, гаилђм
белђн утырып чђй эчтек. Якш-
ђмбе кљнне корбан чалу
мљмкинлегебез булмады, ђлеге
гамђлне 7 нче ноябрьдђ баш-

кардык. Моннан соћ ел саен корбан чалырга ниятлђп
торам.

Нияз САБИРЌАНОВ сорашты

- Кызганыч, быел корбан
чалырга љлгерђ алмадым. Моса-
фир булдым, дип акланасым
килми: ђлеге дини йоланы њти
алмыйча калуымныћ тљп
сђбђбе - корбанлык турында ал-
дан  сљйлђшеп куярга ќитеш-
мђвемдђ.

Мин, гадђттђ, корбан чалуны
авылда њти идем. Быел, кљне
ќитђрђк кенђ авылдашларыма
шалтыратып карадым, юк, нихђл
итђсећ, сарык табылмады. Казан
мђчетлђрендђ дђ корбанлык турында алдан ки-
лешеп куярга кирђк икђн. Шђџђрдђн тапкан
булсам да, аны кеше тулы машинада авылга
алып кайтып йљрњлђре, аннан соћ суючысын
табуы - шулай ук ќићел эш тњгел. Хђер, без
акланырга оста. Гафу њтенђм, быел уйлама-
дым. Ђ узган ел корбан гаете вакытында боль-
ницада идем. Шунысын да уйлап куйдым ђле:
узган елны мића Корбан бђйрђме алдыннан
операция ясаганнар иде, шул чакта да корбан
чалырга ќитешкђн идем...

Шунысы гаќђп: узган елны корбан итен
кая куярга белмичђ аптырап беткђн идек,
быел без чалмагангамы, књчтђнђч итеп кор-
бан ите китерњчелђр дђ аз булды. Мљгаен,
ђнием исђн-сау булганда аћа дип китергђнн-
ђрдер инде. Љстђвенђ, корбан итенђ аерым
игътибар булырга тиеш дип саныйм: аны
телђсђ кая таушалдырып йљртергђ ярамый.
Без гаилђбез белђн моћа ќаваплы карыйбыз:
суыткычта аны аерым урынга куябыз, бњтђн
итлђр белђн (калганнары да хђлђл булса да)
бутамаска тырышабыз. Ђ болай мин џђрда-
им "Казан нуры" мђчетенђ йљрим. (Тик, тљзе-
леш сђбђпле, мђчет ђйлђнђ-тирђсендђ казу
эшлђре алып барылганлыктан, машина белђн
килњчелђргђ бераз кыенлыклар туды.)

Казанда быел телђсђ кайда
корбан чалырга рљхсђт булмады.
Ђлбђттђ, бу шулай булырга тиеш,
тђртип кирђк. Санитария талђбе
њтђлњ-њтђлмђњ бер читтђ торсын...
Ђмма, шђхсђн њзем, яше-каршы,
балалар каршында, кеше књзе ал-
дында хайван сую процессы ба-
руны бљтенлђй аћламыйм. Ђ бит
бу европалыларда алай тњгел.
Ђби-бабаларыбыз да елныћ бу ва-
кытында каз љмђлђре уздырган.
Ќир тућдыргач, эре терлек суй-

ган. Ђ бит алар мондый эшне аулак урында,
кеше књрми торган ќирдђ башкарган. Мал-
туарныћ каны, биологик калдыклары туфрак
белђн књмеп куелган. Безнећ ђле књп нђрсђгђ
љйрђнђсебез бар. Мисал љчен, Тљркиядђ
телђсђ кем корбан чала алмый, бу эшне баш-
карырга алынам дигђн кеше анда махсус кур-
сларда укып, имтихан тапшырып, сертифи-
кат алырга тиеш. Ђ бездђ мал суючыларныћ
хђтта медкнижкалары да юк, џђрхђлдђ, аны
талђп итђргђ кирђк, дигђн сњзнећ булганы да
юк. Югыйсђ, бњгенге кљндђ медкнижкасыз
кибеткђ азык-тљлек ташучы булып та урна-
шып булмый, ђ корбан чалучы булып йљреп
була. Мђчетлђргђ корбан чалучылар тупла-
ганда шунысына да игътибар итсђлђр иде.
Минем "санитария талђбе" дигђн тљшен-
чђне катлауландырасым килми, ђмма
шулай да бер сарык чалган љчен биш йљз
сумга кадђр акча сорыйлар икђн, бары-
сы да наят булырга тиеш. Акча тњлисе
килмђгђн кеше авылына алып кайтып
чалсын! Њз књзе белђн књреп килсен:
анда да бит телђсђ кайда чалмыйлар.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Рђфыйк МЉХЂММЂТШИН:
"Мљселманнарныћ

фиркалђре дђ,
фракциялђре дђ юк"

Социологик сораштыру:
татар яшьлђренећ 90

проценты дингђ ышана

Социологик сораштыру:
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татар яшьлђренећ 90
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Социологик сораштыру:
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Социологик сораштыру:
татар яшьлђренећ 90
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Корбан-марафон:
Казан – Яћа

Кырлай – Казан
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4 декабрьдђ илебездђ РФ
Дђњлђт Думасына сайлаулар
узачак. Белгђнебезчђ, ђлеге сай-
лауларда барлыгы ќиде партия
катнашачак: "Единая Россия",
"ЛДПР", "КПРФ", "Справед-
ливая Россия", "Патриоты
России", "Яблоко", "Правое
дело", дип яза Татарстан Рес-
публикасыныћ intertat.ru элект-
рон газетасы.

Россия - књпмиллђтле џђм
књпдинле ил. Мљселманнар,
тљрле статистика чыганаклары
китергђн мђгълњматларга кара-
ганда, илебез халкыныћ 10-15
процентын тђшкил итђ, бу исђ 20
миллионлап кеше, дигђн сњз.
Димђк, сайлауларда катнашу-
чыларныћ шактый љлеше
мљселманнар. Ђ инде аларныћ
дини карашлары ђлеге сайлау-
лар љчен мљџимме? Мљселман-
нар шушы ќиде партиянећ кай-
сысы љчен тавыш бирер?

Ђлеге сорауларга ќавап табу,
шул ук вакытта, сђясђттђ дини ка-
рашныћ урыны џђм мљселманнар-
ныћ тљрле партиялђргђ
мљнђсђбђтен ачыклау ниятеннђн
Россия ислам университеты ректо-
ры, сђясђт фђннђре докторы, про-
фессор Рђфыйк Мљхђммђтшин
белђн ђћгђмђ кордык.

- Рђфыйк ђфђнде, Россиядђ
мљселманнарныћ сайлауларга

дљрес тђ.
- Ђ кайсы фиркалђр мљсел-

маннарныћ тавышларына
књбрђк љмет итђ ала, дип саный-
сыз?

- Мљселманнарда гына тњгел,
башка дингђ инанучылар арасын-
да да тавышлар тљрле юнђлештђ
бњленђчђк, дип ђйтергђ мљмкин.
Гадђттђн тыш хђл кебек књренсђ
дђ, коммунистлар љчен љлкђн яшь-
тђге мљселманнар арасында тавыш
бирњчелђр шактый булыр, дип уй-
лыйм. Чљнки хђзер инде коммуни-

стлар дигђн сњз - ул большевизм
тњгел. Программаларына карасак,
алар Европаныћ социаль демок-
ратларына якын. "Коммунистлар -
атеистлар, шућа књрђ аларга
мљселманнар тавыш бирергђ тиеш
микђн?", - дигђн мђсьђлђне књтђрњ
хђзер бик њк дљрес булмас иде.

- Дљньяви дђњлђттђ њз фирка-
лђре дђ булмаган тљрле дин тоту-
чыларныћ, шул исђптђн мљсел-
маннарныћ дини ихтыяќларын
кем кайгыртырга тиеш соћ?

- Ихтыяќларны канђгатьлђн-
дерњ ул - бњгенге кљндђ илдђ кон-
фессиональ сђясђт булдыру, дигђн
сњз. Конфессиональ сђясђт - бљтен
диннђргђ дђ тигез карау. Ђлбђттђ,
Россиядђ тигез караш бармы
дигђндђ, аны тђгаен генђ ђйтњ
ќићел тњгел. Ђ менђ Татарстанны
аерып караганда, бездђ андый
сђясђт алып барыла, дип ђйтђ ала-
быз. Мђсђлђн, Мђскђњне алыйк.
Бњген анда љч мђчет эшли, ике
миллионнан артык мљселман яши.
Корбан бђйрђмендђ 70 мећнђн
алып 100 мећгђ кадђр кеше урам-
га ќыела. Корбан чалу љчен урын
кирђк. Шул ук вакытта православ
чиркђве "Адым саен чиркђњ" про-
граммасын тормышка ашырырга
ќыена, ике йљзлђп чиркђњ салабыз,
дилђр. Хђзер анда тугыз йљзлђп
храм бар. Чагыштыру љчен Евро-
паны алыйк. Лондонда ике милли-
онлап мљселман яши, бљтен Анг-

Рђфыйк МЉХЂММЂТШИН:

"Мљселманнарныћ фиркалђре дђ,
фракциялђре дђ юк"

1-3 ноябрь кљннђрендђ Ка-
зан университетында "Муль-
тимђдђни дљньяда ислам
дине" дип исемлђнгђн форум
эшлђде. Форумны КФУныћ
Кљнчыгышны љйрђнњ џђм ха-
лыкара мљнђсђбђтлђр инсти-
туты Мђскђњ шђџђрендђге
"Мђрќани" фонды белђн
берлектђ уздырды.

Мондый тљр чара Татарстан баш-
каласында беренче тапкыр њтњгђ кара-
мастан, ул њзенђ бик зур аудитория
ќђлеп итте. Биредђ Россия
тљбђклђреннђн генђ тњгел, хђтта
Њзбђкстан, Казакъстан, Тљркия, Грузия,
Иран, Малайзия, Пакьстан, Босния џђм
Герцеговинадан ике йљзлђп алдынгы
белгеч ќыелды. Форумны уздыру љчен
Казан шђџђрен сайлау да юкка тњгел,
чљнки Казан университеты мљселман
халыклары књплђп яшђгђн Кљнчыгыш-
ны љйрђнњ њзђге булып тора.

Форумга ќыелган кунакларны
сђламлђп, Казан (Идел буе) федераль
университетыныћ Кљнчыгышны
љйрђнњ џђм халыкара мљнђсђбђтлђр ин-
ституты директоры Линар Латыйпов:
"Республикабызда ислам динен
љйрђнњнећ нигезе ныклы. Форум кыса-
ларында исламны љйрђнњчелђр "тњгђрђк
љстђл"лђр, секцион утырышлар вакы-
тында тљрле актуаль проблемалар џђм
сорауларны књтђрђ алачак", - диде.

Татарстанныћ Дђњлђт Советы уз-
ган гасырныћ 90 нчы еллары башында
беренчелђрдђн булып дини оешмалар
џђм сњз ирегенђ бђйле закон кабул итте.
"Без бик књп дини оешмалар белђн хез-
мђттђшлек итђбез, бергђ тљрле чаралар
њткђрђбез. Казанда мондый чаралар уз-
дырылу безнећ тђќрибђнећ
дљньякњлђм кызыклы булуы турында
сљйли. Ќљмџњриятебез тљрле конфес-
сия вђкиллђренећ дус џђм бердђм яшђ-
ве белђн башкаларга њрнђк булып
тора", - диде ТР Дђњлђт Советыныћ
Мђдђният, фђн, мђгариф џђм милли
мђсьђлђлђр комитеты рђисе Разил
Вђлиев.

ТР Президенты ярдђмчесе Тимур
Акулов њз чыгышында ислам диненђ
мљнђсђбђтнећ бљтен ќирдђ бер
дђрђќђдђ булмавын, кайдадыр диннећ
террорчылык белђн тђћгђллђшњенђ ба-
сым ясады, џђм: "Мондый форумнар
ярдђмендђ бњгенге кљн проблемаларын
билгелђп, аларны чишњ юлларын
књрсђтсђк иде", - дип белдерде.

Пленар утырышны Россия
Фђннђр академиясенећ Кљнчыгыш
кулъязмалар институты директорыныћ
фђн буенча урынбасары Станислав
Прозоров ачып ќибђрде. Аныћ "Ислам
динен фђнни љйрђнњ: проблемалар џђм
перспективалар" дип исемлђнгђн док-
лады катнашучыларда зур кызыксыну
уятты. Шулай ук Гуманитар џђм куль-
турологик тикшеренњлђр институты
профессоры Сђидђ Ќавада Мири
(Иран Республикасыныћ Тђџран
шђџђре), Халыкара ислам университе-
ты хезмђткђре Эльмира Ђхмђтова (Ма-
лайзиянећ Куала-Лумпур шђџђре), Рос-
сия хокук академиясенећ Казан фили-
алы профессоры Айдар Хђбетдинов
чыгышлары да игътибарны ќђлеп итте.

1-2 ноябрь кљнне "Россиядђ ислам
динен љйрђнњнећ актуаль мђсь-
ђлђлђре", "Суфичылык теориясе џђм
практикасы", "Мљселман булмаган
иллђрдђ мљселман кабилђлђре",
"Мљселман дљньясы сђнгате" кебек те-
маларга секцион утырышлар џђм
"тњгђрђк љстђл"лђр эшлђде, - дип яза
"Darelfљnњn" газетасы.

Динара ЂХМЂТОВА

Дљнья кићлегендђ – динДљнья кићлегендђ – динДљнья кићлегендђ – динДљнья кићлегендђ – динДљнья кићлегендђ – дин

йогынтысы нинди?
- Россия Конституциясе буен-

ча, партиялђр дини џђм милли ка-
рашларга корылырга тиеш тњгел.
Шућа књрђ дђ, бњгенге кљндђ сай-
лауларда конфессиональ юнђлеш-
не билгелђњ шактый авыр. Мљсел-
маннарныћ фиркалђре дђ, Дђњлђт
Думасында њз фракциялђре дђ юк.
Шунлыктан, сайлаулар барышын-
да мљселманнарныћ позициясе
нинди, дигђн сорауга ќавап бирњ
кыен. Ђлбђттђ, џђрбер фирка
мљселманнар белђн њзенчђ эшли.
Ђ менђ "ЛДПР"ны алсак, аларны
исђ мљселманнар тавышын ќыю
кызыксындырмый. Ул "Россия -
руслар љчен" дигђн лозунг белђн
рус миллђтчелђре џђм башка шушы
юнђлештђге кљчлђр аша њзенећ 10-
15 процент тавышын ќыя алыр.
Бњгенге кљндђ бу партия, рус мил-
лђтчелеге кљчђю сђбђпле, "Россия
- руслар љчен" дигђн лозунг чыгар-
ды, элек ул юк иде.

- Димђк, фиркалђр сђясђте
рухи хислђрдђн башка гына ко-
рыла, дип ђйтњ барыбер чынбар-
лыкка туры килеп бетми?

- Менђ  бу  сайлауларныћ ,
бђлки, њзенчђлеге дђ шулдыр -
милли  џђм  дини  чагылышлар
књренђ башлады. Ђ башка парти-
ялђргђ килгђндђ, алар, Россия
дљньяви дђњлђт булгач, толерант
булырга тиеш, дип, дини-милли
факторларны књпертми џђм бу

лиягђ дњрт йљзлђп мђчет бар. Па-
рижда мђчетлђр саны ђллђ кайчан
инде йљздђн артып китте. Мђскђњ
- мљселманнарныћ проблемаларын
кљзге кебек чагылдыра.
Тљбђклђрдђ дђ бар ул проблема,
мисал љчен, аларныћ да кайберлђ-
рендђ мљселманнарга мђчет са-
лырга ќир бирмилђр. "Бердђм Рос-
сия" кебек књп тавыш ќыярга ом-
тылган фиркалђргђ дин вђкиллђ-
рен борчыган хђллђргђ књбрђк игъ-
тибар итњ кирђк булачак. Бу -
мђќбњри эш, чљнки мљселманнар
Россиядђ артканнан арта бара.
Статистика буенча, XXI гасырныћ
50 нче елларына алар 25-30 про-
центка артыр, дип фаразлана.
Бњгеннђн њк инде дини проблема-
ларны инкарь итњ мљмкин тњгел.

- Ничек уйлыйсыз,
килђчђктђ, ђйтик, Татарстаннан
берђр дин ђџеле депутат булып
сайланырмы?

- Бњгенге кљндђ РФ Дђњлђт
Думасында мљселман фракциялђ-
ре юк. Шућа књрђ дђ дин ђџеле ту-
рыдан-туры депутат була алмый.
Мљселман фракциясе булмаса да,
Думада мљселман зыялылары
эшлђргђ тиеш. Мљселманнарныћ
мђнфђгатьлђрен эчтђн аћлап, алар-
ныћ проблемаларыныћ чишњ юл-
ларын књрсђтњче шђхеслђр,
ђлбђттђ, кирђк.

Айзирђк ГЂРЂЕВА

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Авылда кеше бер-берсен яхшы
белгђч, бу эшне дђ пљхтђ, чиста,
оста, ќиренђ ќиткереп башкарган
кешегђ ђйтергђ тырышалар.

Гомумђн алганда, ислам дине
ђдђбе буенча, телђсђ кайда мал ча-
лырга ярамый (аеруча, бу эшне агым
су, кое-чишмђ, зират яннарында
њтђњдђн сак булырга кирђк). Мин,
мђсђлђн, њзем мал чалганны карап
тормаска тырышам, хайванны бик
тђ жђллим. Кайчагында телевизор
экраннарыннан, газета битлђреннђн
мал-туар каны коелу мизгелен
књрсђтђлђр икђн, моћа, ђлбђттђ, без
- журналистлар гына гаепле. Бигрђк
тђ моннан карагруџ, ультрашовини-
стик темага эшли торган массакњлђм
мђгълњмат чаралары бик оста фай-
далана. Без аларга ирек бирмђскђ
тиеш. Менђ шул хакыйкатьне аћла-
ту ќитми безгђ џђм корбан чалу про-
цессын балалар, ђлеге књренешне
йљрђге, књћеле аша уздыра алмаган
кешелђр књрмђслек итеп эшлђргђ
акылыбыз, кљчебез, тђрбиябез
ќитми дип ђйтер идем. Шул ук кор-
бан чалуны безнећ кљннђрдђ
"вђхшилек" дип књрсђтергђ омты-

Илфат ФЂЙЗРАХМАНОВ:

"Аулак урында гына хайван суярга рљхсђт итђр идем"
лыш ясаучылар да бар. Мин бу фи-
керне шушы атнада чыккан "Безнећ
гђќит"тђ дђ бирергђ тырыштым.
Интернетта корбан бђйрђме темасы-
на багышланган форумнарда утыр-
саћ чђчлђр њрђ тора. Без њзебез дђ
њзебезнећ газеталарыбызда кулга
кул тотынышып яшђњче башка кар-
дђшлђребезгђ Корбан бђйрђменећ
кайбер нечкђлеклђрен аћлата ал-
мыйбыз. Минем њземнећ дђ кайбер
чиста рус кешесенећ базарларда
хђлђл ит сорап йљргђннђренђ шаџит
булганым бар. "Хђлђл" сњзе бњгенге
кљндђ бар халык љчен дђ "чиста"
сњзе белђн аваздаш. Ђ нђрсђ, безнећ
Корбан бђйрђме кљннђрендђ чалган
малларыбыз хђлђл тњгелмени?
Димђк, без гаеттђ дђ мљселман бул-
маганнарга хђлђл, чиста ит тарату-
ыбызны, бђйрђм кљннђрендђ дђ
пакьлек-сафлыкка тагын да якына-
юыбызны аћлатырга тиешбез. Ђ бит,
уйлап карасаћ, ит комбинатларын-
да малны кот очарлык итеп
њтерђлђр, минем, хђтта, укыганым
бар, бњгенге кљндђ кешелђрнећ кан-
сызлана баруы - шушы ит комбинат-
лары аркасында. Анда чират кљтеп
торучы мал "коллегасыныћ" њлгђнен
карап торып, курку инстинкты ит

књзђгенђ дђ кереп сећеп кала икђн.
Шушы итне ашаган кеше яисђ ќан-
вар буыннан-буынга кырыслана,
вђхшилђнђ бара, дип укыганым бар
џђм мин моћа ышанам. Чљнки ис-
лам дине кануннары буенча малны
тыныч кына, кычкырмыйча, сыйпап
кына, сиздермичђ генђ, иркђлђп кенђ
чалырга кирђк. Мал чалганда хай-
ваннар бер-берсен књрергђ тиеш
тњгел. Хђтта бу кагыйдђ тавык, каз
кебек кошлар суйганда да њтђлергђ
тиеш.

Мин беркайчан да - газетада да,
телевидениедђ эшлђгђн вакытта да -
мал сую процессын тасвирламадым,
фотога да тљшермђдем. Мин экран-
нардан корбан чалуны књрсђтњ яклы
тњгел. Малны чалып ќибђргђн ва-
кытны махсус књрсђтђлђр бит. Бу
хђлне тыярга тиешлђр. Чљнки канга
кеше књнегђ башлый. Ул экранда да,
рђсемдђ дђ књренергђ тиеш тњгел.
Малны бугазлаган вакытны књрсђтњ
- мђгънђсезлек. Гомумђн алганда,
мин мљселманнарга аулак урында
гына хайван суярга кићђш итђр идем.

Нияз САБИРЌАНОВ язып алды
Фото business-gazeta

сайтыннан алынды

18 ноябрьгђ кадђр "Яћа
гасыр" радиосы Њзђк-
лђшкђн дини оешма - ТР
мљселманнары Диния
нђзарђте белђн берлектђ
"Сабыйга-2" акциясен
уздыра.

Ђлеге чара кысаларында Ка-
занныћ Киров районында урнаш-
кан Балалар инфекцион хастахан-
ђсенђ ярдђм књрсђтелђчђк. Биредђ
ђнилђре ташлап киткђн яћа туган

сабыйларга "ватные палочки", пам-
перслар, яћа туган сабыйларга
яраклы киемнђр кирђк.

Балаларга ярдђм итђргђ телђњ-
челђр тњбђндђге адрес буенча
мљрђќђгать итђ ала: 420111 Казан
шђџђре, Лобачевский урамы, 6 нчы
йорт (ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ хђйрия бњлеге). Бе-
лешмђлђр љчен телефон: +7 (843)
236-52-12, 89872639889 (Гљлнара
Садыйкова).

Ятимнђргђ карата мљнђсђбђткђ
бђйле рђвештђ Аллаџ илчесе (с.г.в.):

"Кем дђ кем ятим баланы њзенђ
тђрбиягђ ала, аныћ хокукларын сак-
лый џђм башыннан ягымлы итеп
сыйпый икђн, шул кешегђ Аллаџы
Тђгалђ, бу ятимнећ башында књпме
чђче бар, шул хђтле савап бирђчђк,
бу ятимнећ башында књпме чђче
бар, шул хђтле гљнаџларын ки-
черђчђк џђм бу ятимнећ башында
књпме чђче бар, шул хђтле
дђрђќђлђр бњлђк итђчђк", - дип
ђйткђн ("Мђќмугатуль-бђян").

DUMRT.RU

Республикабызда "Сабыйга-2" акциясе дђвам итђ
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Габделхак хђзрђт Саматовныћ бик гыйб-
рђтле, тирђн мђгънђле вђгазен мин бњген ра-
диодан тыћладым. Кеше гомерен ел фасыл-
лары белђн чагыштырды ул. "<...> Балачак -
ул яз кебек. Алсу таћ аткан, агачлар
бљрелђнгђн, чђчђклђрнећ дљньяга яћа
књренгђн чагын шатлыклы џђм ваемсыз, эч-
керсез, самими балачак чоры белђн тићлђп
була. Яшьлек исђ гљрлђп торучы књћелле ќђй
кебек. Ђ инде картлык... анысы кљз: гњзђл
чђчђклђр шићеп, яфраклар саргаеп, болытлар
куерган чак булса да, бу вакыт, гадђттђ, уныш-
ны барлауга, нђтиќђ ясауга багышлана.

Ђ алда - салкын кыш... Адђм баласыныћ
гомер кљзе, ягъни картлык чоры да чамасыз
тњгел шул. Табигать ап-ак карга тљренеп йо-
кыга талган кебек, кеше затын да, вакыты
ќиткђч, ак кђфенгђ тљреп гомере "кышы"на
- ахирђткђ озаталар. Уйлап карагыз ђле сез:
яз кљне берни чђчмђгђн, ќђен эшкђртмђгђн,
кљзен дђ басуда эшлђмђгђн кеше кышка
кергђндђ нинди хђлдђ кала? Шулай ук бала-

Ђй, бу књћел!.. Ђллђ яшьлек галђмђте - хис кичерешлђрем њз касђсенђ
сыймыйча, ургылып ташып тора кебек... Бар тойгыларым, фикер-уй-
лануларым, бђгыремне телгђлђп, пошаманга сала, џаман мине борчый,
йљдђтђ... Ђ дљньяда - гљрлђп торган ямьле ќђй. Нигђ соћ бу якты кояш,
чиста, зђћгђр књк, саф џавалы, ќилђк-ќимешле, матур чђчђкле таби-
гать манзарасы бњген шулай уйландыра, сагайта? Хђзрђтнећ вђгазе
сђбђп моћа, ќђмђгать.

чагында динне љйрђнмђгђн, яшьлек чорын
гыйбадђтсез њткђргђн, олыгаеп барган
кљннђрендђ дђ њзенећ Раббысы белђн кирђк-
ле мљгамђлђ булдырмаган кеше ахирђткђ ни-
чек књчђр, Яратучысы каршында ничек
ќавап тотар?" - диде Г.Саматов.

Менђ шуныћ турында фикер йљртеп,
уйга чумдым да инде мин, кардђшлђрем.
Шактый књп вакыт заяга узган сыман: ул
укылмаган намазлар, тотылмаган уразалар,
њзлђштермђгђн гыйлемнђр, белем булмау
сђбђпле эшлђнгђн хаталар... У-ух! Хђзер
мића нишлђргђ? Кая барырга? Шунда Аллаџ-
ныћ рђхмђте белђн башыма бер фикер кил-
де: "Мђрќани" мђчетенђ барып, Габделхак
хђзрђт белђн књрешеп, њземне борчыган
мђсьђлђлђр буенча сљйлђшергђ, кићђш-
нђсихђт алырга кирђк. Анда минем инде бер-
ничђ тапкыр булганым бар, шђт, Иншђ Аллаџ,
бу юлы да хђзрђт борып чыгармас, сораула-
рыма ачыклык кертер...

* * *
Менђ, ниџаять, мин Казанныћ рухият

књрке булып танылган "Мђрќани" мђчете
янында. Узган гасырныћ туксанынчы еллар
башында бу мђчеткђ књбрђк љлкђн яшьтђге
кешелђр йљри иде. Намазга килњче бабайлар
гына тњгел, гыйбадђтханђнећ диварлары,
ишек-тђрђзђлђре дђ, идђнгђ ќђелгђн кызыл
келђмнђре дђ ниндидер њзенчђлекле, књћелгђ
хуш килђ торган борынгылыкны чагылдыра
иде. Ул чорда яшђгђн татар зыялылары, дин
галимнђре рухы тоела иде. Мђчетнећ фарыз
залына керњгђ Шиџабетдин Мђрќани яки
Каюм Насыйри хђзрђтлђре намаз укып тора
сыман, дип карап торган чакларым да булга-
лады бугай. Ул вакыттагы мђчетнећ мљђзине
Идрис абый чалма-чапанын киеп куйса, њзе
дђ Мђрќанигђ охшап китђ иде. Мђчет хезм-

ђткђре Шђйхулла абый исђ њз-њзен тотышы,
кыяфђте белђн ничектер Каюм Насыйрины
хђтерлђтте.

ХIХ гасыр галимнђрен очратмасам да,
"Мђрќани" мђчетендђ ХХ гасыр хикмђт
иясе, рухи остазым Габделхак хђзрђт Сама-
товныћ даими булуы да минем љчен зур шат-
лык, аћ-белем алу љчен менђ дигђн форсат
иде. Бу юлы да љйлђ намазын укыганнан соћ,
мин хђзрђттђн рљхсђт сорап аныћ бњлмђсе
янына юнђлдем. Ишек тљбендђ яшь егет
белђн кыз басып тора иде. Никах укытырга
дип килњлђре икђн.

- Шаџитлђрегез бармы? - дигђн сорауга,
егет, бу тђртипне белмђвен, ђ кђлђшнећ рус
кызы булганлыгын ќиткерде. Шулай да кыз
татарча бераз аћлый икђн. Хђзрђт џђм яшьлђр
белђн мин дђ бњлмђгђ њттем. Утырышкач,
Габделхак хђзрђт дога кылды да егет белђн
кызга никах тђртибен аћлатырга кереште:

- Беренчедђн, никах мљселманнарга укы-
ла. Икегез дђ Аллаџы Тђгалђнећ барлыгына-
берлегенђ иман китергђн хђлдђ, мљэмин-мљэ-
минђ булып тормыш юлыгызны башлап
ќибђрњ зарур. "Лђђ илђђџђ иллђ Аллаџњ,
Мњхђммђдњр расњлњллаџ" кђлимђсен тел
белђн генђ ђйтеп калмыйча, књћел белђн ка-
бул итђргђ кирђк. Синећ, егет, мђчеткђ килњ-
ећнђн дђ дингђ ућай мљнђсђбђтећне аћлап
була, лђкин кђлђшећ безнећ миллђттђн тњгел
бит, бу хакта ни диярсез?

Егет бер хђзрђткђ, бер кызына карап ала
да, тартыныбрак, ђкрен тавыш белђн ђйтђ:

- Яратам мин аны, абый. Ул да мине яра-
та... Яратмаса, монда ияреп килмђс иде.

- Яле, ђйдђ њзеннђн сорыйк. Ислам ди-
нен кабул итеп, яћа тормыш башларга риза-
мы син, сећлем? Белеп, аћлап кияњгђ чыга-
сыћмы?

Кыз югалып калмый џђм ышаныч бел-
дергђн кыяфђт белђн ќавап бирђ:

- Я выхожу замуж. Это означает всю
жизнь идти за мужем: куда он - туда и я. Его
выбор - это и мой выбор. Поэтому я соглас-
на.

Габделхак хђзрђт мђџђр, шаџитлђр џђм
башка никах шартларын аћлатып, килњ кљнен
билгелђгђннђн соћ, яшьлђр чыгып китђ.

Аныћ чыгышы "Татар яшьлђре-
нећ њз-њзлђрен ислам дине белђн
идентификациялђњлђре  (2009-2011
еллардагы социологик сораштыру
нђтиќђлђре буенча)" дип аталган иде.

Мондый тљрдђге сораштырулар
2009-2011 елларда Татарстанныћ
тљрле районнары џђм шђџђрлђрендђ
яшђњче 16-28 яшьлек татар яшьлђ-
ре арасында њткђрелгђн, дип яза
islam-portal.ru сайты.

Гњзђл Гњзђлбаеваныћ
књзђтњлђре буенча, тикшеренњлђр
тњбђндђге кызыклы фактларны
ачыклый.

Россия халкыныћ дингђ
мљнђсђбђте турында сњз барганда,
социологлар, гадђттђ, љлкђннђрнећ
яшь буынга, хатын-кызларныћ ир-
атларга, югары белеме булмаганнар-
ныћ укымышлы булучыларга кара-
ганда динлерђк булуы турында ђйтђ.

Татар халкына килгђндђ исђ,
нђтиќђлђр бљтенлђй башкачарак.
Гыйбадђт џђм дини йолалар њтђњ
буенча татарлар арасында яшьлђр-
нећ љлкђннђргђ, хђтта урта буын
вђкиллђренђ караганда да динлерђк
булуы, ђ белем дђрђќђсе џђм соци-
аль халђт татар яшьлђренећ дин то-
туга артык зур йогынтысы булмау

СОЦИОЛОГИК СОРАШТЫРУ:
татар яшьлђренећ 90 проценты дингђ ышана

турында сљйли.
2011 елгы тикшеренњ нђтиќђ-

лђре буенча, татар яшьлђренећ 90
проценты њзлђренећ дингђ ышануы

турында ќиткергђн џђм бары тик љч
проценты гына Аллаџы Тђгалђгђ
ышанмавын ђйткђн.

Социолог сњзлђренђ караганда,
соћгы љч ел эчендђ татар яшьлђре
арасында дин таралу буенча артык
зур њзгђрешлђр књзђтелми џђм бу
идеологик карашлар белђн бђйле
тњгел. Бђлки, 90 процент - ул инде
максимум чиктер?!

Шул 90 процент яшьлђр ара-
сында гыйбадђтлђрен калдырмыйча
њтђњчелђр џђм дингђ ышанып та,
ислам диненећ барлык фарыз гамђ-

ллђрен башкармый йљрњчелђр дђ
ќитђрлек. Кызларныћ биш процен-
ты яулыктан йљри, егетлђрнећ шу-
лай ук биш проценты хатыннары-
ныћ хиќаптан йљрњен талђп итђ.
Тагын бер факт: татар яшьлђренећ
5 проценты намаз укый.

Сораштыруда катнашкан яшь-
лђрнећ яртысы џђрдаим мђчеткђ
йљри; 4,7 проценты мђчет бусагасын
атнасына бер генђ тапкыр атлап
керсђ, калганнары исђ мђчеткђ даи-
ми рђвештђ йљрми. Соћгысы турын-
да сњз алып барганда, тагын бер

Ишек ябылгач исђ имам канђгатьсезлеген
белдереп, болай ди:

- Ярыйсы гына матур пар булып књренђ
болар, шулай да гомерлек тормыш юлдашыћ
итеп њз миллђтећдђге кешене сайлау хђерле-
рђктер, чљнки љйдђ балалар ана телен
њзлђштереп њсђ. Аларны дини џђм милли
рухта тђрбиялисе була бит, шунысы мљџим…

- Хђзрђт, гаилђ тормышы тигез, бђхетле
булсын љчен, ђлбђттђ, бер диндђ, бер
миллђттђ булу мљџим, ђмма тышкы кыяфђт,
матурлык, мђхђббђт дигђн нђрсђлђр дђ бар
бит ђле. Бу егетнећ кыз курчак кебек чибђр
бит, њзећ дђ сизмђстђн гашыйк булырсыћ…

Габделхак хђзрђт књзлђрен кысып ел-
маеп куя да, философларча сорый:

- Ђ нђрсђ соћ ул матурлык? Бу - бик че-
терекле мђсьђлђ. Мића калса, чын матурлык
- ул књћел матурлыгы. Яшьлђр бит хђзер еш
кына тышкы књренешне љстен итеп яр сай-
лый. Ђмма чын мђхђббђт аћа нигезлђнђ ал-
мый. Ир-хатын бер-берсен яратырга гына
тњгел, хљрмђт итђргђ дђ тиеш. Тормыш иптђ-
шећђ карата кайгыртучан булу, њзећђ ќайсыз-
рак булса да, аныћ ихтыяќларын љстен књрњ,
кирђк вакытта сабыр булып кала белњ - ир-
хатын арасындагы мђхђббђтне раслаучы да,
ныгытып торучы да сыйфатлардыр.

Ђле кичђ генђ бер хатын килеп, елый-
елый њз зарын сљйлђгђн иде. "Яшьрђк чакта
бик чибђр идем, - ди. - Лђкин тормыш иптђ-
шемнђн ућмадым: кул књтђрде, эчте, ќитмђсђ
љстђн йљрде. Аерылыштык. Хђзер менђ кы-
зым да язмышымны кабатлый кебек. Ул да
бик чибђр... Нигђ матур хатын-кызлар шун-
дый бђхетсез икђн?" - дип сораган иде ул.
Мин ђйтђм: "Менђ кара: аланда тљрле-тљрле
чђчђклђр њсђ. Арасында аеруча матурлары,
књз явын алырдай ќете тљслелђре бар. Алар-
га бик књп кеше кызыга. Шул кешелђр ара-
сында тыйнак, тђњфыйклылары да, тупас,
азгын, усаллары да очрый. Шушы матур
чђчђкне кем алданрак љзђ? Ђйе, усал, ђрсез-
алабай булганы. Ул аны љзђ дђ, ташлый,
бњтђне янына йљгерђ.

Ришат хђзрђт КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе директоры

(Ахыры килђсе санда.)

1 ноябрь кљнне Казан (Идел буе) федераль университе-
тында узган "Мультимђдђни дљньяда ислам дине" дип
аталган I Халыкара фђнни форум барышында социология
фђннђре кандидаты, КФУдагы журналистика џђм социо-
логия факультетыныћ социология кафедрасы доценты
Гњзђл Гњзђлбаева: "Татар яшьлђренећ 90 проценты дингђ
ышана, шул дингђ ышанучы яшьлђрнећ 92 проценты
њзлђрен мљселман, дип саный", - диде.

моментны истђ тотарга кирђк: кыз-
ларга ќомга намазына мђчеткђ йљрњ
мђќбњри тњгел.

Татар яшьлђренећ 16,5 процен-
ты дућгыз ите ашамый, исерткеч
эчемлеклђр кулланмый,  ђ 27,4 про-
центы - хђрам рызыклар ашамаска
тырыша.

"Булачак хђлђл ќефетегезнећ
мљселман булуы сезнећ љчен мљџим-
ме?" - дигђн сорауга 42,7 процент
халык: "Бик мљџим", - дип ќавап
бирсђ, 41,2 проценты - "Бик њк мљџим
тњгел", ђ 11,6 проценты - "Бер дђ
мљџим тњгел", - дип ќавап биргђн.
Шуныћ белђн бергђ, яшьлђрнећ 10
проценты љчен хђлђл ќефетенећ њз
миллђт кешесе (татар) булуыннан
бигрђк, мљселман булуы мљџимрђк,
ђ 44,7 процентына исђ, киресенчђ,
беренче чиратта, татар булуы мљџим.
Татар яшьлђренећ 51 проценты
"ЗАГС"та теркђлњ узу белђн
беррђттђн, никах укытуныћ да мљџим
булуын искђртђ, ђ 3,2 проценты - ни-
ках укыту гына да ќитђ, дип саный.

"Танышыгыз булган татар ке-
шесе динен алыштырса, сезнећ аћа
мљнђсђбђт-карашыгыз ничек була-
чак?" - дигђн сорауга 35 процент
кеше: "Гаеп итеп караячакмын", -
дип, ђ 7,5 проценты - "Андый кеше
белђн аралашуны чиклђячђкмен", -
дип ќавап биргђн.

Яшьлђрнећ 16,9 проценты та-
тар кешесе белђн мљселман кешесе
арасында билгеле бер уртаклыклар
књрђ, алар љчен "татар кешесе" - ул
инде мљселман, дигђн сњз.

Гљлназ БЂДРЕТДИН
ђзерлђде
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Буш шакмаклар урынында булырга тиешле рђсемнђрне
ясап, исемнђрен яз. Алар турында син нилђр белђсећ?

Ђлеге биремне безгђ "Тылсымлы куллар" редакциясе тђкъдим итте.
Ђлеге басманы њзегездђ булдырасыгыз килсђ, 89172372642 телефонына
шалтыратыгыз. 2012 елдан ђлеге журналда балалар љчен дини темати-
кага кагылышлы кызыклы материаллар урын алачак.

КОРБАН-МАРАФОН:
КАЗАН – ЯЋА КЫРЛАЙ – КАЗАН

Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђте-
нећ яшьлђр бњлеге нигезендђ эшл-
ђњче "Алтын урта" ќђмгыяте
гает бђйрђме ућаеннан "Корбан-
марафон" њткђрде.

Бер тљркем яшьлђр - "Алтын
урта" активистлары ќыелышып,
корбан чалды, Г.Тукайныћ балача-
гы узган ќирлђрдђ - Яћа Кырлайга
кайтып, корбан ашы њткђрде. Са-
рык итеннђн пешерелгђн пылаудан
авыз иткђннђн соћ, мљселман яшь-
лђре Тукай музеен, булачак ша-
гыйрь яшђгђн Сђгъди абзый йор-
тын карады џђм бђлђкђй Апуш укы-
ган мђдрђсђ урынындагы мђчеттђ
намаз укыды.

Бер ай дђвамында "Алтын
урта" яшьлђре мљмкинлеге булган
кешелђрдђн мохтаќ гаилђлђр љчен
ярдђм, хђйрия чаралары кабул
иткђн иде. Яшьлђр кием-салым,

Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђте
соћгы елларда сђламђтлек сак-
лау, спорт џђм физик тђрбия
мђсьђлђренђ зур игътибар бирђ
башлады. Мљселман яшьлђре
арасында шђџђр, республи-
какњлђм, Россия беренчелеге бу-
енча ярышлар ел дђвамында бу-
лып тора. Бу - њзећне физик як-
тан књрсђтњ, сыгылмалылык,
кљч, чыдамлылык кебек сый-
фатлар тђрбиялђњ љчен зур
мљмкинлек. Ярышлар џђрва-
кытта да Коръђн аятьлђре
укып башлана, вакытында на-
маз укыла.

Вахитов районындагы 51 нче
урта гомуми белем бирњ мђктђбе
стадионында мљселман яшьлђре
арасында футбол, турникта тарты-
лу, дартс буенча шђџђр беренчеле-

Сђламђт тђндђ –Сђламђт тђндђ –Сђламђт тђндђ –Сђламђт тђндђ –Сђламђт тђндђ –
сђламђт акылсђламђт акылсђламђт акылсђламђт акылсђламђт акыл

ге ярышлары булып узды.
Аны ТР мљселманнары

Диния нђзарђте оеш-
тырды. Футбол
уенында сигез
команда кат-
нашты. Болар -
Россия ислам
университеты,
Казан ислам

колледжы (КИК), Ис-
лам динен кабул итњгђ
1000 ел исемендђге џђм

" М љ х ђ м м ђ д и я "
мђдрђсђсе, "Мђрќа-
ни", "Солтан", "Риз-
ван", "Ђнилђр" мђчете

командалары. Футбол уенында
РИУ командасы чемпион калды,
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе - II, Ис-
лам динен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге мђдрђсђ шђкерлђре III
урын яулады. Россия ислам универ-
ситетыныћ I курс студенты Рама-
зан Мотыйгуллин "Ић яхшы уен-
чы" дип табылды.

Турникта тартылу буенча да
кљч сынашу ярышлары булып узды.
РИУныћ I курс студенты Артур Са-
биров ић югары нђтиќђ књрсђткеч-
лђренђ иреште. Казан ислам кол-
леджыныћ III курс студенты Гомђр
Гамадаев - II, "Мђрќани" мђче-
теннђн Фирзђр Ќђлђлов III урын-
ны яулады. Ќићњчелђргђ Татарстан
Республикасы мљселманнары Ди-
ния нђзарђте ђзерлђгђн истђлекле
бњлђклђр џђм дипломнар тапшы-
рылды.

Рафаэль МИФТАХОВ,
мљгаллим, ярышларны

оештыручы

китаплар, канцелярия товарлары
белђн беррђттђн, мохтаќ га-
илђлђргђ корбан ите дђ тапшырыр-
га исђпли. Бу эшне бер атна эчендђ
тђмамларга ниятлилђр.

"Алтын урта" мондый чаралар-
ны "Даџилар эзеннђн" проекты кы-
саларында даими оештырып, акти-

вистлар белђн тарихи урыннар бу-
енча килђчђк тђ экскурсиялђр оеш-
тырмакчы.

"Ђ активистлар сафына
телђгђн џђркем баса ала", - ди оеш-
тыручылар.

Лђйсђн ФЂТХЕТДИНОВА
фотоcы

Бњгенге кљнгђ хђтле сакланган
тарихи мђгълњматлар буенча, ул
1852 елныћ 8 ноябрендђ Татарстан-
ныћ хђзерге Апас районындагы
Морзалар авылында мулла гаилђ-
сендђ дљньяга килђ. Башлангыч бе-
лемне ђтисе Хђсђн хђзрђт
мђдрђсђсендђ ала. Аннары Казан-
дагы IV Ќђмигъ мђчете (хђзерге
"Зђћгђр мђчет") каршындагы Исха-
ковлар мђдрђсђсендђ укый. 26
яшендђ Бохара шђџђренђ китеп,
"Мир - Араб" югары мљселман
дини мђдрђсђсен тамамлый џђм зур
гыйльми дђрђќђлђргђ ирешђ.

1886 елныћ 12 декаберендђ
Нургали хђзрђт Буаныћ I мђхђллђ
мђчетенђ имам-хатыйб џђм "Ну-
рия" мђдрђсђсенђ мљдђррис итеп
билгелђнђ. Кыска гына вакыт
эчендђ ул њзенећ кићкырлы эшчђ-
нлеген ќђелдереп ќибђрђ.

Мђдрђсђсећећ даны тирђ як-
ларга да тарала. Анда Сембер
(Ульяновск), Казан губерниялђ-
реннђн генђ тњгел, илебезнећ ерак

Солтан кунагы - Нургали ахунСолтан кунагы - Нургали ахунСолтан кунагы - Нургали ахунСолтан кунагы - Нургали ахунСолтан кунагы - Нургали ахун
Татарлар арасында мљселманнарныћ соћгы хђлифе сол-

тан Габделхђмид II белђн књрешкђн, аныћ белђн якыннан ара-
лашкан шђхеслђр аз була. Шуларныћ берсе - ахун, дђмулла Нур-
гали Хђсђн ђл-Буави (Хђсђнов Нургали) (1852-1919). Ул 1917
елгы революциягђ кадђр танылган дин џђм жђмђгать эшлек-
лесе, заманына књрђ билгеле кешелђренећ берсе була. Аныћ тор-
мыш юлы гаять тђ кызыклы.

љлкђлђреннђн дђ, мисал љчен,
хђтта Ђстерхан губерниясеннђн
дђ шђкертлђр килеп, дини белем
ала. 1913 елны гына да биредђ
унике укытучы ќитђкчелегендђ

љч йљздђн артык шђкерт укый.
Њзенећ кићкырлы эшчђнлеге љчен
аћа Оренбург мљселманнарыныћ
Дини идђрђсе тарафыннан ахун
дђрђќђсе бирелђ.

Нургали хђзрђт књп сђяхђт
итђ, шул исђптђн, хаќ сђфђренђ
дђ бара. Књп кенђ шђџђрлђрдђ
туктап, галимнђр белђн књрешђ.
Истамбулда мљселманнар хђлифе
солтан Габделхђмид II тарафын-
нан чакырылып, изге Рамазан аен
аныћ сараенда њткђрђ. Анда
илнећ тљрле сђясђтчелђре, галим-
нђре, ќђмђгать эшлеклђре белђн
аралаша. Хђлиф белђн динебез-
нећ кыйммђтле ядкарьлђрен,
рђсњлебезнећ (с.г.в.) хыркасын
зиярат итђ.

Заманында аныћ фикъџ (хо-
кук белеме) џђм мантыйк (логи-
ка) буенча дђреслеклђре популяр
була. Шулай ук ул, ишан буларак,
књп кенђ мљридлђр дђ тђрбияли.

Нургали ђл-Буави 1919 елныћ
19 маенда вафат була. Буа шђџђре-
нећ татар зиратында ќирлђнђ.
Аныћ эшчђнлеген ике улы - Гыя-
сетдин (1889-1922) џђм Ибраџим
(1895-194?) дђвам иттерђ.

Рђшид МАЛИКОВ,
ТР Фђннђр академиясенећ

Ш.Мђрќани исемендђге Тарих
институты аспиранты


