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ТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ БАСМАСЫ

"Ислам
дине
миллђтебезне
татар
яшьлђренећ
90
"Халкыбызны
ислам
саклап
калды"
дине саклап
проценты
дингђ калды"
ышана

СЂХНЂДЂ –
МЉСЕЛМАН СЂНГАТЕ
Чаллы шђџђренећ "Энергетик"
мђдђният йортында "Нђкыш" ("Нђфис бизђклђр") мљселман киемнђре
џђм "Изгелектђ књћелем" исемле
бђетлђр, мљнђќђтлђр башкаручылар
бђйгесендђ ќићњ яулаганнарныћ
гала-концерты узды. Финалда 16
коллектив: мода театры, ателье,
мода агентлыклары, татар милли костюмнары тегњ белђн шљгыльлђнњчелђр џ.б. катнашты. NABCHELNY.RU

ИМАМНАР БЕЛЕМНЂРЕН АРТТЫРДЫ
10 ноябрьдђ Россия ислам университеты каршындагы Имамнарныћ квалификациясен њстерњ
њзђгендђ Лаеш џђм Алексеевск районы имамнары квалификациялђрен
књтђрде. Њзђккђ килгђн 11 имам,
имтиханнарны ућышлы гына тапшырып, мљфти тарафыннан расланган таныклыклар алуга иреште.

БАЛТАЧТА ИМАМНАР
ЌЫЕЛЫШЫ ЊТТЕ
15 ноябрь кљнне Татарстан
мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз Балтач
имамнары, мђдрђсђ укытучылары
џђм урта гомуми белем бирњ
мђктђплђрендђ ђхлак дђреслђре
алып баручылар ќыелышында катнашты. Бу чарада шулай ук ТР Президентыныћ дини берлђшмђлђр
белђн хезмђттђшлек идарђсе башлыгы Марат Гатин, ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ гомуми бњлек
ќитђкчесе Ильяс хђзрђт Ќиџаншин,
Балтач районы башлыгы Марат Зарипов, районныћ башкарма комитет
ќитђкчесе урынбасары Вакыйф
Зђкиев катнашты. Чара кунакларына ике катлы мђдрђсђ проекты
тђкъдим ителде.

ДЉНЬЯДАГЫ ИЋ
ЗУР КОРЪЂН
17 ноябрь кљнне кљндезге
сђгать уникедђ "Кол Шђриф" мђчетендђ дљньядагы ић зур Коръђнне
Татарстан Республикасы ќитђкчелегенђ тантаналы рђвештђ тапшыру
чарасы булып узды. Ђлеге Коръђн
Италиянећ "Реверра ЛТД" компаниясе тарафыннан эшлђнгђн. Коръђннећ кићлеге – 1,5 метр, биеклеге – 2
метр. Ул 632 биттђн тора, авырлыгы – 800 килограмм. Битлђре шотланд кђгазеннђн ясалган, тышлыгы
малахит, ярымкыйммђтле ташлар,
яшма, сусаль алтын, кљмеш џ.б. гыйбарђт. Коръђн "Кол Шђриф" мђчетенећ беренче катына урнаштырылды.
Килђсе елныћ июнь аенда ђлеге
Коръђн Болгарга књчерелђчђк. Биредђ ул Идел буе Болгарлары тарафыннан 922 елда исламны дђњлђт
дине буларак кабул итњгђ багышланган Истђлек билгесе бинасына урнаштырылачак. DUMRT.RU
ГРАФФИТИ ФЕСТИВАЛЕ
УЗАЧАК
Граффити џђм ислам. Заманча
сђнгать юнђлеше белђн динне янђшђ
куеп буламы? Булса, ни рђвешле?
Россия тарихында беренче тапкыр
узачак "Ислам дине – яшьлђр књзлегеннђн" дип исемлђнгђн фестивальдђ катнашучылар џђм аны оештыручылар ђлеге сорауларга ќавап
бирергђ тырышачак. 20 ноябрь
кљнне Казан шђџђренећ Тукай урамында урнашкан 3 нче йортта граффити фестивале узачак. TATARISLAM.RU
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ЯЋАЛЫКЛАР
ЯЋАЛЫКЛАР

Арча районында
ќитмеш дњртенче
мђчет ачылды

Язучы-прозаик
Социологик
сораштыру:
Язучы-прозаик
Зиннур
Зиннур
ХЉСНИЯР:
ХЉСНИЯР:
Хатыйп МИЋНЕГУЛОВ:

Альфонслар
тђрбиялђмик!

ЂЙДЂП БАРУЧЫ
2011 елныћ 17 ноябрендђ
башкалабызныћ
"Кол
Шђриф" мђчетенђ дљньядагы ић зур Коръђни-Кђрим
кайтты. Бу - Россия тарихына керерлек олы выкыйга.
Татарстан Россиядђ ислам
њзђге икђнлеген раслау љчен
янђ бер адым ясады.
Соћгы елларда республикабызда ислам диненећ
зур тизлек белђн њсеше џђм
алгарышы књзђтелђ. Бњгенге кљндђ Татарстанда мећ
биш йљздђн артык мђчет
бар, љстђвенђ, атна саен диярлек яћа мђчетлђр ачылып
тора.
Мљселманнар геометрик
прогрессия буенча артканнан арта бара.
Республикабызда 12
мљселман уку йорты эшли,
алар арасында Россиянећ

књп кенђ тљбђклђреннђн килеп укучылар булган РИУ
да бар.
Бездђ џђрдаим халыкара
мљселман конференциялђре
њткђрелеп тора, илебездђ беренчелђрдђн булып, Татарстанга шђригать кануннары
буенча ислам инвестициялђре ќђлеп ителђ, ислам банкы структуралары ачыла,
яћа икътисади модельлђр
тљзелђ.
Мљселман инфраструктурасы њсеше њзенећ књлђме,
тизлеге белђн гаќђпкђ калдыра: хђлђл кафе џђм рестораннар, кием кибетлђре, кунакханђлђр, хастаханђлђрдђ
намаз уку бњлмђлђре, хђлђл
супермаркетлар џђм кибетлђр ачыла, мљселманнар
љчен
фитнес-клублар,
сђяхђтлђр оештыручы аген-

тлыклар барлыкка килђ.
Бары тик Татарстанда
гына ике телдђ нђшер ителђ
торган атналык газеталар
басыла, информацион-аналитик порталлар эшлђп
килђ, радиотапшырулар џђм
спутник телевидение тапшырулары алып барыла.
Бњгенге кљндђ аларныћ
саны кырыктан артык.
Бу хђрђкђт бер мизгелгђ
дђ туктап тормый. Безнећ
асылыбыз да шунда бит
инде: барлык эшлђрдђ дђ
Аллаџы Тђгалђгђ таянырга
џђм эшлђргђ. Гыйбадђт кылырга џђм эшлђргђ...
Республикабызда ислам
диненећ аякка басуына џђм
Татарстанныћ ислам дљньясында њзен дљрес итеп
књрсђтњендђ республикабыз
ќитђкчелђренећ тљпле џђм

зирђк сђясђте зур роль уйнады.
Татарстан толерантлык,
тљрле дин вђкиллђре арасында урнашкан татулык,
мљселманнар яшђеше џђм
эшчђнлеге љчен ућышлы
мђйданчык.
Татарстан хљкњмђтенећ
Изге Коръђнне "Кол Шђриф" мђчетендђ каршы
алуы республикабыз тормышында ислам диненећ
мљџим урын тотуына џђм
Россиядђ ислам диненећ
йљзе булып Татарстан торуына чираттагы дђлил булып
тора.
Њзђклђшкђн дини оешма ТР мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе,
мљфти
Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Нурлат мљхтђсибе:

"РАЙОНЫБЫЗДА ВАЏЏАБЧЫЛЫКНЫЋ
ТАМЫРЫН КОРЫТА АЛДЫК"
"Мин Татарстан Республикасы мљселманнары Диния
нђзарђте рђисе, мљфти Илдус хђзрђт Фђиз тђкъдиме
џђм районыбыз башлыгы Наил Шђрапов фатихасы
белђн 12 майда узган Нурлат районы имамнары
ќыелышында имам-мљхтђсиб итеп сайландым. Шул ук
кљнне Нурлатныћ "Минсалих" мђчетенђ имам-хатыйб
итеп сайландым. Ђлеге мђчет янында яћа мђчет тљзелеп килђ, аны килђсе елга ачарбыз, дип уйлыйм. 12 ноябрьдђ эшли башлавыма алты ай тулды", - дип башлады њз сњзен Нурлат шђџђре џђм Нурлат районы имаммљхтђсибе Айрат хђзрђт Ђюпов.
– Мљхтђсиб итеп сайлануга
ук, њз алдыгызга нинди бурычмаксатлар куйдыгыз?
– Безнећ мљхтђсибђтебездђге мђчетлђргђ "ваџџабчылык авыруы" њтеп керђ башлаган иде.
Лђкин, Аллаџныћ рђхмђте белђн,
ул безнећ Нурлат шђџђре мђчетлђреннђн ђллђ ни ќђелђ алмады.
Ерак авылларга сђлђфилђр њтеп
керђ алмаган иде ђле. Шућа књрђ,
эшли башлавымныћ ић беренче
кљннђреннђн њк, дђгъват белђн
шљгыльлђнергђ туры килде.
Хђзерге Нурлат шђџђре "посёлок"ларын да кертеп санасаћ, безнећ
тугыз мђчетебез бар. (Мљхтђсибђтебездђ барлыгы 40 мђчет.) Ђ
шђџђр "њзђге"ндђге мђчетлђр саны
– бишђњ. (Соћгы елларда Нурлатка терђлеп торган авыллар да
рђсми рђвештђ Нурлат шђџђренђ
кертеп карала башлады.)
– Нурлатныћ кайсы мђчетлђрендђ "ваџџабчылык авыруы" нык таралган иде?

– "Нефтьчелђр", "Тимерьюлчылар", Шикђр заводы бистђсе
мђчетлђренђ бу зђхмђт бик тђ
тирђн њтеп кергђн иде. Нигездђ,
ваџџабчылык
йогынтысына
яшьлђр бирелђ. Аннан соћ, мин
ђле ђйтеп узган кырык мђхђллђнећ
ун-унбишлђбендђ яшь имамнар
эшли, шулар арасында да бу авыру барлыкка килгђн иде. Алар
белђн индивидуаль шљгыльлђнергђ туры килде, сљйлђшњлђр,
аћлатулар, фикер алышулар алып
барылды. Џђрберсе белђн икешђрљчђр сђгать утырган чаклар да булды. Шул мђчетлђргђ барып берђр
сђгать, сђгать ярым вђгазьлђр
сљйлђргђ туры килде. Мисал љчен,
ислам диненећ каян килеп чыкканы, бабаларыбыз ислам динен кайчан керткђне, ни љчен бабаларыбыз ић авыр вакытларда да хђнђфи
мђзџђбен алып барганы турында
сљйлђдек. Хђнђфи мђзџђбе белђн
ваџџабчылык арасында нинди аермалар бар? Нђрсђ ул мђзџђблђр,

фиркалђр? Боларныћ џђммђсен
бђйнђ-бђйнђ сљйлђргђ, аћлатырга
туры килде. Шушы ун-унбиш яшь
мулланыћ икесе генђ безнећ туры
юлдан китмђде. "Сезгђ, ягъни
хђнђфи мђзџђбенђ буйсынмыйбыз", – дип, ачыктан-ачык ђйтеп
киттелђр. Ђлбђттђ, алар хђзер безнећ мљхтђсибђттђ эшлђми, имам
булып тормый, яшь имамнар њз телђклђре белђн китте. Алар урынына бњтђн кешелђрне билгелђдек. Ђ
калган имамнар белђн матур гына
итеп, аћлашулар алып барабыз.
Алар хђзергесе вакытта ярыйсы
гына эшлђп килђ. Яшьлђр, мђдрђсђ
укытучылары арасында таралган
шушы авыруга каршы кљрђшњ
љчен тљрле юллар эзлђдек. РИУ
ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин
белђн сљйлђшеп, мђчет мђдрђсђлђре укытучыларын ќыеп, Нур-

латта бер ай укытулар оештырдык. Ђбњ Хђнифђ џђм аныћ
мђзџђбе
турында
шактый
дђреслђр њткђреп, ректор њзе килеп, имтиханнар алып, аттестация
њткђреп, шђџадђтнамђлђр биреп
китте. Бњгенге кљндђ утыз укытучыныћ бер-икесе генђ фикерлђреннђн бљтенлђй кайтып бетмђде.
– Шулай да, эш барышында нинди каршылыклар белђн
очрашырга туры килде сезгђ?
– Хђзерге вакытта укытучыларыбыз мљфтият биргђн укуукыту план-программалары белђн
балаларга дђрес бирњ белђн
шљгыльлђнђ. Укуларга љлкђннђр
дђ йљри. Бђхђслђр билгеле бер
дђрђќђдђ тынып калды, дисђк тђ
була. Аннан соћ, имамнарыбызны
ќыеп, аларныћ бер тљркемен Казанда укытып кайтардык. Тагын
ике тљркем калды ђле. Аннан соћ,
зур тырышлыгыбыз ислам динен
кабул иткђн кљн – Изге Болгар
ќыенына баруларны оештырдык.
Ул шулай ук бик књп фикер каршылыклары, аћлатулар белђн
њтте. (Аны ђйтње генђ ќићел.) Књп
кенђ мђчетлђребездђ аћлату эшлђре алып барырга туры килде,
чљнки менђ шушы фиркане оештыручылар Болгар, Билђр кебек
тарихи урыннарга баруны "бидгать", "кљферлек" дип саный. Шулай ук, радио-телевидение, матбугат аша да књп эшлђр алып бардык.
(Ахыры 2 нче биттђ.)
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Нурлат мљхтђсибе:

"РАЙОНЫБЫЗДА
ВАЏЏАБЧЫЛЫКНЫЋ ТАМЫРЫН
КОРЫТА АЛДЫК"
(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
Бу бидгать тњгел, сезнећчђ, Болгарга бару
"хаќ" кылу булса, безнећ карашыбызча, хаќ
кылу – Мђккђдђ генђ ул, дип аћлаттык. Болгар, Билђр ќирлегенђ баруныћ изге гамђл булуына тљшендерергђ тырыштык. Нинди генђ
авырлыклар булуга карамастан, 1400 ел дђвамында динебезне алып килгђн бабаларыбызныћ Аллаџы Тђгалђдђн гљнаџлары гафу ителњен сорап, џђр кеше њзенећ телђклђрен, Аллаџтан сорыйсы килгђнен сорарга ќыела, дип
тљшендерергђ тырыштык. Без изгелђрнећ каберен зиярат итђбез. "Монда нинди гљнаџ
бар?" дигђн сорауга хђдислђр китерергђ туры
килде, чљнки пђйгамбђребез Мљхђммђд
(с.г.в.) њзенећ бер хђдисендђ: "Кем дђ кем изгелђр зиратында Аллаџы Тђгалђдђн шушы изгелђрнећ гљнаџлары гафу ителњен сорап,
њзенећ дђ хаќђтлђрен сораса, бу догалар Аллаџы Тђгалђгђ тиз барып ќитђр", дип ђйтђ.
Шундый хђдислђр китердек. Ягъни, без Болгарга хаќ кылырга тњгел, зиярат кылырга барабыз, дип кат-кат аћлаттык. Хаќныћ џђм зияратныћ аермасын аћлату нђтиќђсез булмады, Аллаџка шљкер, биш автобуста ике йљз
иллелђп кеше Болгарга барды.
– Болгарга барудан тыш, тагын нинди каршылыкларга еш юлыга идегез?
– Намаз укыганда да тљрле каршылыклар белђн еш очрашырга туры килђ иде. Намазларныћ фарызын укыганнан соћ,
сљннђтен укымыйча чыгып китњчелђр књп
иде. Ђлбђттђ, бњгенге кљндђ бу књренеш
бљтенлђй бетте, дип ђйтеп булмый. Яшьлђр
арасында хђзер ачыктан-ачык дђгъват кылучылар юк, алар бераз тынып калды. Ђлбђттђ,

болар минем тырышлык кына тњгел. Моћа
район башлыгы Наил Шакировичныћ да ярдђме зур булды. Кљч структураларына:
"Ђлегђ егетлђргђ тимђгез, алар адашканнар
гына. Бђлки, Аллаџныћ рђхмђте белђн кабаттан шушы туры юлга кайтырлар", – дип
ђйткђн идем. Ни генђ дисђћ дђ, аларны ялгышучылар, дип ђйтђсе килђ бит инде. Мин
аларны яклап калдым. Бњгенге кљндђ мондый
"авыру" йљртњчелђр бетте, дип ђйтеп булмый.
Гади халык инде терелде, имамнар барысы
да хђзер хђнђфи мђзџђбе буенча бара, шућа
књрђ, алар арасында ачыктан-ачык дђгъват
булмаса да, ђле намазларда да кайбер
мђчетлђрдђ сљннђтне укымыйча чыгып китњчелђр бар. Бу – нигездђ, шђџђрдђ, авылда
мондый књренеш юк, дип ђйтсђм дђ була.
– Алты ай эчендђ тагын нђрсђлђр эшлђдегез, нинди чаралар њткђрдегез? Бњгенге кљндђ нилђр белђн мђшгульсез?
– Май аеннан бирле имамнарны аена бер
мђртђбђ ќыеп, ќыелыш њткђрђбез. Уйлашып-кићђшеп эшлибез. Беренчедђн, дђгъват
буенча зур эшлђр алып барырга тырышабыз.
Икенчедђн, кадрлар мђсьђлђсенђ игътибарыбызны арттырдык. Љченчедђн, мђчетлђрнећ
документларын рђткђ китерњ буенча књп кенђ
эшлђр башкарабыз. Мђчетлђрне кышка
ђзерлђњ, газ, электр ялгау буенча да књп кенђ
мђсьђлђлђрне хђл иттек. Бњгенге кљндђ барлык мђчетлђребез дђ газ белђн тђэмин
ителгђн. Алай гына да тњгел, килђсе елдан
газ бирњне бер дђ туктатмаска, дип, газ оешмасы белђн килештек. (Ђ бит газны яћадан
ялгау мђчеткђ 4500 сумга тљшђ иде.) Хђзерге вакытта килешњлђр тљзњ белђн мђшгульбез. Бикњле џђм Иске авыл мђчетлђре янган

иде, аларны яћадан сафка бастырып килђбез.
Бњкњледђге мђчетнећ тњбђсен генђ ябасы калды инде. Яшьлђр белђн Рамазан аенда актив
эшлђдек. Кљн саен ифтар ашлары оештырдык. Авыллардагы инвесторларны да ќђлеп
иттек. Аннан соћ, монда безнећ шушы районда элек гает намазларын бер мђчеттђ бер
кљнне, икенче бер мђчеттђ бњтђн кљнне њтђ
торган булган. Бу нђрсђгђ быел нокта куелды. Корбан бђйрђмен дђ матур гына њткђреп
ќибђрдек. Инвесторлар, Фатыйх Сибагатуллин, Ђхтђм Сљлђйманов кебек шђхеслђр корбан чалу љчен матди яктан ярдђм књрсђтте,
корбан ашлары оештырды. Ић шатлыклысы
– миннђн яшь эшмђкђрлђр килеп: "7 ноябрьдђ
Шикђр заводы бистђсендђге мђчеттђ 200 кешелек корбан ашы њткђрик ђле", – дип сорады. Биш сарык суеп, мђчетнећ эченђ дђ, тышына да љстђллђр ђзерлђп, халыкны чакырып, мђќлес њткђрдек, вђгазьлђр сљйлђдек.
Бик матур Коръђн ашы булды бу, мин бик тђ
шатландым. Ул кљнне мђчеткђ барлыгы љч
йљзлђп кеше килгђн иде. Килђ алмаучыларга
егетлђр ит таратты. Менђ шундый чаралар
уздырдык. Моннан тыш, документация эшен
билгеле бер тђртипкђ салдык. Декабрь айларына мђчетлђрне теркђњ эшен тљгђллђрбез,
дип уйлыйм. Ић куанычлысы – яшьлђр,
њзлђре телђп, тынычлыкны яклап, бердђмлекне сайлап, мђхђллђлђребезне ныгытырга,
њз тђќрибђлђрен арттырырга, дигђн фикер
белђн килеште. Булган белемнђрен кулланып, љммђтебез љчен эшлђргђ ђзер булуларын ќиткерде. Моннан тыш, районыбыз укытучыларыныћ август кићђшмђсендђ катнаштым, тарих укытучылары секциясендђ чыгыш ясау мљмкинлеге туды. Нђтиќђдђ, бы-

елныћ 1 нче сентябреннђн Нурлат районындагы 33 мђктђпнећ унљчендђ "Диннђр тарихы џђм мђдђнияте" дип аталган дђреслђр кертелде. Укытучылар Аллаџ ризалыгы љчен
ђлеге дђреслђрне алып бара башлады. Район
башлыгы, ќитђкчелђр џђм мљхтђсибђт тырышлыгы белђн районда 15 татар мђктђбен
џђм татар балалар бакчаларын саклап кала
алдык... Без – љлкђннђр, булган тђќрибђбез
белђн яшьлђргђ ярдђм итђргђ џђрвакыт ђзер.
– Нурлат мђдрђсђсендђ эшлђр ничек
бара?
– Май аеда мљфти белђн очрашуда бинаныћ тњбђсен ябып, ишек-тђрђзђлђрен куярбыз, дип ђйткђн идем. Вђгъдђбездђ тордык,
бинаныћ эчке эшлђрен генђ эшлђп бетерђсе
калды. Килђсе елга ут-су, газ кертербез, дип
уйлыйм. Быел иске мђдрђсђдђ укулар оештырдык. Телђге булганнарга яшь буенча бернинди
дђ чик куймадык. Мђдрђсђ турындагы негатив
фикерлђрне бетерњ љстендђ эшлибез, аныћ начар даны чыгу сђбђпле, торып укырга кеше
ќибђрњчелђр ђле сирђк. Заманында елына 3540 шђкерт тђрбиялђп чыгарган мђдрђсђ, "ваџџабчылык авыруы" нђтиќђсендђ, район халкы
балаларын ќибђрергђ телђми. Аллаџ боерса,
эшебез ќайланыр, дип уйлыйм. Халык арасында дђгъват алып барабыз. Мђдрђсђдђ эшне
яћача, заманча оештырырга телибез.
– Тагын нинди хыялларыгыз бар?
– Хыяллар књп. Мђдрђсђне тљзеп бетереп, Казандагы аграр университет (яки аныћ
колледжы) филиалы белђн берлектђ
шђкертлђргђ дини џђм дљньяви белем бирђсе иде. Яшь дин белгече авылга килгђч,
мђчеттђ эшлђњ белђн беррђттђн я фермер, я
умартачы яисђ авыл хуќалыгыныћ башка
љлкђлђрендђ эшлђњче белгеч була алыр иде.
Моныћ љчен мђдрђсђнећ дђњлђт карамагында булуы кирђк џђм мђдрђсђнећ ќире булырга
тиеш. Ђгђр дђ без муллаларныћ сђдака акчасына гына яшђмђњлђрен, бер-беребез арасында татулык, тынычлык булуын телибез икђн,
без боларны эшлђргђ тиеш. Ђлбђттђ, моныћ
љчен яшьлђрдђ ђхлаклылык, белемгђ омтылу кебек сыйфатларны тђрбиялђњ кирђк.
- Ђћгђмђгез љчен зур рђхмђт. Ућышлар Сезгђ!

Альфонслар тђрбиялђмик!
"Материаль ярдђмгђ мохтаќ булмаган џђм вђгъдђлђрсез очрашуга
риза булган хатын-кыз эзлим"
Бњгенге кљн љчен бик тђ популяр булган игълан бу. Мин, мђсђлђн,
"Из рук в руки" газетасында дистђлђгђн шундый белдерњ књрдем.
Мондый игъланнарныћ авторлары кем? Нинди кешелђр алар - ир
џђм ата булырга телђмђгђн, материаль чыгымнарсыз гына њзлђренећ биологик ихтыяќларын канђгатьлђндерергђ телђњчелђр? Моннан тыш, алар хатын-кыз хисабыннан яшђњгђ каршы тњгел,
љстђвенђ, алар шул гњзђл затларга чын књћелдђн зур яхшылык
књрсђткђн кыяфђт китерњче дђ ђле. Соћгы вакытта андый
"шђфкатьле" ир-атларны альфонслар дип атау гадђткђ керде.

Альфонслар феминизм ќимеше
Альфонсларныћ саны Россиядђ елдан-ел арта бара. Моныћ
сђбђплђрен, мића калса, феминизмнан эзлђргђ кирђк. Хатын-кызларныћ хокукларын ир-атларныкы
белђн тигезлђњ љчен кљрђшњче
хђрђкђт (алар пешекче хатын-кызларны да эшлђреннђн азат итте),
хатын-кызлардан юлбашчы ясады.
Феминизм - хатын-кызга чалбар,
књн курткалар кигезде, гњзђл затлардан ирдђњкђлђр ясап, аларны ир-атлар хакимлек иткђн ќђмгыятькђ
кертте. Хатын-кыз кљчле џђм ирекле затка ђйлђнде, ул кљчле затларны ќићеллек белђн бизнеста да
узып китђ, бђхђслђрдђ дђ ќићеп
чыга. Бу ярышта ул хатын-кызларга хас булган нђфис сыйфатларын
корбан итђ. Љйдђ гаилђ башлыгы
урынын алып, гаилђдђ матриархатлык урнаштыра, ул њз гамђллђре
белђн ир-ат вазифаларына тап
тљшерђ башлый. Нђтиќђдђ, мондый гаилђлђрдђ альфонс психологияле, ђрђмтамак малайлар њсђ.
Кызганыч, булачак гаилђ башлыклары хатын-кыз ќитђкчелек иткђн,
ирлђре кимсетелгђн гаилђлђрдђ
тђрбиялђнђ. Кайбер гаилђлђрдђ
абруйлы ата кеше њз њрнђгендђ ба-

лаларын ир-атларга хас табигатьле
итеп тђрбиялђргђ тырышса, књп
кенђ гаилђлђрдђ мондый тђрбия юк,
ул хатын-кыз куллары белђн "ќимерелђ". Џђр килђсе буын ир-атлары
кљчсезрђк џђм ихтиярсызрак булып
формалаша. Ђ џђрбер яћа буын хатын-кызлар - кљчлерђк, усалрак џђм
хакимлек итђргђ яратучанрак була
бара. Ќђмгыять њсешенећ мондый
матриархаль системасы гаилђ институтыныћ, гомумђн алганда,
ќђмгыятьнећ таркалуына китерђ.

«Хђлђл альфонс»
Россиядђге мљселман љммђте
дђ бу юнђлештђн ерак киткђндер
дип уйламыйм, без бит барыбыз да
бер ил гражданнары. Лђкин шуны
ђйтеп њтђргђ кирђк: ислам ќђмгыятендђ альфонсларныћ да њз њзенчђлеклђре бар. Болар - гаилђдђге
мљнђсђбђтлђрне билгелђњче шђригать чиклђре белђн бђйле. Ђрђмтамак ир њзен ислам динендђ легальлђштерњ љчен "хђлђл" кыяфђт
алырга мђќбњр. Мондый альфонсларны берничђ тљргђ бњлергђ
мљмкин.
1. Кљнкњреш альфонсы. Књпчелек очракта, ул - ерактан килгђн,
торыр урыны булмаган, эшсез яисђ
аз керемле эштђ эшлђњче ир-ат.

Аныћ максаты - тормышта њзенђ
кирђк булганны, ягъни бер телем
икмђк џђм баш љстендђ тњбђ булдыру љчен корбаныннан њзенђ
ќитђрлек минимум алу.
2. Юлдан яздыручы альфонс.
Ул бик оста актёр, ягымлы
ђћгђмђдђш, њзенђ ќђлеп итеп торучы кеше. Аныћ тљп максаты - хатын-кызны яулап алып, аны њзенђ
бђйлђњ џђм хатын-кыз аныћ тылсымлы сњзлђренђ ышанган арада
аћардан мљмкин кадђр књбрђк файдалану.
3. Альфонс-сљяркђ. Ул, асылда, шул ук сљяркђ, лђкин "хђлђл халат" кигђн сљяркђ. Аныћ максаты
бик тђ гади - њзенећ физиологик
ихтыяќларын канђгатьлђндерњ.
Ул њз максатын берничек тђ яшерми, чљнки ќђмгыятьтђ, бигрђк тђ
мљселман ќђмђгатьчелегендђ статистика нђтиќђлђре аныћ файдасына эшли, ул шуны яхшы аћлый.
Башкача ђйткђндђ, ул начар
рђвештђ мљселман хатын-кызларыныћ кыен хђллђреннђн файдалана, аларга асрау, яклау џђм кайгыр-

тудан баш тартуны шарт итеп
куеп, ќенси якынлык тђкъдим итђ.
Классик альфонсныћ "хђлђл
альфонс"тан аермасына килгђндђ,
ул тњбђндђгелђрдђ чагыла: хатынкыз классик альфонсны тануга, аннан тиз џђм мђшђкатьсез генђ котыла ала; ђ менђ "хђлђл альфонс"
белђн эш башкачарак: бу канэчкеч
кешене њзећнђн аеру ќићел тњгел,
чљнки талак ђйтњ хокукы аћарда
џђм ул хатын-кыздан туйгач яки
аныћ мљмкин булган бљтен нђрсђсен
алып бетергђч кенђ таячак.
Хљрмђтле хатын-кызлар! Тормыш иптђшен сайлаганда уяу булыгыз, ђрђмтамак ир-атлар кочагына ташланырга ашыкмагыз. Балаларыгыз туса, улларыгыздан чын
ир-атлар, гаилђсен туйдыручы,
џђркайсыбызны яклаучы батыр
шђхеслђр њстерњ насыйп булса иде.
Рљстђм хђзрђт НУРГАЛИЕВ,
Россия ислам университетыныћ
халыкара бњлек мљдире,
ТР мљселманнары Диния
нђзарђтендђге Голђмђлђр
шурасыныћ ќаваплы сђркатибе

Ђћгђмђдђш –
Нияз САБИРЌАНОВ

Яћа китап:
"Икенче
Саматов
укулары"
2011 елныћ 12 октябрендђ Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђзарђтенећ конференцзалында II Саматов укулары њтте.
Ул фђнни-гамђли конференция
формасында узды. Ђлеге чарада
хђнђфи мђзџђбенећ мљџимлеге, совет чорыннан соћ халкыбызда ислам дине тарихы, татарлардагы ислам мђдђниятенећ этник тљбђк
њзенчђлеклђре, Габделхак хђзрђт
Саматовныћ дини мирасы џђм аныћ
эшчђнлеген љйрђнњгђ бђйле
мђсьђлђлђр буенча чыгышлар ясалды. Бњгенге кљндђ конференция материаллары аерым китап булып
нђшер ителде. Ќыентыкка конференциядђ яћгыраган чыгышлар,
Габделхак хђзрђт турындагы истђлеклђр џђм аныћ фђнни мирасыннан њрнђклђр кертелгђн. Шунысы
да куанычлы: китапта Г.Саматовныћ ђлегђ кадђр дљнья књрмђгђн
язмалары да урын алган.
MUSULMAN.SU
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Язучы-прозаик Зиннур ХЉСНИЯР:

"ИСЛАМ ДИНЕ МИЛЛЂТЕБЕЗНЕ
САКЛАП КАЛДЫ"
"ДИН ВЂ МЂГЫЙШЂТ" ДОСЬЕСЫ

Тулы исеме: Зиннур Зыятдин улы Хљснияр (Хљснетдинов).
Туган елы: 1961 елныћ 18 июле.
Туган ќире: Татарстан Республикасыныћ Биектау районы
Бикнарат авылы.
Белеме: югары (КДПИныћ тарих-филология факультеты,
1978-1983).
Хђрби хезмђте: 1985-1987 елларда (Брест шђџђре).
Хезмђт юлы: "Ялкын" журналында бњлек мљхђррире (1982-1985),
Татарстан радиосыныћ ђдђби-драматик тапшырулар редакциясендђ редактор (19871989), Татарстан китап нђшриятында редактор (1989, март-октябрь), "Салават књпере" журналыныћ баш редакторы (1989 елдан алып бњгенге кљнгђ кадђр), ТР Язучылар берлеге ђгъзасы (1990 елдан).
Дљнья књргђн кайбер китаплары: "Таћ ата да кич була" (1989), "Тђгђри китте язмышлар" (1991), "Терсђк сугышы" (2002), "Эттђн туган" (2004), "Хуш, авылым" (2011).
Балалар љчен чыккан китаплары: "Шњрђле шаяруы" (1996, I бњлек), "Йа, Хода, ниџаять, без сића якынлаштык" (1996), "Кыйбла" (2000), "Таян Аллага" (2000), "Аллага шљкер.
Балалар љчен дин сабаклары" (2001), "Алмачуар ђкияте" (2003), "Зилђ бакчага бара" (2003),
"Книга жизни" (2003).
Мактаулы исемнђре: Татарстанныћ атказанган сђнгать эшлеклесе (1998), Ф.Хљсни
(2001) џђм А.Алиш (2005), Г.Исхакый (2007), М.Ќђлил исемендђге (2009) исемендђге премиялђр лауреаты. ТР Президенты џђм ТР Премьер-министрыныћ рђхмђт хатлары (2010,
2011) иясе.

– Сез гомерегезне халкыбызга хезмђт
итњгђ багышладыгыз. Газета-журналлар
оештырдыгыз, аларныћ мљхђррире булдыгыз. Татарныћ њткђнен љйрђндегез,
аныћ менталитеты, психологиясе белђн
таныштыгыз. Сезнећ эшчђнлек тђ миллђтебезнећ аћ-белемгђ булган ихтыяќларыннан чыгып тормышка ашты. Хђзерге вакытта миллђтебезне нилђр борчый? Татар
халкы нигђ бњген мае бетеп, сњнеп барган
лампаны хђтерлђтђ? Халкыбызны
њсештђн тоткарлый торган начар сыйфатлар бармы соћ ђллђ?
– Ни кызганыч, бњген миллђтне
бернђрсђ дђ борчымый кебек... Кљтњдђге сарык хђлендђ без. Узган гасырныћ башында
џђм ахырында бер уянып алдык та, сњндек.
Халык белђн сарык бик килешле
Рифмалашкан ошбу заманда,
Телен кискђч, сњзен ђйталмыйча

Адашкан ди татар Казанда!..
Узган гасырда коммунизм идеалларына
ышанып яшђдек. Ђ хђзер?.. Аллага шљкер,
ислам динебез бар!.. Бњгенгесе кљндђ татарны бары тик шул гына "ќыеп" тора. Тарихи
холкыбыз да њзгђрми. Мин бу очракта моннан дњрт гасырдан артык Казан ханлыгыныћ
ќимерелњенђ китергђн сђбђплђрнећ фђкать
берсен генђ, ђмма ић ђџђмиятлесен књз алдында тотам; сњз татарлар арасында борынборыннан килгђн ызгыш-талаш хакында.
Сатлык Шаџгали турында хђтта К.Маркс та
телгђ ала, Шаџгали атлы сатлыкќан татар
халкыныћ ић књралмаган бђндђсе, дигђн фикер ђйтђ ул. Габделбари Батталныћ "Казан
тљркилђре" дигђн хезмђтендђ сурђтлђнгђн
нугай тарихына књз салыйк: "<...> XVI гасырда Тљрекстанда Сырдђрья ярларыннан бљтен
Арал књле тирђсенђ џђм Кљнбатышта Идел
елгасына кадђр булган ќирлђрдђ хакимлек

иткђн мангыт-нугайлар бђклђреннђн булган
Муса бђкнећ сигезенче улы Йосыф була. Соћыннан њзе дђ, бђк булгач, Йосыф мирза
мђскђњлелђрне џич яратмаган. Шуныћ аркасында њзе белђн руслар яклы агасы Исмђгыйль мирза арасында гаугалар, бђрелешлђр аз булмаган. <...> Мђскђњлелђрнећ
дусты булган ир туганы Исмђгыйль 1556
елда Йосыф бђкне њтерткђн џђм аныћ уллары Илморза белђн Ибраџим мирзаны 1565
елда Мђскђњгђ ќибђргђн. Бу ике мирзаныћ
токымы Романовлар династиясендђ икенче
патша булган Алексей Михайлович заманында православие диненђ књчкђн џђм XVIII гасырныћ ахырына кадђр кенђз Йосыповлар
дип йљртелгђн". Бу мисаллары белђн тарих
татарларга менђ дигђн ачы сабак биргђн икђн
лђбаса!
– Бњгенге кљндђ милли тормышыбызда нинди проблемалар азау ярган?
– Гадђттђ, язучы ђдђби ђсђрендђ проблема гына књтђреп калырга тиеш тњгел.
Проблема књтђреп, чаћ кагу журналист
кардђшлђр эше. Язучы – проблеманыћ чишелеш юлларын да књрсђтергђ тиеш. Геройлары, образлары аша, ђлбђттђ. Хђер, ђњвђл
кайбер проблемаларны барлыйк. Моннан
берничђ ел элек шагыйрь Гакыйль Сђгыйровныћ (ул инде хђзер вафат. – Н.С.) иќат кичђсе ућаеннан Самарада булырга туры килгђн
иде. Анда татар телендђ газеталар чыга, радио эшли – искиткеч књћелле хђл бит инде.
Боларны ишетеп, књћел сљенде, пыскып яткан соры кљл љемендђге бердђнбер утлы
књмердђй љмет уянды, яшисе килњ телђгенђ
янђ бер чаткы љстђлде кебек! Ђмма сљенергђ
иртђрђк булган икђн, кардђшлђребез тљрле
милли-сђяси оешмаларга берлђшкђннђр дђ,
пыр туза-туза њзара сугышып яталар, џђркайсы њз оешмасыныћ љстенлеген дђгъвалый;
миллђт дигђн олы, изге хис шђхси амбициялђр "арбасы"на ќигелгђн. Нђкъ мђгълњм

мђсђлдђге аккош, чуртан џђм кысла кебек.
Ике оешма булса, бер њк мђсьђлђне ике якка,
унау булса, ун тљрле тарафка тартып, љстерђп
азаплана. Ђй, татарлык!
Шулчакта ачынып:
"Сез кайда да татар икђнсез,
Без кайда да татар икђнбез!.. –
дип язып куйганмын икђн.
– Сез татарларныћ њзлђре арасында
булган каршылыклар турында сњз алып
бардыгыз. Татарлыкны саклау ќђџђтеннђн миллђтебез тагын нинди кыенлыклар белђн очраша?
– Кайчакта мића њзебезнећ "татарлык"
турындагы мисалларныћ џич кенђ дђ игечиге юктыр сыман тоела. Мђсђлђн, латин алфавитына књчђргђ кирђк, дип нђрсђлђр генђ
булып бетте. Бу нисбђттђн њзем дђ ђлеге
мђгънђсез бђхђскђ кереп китмђс љчен игътибарны барыбызга да яхшы мђгълњм булырга
тиешле якын тарихка гына юнђлтђсем килђ.
Инкыйлабка кадђрле гарђп алфавиты белђн
кљн књргђн татарны ђњвђл латинга књчерделђрме? Књчерделђр, аннары шул ућайдан кириллицага... Шовинистлар, миссионерлар
акыллы булган, миллђтне бетерњ юлыныћ
беренче баскычы алфавит булуын яхшы
аћлаганнар. Садри Максуди атлы шђхесебезне ђле књп татар белмидер дђ. Максуди, Казан артындагы Дљбъяз тљбђге малае, 1917
елгы революциягђ кадђр Франциянећ атаклы Сорбонна университетында укый. Димђк,
авыл имамы малаена француз телен љйрђнњ
мљмкинлеге булган. Ђ без латин телен тњгел
(ул њлгђн тел инде), ђ аныћ алфавитын
љйрђнергђ дђ котыбыз очып тора. Кызган вакыттта ул латин алфавитын кабул итеп калып була иде, тагын да шул њзебезнећ егетлђр
сузды, махсус эшлђнде бу, хђрефкђ бђйлђнеп
маташкан булдылар. Соћ!..
(Ахыры 4 нче биттђ.)

ХИКМЂТЛЕ РУХИ ОСТАЗ
(Ахыры. Башы газетабызныћ 11 ноябрь
(№13) санында.)
Бу чђчђк аћа инде кирђк тњгел... Гњзђл чагында љзелеп алган, ђмма кадерсез рђвештђ ыргытылып тапталган чђчђк кебек
хатын-кызныћ тормышын бер шагыйрь шундый мђгънђле
дњртьюллыкка сыйдырган:
Књћелем џаман сыкрый, љзгђлђнђ,
Бђхетсезлек бигрђк авыр ул:
Кљннђремдђ тонык, нурсыз кояш,
Тљннђремдђ исђ ќил-давыл..."
Габделхак хђзрђт укып књрсђткђн тирђн мђгънђле, эчтђлекле
шигырьдђн тђэсирлђнеп, ђњвђл югалып калам кебек, ђмма аннары бњлмђдђ беразга гына урнашкан тынлыкны бњлеп, кызыксынып сорыйм:
- Сез китергђн мисал чыннан да гыйбрђтле, ђмма бу барлык матур кызлар да бђхетсез дигђн сњз тњгелдер бит инде?
- Ђлбђттђ, юк, - дип ќавап бирђ хђзрђт. - Лђкин шулай да, бу
- тормыш тђќрибђсеннђн чыгып ђйтелгђн нђрсђ. Њзећ тђњфыйклы булсаћ, ихлас дога кылсаћ, Аллаџы Тђгалђ гомер юлдашыћны да тђњфыйклылардан кылыр.
- Хђзрђт, шуны ђйтегез ђле: никахлашып, бер гаилђ булып
яшђп киткђн ир белђн хатында нинди сыйфатлар булырга тиеш?
- Андый сыйфатлар књп, шулай да тормыш кыен, проблемалы булганлыктан, ир кеше љчен нык ихтыярлы, ышанычлы
булу бик мљџим, -дип ќаваплый ул. - Ђ хатын-кыз љчен ић кирђкле сыйфатлар - хикмђт џђм сљйлђшђ белњ. Менђ ђле генђ кереп чыккан кызны кара ђле син: сљйлђшње ничек мђгънђле,
њлчђњле... "Замуж - значит, всю жизнь за мужем: куда он - туда и
я", - дип ђйтње олы љмет уята. Яшђеш дулкыннарында ир кеше
корабль кебек, ђ хатын исђ мотор. Мотор - ул кечкенђ, књренми
торган механизм булса да, корабльнећ хђрђкђт итњендђ гаять
ђџђмиятле нђрсђ булып тора...
Габделхак хђзрђтнећ шундый мђгънђле чагыштырулар
белђн џђм шул ук вакытта гади, аћлаешлы итеп сљйлђвен мин
тын да алмыйча тыћлап утырам. Аеруча ошаган мисал-гыйбарђлђрне куен дђфтђренђ теркђп барам. Гаилђ, ир-хатын
мђсьђлђлђренђ кагылышлы темага хикмђт белђн сугарылган
шундый фикерлђрне минем моћарчы ђле беркемнђн дђ ишеткђнем булмады. Шулай да, югарыдагы киная яссылыгыннан
"ќиргђ тљшеп", мин књптђн тњгел чыгып киткђн чибђр кызны
исемђ тљшерђм.
- Хђзрђт, - минђйтђм, - ни дисђћ дђ, яшь кеше бит ић элек
матур кыяфђткђ игътибар итђ, шућа омтыла, гашыйк була. Яшь
чактагы кебек ярату гомердђ бњтђн кабатланмыйдыр ул.
- Хуп, синећчђ шулай булсын ди, лђкин гомер иткђн саен
бу фикернећ нигезле тњгеллеген аћлыйсыћ икђн ул. Мића калса, чын хакыйкый мђхђббђт хисен олы яшькђ ќиткђч кенђ тоеп,
аћлап буладыр...

Мин њзем ђле яшь кеше булганга, хђзрђтнећ шушы сњзлђрен
кабул итеп бетерђ алмадым дип ђйтмим, аћламадым, дисђм,
дљресрђк булыр. Ничек инде дљньясын онытып, башны югалтып мђхђббђт утында янып йљргђн яшь егет белђн кызныћ яратулары чын булмасын ди? Ђнђ, ђдђбиятта да олыларныкын тњгел,
гел яшь кешелђрнећ мљнђсђбђтен, ялкынлы мђхђббђт тарихларын чагылдырып торалар бит язучылар.
Мизгел эчендђ баштан њткђн шушы фикеремне аћлаган
сыман, хђзрђт мића ќавап биргђндђй сњзен дђвам итђ:
- 17 яшьтђге мђхђббђт бер тиенлек тђ тњгел ул. Чын мђхђббђт
ќитмеш яшьтђ була. "Тешлђре коелган, йљзе ќыерчыклы шушы
карчыкны ни љчен яратырга соћ?" - дисђћ, шуны ђйтђм: ул бит
гомер буе тупланган мђхђббђт! Ул карчык синећ нђрсђ ашарга
яратканыћны, кай ќирећ авыртканыћны, йоклаганда нђрсђгђ
ыћгырашып ятканыћны да белђ. Унќиде яшьтђ бит нђрсђ ашадыћ - шул њтђ, нђрсђ кидећ - шул килешђ. Ђ ќитмеш яшьтђ... Ул
вакытта ярату инде сыналган, "ќайланган-кљйлђнгђн" була...
Кинђт ишек шакыйлар. "Эх, ић кызык урында бњлдерђлђр!"
- дип уйлап куйган арада бњлмђгђ олырак яшьтђге бер абзый керђ.
- Карчыгымныћ вафатына љч ел булды. Рухына багышлап
дога кылмассызмы икђн? - дип соравына Габделхак хђзрђт ишарђсе белђн утырырга кушты, мђрхњмђнећ исемен сорап, бик
њтемле итеп дога кылды. Соћыннан исђ абзыйга болай диде:
- Карчыгыћа дога кылу љчен генђ мђчеткђ килњ шарт тњгел.
Њзећ дђ љећдђ џђр кљнне Аллаџтан сорый аласыћ.
- И, хђзрђт, мин дога кыла белмим шул.
- Ничек инде белмисећ, телећ бар бит. Њз туган телећдђ
сора, намазыћны укы да, дога кыл ихлас књћелдђн...
- Намаз укыганым юк ђле минем. Авырыйм мин, хђзрђт,
сђламђтлегем чамалы...
Габделхак хђзрђт килгђн кешенећ халђтен аћлап, илтифатлы итеп болай ди:
- Динебездђ бит намазны сђламђт кешелђр генђ укырга тиеш
дигђн сњз юк. Авырыйм дисђћ дђ, монда кадђр килеп ќиткђнсећ бит ђле. Димђк, књћел бирњ генђ ќитми сића. Тђвђккђллђ
дђ, гыйбадђт юлына бас. Ќаныћ да тынычланыр, тђнећ дђ сихђтлђнер.
- И, белемем юк бит минем, наданлык кљчле бездђ, наданлык...
- Габделхак хђзрђт башын бераз књтђреп, књзлђрен кысып
куя да, ђйтђ:
- Ђ аћа ђллђ ни књп белем кирђкми. Хђзер менђ тђџарђтханђгђ тљшеп юынып ал да, намаз залына кереп сђќдђ кыл џђм
кулларыћны књтђреп: "Я, Раббым! Хђзрђтнећ ђле генђ кылган
догасы кабул булсын иде!" - дип ихлас књћелећнђн сора.
Абзый сђерсенеп, хђзрђткђ карый-карый ишеккђ таба
юнђлђ. Чыгып киткђндђ, каушаптыр инде, бер мђлгђ туктап кала.
Шунда Габделхак хђзрђт тагын бер дђшђ:

- Њзећђ шифа да сора! Аллаџы Тђгалђгђ ялварып, елыйелый ихластан сора!
Абзый чыгып китђ. Хђзрђт исђ моћаеп авыр сулап куя да,
сњзен дђвам иттерђ:
- Шулай, энекђш. Раббыбыз каршында без сабый балалар
кебек кенђ. Бала еласа, ђти-ђнисе бит аны жђллђп, ни телђсђ
шуны бирергђ тырыша. Без дђ Аллаџы Тђгалђдђн нђрсђдер елап
сорасак, Ул шуны бирђ. Елап сорарга кирђк, елап... Догаћ шулай ихластан булса гына, бљек Хуќабыз саулыкны да бирђ, малны да, тђњфыйклы-тђртипле хђлђл ќефетне дђ, игелекле балаларны да. Ихлас књћелдђн сора гына! Дога бит ул - гыйбадђтнећ ќелеге, Аллаџныћ колы булуыбызны дђлиллђњче гамђл,
Раббыбыз белђн ныклы элемтђ...
Ишекне шакымыйча гына бњлмђгђ Шђйхулла абый керђ:
- Хђзрђт, сезне алмага килњчелђр аскы катта кљтђ, хђзер ашка
барасыгыз бар!
Менђ сића мђ! Инде китђргђ дђ вакыт икђн... Ђ бит ђле мин
бирегђ килергђ сђбђп булган соравымны бирмђдем, књћел-кальбемне борчый торган мђсьђлђлђрне аћлатмадым. Ђ Габделхак
хђзрђт урыныннан торып инде камзулын кия, чыгып китђргђ
ќыена.
- И, хђзрђт, минем бер соравым бирелмичђ калды бит дигђч,
ул:
- Хђзер булмас инде, башка вакытта килерсећ, - дип ќаваплады да, ишеген биклђп китеп тђ барды.
Мђчеттђн чыккач, куен дђфтђремне ачып, хђзрђт укып
књрсђткђн шигъри юлларга књз салдым:
Књћелем џаман сыкрый, љзгђлђнђ,
Бђхетсезлек бигрђк авыр ул:
Кљннђремдђ тонык, нурсыз кояш,
Тљннђремдђ исђ ќил-давыл...
Ђџђ, минђйтђм, теге шђхси тормышы ућмаган хатын љчен
кояш бар, ђмма ул - тонык, нурсыз. Ђ хђзер кояшныћ кђефе ничегрђк икђн? - дип, мин башымны књтђреп књккђ бактым: анда
бђхет-сљенечнећ њзе булып, шатлыклы елмаеп, ќете кояш дљньяга њз нурларын сибеп тора иде. Ђ дљнья кић, якты џђм ић мљџиме - ышанычлы џђм љметле тоемлана иде ул бу вакытта. Иман
нуры белђн яктыртылган озын, бђхетле булып тоелган гомер
юлым яћа бер юнђлеш алды сыман. Шулай да, юктыр: рухи
кыйблам инде уйланган, бњген исђ књћелемдђге хикмђт дисбесенђ љстђлеп тезелгђн энќе бљртеклђредђй гыйлем тамчылары
йљрђк-кальбемне сафландырды, юатты, тынычландырды.
Ђлбђттђ, мин моныћ љчен Раббыма чиксез рђхмђтле. Мине шулай тђрбиялђгђне, белем-хикмђт, иман бњлђк иткђне љчен, тормышымда шундый олы остаз - Габделхак хђзрђт Саматов белђн
очрашуымны тђкъдирлђгђгђне љчен...
Ришат хђзрђт КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе директоры
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СОРАУЛАРГА ЌАВАП БИРЊ ТЂРТИБЕ
Сорау бирњнећ дђ, ќавап бирњнећ
дђ тђртибе булырга тиеш.
Кемнећ дђ булса берђр мђсьђлђдђ соравы
туа икђн, ул ялгызы гына њзенећ мђхђллђ имамына мљрђќђгать итђргђ тиеш. Ђгђр канђгатьлђндерерлек ќавап ала ала икђн, шул сорауны халык алдында бирњ мђслихђт. Чљнки
имамга бу рђвешле сорау биргђндђ, калган
кешелђр љчен дђ бу сорау актуаль булырга
мљмкин. Икенче кљнне имам шул ук сорауга
ќђмђгать алдында ќавап бирђ. Бу - имам
ќавап бирђ алырлык сорау булганда гына
шулай. Ђгђр дђ сорау бирњчене имамныћ ќавабы канђгатьлђндермђсђ (яки имам ул сорауга
ќавап бирђ алмаса), алар бергђлђшеп
мљхтђсибкђ барырга тиешлђр. Аннан соћ,
мљхтђсибтђн дђ канђгатьлђндерерлек ќавап

ала алмасалар, бергђ тљбђк казыена баралар.
Тљбђк казые да мђсьђлђне хђл итђ алмаган очракта, чираттагы инстанциягђ - Голђмђлђр шурасына яисђ Казыйлар шурасына (яки
мљфтигђ) мљрђќђгать итђргђ тиеш булалар.
Ђгђр дђ мђсьђлђ гаять зур џђм аны хђл итњ югарыда саналган кешелђрнећ берсе тарафыннан
да хђл ителђ алмый икђн, ул сорау съездга чыгарылып, съездда хђл ителђ ала.
Менђ шушы категориягђ кермђгђн кешелђрнећ ќавабы бњтђн кешелђргђ фђтва булып
тормый (ђгђр дђ ул бер ќирдђ дђ имам булып
тормый икђн, бер имамныћ њз мђхђллђсе булмаган халыкка аныћ ќавабы фђтва булып тормый; район буенча мљхтђсибтђн башканыкы;
республика књлђмендђ Голђмђлђр шурасыныкы, Казыйлар шурасыныкы, баш казыйныкы,
мљфтинеке џђм мљфти рљхсђт иткђн кешенеке

(галим)). Рђсми рђвештђ њз сњзенђ њзе ќавап
бирми торган кешелђрнећ ќаваплары бњтђн
кешелђргђ фђтва булып тормый. Шућа књрђ
њзлђренећ имамнарыннан, мљхтђсиблђреннђн,
казыйларыннан узып, ниндидер китаптан яисђ
интернет сайтыннан алынган ќавапны беркем
дђ кулланырга тиеш тњгел. Журналистларныћ
да мљфти тарафыннан билгелђнмђгђн, расланмаган кешелђрдђн ќавап алып, аны газетага
язарга, халыкка ќиткерергђ хакы юк. Телђсђ
кемнећ њзебезнећ мђзџђб њзенчђлеклђрен џђм
халкыбызныћ гореф-гадђтлђрен искђ алынмыйча бирелгђн ќаваплары фетнђ чыгарырга
мљмкин.
ТР мљселманнары Диния нђзарђтендђге
Казыйлар шурасыныћ
43 нче утырыш КАРАРЫ.
14 ноябрь, 2011 ел

Арча районында ќитмеш дњртенче мђчет ачылды
Туган авылыћа кайтканда сине ерактан ук мђчет каршы алса, ђлеге хислђрне сљйлђп тђ, аћлатып та бетереп
булмый торгандыр.

Мондый чиксез шатлык хислђрен 12 ноябрь кљнне Урта Аты
авылы халкы да татыды. Авылдашлары - љч кыз туган - Сђкинђ,
Зљлфирђ, Сђвия Хљснетдиновалар њзлђренећ туган ќирлђрендђ
динебезне куђтлђњ, миллђтебезне
њстерњ ниятеннђн бик књркђм
агач мђчет салдырды.
Урта Аты авылы Арчадан
унљч километр ераклыкта урнашкан.
... Авылга Казан ханлыгы
дђверендђ нигез салына. Салада
ике йљзгђ якын кеше яши.
Ђлбђттђ, Урта Аты авылына нигез салган бабаларыбыз да авылныћ ић књркђм урынына мђчет
салып куйган булган. Ђмма њткђн
гасырныћ 30 нчы еллары азагында мђчет манарасын кисеп,
мђктђп ясыйлар. Авыл 70 елдан
артык мђчетсез тора. Халык
мђчет булдыру артыннан йљреп
караса да, эшне башлап ќибђрергђ ќайлары чыкмый. Быел

авыл халкыныћ догалары кабул
булды. Ђ игелекле адђмнђр њз
авыл кешелђре икђн. Аларны
халык њз итеп: "Шђмсинаџар апа
кызлары", дип йљртђ. Љч бертуган – Сђкинђ, Зљлфирђ, Сђвия
Хљснетдиновалар љч ай элек
авылга мђчет салу эшен башлап
ќибђрђ.
Инде бу игелекле эшнећ
нђтиќђсен књреп, Аллаџ йортыныћ ишеклђрен тантаналы тљстђ
ачып ќибђрњ љчен авыл халкы,
мђртђбђле кунаклар ќыелды.
Урта Аты авылы халкын котларга дип Арча муниципаль районы ќитђкчесе Алмас Нђзиров,
Татарстанныћ баш казые Ќђлил
хђзрђт Фазлыев, ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ гомуми
бњлек ќитђкчесе, Ислам динен
кабул итњгђ 1000 ел исемендђге
мђдрђсђ ректоры Ильяс хђзрђт
Ќиџаншин, Арча районы имаммљхтђсибе Раил хђзрђт Гыйлђќев, Саба районы имам-мљхтђси-

бе Айнур хђзрђт Ђхмђтов џ.б. кунаклар килгђн иде.
Килгђн кунаклар авыл халкын чын књћелдђн тђбриклђде.
Мђчет ачылышына ќыелучылар
Ќђлил хђзрђтнећ њтемле вђгазен
йотылып тыћлады. Ильяс хђзрђт
авыл халкына Татарстан мљфтие
Илдус хђзрђт Фђизнећ сђламнђрен
ќиткерде,
мђчетне
тљзњчелђргђ, аны салуда зур љлеш
кертњчелђргђ рђхмђт хатлары тапшырды. Барлык чыгыш ясаучылар да, ошбу мђчет бинасы џђрвакыт мљселманнар белђн тулып,
авылны нурландырып, књћеллђрне чистартып, њзенђ ќђлеп итеп
торса иде, дигђн телђктђ калды.
Авылга иман йорты ќиткерерлек
игелекле балалар њстергђн
Шђмсинаџар апаны хљрмђт итеп,
мђчеткђ аныћ исемен бирергђ,
дигђн тђкъдимне халык бертавыштан хуплады.
Тантанадан соћ, мђчеттђ
азан тавышы яћгырады џђм беренче љйлђ намазы укылды. Намазга ќыелган халык исђ: "Ул
џичкайчан буш тормасын, яшекартына шатланышып намазга
йљрергђ, вђгазьлђр тыћларга,
дини бђйрђмнђрне њткђрергђ
насыйп булса иде", - дип дога
кылды.
Мђчет тљзелњ авылга бђрђкђт
китерђ дђ башлаган инде. Казансу елгасыныћ кушылдыгы - Аты
суы аша матур књпер дђ ќиткереп куйганнар, яхшы юл да салганнар. Мђчет салуныћ оештыру
эшлђрен башыннан ахырына
кадђр Марат абый Минќанов
башкарган. Авыл халкы да иман
йортын сафка бастыру љчен књп
кљч куйган. Авыл ќирлеге ќитђкчесе Рафил Шакировныћ, урман

хуќалыгы оешмасыныћ да зур
ярдђмен тойган мђчет салучылар.
Књмђк эшнећ нђтиќђсе бик тђ
књркђм булган. Мђџабђт иман
йорты авылга ямь биреп тора.
Ќитмеш ел мђчетсез торган
авылга нур ићде. Инде халыкка
иманга тартылып, динебезне
куђтлђп, хђлђл тормыш алып барасы гына кала.
Сђкинђ ханым ђйтеп узганча, алар авылдан 51 ел элек, юклык вакытта чыгып киткђннђр.
Тик беркайчан да авыл белђн аралары љзелмђгђн. Урта Аты зиратында аларныћ ђти-ђнисе, ике
абыйсы ята. Њзлђренећ дђ авылда йорт салып тљплђнергђ исђплђре бар. Сђкинђ ханым њзе дђ
намаз ђџеле, килђчђктђ балаларга дин дђреслђре бирмђкче. Шундый иманлы, милли ќанлы
шђхеслђр булганда, авылныћ килђчђге бик тђ љметле.
Арча районында 127 авыл
бар, бњгенге кљндђ шуныћ инде
ќитмеш дњрте мђчетле булды.
Бњгенге кљндђ районныћ књп
авылларында яћа мђчетлђр сафка басты, искелђре яћартылды.
Арчаныћ Кљнбатыш микрорайонында, станциядђ, Алан, Урта
Курса авылларында исђ яћа
мђчетлђр тљзелеп килђ. Моћарчы республикабызда мђчетлђр
саны буенча беренчелекне Кукмара районы тотса, хђзер Арча
беренче урынга чыкты. Ун елдан
артык ќић сызганып эшлђњче
район имам-мљхтђсибе Раил
хђзрђт Гыйлђќевныћ, Арча хакимиятенећ дђ зур тырышлык
нђтиќђсе бу.
Зљлфђт МИНГАЛИЕВ

Казанда намаз вакытлары
Кљн исеме

Дата

Шимбђ

19.11.2011
20.11.2011
21.11.2011
22.11.2011
23.11.2011
25.11.2011
25.11.2011

Якшђмбе
Дњшђмбе
Сишђмбе
Чђршђмбе
Пђнќешђмбе
Ќомга

Иртђнге Кояш
намаз
чыгу

6:56
6:58
7:00
7:02
7:04
7:06
7:07

8:26
8:28
8:30
8:32
8:34
8:36
8:37

Љйлђ
намазы

Икенде
намазы

Ахшам
намазы

Ястњ
намазы

13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02
13:02

15:21
15:21
15:19
15:19
15:17
15:17
15:16

16:31
16:29
16:28
16:26
16:25
16:24
16:22

18:01
17:59
17:58
17:56
17:55
17:54
17:52
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"ИСЛАМ ДИНЕ
МИЛЛЂТЕБЕЗНЕ
САКЛАП КАЛДЫ"
(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)
Без – адђм актыклары! – ул ике-љч
хђрефне генђ соћыннан, латинны кабул иткђч
тђ њзгђртђ яки дљресли ала идек лђбаса!
– Хђзерге татар ђдђбиятында, аеруча
прозада дини мотивлар бармы?
– Нђзифђ Кђримованыћ "Культурный
кодагый" хикђясенећ темасы минем књћелгђ
аеруча нык тђэсир итте. Ђлеге хикђя кљнкадак мђсьђлђне – дини ђхлак мђсьђлђсен
књтђрђ. Минем бу хикђягђ юкка гына тукталуым тњгел, ислам дине безнећ миллђтебезне саклап калды! Ислам дине њрнђге энќелђре белђн бњген газиз балаларыбыз тђрбиялђнергђ тиешле! Кыйбласы булмаган бњгенге
ќђмгыятьтђ ислам диненећ гњзђл њрнђклђре
безнећ идеалыбызны баетырга тиешле, ахыр
чиктђ, ул идеологиябезнећ нигез ташы булырга тиеш. Татар љчен элеккеге "коммунизм идеологиясе"н ислам диненећ гыйбрђтле, гњзђл
њрнђклђре идеологиясе алыштырды. Шућа
књрђ без аны пычратудан сакларга, аныћ
белђн сату итњдђн бњген њк тукталырга тиешбез. Хикђя ђнђ шул хакта. Минем яћа роман дилогиядђ ућган хђзрђт образы бар. Сњз
"Хуш, ааылым" дип аталган роман-эссе хакында бара. Хђзер аныћ икенче китабын язам,
анысыныћ исеме – "Ќил тегермђне". Шулай
ук ђлеге ђсђремдђ дђ йљзендђ иман нуры булган Фђиз хђзрђт исемле герой тљп урыннарныћ берсен алып торачак. Нигђ "йљзендђ
иман нуры булган" дидем? Бу сњзгђ махсус
басым ясыйсы килђ: дин ђџеллђре арасында
да бњгенгесе кљндђ "чыраенда иман нуры булган" шђхеслђр бигњк књп дип ђйтмђс идем.
– Миллђтебезгђ нинди ышаныч телђклђрегез бар?
– Безнећ баскычтан кире аска тњгел, тагын бер генђ басма булса да љскђ књтђрелергђ
тиешле чагыбыз. Бњтђн кире менњлђр тиз генђ
насыйп булмаска мљмкин!.. Гомуми мђслђк
кирђк безгђ, барлык кљчлђребезне берлђштергђн нык максат кирђк! Фђлђн кљннђн "минималь" хезмђт хакы фђлђн тђћкђгђ артачак
икђн, дигђн сњзлђр генђ халык љчен бердђнбер юаныч, љмет булып калды бугай инде...
Миллђтемнећ яћадан горур рђвештђ аякка басачагына ышанам ђле мин. Татарларныћ
њзлђрен оешкан, бер йодрык кебек бердђм халык икђнлеклђрен књрсђтђселђренђ дђ ышанычым нык. Џђм килђчђктђ татарларны нђкъ
менђ шул сыйфатларына карап ђллђ каян,
ерактан ук танып алырлар...
Бабаларыбызныћ кендек каны тамган
ярты дљнья ќирлђре булганлыгын, аларныћ
Ерак Кљнчыгыштан кара дићгезгђ чаклы њз
авыл урамнарында йљргђн кебек йљрњлђрен
искђ тљшерик. Безнећ Ватан лђбаса ул. Сњз
монда ќир љчен ызгыш оештыру хакында
бармый, ђлбђттђ. Лђкин горурлык тойгысы!..
Љч сотый ќирећдђ казынган чагыћда да син
ђнђ шул билђмђлђр хуќасы икђнлегећне
онытмаска тиеш. Ислам дине белђн бергђ
авылны сакларга кирђк. Авыл бетсђ, ќир корый, ќир юкка чыкса, миллђт бетђ, татар
миллђтенђ зыян килђ икђн, ић беренче
нђњбђттђ руслар бетђчђк џђм шуныћ артыннан ук Россия тезлђнђчђк!.. Татар Россия
дђњлђтенећ интеллектуаль џђм рухи доноры
ул!.. Ђлбђттђ, Мђскђњ тњрђлђре моны беркайчан да аћламаячак. Чљнки илнећ дилбегђсе
яџњди ауропалылар џђм яџњди янкилар кулында...
Књп сњз – чњп сњз, дилђр. Ђлеге фикеремне бер факт белђн дђлиллђп тђ китим. Иркутск шђџђрендђге бердђнбер мђчеттђ татар
имамы, шулай ук Иркутскийныћ мљфтие дђ
татар кешесе. Югыйсђ, анда чеченнар џђм
башка кавказ халыклары књбрђк! ФСБ (Федераль иминлек хезмђте. – Н.С.) дилбегђне
њз кулында тота џђм мљфтине дђ татардан
куя... Нигђме? Ќавап бик гади, чљнки татар
сыналган, татар сатмаячак. Татарга таянып
була. Менђ бит ул...
Проблемаларны тезеп чыктым. Ђ аларныћ чишелешен минем язылган џђм иќат
ителђчђк ђдђби ђсђрлђремнђн укырсыз,
Аллаџ боерса!..
Ђћгђмђдђш – Нияз САБИРЌАНОВ
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