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БЕЗ КЕМ?

Дамир ИСХАКОВ:
"Фђнни нигезебезнећ

нык булуы кирђк"

Шушы кљннђрдђ генђ Гражданлык хђле актларын теркђњ
(ЗАГС) идарђсе хезмђткђрлђре њзлђренећ џљнђри бђйрђмнђрен
билгелђп њтте. 1917 елныћ 18 декабрендђ "Гаилђ, балалар џђм
гражданлык хђле исђбен алып бару" турындагы декретка кул
куела. Бу - дђњлђт органнарында теркђлгђн гражданлык хђле
актлары гына юридик кљчкђ ия дигђн сњз. Хђзерге вакытта
илебездђ гаилђ мљнђсђбђтлђре 1995 елныћ 8 декабрендђ ка-
бул ителгђн "Россия Федерациясенећ гаилђ кодексы" ниге-
зендђ алып барыла.

Соћгы елларда Россиядђ рђсми рђвештђ теркђлмичђ генђ
яшђњ гадђткђ керде. Мљселманнарга килгђндђ исђ, аларныћ
књпчелеге ЗАГСка бармыйча, никах укыту белђн генђ
чиклђнђ. Ђйе, мљселманнарга гаилђ корып, бергђ яши баш-
лау љчен монысы да ќитђ. Лђкин, кызганыч, бу мљселман
яшьлђре арасында зур жавапсызлыкка китерђ. Кайберђњлђр
елына берничђ тапкыр никах та укытырга љлгерђ. "Талак"
ђйтђлђр дђ, Аллаџы Тђгалђ алдында њзлђрен гаепсез итеп хис
итђ башлыйлар. Бу хђл "никах" тљшенчђсенећ ђџђмиятле
булуына тап тљшерђ, исламдагы гаилђ институтын шик ас-
тына ала. Кайбер гаилђ башлыклары хатыннарын яшь ба-
лалары белђн ташлап китђ, мал-мљлкђтсез калдыра. "Ни
љчен алай эшлђдећ?" - дип сорасаћ, ул: "Аллаџы Тђгалђ шу-
лай телђде, минем гаеп юк", - дип ќавап кайтара.

Шућа да бњгенге кљндђ ЗАГСка бару - гаилђгђ карата
ќавапсызлык белђн кљрђшњнећ бердђнбер юлы. Бар кешене
дђ сансызлар рђтенђ кертђсем килми. Безнећ арада ќавап-
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ЉСТЂЛ ТЕННИСЫ БУЕНЧА
ЯРЫШЛАР ЊТТЕ

18 декабрь кљнне ТР мљселман-
нары Диния нђзарђте Россия ислам
университетында имамнар џђм дини
уку йортлары мљгаллимнђре арасын-
да љстђл теннисы буенча шђџђр
ярышлары уздырды.

Ђлеге ярышта барлыгы 13 ко-
манда катнашты: “Ђнилђр”, “Сол-
тан”, “Ал”, “Фђрхђт”, “Ислам”, “Риз-
ван”, “Ђќем”, “Борнай” мђчетлђре,
Коръђн хафизлары ђзерлђњ њзђге,
Россия ислам университеты, Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исемендђ-
ге мђдрђсђ. I урын Россия ислам уни-
верситетыныћ ислам дине тђгълима-
ты факультеты деканы Рамазан Ку-
рамшинга, II урын “Ђнилђр” мђчете
имамы Габделќђлил хђзрђт Касый-
мовка, III урын “Ризван” мђчете има-
мы Алан хђзрђт Панаринга бирелде.
Ќићњчелђргђ дипломнар, медальлђр
џђм истђлекле бњлђклђр тапшырыл-
ды.

АССОЦИАЦИЯ
УТЫРЫШЫ БУЛДЫ

20 декабрь кљнне ТР мљселман-
нары Диния нђзарђтендђ мљселман
эшмђкђрлђре ассоциациясе шурасы-
ныћ чираттагы утырышы булды.
Утырышта ассоциациянећ 2012 елга
якынча эш планы тљзелде:

1) “Хаќи костюмы” дип аталган
дизайнерлар конкурсы њткђрњ;

2) “Рамазан–2012” республи-
какњлђм ифтар мђќлесе оештыру;

3) мохтаќ кешелђргђ “Зђм-зђм
суы” тапшыру мљмкинлеген булды-
ру.

Мљселман эшмђкђрлђре ассоци-
ациясе шулай ук тљрле семинарлар,
хђйрия акциялђре дђ њткђрергђ ният-
ли.

Утырышта катнашучылар ассо-
циациянећ офисын (Лобачевский ур.,
6) техник яктан яхшырту, аћа фирма
стиле кертњ, рђсми сайт џђм симво-
лика булдыру буенча да фикер алыш-
ты.

ИЛЬЯС УМАХАНОВ
БЕЛЂН ОЧРАШУ

20 декабрьдђ Татарстан мљфтие
Илдус хђзрђт Фђиз РФ Федерация
Советы рђисе урынбасары Ильяс У-
маханов белђн очрашты.

Очрашу барышында 2011 елда-
гы хаќ сђфђрлђренђ нђтиќђлђр ясал-
ды, алдагы елларда хаќны оештыру-
ныћ сыйфатын яхшырту џђм бу юн-
ђлештђ булган проблемаларны чишњ
юллары каралды.

“ХЂЛЂЛ ИНДУСТРИЯ”
БЕЛЂН ОЧРАШУ

20 декабрь кљнне Татарстан
мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђтендђ Казах-
станныћ “Хђлђл индустрия” ассоци-
ациясе ќитђкчесе Марат Сарсенба-
ев белђн очрашты.

Очрашуда катнашучылар хђлђл
продукция ќитештерњ базарындагы
вђзгыять хакында фикер алышты,
њзара тђќрибђ уртаклашты,
килђчђктђ тыгыз хезмђттђшлек итњ
турында килеште.

Очрашуда шулай ук ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ “Хђлђл”
комитеты ќитђкчесе Динар Садый-
ков та катнашты.

Моннан тыш, яклар Татарстан
џђм Казахстанныћ “Хђлђл” комитет-
лары арасында бирелђ торган танык-
лыкларны њзара тану турындагы ки-
лешњгђ кул кую хакында уртак фи-
кергђ килде. Аныћ нђтиќђсендђ ТР
мљселманнары Диния нђзарђтенећ
“Хђлђл” комитетында таныклык ал-
ган Россия ќитештерњчелђре њзлђре-
нећ хђлђл продукциясен – Казахстан,
ђ Казахстан ќитештерњчелђре Россия
ќирлегендђ сата алачак.
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САМАРА  ЉЛКЂСЕ
МЉСЕЛМАННАРЫ:

 "Без сезгђ
сокланабыз"

Бњгенге кљннећ ачык бер
књренеше булып гло-
бальлђшњ тора. Гло-
бальлђшњдђн файда
књргђн кешелђр аны ке-
шелекнећ якты килђчђге
дип игълан итђ. Лђкин,
чынлыкта, монда аерым
кеше, гомумђн, миллђт
љчен дђ хђвеф-хђтђрлђр
ята.

Килђчђк заманныћ финанс мат-
рицасындагы чималныћ бер љлеше
булу куркынычы - ул джинсыга
тљренгђн, сагыз чђйнђњче, надан џђм
бары тик ашау-эчњ, уен-кљлке турын-
да гына уйлаучы кешелђргђ ђверелњ.
Нђкъ менђ шул максат белђн "Авто-
ритетлар бетсен!" дигђн љндђњ тара-
тылды. Шућа да без хђзер дљньяны
яћача коруга юнђтелгђн, шул техно-
логиялђр нђтиќђсе булган инкый-
лаблар тантанасын књзђтђбез. Биредђ
њз тамырларын искђ тљшермђгђн,
бары тик куллануга гына ни-
гезлђнгђн џђм финанс машинасыныћ
тереклеген тђэмин итђргђ тиеш бул-
ган кешелђр булдыру књздђ тотыла.
Књрњебезчђ, бу сценарий безнећ
љчен, мљселман булучы миллђтлђр
љчен дђ ђзерлђнгђн. "Авторитетлар
бетсен!" дигђн љндђњ бњген безнећ
фикъџи џђм игътикади мђзџђблђре-
безгђ, бљек (лђкин, имеш, артта кал-
ган) мљселман галимнђребезгђ кар-
шы юнђлтелгђн. Беркемне дђ ихти-
рам итмђњче кешелђргђ ђйлђнгђч,
безне башка этап кљтђ - Аллаџы
Тђгалђгђ карата булган ихтирамныћ
юкка чыгуы. Тљп максат - кешене
Аллаџы Тђгалђ белђн тоташтыручы
ќепне љзеп, аны хђзерге кљнбатыш
цивилизациясендђге кебек, паразит
кулланучы булдыру.

Ничек итеп сакланып калырга
џђм югалмаска соћ? Бу сораулар
бњген генђ тумаган. Безнећ татар
дин ђџеллђре моћа кљчлђп чукын-
дыру вакытларыннан ук ќавап

эзлђгђн џђм аћа ќавап тапканнар да.
Бњген безгђ башка, књпкђ мђкер-
лерђк куркыныч яный. Mcdonalds,
Adidas, iPad кебек матур тљргђк-
лђргђ тљрелгђн рухисызлык дљнья-
ны билђп ала. Лђкин бу авыр шарт-
ларда да сакланып калу чарасы бик
гади - њзећнећ тамырларыћа кайту
кирђк. Безнећ дини тамырларыбыз
нинди соћ?

Беренчедђн, бу хђнђфи
мђзџђбе. Ђбњ Хђнифђнећ табигыйн
булуы џђм аныћ белемне пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђт (сгв) сђхабђлђ-
реннђн алуы сер тњгел.  Кай-
берђњлђр аћа, имеш, ышанычлы
хђдислђр барып ќитмђгђн, шул ва-
кытта кић таралган секталар ялган
хђдислђр чыгарганга књрђ, ул
хђдислђргђ алдан ук њтђ дђ кискен

булган карашта торган, дип ђйтђ.
Чынлыкта исђ, Ђбњ Хђнифђнећ бай
булуы џђм белем ќыяр љчен
мљмкинлеклђре књп булуы билгеле.
Аныћ имам Мђлик, Ќђгъфђр ђс-
Садыйк џ.б. књп кенђ замандашла-
ры белђн очрашып фикер алышу-
лары турында књпсанлы рива-
ятьлђр бар.

Моннан тыш, хђнђфи мђзџђбе
- бер танылган кеше мђктђбе генђ
тњгел, бу, хђзерге заман књзле-
геннђн чыгып караганда, тулы бер
фђнни-тикшеренњ университеты.
Ђбњ Хђнифђнећ тљп максаты бу-
лып, мђзџђб нигезлђнгђн кагыйдђ-
лђрне  чыгару  булган.  Соћрак
аныћ иќтиџад рухында тђрби-
ялђнгђн укучылары - Ђбњ Йосыф,
Мљхђммђд, Зљфђр - укытучылары
тљзегђн нигез џђм кагыйдђлђргђ
таянып, Коръђн џђм Сљннђттђн
шђригать кануннарын чыгаруны
дђвам иттерђлђр. Алга таба дин
ђџеллђренећ чираттагы буыны -
Тђхави, Ђбњ ђл-Хђсђн ђл-Кархый,
Хђссаф Сђрхаси, Казыйхан - аерым
мђсьђлђлђрне чишњ љстендђ эшли
(алар шулай ук њзлђренђ кадђр языл-
ган хезмђтлђрне дђ тикшерђ). Алар-
дан соћ яшђгђн џђр килђчђк буын
дин ђџеллђре дђлиллђрне тикшерђ,
аћлатмалар яза, заманга яраклы яки,
алар књзлегеннђн чыгып караганда,
чыганакларга якынрак булган
фђтваларны сайлый.

Нђкъ шундый ук эш хђнђфи
гакыйдђсе љлкђсендђ дђ алып бары-
ла. Мисал љчен, хђнђфи мђзџђбенђ
нигез салган Ђбњ Хђнифђгђ тоташ-
кан остазлар чылбыры: Ђбњ Хђнифђ
ђн-Ногманныћ шђкерте - Мљхђммђд
бине ђл-Хђсђн ђш-Шђйбани; аныћ
шђкерте - Ђбњ Сљлђйман Муса бине
Сљлђйман ђл-Ќђњќазани; аныћ
шђкерте - Ђбњ Бђкер ђл-Ќђњќазани;
аныћ шђкерте - Ђбњ Мансур ђл-Ма-

туриди. Алга таба Ђбњ Хђнифђ гый-
леме имам Ђбњ Мансур ђл-Матури-
ди аша Урта Азиягђ, Идел буена џђм
ислам дљньясыныћ кљнчыгыш рай-
оннарына тарала. Књренекле татар
дин ђџеле  Ш.Мђрќанинећ билгеле
хђнђфи-матуриди галиме имам ђн-
Нђсђфи тљзегђн гакыйдђгђ аћлатма
(шђрех) язуы да бу мђзџђбнећ без-
нећ ќирлектђ кић таралган булуы-
на дђлил булып тора.

Безнећ рухи гореф-гадђтлђре-
безнећ тагын бер љлеше булып
рухи-ђхлакый тђрбия бирњче тљрле
мђктђплђр тора. Болгар чорында
Ясђви мђктђбе њсеш ала, соћрак аны
Нђкышбђнди мђктђбе алыштыра.
Мђкалђ авторы беркемне дђ бу
мђктђплђрнећ берсенђ дђ керергђ
љндђми, лђкин борынгы бабалары-
быз мирасына игътибар итмђскђ,
аларны бидгатьтђ џђм ялгышуда га-
еплђргђ ярамый. Билгеле булганча,
Габдрахман Утыз Имђни: "Нђкыш-
бђнди тђрикате пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв) сљннђтенђ ић якын
юл, сђхабђлђр џђм табигыйннђр
юлы", - дип атаган. Моннан тыш,
књп кенђ мљхтђрђм татар дин ђџел-
лђре бу мђктђп шђкерте булган.
Могтђбђр Ш.Мђрќани хђзрђтлђре
шђех дђрђќђсенђ ирешеп, остазлык-
ка иќђзђ дђ алган. Бђлки, кем дђ
булса Мђрќанине дљрес юлдан бар-
маучы, адашкан, каберлђргђ табы-
нучы мљшрик, дип атарга батырчы-
лык итђр? Нђтиќђлђр чыгарганда
ашыгырга кирђкми. Бњгенге кљндђ
мљселманнар бђхђслђшкђн, хђтта
бер-берсен њтергђн низаглар ниге-
зендђ иќтиџади сораулар ята. Дине-
без галимнђре ул сорауларга
тљрлечђ ќавап кайтара, шућа књрђ
дин кардђшлђребезгђ џђм бабалары-
быз мирасына ихтирамлырак,
тњземлерђк булырга  кирђк. Агач-
ныћ тамырын киссђлђр, ул корый,
аныћ килђчђге булмый...

Габдулла хђзрђт ЂДЏЂМОВ,
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисенећ беренче
урынбасары

лы, гаилђсенећ килђчђк тормышын кайгыртып яшђњче ке-
шелђр дђ бар. Лђкин андыйлар књп тњгел. Гражданлык хђле
актларын теркђњ (ЗАГС) идарђсе, дђњлђт органы буларак, ки-
яњгђ чыгучы кызларныћ хокукларын саклап кала ала. Бу
нђрсђдђ чагыла соћ?

Беренчедђн (монысы ић мљџиме!), ул гаилђдђге балалар-
ныћ хокукларын яклый. Ир-ат, телђсђ-телђмђсђ дђ, баласын
балигъ булганчы материаль яктан тђэмин итеп торырга
тиеш. Моннан тыш, аерылган очракта, милек бњлгђндђ ки-
леп чыккан сорауларга да ќавап табу љчен зур ярдђм була-
чак. Бу - ислам диненђ берничек тђ каршы килми, ђ кире-
сенчђ, бары хуплана гына.

Гаилђ корырга ќитди ниятлђре булган ир-ат ЗАГСта тер-
кђлњне алгы планга куя. Аныћ бу адымы гаилђгђ булган игъ-
тибары турында сљйли. Књп кенђ мљселман гаилђлђрендђ
нђкъ менђ шулай эшлилђр дђ. Гаилђне рђсми рђвештђ теркђњ
- пђйгамбђребез Мљхђммђт (сгв) заманнарында ук кић тарал-
ган гаилђ килешњенећ бер тљре. Язма килешњлђрне пђйгам-
бђребез дђ хуплаган. Чљнки тљрле кеше була, алар арасында
ќавапсыз булганнары да ќитђрлек. Димђк, рђсми теркђлњ -
ул йљклђмђ булып тора. ЗАГСка бару - милек сорауларын
хђл итњче шундый ук рђсми килешњ. Бу турыда белеп торыр-
га кирђк. Бигрђк тђ мљселман кызларыбызга.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Казандагы беренче
мђдрђсђгђ – 20 ел!
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"Энќе" бђйгесендђ сђлђтле мљслимђлђр
књплђрне гаќђпкђ калдырды

Бђйгегђ Татарстанныћ тљрле
тљбђклђреннђн утызлап катнашучы ќыелган
иде. Мљслимђлђр кул эшлђре белђн књплђрне
сокландырды! Монда сњзлђр артык - фото-
ларга карагач, њзегез дђ аћларсыз.

Ђ хђзер номинациялђрдђ ќићњчелђр

белђн таныштырып китђбез:
1) "Ић матур бизђлеш" номинациясендђ

"Сандыгым" композициясе белђн Сљмбел
Гаффарова;

2) "Ислам џђм иќат" номинациясендђ
Чаллыдан килгђн кунак - шђмаил чигњ фор-

малары ђзерлђњче Рђсилђ Туктарова;
3) "Hand-made креатив" номинация-

сендђ декоратив мендђрлђр алып килгђн Арча
кызы Дания Ђкъмалетдинова;

4) "Файдалы hand-made" номинация-
сендђ кулдан косметика ђзерлђњче кызлар -
Алия Алтынбаева џђм Лилия Галиева;

5) "Королева кулинарии" номинация-
сендђ РИУ кызлары командасы;

6) "Hand-made королевасы" номинация-
сендђ чигњ эшлђре белђн килгђн Мамадыш ку-
нагы - Гњзђлия Гобђйдуллина ќићњ яулады!

17 декабрьдђ "Энќе" I Республикакњлђм сђлђтле мљслимђлђр бђйгесе
њтте. Ђлеге чара кул эшлђре књргђзмђсе формасында Россия ислам
университетыныћ актлар залында њткђрелде. Параллель рђвештђ
мљслимђлђр љчен кул эшлђре буенча тљрле мастер-класслар да оеш-
тырылды.

Жюри ђгъзалары шагыйрђ Фђйрњзђ
Мљслимова, "Ялкын" журналыныћ бњлек
мљхђррире Раилђ  Сабирова, "Жемчужина
веры" хезмђткђре Мљсфирђ абыстай иде.
Алар барлык эшлђрнећ дђ игътибарга лаек
икђнен, урыннар билгелђњнећ катлаулы бу-
луын билгелђп њтте.

Ќићњчелђргђ дипломнар џђм фотоаппа-
ратлар бњлђк ителде, калган барлык катна-
шучыларга исђ истђлекле бњлђклђр џђм сер-
тификатлар тапшырылды.

Чыганак: www.altinurta.ru

Вљќдан иреге бирелгђн-
нђн соћ, Татарстанда ић
беренчелђрдђн булып
ачылган Ислам динен ка-
бул итњгђ 1000 ел исемен-
дђге Казан югары мљсел-
ман мђдрђсђсе эшчђнле-
генђ быел 20 ел тулды.
Узган шимбђдђ бу юби-
лей ућаеннан тантаналы
мђрасим њткђрелде.

Ђлеге олуг чарага Россиядђге љч
абруйлы мљфти - ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђте рђисе Илдус хђзрђт Фђиз-
нећ, Ханты-Манси автономияле рес-
публикасы мљфтие Таџир хђзрђт Сама-
товныћ, Мђскђњ шђџђре џђм Мђскђњ
мљфтие Ђлбир хђзрђт Кргановныћ ки-
лњлђре њзе генђ дђ књп нђрсђ хакында
сљйли иде.

Тантаналы мђќлестђ шулай ук ТР
Президентыныћ дини берлђшмђлђр
белђн хезмђттђшлек идарђсе башлыгы
Марат Гатин, Бљтендљнья татар конг-
рессы Башкарма комитеты рђисе Ринат
Закиров, Татарстанныћ баш казые
Ќђлил хђзрђт Фазлыев, ТР Дђњлђт Со-
веты депутаты Фђрит Мифтахов, Рос-
сия ислам университеты ректоры
Рђфыйк Мљхђммђтшин, Казан шђџђре
имам-мљхтђсибе Мансур хђзрђт
Ќђлђлетдин, Татарстан мљфтиятенећ
уку-укыту бњлеге мљдире Вђлиулла
хђзрђт Якупов, Казан шђџђре муници-
паль берђмлеге Башкарма комитеты-
ныћ Теллђрне њстерњ џђм иќтимагый
оешмалар белђн њзара бђйлђнешлђр
бњлеге башлыгы Ирек Арсланов џђм
башка абруйлы затларныћ катнашула-
ры нур љстенђ нур булды, бу чарага њзгђ
бер ќитдилек вђ ќанлылык љстђде.

Ђлеге кичђне Диния нђзарђтенећ
гомуми бњлек мљдире, ђлеге уку йорты
ректоры Ильяс хђзрђт Ќиџаншин алып
барды. Мљгаллим Хђйдђр хђзрђт Кой-
рыков Коръђн аятьлђре укыганнан соћ
башланган очрашуда ќљмџњриятебездђ
Ислам динен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге мђдрђсђне оештыруда књп кљч
сарыф кылган Габделхак хђзрђт Сама-
тов белђн Кабан арты мђчете имам-ха-
тыйбы Исхак хђзрђт Лотфуллинныћ
исемнђре књп тапкырлар мактап телгђ
алынды. Бу аћлашыла да. Нђкъ менђ
шушы ике олуг шђхескђ бу изге эшкђ
нигез салу насыйп була. Габделхак
хђзрђт 1988 елда Чистай каласына
имам-хатыйб итеп билгелђнгђч, аћа бу
тљбђктђ Ислам динен кабул итњгђ 1000
ел исемендђге мђдрђсђне оештыру ке-
бек ќаваплы вазифа башкарырга туры

Казандагы беренче
мђдрђсђгђ - 20 ел!

килђ. Ђлеге гамђлгђ Габделхак хђзрђт
бљтен барлыгы, ќаны-тђне белђн ке-
решђ. Ихласлыгы, дини мђсьђлђлђрне
уртачыл караш белђн хђл кылуы арка-
сында ул њзе дђ књтђрелђ бара. 1991
елда мљхтђсиб итеп билгелђнгђч, ул Ка-
занга килђ. Ђлбђттђ, аныћ белђн бергђ
мђдрђсђ дђ Казанга књчђ. Менђ шул ча-
гында алар Исхак хђзрђт белђн
бергђлђп, мђдрђсђнећ эшен тагын да
ныграк ќанландырып ќибђрђлђр.

Ђлеге тантанлы кичђдђ чыгыш
ясаучылар књп булды. Анда шактый
эшлекле тђкъдимнђр дђ яћгырады.
Ђйтик, Татарстан мљфтие биредђ:
"Бђлки, килђсе елдан республикабыз-
дагы 11 дини уку йорты остазларына
хезмђт хаклары џђм коммуналь чыгым-
нарны капларлык акча табып булыр.
Без њзебез дђ шулай булсын дип дога
кылабыз, сез дђ дога кылып торыгыз",
- дип белдерде. Илдус хђзрђт њзе дђ
шушы мђдрђсђдђ укып чыккан икђн.

Мљфти Ђлбир хђзрђт Крганов та

њзенећ истђлеклђре белђн уртаклашты.
Ул биредђ ић беренче шђкертлђрнећ
берсе булган. "Кабан арты мђчетендђ
мине Исхак хђзрђт каршы алды.
Шђкерт булып укып йљргђн чаклар бер
дђ истђн чыкмый икђн. Андагы остаз-
ларныћ, љлкђн шђкертлђрнећ ќылы
карашы ђле бњгенгедђй хђтеремдђ", -
диде Ђ.Крганов.

Ханты-Манси мљфтие Таџир
хђзрђт Саматов исђ њзенећ нинди авыр-
лыклар белђн чит тљбђктђ динне
књтђрње хакында бђян кылды. Нибары
бер кђгазь белђн мђчете дђ, намаз уку-
чысы да булмаган чит ќиргђ 1993 елда
килеп тљшкђн ул. Аны чакырып ки-
тергђн ќитђкче кеше дђ Таџир хђзрђтне
ике тапкыр кабул иткђч, љченчесендђ
кабул итњдђн баш тарткан. Мондый
хђллђрдђ кайберђњлђр инде кулларын
салындырыр, тљшенкелеккђ бирелер,
Казанга кире кайтып китњ турында уй-
лый башлар иде. Тик Габделхак
хђзрђтнећ улы андый тиз генђ ќебеп

тљшђ торган затлардан тњгел. Ул њзен
тиз кулга ала џђм ќђмђгатьне туплап,
намаз уку гамђленђ керешђ. Шунда аћа
Аллаџыныћ рђхмђте килђ: ул мђхђллђ
халкыныћ ярдђме белђн мђчет салды-
руга ирешђ. Ђлбђттђ, аћа ђтисе Габдел-
хак хђзрђт тђ, Њзђк Диния нђзарђте рђи-
се Тђлгат хђзрђт тђ булыша. "Безнећ
эштђ ић мљџиме - Аллаџныћ ризалы-
гы љчен дип гамђл кылырга кирђк.
Њзећђ ниндидер матди байлыкка,
дђрђќђгђ ирешим дигђн максат куеп
эшлђргђ ярамый", - дип кисђтте аеру-
ча залда утыручы шђкертлђрне Таџир
хђзрђт. Аннары ул бигрђк тђ чит
тљбђклђргђ татар имамнарыныћ ќит-
мђвен сљйлђде. Аныћ сњзлђренђ кара-
ганда, ул тљбђклђрдђ 100 мећ мљселман
булса, шуныћ 80 мећен татарлар
тђшкил итђ икђн. Тик алардан 8 кеше
дђ мђчеткђ йљрми. Ђ башка миллђт
вђкиллђре аз санлы булсалар да, бердђм
рђвештђ мђчеткђ килђлђр џђм имамны
њз кешелђре арасыннан куюны талђп

итђлђр.
Татар конгрессы рђисе Ренат За-

кировныћ: "Без элегрђк озак еллар бу-
ена дингђ битарафлык књрсђттек.
Хђзер болай яшђргђ ярамаганлыгын
аћладык. Дин белђн миллђтне бергђ
кушканда гына без кљчле булырбыз", -
дигђн сњзлђре књћелемђ аеруча хуш
килде.

Бу мђдрђсђнећ бер њзенчђлеге би-
редђ татар теленђ ђџђмият бирњдђн
гыйбарђт. Мђдрђсђдђ татар телен укыт-
кан Илџам Фђттахов та чыгыш ясап:
"Мин Казандагы РИУныћ ректоры
Рђфыйк ђфђнденећ университетта сту-
дентларга татар телен љйрђтњ мљмкин
тњгел, чљнки анда 46 тљбђктђн, 6 чит
илдђн килгђн кешелђр укый дигђн
сњзлђре белђн килешмим. Ђ бит
шђкертлђр гарђп џђм инглиз теллђрен
камил љйрђнђ. Дђњлђт теле булган та-
тар телен љйрђнсђлђр, бу џич тђ начар
булмас иде", - дигђн фикерен ќиткер-
де.

Казан мэриясе кунагы Ирек Арс-
ланов бу тантанада эчтђлекле чыгыш
ясады џђм мђдрђсђ ректоры Ильяс
хђзрђт Ќиџаншинга дин љлкђсендђге
зур хезмђтлђре љчен Мактау кђгазе тап-
шырды. Мђдрђсђнећ мљгаллимнђре
Хђйдђр хђзрђт Койрыков, Аяз хђзрђт
Мингалиев, Зљлфђт хђзрђт Мингалиев,
Илдар хђзрђт Ситдыйков, Тимур хђзрђт
Ибраџимов, Мљхђммђт хђзрђт Ђюпов,
Мидхђт хђзрђт Ижбулатов, Якуб хаќи
Ђбибуллаев, депутат Фђрит Мифтахов,
Фђния абыстай Ќђлђлиева мљфти
хђзрђтлђре кулыннан Рђхмђт хатлары
алуга иреште.

Бирегђ ќыелган халык мђдрђсђ
укытучыларына, остазларга килђчђктђ
дђ дин љлкђсендђ ућышлы гамђл кы-
лып, гыйлемле дин ђџеллђрен, умарта-
чыларны чыгаруларын телђп, якты уй-
лар, матур хыяллар белђн таралышты.
20 ел эчендђ мђдрђсђ ђџеллђренећ мећ
биш йљздђн артык мљселман укытып
чыгаруын исђпкђ алсак, болай дип
ђйтергђ тулы нигез бар. Џђм шунысы
куандыра: мљфти Илдус хђзрђт Фђиз-
нећ сњзлђренчђ, аларныћ берсе генђ дђ
мђдрђсђ йљзенђ кызыллык китермђгђн.

Хатыйп ГЂРЂЙ
Чыганак: www.tatar-islam.ru
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КАМАРЕТДИН  ХЂЗРЂТКАМАРЕТДИН  ХЂЗРЂТКАМАРЕТДИН  ХЂЗРЂТКАМАРЕТДИН  ХЂЗРЂТКАМАРЕТДИН  ХЂЗРЂТ
(1890-1963)

Камаретдин Баџаветдин улы
САЛИХОВ - књренекле дин
ђџеле.

Ул 1890 елда Буа районыћ Альших авы-
лында крестьян гаилђсендђ дљньяга килђ.
1912 елны Буаныћ "Нурия" мђдрђсђсен
тђмамлый џђм шунда мљгаллим булып эшли
башлый. 1917-1924 елларда Тђтеш районы-
ныћ Њтђмеш авылында имам-хатыйб вази-
фаларын башкара. 1920 елныћ апрелендђ ул
очраклы рђвештђ Буадагы совет хљкњмђтенђ
каршы чыгышлар вакытына элђгеп, контр-
революцион хђрђкђтлђрдђ гаеплђнеп, кулга
алына. Сембер губерниясенећ Гадђттђн тыш
хђллђр комиссиясе тарафыннан ирегеннђн
мђхрњм ителђ. Лђкин бер ел чамасы узгач,
аны фђкыйрь гаилђдђн, совет хљкњмђтенђ
яхшы мљнђсђбђттђ булуын џђм авылдашла-
рыныћ яклап чыгуын исђпкђ алып, иреккђ
чыгаралар.

1924 елда Камаретдин Салихов Буа рай-
онындагы Килдураз авылына књчђ џђм анда
мулла вазыйфаларын башкаруын дђвам ит-
терђ. Моныћ белђн беррђттђн колхозда агач
эше остасы џђм умартачы булып эшли. Лђкин
1931-1932 елларда аћа ялган сђяси гаеп та-
гып яћадан тљрмђгђ утырталар, ђ гаилђсен
раскулачить итђлђр. Репрессиядђн кайткач,
ул 1937-1940 елларда Казандагы "Заречье"-
да артель бригадиры булып, ђ 1940-1945 ел-
ларда кибет директоры булып эшли.

1945 елда ул њзенећ дини эшчђнлеген
яћадан башлап ќибђрђ. 1945 елдан 1952
елга кадђр Казандагы Мђрќђни мђчетендђ
имам-хатыйб вазифаларын башкара, ђ 1952
елдан Ђстерханныћ Ќђмигъ мђчетендђ
эшли.

1956 елда Камаретдин хђзрђт Россия
башкаласына књчеп килђ џђм Мђскђњ
Ќђмигъ мђчетендђ имам-хатыйб булып
эшли башлый. Узган гасырныћ илленче ел-
лар ахыры - алтмышынчы еллар башында-
гы катлаулы чорда ул Мђскђњ мљселманна-
ры тормышында зур роль уйный. Нђкъ менђ
аныћ тырышлыгы аркасында Хрущев елла-
рындагы дингђ каршы актив пропаганда
вакытларында Мђскђњ мљселманнары мђче-
те саклап калына, дини эшчђнлек кић ко-
лач ќђя.

Камаретдин хђзрђткђ 1958 елда дин
эшлђре вђкиле Бесшапошников биргђн сый-
фатнамђдђ (характеристика) болай диелгђн:
"…Салихов по отношению к советской вла-
сти лоялен. За время службы в должности
имам-хатыба в Москве ни в чем предосуди-
тельном замечен не был. Среди верующих
снискал большое уважение". Гарђп телен
яхшы белгђн, укымышлы Камаретдин
хђзрђт кљчле оештыручы џђм дипломат сый-
фатларына да ия була. Моћа мисал итеп, XX
йљзнећ илленче елларыныћ икенче ярты-
сында Мђскђњ Ќђмигъ мђчетенећ халыка-
ра эшчђнлегенећ зур роль уйнавын ђйтергђ

була. Бу елларда СССРныћ тышкы сђясђ-
тендђ мљселман иллђре белђн зур
мљнђсђбђтлђр урнаша. Шул ућайдан, Кама-
ретдин хђзрђт гарђп телендђ гарђп иллђренђ
трансляциялђнгђн радио тапшыруларында
актив чыгышлар ясый, мљселман иллђренећ
илчелеклђренђ бара, Иран шаџиншаџы
Риза-шаџ Пђхлђви, Индонезия Президенты
Сукарто, Сирия президенты Куатли кебек,
књпсанлы чит ил кунаклары белђн мђчет
диварларында очраша. 1956 елныћ июль-
август айларында ул совет делегациясе со-
ставында хаќга бара. Хаќдан кайтканда
Каџирђдђ тукталып, ђл-Ђзџар университе-
тына укырга керђ, андагы галимнђр белђн
очраша...

Камаретдин Салиховныћ актив эшчђн-
леге дингђ каршы дђњлђт оешмалары игъ-
тибарыннан читтђ калмый. Алар 1960
елныћ июленнђн  газета-ќурналларда
хђзрђтнећ дђрђќђсен тљшерњгђ багышлан-
ган эшчђнлекне башлап ќибђрђ. Аларныћ
бу эшлђре Камаретдин хђзрђтнећ соћгы
кљннђренђ кадђр дђвам итђ. Камаретдин
Салихов 1963 елда 73 яшендђ дљньядан
китђ, ул Мђскђњнећ Даниил зиратына
ќирлђнђ.

Шундый авыр шартларда дингђ хезмђт
иткђн Камаретдин хђзрђтнећ рухы шат бул-
сын, Аллаџ аћардан разый булсын!

Рђшид МАЛИКОВ
ђзерлђде

"Бездђ барган дин љлкђсендђге про-
цессларга ачык књз белђн карарга
кирђк. Мђсђлђн, мин њзем элеккеге Та-
тарстан мљфтие (Госман хђзрђт Ис-
хакый. - Н.С.) икенче срокка сайланган
вакытта аны нык кына тђнкыйть-
лђгђн идем. Мин Госман хђзрђт 2002-
2006 елларга мљфти итеп сайланган
вакытта катнаштым. Ул беренче
срогында яхшы гына эшлђгђн иде. Тик
икенче срогында эшлђр начарайды", -
дип башлады њз сњзен тарих фђннђре
докторы, Бљтендљнья татар конгрес-
сы Башкарма комитетындагы этно-
логик-мониторинг њзђге ќитђкчесе
Дамир ИСХАКОВ.

- Ул кайсы якка начарайган иде?
- Дљресен генђ ђйткђндђ, традицион ислам-

ны њстерњ юнђлеше буенча эш начар барды. Чљнки
безнећ татарда традицион рђвештђ сакланган ис-
ламныћ њзенећ њзенчђлеклђре бар. Ул халкыбыз-
ныћ тарихы џђм мђдђнияте белђн бик нык бђйле.
Менђ шуларга таянасы урында, безгђ читтђн ят
булган йогынтылар њтеп керђ башлады. Мин,
мђсђлђн, њзем читтђн керњчелђрне "ваџџабилар"
(дошманнар. - Д.И.) дип сњкмђс идем. Минемчђ,
аларны да аерып карарга кирђк. Согуд Гарђбста-
ны - ул мљстђкыйль ил, андагы гарђплђр исламны
нинди вариантта тотарга телилђр икђн, шулай то-
тарга тиешлђр. Безнећ анда катнаш юк. Шућа књрђ
мин аларны (Согуд Гарђбстанында яшђњче халык-
ны. - Д.И.), мђсђлђн, мљселманнар буларак ихти-
рам итђм. Ђмма алар экспорт рђвешендђ њз вари-
антларын кертеп, без менђ шулай яшђргђ тиеш,
дип, аны безгђ кљчлђп тагарга уйлыйлар икђн, моћа
без каршы торырга тиешбез. Чљнки безнећ њзебез-
нећ ата-бабаларыбыздан калган исламныћ њзенч-
ђлеклђре халкыбыз тарихы белђн бђйле. Мин
књптђн тњгел генђ "Алтын Урдада џђм татар хан-
лыкларында сђедлђр институты" (Исхаков Д.М.
Институт сеййидов в Улусе Джучи и позднезоло-
тоордынских тюрко-татарских государствах. - Ка-
зань: Изд-во "Фэн" АН РТ, 2011. - 228 с.) дигђн
китап яздым. Ђлеге хезмђтемдђ Алтын Урда чо-
рындагы барлык халыкларныћ исламлашу
мђсьђлђсен тикшерњне бурыч итеп куйдым. Шу-
нысы ачык књренђ: безнећ ќирле ислам суфый
тђрикатлђре - Ясђвия џђм Нђкышбђнди тђрикате
белђн бђйле. Безнећ, мђсђлђн, Казан ханлыгыныћ
соћгы сђеде, данлыклы Кол Шђриф (ул, барыбыз-
га да билгеле булганча, Казан Кремле эчендђ ба-
сып алучылар белђн сугышып њлђ) - ул Ясђвия
тђрикатенећ бер вђкиле. Бу хакта шактый
мђгълњматлар бар.

- Ђ Нђкышбђнди тђрикате кайчан барлык-
ка килђ?

- Ул Ясђвия тђрикате эченнђн њсеп чыгып,
бераз соћрак барлыкка килђ (якынча XVI йљзнећ
икенче яртылары. - Д.И.), ягъни Казан ханлыгы
таркалганнан соћ гына кљчђя башлый. Ић кызыгы

Дамир ИСХАКОВ:

"Фђнни нигезебезнећ нык булуы кирђк"
ларны исламлаштыруда катна-
шуы белђн бђйле. Мин бу књре-
нешлђрне читтђн генђ булса да
књзђтеп килђм. Безнећ Болгарда-
гы исламны гына књтђрњебез - та-
мырдан ялгыш. Чљнки Алтын
Урда чорында булган процес-
сларны љйрђнмичђ торып, шун-
нан башка безгђ њзебезнећ татар
булып калып, ничек иттереп
мљселман булып яшђвебезне
аћлау бик кыен. Аны бљтен ќир-
лектђ карарга кирђк. Мин моћа
аеруча басым ясап ђйтђм, чљнки
татарда булган исламныћ тарихи
ягы бик начар љйрђнелгђн. "Без-
нећ борынгы болгар бабалары-
быз исламны кабул иткђн дђ, без
шуннан соћ мљселман булган-
быз" дигђн карашны гына сука-

лап йљрњ - ул фђнгђ бернинди дђ яћалык бирми.
Ђйтерсећ лђ, шуныћ белђн ислам дине тукталган?!
Мин тарихчы-этнограф буларак шуны ђйтђ алам:
болгар чорындагы исламныћ нинди булуы турын-
да бер генђ мђгълњмат та сакланмаган. Аларныћ
мљселман булулары турында билгеле - монысы
бђхђссез, ђмма кайсы тђрикатькђ караган, андагы
ислам њзенчђлеклђре нинди булган, бу хакта
бернђрсђ дђ юк. Кызганыч. Хђтта менђ Болгар
шђџђре урынындагы сђхабђлђр књмелгђн каберлек
(бу хакта ислам динен алып килњчелђр дигђн ле-
гендалар да бар. - Д.И.) тђ исбат ителгђн ђйбер
тњгел бит. Мин уйлыйм, бђлки алар Алтын Урда
чорында килгђн шђхеслђрдер. Чљнки шул вакыт-
та да сђхабђлђр килгђн, алар Алтын Урданыћ эли-
тасын исламга књчергђн вакытта катнашкан. Ан-
нан соћ тагын бер кызыклы ђйбер бар. Галимнђр
шундый фикергђ килде: болгар исламы - ул бик
сугышчан ислам булган. Ул вакытта бљтен тирђ-
якта мђќњсилђр булган, алар хђрби кљчлђр кулла-
нып, мђќњсилђргђ каршы сугышлар алып барган.
Ягъни, Алтын Урда чорындагы кебек тыныч
мљнђсђбђтлђр беркайчан да булмаган. Алтын Урда
чорында диннђр бер-берсе янында яшђп, анда ди-
нара мљнђсђбђтлђр тыныч булган. Без бары тик
Болгар исламын гына књтђрђ башласак, аныћ бу
ягы да килеп чыгачак. Бу хакта ђле уйлаган кеше
дђ юк. Андый ђйберлђр бик књп. Шућа књрђ, "тра-
дицион ислам" дип сљйлђшђ башлыйбыз икђн,
ђњвђл безгђ аныћ нинди формаларда яшђгђнлеген
љйрђнергђ кирђк булачак. Аеруча аныћ гореф-
гадђтлђргђ катнашкан љлешлђрен. Ђйтик, бездђ
кеше њлгђч, аныћ "љчесе"н, "ќидесе"н, "кырыгы"н
билгелђп њтњ бар бит.

- Ђ ни љчен безнећ бу йолаларга гарђплђр
каршы чыкты соћ?

- Билгеле, бу мљселман гадђте тњгел. Ул - без-
нећ тљрки бабалардан кергђн гадђт. Чынлыкта,
ислам бит аћа каршы килми. Бђлки без бу юл белђн
совет чорында исламны саклап та калганбыздыр
ђле. Моны инкарь итђргђ кирђк тњгел, моны бары
тик аћларга гына кирђк. Аныћ исламга турыдан-

туры бђйле џђм аћа бђйлђнмђгђн љлеше бар. Ђмма
аларны аћлау љчен ул мђсьђлђлђрне ић башта
љйрђнергђ кирђк, аннан соћ гына халыкка аћла-
тырга кирђк. Безнећ халык белми бит ул
нђрсђлђрне. Югарыда ђйткђнемчђ, Билђр шђџђрче-
ге янында кешелђр Изгелђр књмелгђн урынга дип
чишмђгђ акча аталар. Билгеле, бу - мђќњсилек.
Чљнки анда яткан кеше бернинди дђ мђќњси тњгел.
Ул - фђкать мљселман юлбашчыларыныћ берсе.
Элек халык шул шђхесне искђ алырга йљргђн. Су-
фыйлар белђн бђйле булганга књрђ, ул шул вакыт-
та суфыйчылык звеносы булып торган. Халык
хђзер боларныћ бљтенесен дђ оныткан. Шуны
онытканга књрђ, шућа шулай итеп барып табыныр-
га кирђк икђн дип уйлый инде. Бу бит наданлык
дигђн сњз. Шул ук Изге Болгар ќыены вакытында
да Ќђмигъ мђчет баганасы янында халык шућа то-
тынып ђйлђнђ. Шунда ђйлђнњче хатын-кызлар:
"Монда ђйлђнсђћ, бала була икђн", - ди. Ђмма,
ђйлђнњ - ул бит суфый зикрыннан калган бер эле-
мент кына бит. Традициясе калган, тик безнећ оч-
ракта халык нђрсђ эшлђгђнен аћламыйча хђрђкђт
итђ. Ул бала туу белђн берничек тђ бђйле тњгел.
Менђ шундый ђйберлђрне љйрђнеп, халыкка аћла-
тырга кирђк. Безнећ нинди традицион элементлар
бар, ул тарихи яктан кайчан килеп чыккан џђм ул
нђрсђ белђн бђйле? Надан рђвештђ, књзне ачып
карамыйча кереп китђргђ кирђк тњгел. Аћлап
хђрђкђт итђргђ кирђк. Бу юнђлештђ безнећ эш бик
аз эшлђнгђн. Шућа књрђ, Диния нђзарђтлђре читтђн
кергђн йогынтыларга каршы кљрђшергђ уйлый
икђн, башта шушы якны фђнни љйрђнњ кирђк. Шул
вакытта гына без њзебезнећ исламныћ њзенчђлек-
лђрен дљрес аћлаячакбыз. Бу хакта безнећ бњгенге
кљндђ чыгарып сала торган бер генђ хезмђтебез дђ
юк. Эш анда гына да тњгел, безгђ дин белгечлђре
язган китапларныћ эчтђлеген дђ яћадан карарга
кирђк. Татар дин белгечлђре (Мђрќани, Бигиев-
лар џ.б.) язган йљзгђ якын ђџђмиятле китап бар,
дип ђйтђлђр. Шул йљз китапныћ бишесе генђ
яћадан чыгарылды. Ђле чыгарылды гына бит ђле
ул, ђмма аныћ эчтђлеге турында уйланырга кирђк,
аћа хђзерге заманча трактовка бирергђ кирђк. Моћа
ђле тотынган кеше дђ юк. Шућа књрђ: "Без мљсел-
маннар, без белемле", - дип ђйтњебез, ул безнећ
бабаларыбыз эшлђгђн эшкђ генђ таянып, њзебез
аныћ нђрсђ икђнлеген аћламыйча гына хђрђкђт итњ
ул. Бу - шапырынуныћ бер тљре. Безгђ башка
миллђтлђр алдында мактанганчы, ђњвђл њзебезнећ
кем икђнлегебезне аћларга кирђк, ђ аныћ љчен
бљтен шушы фђнни мђсьђлђлђрнећ эченђ кереп
чуммыйча булмый.

P.S.: шушы кљннђрдђ генђ олуг гали-
мебез Дамир Исхаковныћ гомер бђйрђме -
60 яшьлек юбилее булды. Без аны ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте исеменнђн ихлас
књћелдђн тђбрик итђбез. Аћа ныклы сђла-
мђтлек, гаилђ бђхете џђм зурдан-зур иќади
ућышлар насыйп булуын телибез!

Ђћгђмђдђш -
Нияз САБИРЌАНОВ

Фото авторныћ шђхси архи-
выннан алынды

шунда: безгђ Ясђвия тђрикатенећ
њтеп керње - бернинди Идел Бол-
гарстаны белђн дђ бђйле тњгел. Ул
- Алтын Урда чорында барган
процесслар џђм бу чорда яшђгђн
татар элитасыныћ ислам динен
кабул итње белђн бђйле. Исламны
алып килгђн кешелђрнећ барысы
да Харђземнђн килњчелђр. Џђм
безне тљп тарихи ќеплђр Харђ-
земгђ тарта. Шуннан чыгып фи-
кер йљрткђндђ, безнећ традицион
исламга булган карашыбыз ђле дђ
булса ялгыш булып кала бирђ.
"Традицион ислам" дигђн вакыт-
та, аны безгђ њзебезнећ тарихи
чыганакларга таянып књтђрергђ
кирђк. Ић кызганычы шул: читтђн
кергђн йогынтыларга каршы тору
љчен, традицион исламны
књтђрергђ кирђк дип тотындылар, ђ бит, дљресен
генђ ђйткђн вакытта, татарныћ традицион исламы
буенча бер фђнни хезмђт тђ юк. Мин быелдан баш-
лап шушы проблемаларны љйрђнњ љчен бер аспи-
рант алдым. Максатыбыз - беренчелђрдђн булып
татарныћ традицион исламын тљрле яклап тасвир-
лау.

- Ђ татарныћ традицион исламы турында
нинди књзаллаулар тудырырга мљмкин?

- Аныћ бик књп њзенчђлеклђре бар, чљнки
ислам дине безгђ кергђннђн соћ, ул тарихи рђвештђ
њскђн, аны ќирле элементларны њзенђ керткђн.
Мин моћа бер мисал китереп уза алам. Ђйтик,
элек-электђн татарларда Мђњлед бђйрђме булган.
Ђ бит бу бђйрђм гарђплђрдђ алай ук таралмаган.
Ул - бездђ, тљреклђрдђ џђм Урта Азиядђ бар. Та-
тарларда аеруча да кљчле. Бу мђсьђлђлђр буенча
њз вакытында композитор Мђсгудђ Шђмсетдино-
ва бер фђнни хезмђт язган иде. Шуннан
књренгђнчђ, Мђњлед бђйрђмен њткђрњ - бер њк ва-
кытта, ул суфыйчылык белђн дђ бђйле. Аны шун-
нан башка аерып карап булмый. Аннан соћ бит
безнећ књп кенђ изгелђр књмелгђн урыннар бар.
Татар галимнђренећ исђбе буенча, Идел буе
тљбђгендђ ике йљзгђ якын изгелђр књмелгђн урын
бар. Изгелђрнећ шђхесен тикшерђ башлыйбыз
икђн, бу очракта да без суфый тђрикате вђкиллђ-
ренђ яисђ шулар белђн бђйле шђехлђр књмелгђн
урыннарга килеп чыгачакбыз. Мића Билђр янын-
дагы Мђлњм хуќаныћ кабере (аны хђзер Изгелђр
чишмђсе урыны дип атыйлар. - Д.И.) янында ха-
лыкныћ акчалар ташлап, ярыммђќњси "обряд"лар
ясавы бик тђ сђер џђм кљлке тоела. Бу бит надан-
лыктан килеп чыга. Ђмма Мђлњм хуќа бит реаль
шђхес булган. Аныћ артыннан китсђћ, бик кызык
ђйберлђргђ барып тоташуыћ бар. Минем уйлавым-
ча, ул - монголларга кадђр ислам динен кабул иткђн
кыпчакларныћ бер лидеры. Тарихта билгеле бул-
ган Балынбђк књмелгђн анда. Аны шулай "хуќа"
дип зурлап (билгеле булганча, анда бер дљрбђ дђ
булган. - Д.И.) књтђреп чыгу - ул шушы монгол-
ларга кадђр ислам кабул иткђн тљркемнећ молгол-
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- Самара љлкђсендђ ди-
небезнећ торышы ничек?
Шул хакта сљйлђп уза ал-
массызмы икђн.

- Мин 1994 елда Самара
љлкђсендђге Гали авылы
мђдрђсђсендђ белем алып
чыкканнан соћ, имам булып
эшли башладым. Бњгенге
кљнгђ кадђр шул вазифамны
ућышлы гына њтђп килђм.
Мин эшли башлаганда
љлкђбездђ 24 мђхђллђ
теркђлгђн иде, хђзерге ва-
кытта исђ аларныћ саны - 96.
Диния нђзарђтебез эшли
башлаганнан бирле (1995
елдан) мљфти вазифасын

Вђгыйзь хђзрђт Яруллин
алып бара. Без аныћ эшчђн-
легеннђн бик тђ канђгать, ул
њзенећ тырышлыгы белђн
мљселманнар белђн генђ

тњгел, башка конфессиялђр
белђн дђ ќылы элемтђлђр
урнаштыра алды. Књптђн
тњгел - ноябрь аенда гына
провослав дин ђџеллђре
белђн семинар уздырдык. Бу
- безнећ љчен бик тђ шатлык-
лы књренеш. Алар белђн ур-
так тел табып, бер-беребезгђ
ярдђм кулы сузып, фђнни
конференция оештырдык.
Диннђр, миллђтлђр њзара
дус-тату яшђњ сђбђпле, љлкђ
хљкњмђте 16 ел дђвамында
инде њз бюджетыннан дини
корылмаларны тљзеклђндерњ
љчен акчалата ярдђм
књрсђтеп килђ. 2008 елда
гына да 130 миллионнан ар-
тык акча бњлеп бирелгђн иде.
Без моны џђрбер мђхђллђгђ
ремонт эшлђре алып бару
љчен сарыф иттек. Кызганыч,
96 мђхђллђ арасында яшь
имамнарыбыз бик аз. Егер-
медђн артык мђхђллђдђ генђ
яшь имамнарыбыз эшли.
Калган мђхђллђлђрдђ - њз
тырышлыгы белђн динебез-
не љйрђнеп, олылайган
кљннђрендђ њзлђрен дингђ
багышлаучы затлар хезмђт

САМАРА ЉЛКЂСЕ МЉСЕЛМАННАРЫ:
 "Без сезгђ сокланабыз"

Ђћгђмђбез - Самара
љлкђсенећ Камыш-
лы, Келђњле, Исаклы
районнары имам-
мљхтђсибе, Самара
љлкђсе мљселманна-
ры Диния нђзарђтен-
дђге Президиум ђгъ-
засы Габдулла хђз-
рђт МЉХЂММЂТ-
КЂРИМ белђн.

куя. Без аларныћ фидакарь-
легенђ сокланабыз, алар
мђчетлђребез ябылмасын,
динебез югалмасын диеп
њзлђренећ бар тырышлыгын
куя.

Килђсе елга Гали авы-
лында мђдрђсђбез ачылуга
20 ел тула. Шулай ук Самара
Ќђмигъ мђчете каршында да
"Нур" мђдрђсђсе эшлђп килђ.
Татар телендђ берничђ газе-
та бастырабыз. Диния нђза-
рђтендђ ђњвђл "Ђссђламега-
лђйкем" дигђн газета чыгып
килде, хђзерге вакытта "Ис-
лам-Нур" дигђн газетабыз
нђшер ителђ. Ул аена ике
мђртђбђ дљнья књрђ. Беренче
ике табак битле чыгырылы-
шы - рус телле укучылар
љчен булса, дњрт табак бит-
лесе татар телендђ вђгазьлђр,
репортажлар белђн басыла.
Мђхђллђлђребезнећ тарихын
чагылдырган китап бастыр-
дык, аны бу килњебездђ Та-
тарстан мљфтие Илдус
хђзрђт Фђизгђ дђ бњлђк ит-
тек.

- Самара љлкђсе татар
имамнарына кытлык ки-

чермиме?
- Безнећ 96 мђхђллђбез-

нећ џђркайсында да диярлек
татар имамы эшли. Ђмма
њзгђ миллђттђн булган
мљселман кардђшлђребезнећ
(чеченнар, азђрбайќаннар
џ.б.) књпчелеге намазга
йљрњче кайбер мђчетлђрдђ
вђгазьлђр рус телендђ бара.
Ђмма књп мђчетлђрдђ
вђгазьлђр татар телендђ
сљйлђнелђ. Шулай ук ќомга
вђгазенећ яртысын татар те-
лендђ, калган љлешен русча
алып барган берничђ
мђхђллђбез дђ бар.

- Татарстанда њтђ тор-
ган нинди дини чаралар
сездђ зур кызыксыну уята?

- ТР мљселманнары Ди-
ния нђзарђте џђм Бљтендљнья
татар конгрессы уздырып
килгђн Изге Болгар ќыенын-
да џђм татар дин ђџеллђре
форумында актив катнашып
килђбез. Соћгысында катна-
шу љчен њткђн елны да, быел
да љлкђбездђн иллелђп имам
килгђн иде. Без Татарстан
мљселманнары Диния нђзар-
ђте белђн књптђннђн таныш.

Казан - милли мђркђзебез
булганлыктан, ул безгђ
џђрвакыт зур њрнђк булып
тора. Без - Самара љлкђсе
мљселманнары, сезгђ сокла-
набыз. Килђчђктђ дђ бергђ-
бергђ ярдђмлђшеп эшлђрбез,
дип уйлыйм.

- Татарстаннан тагын
нинди тђэсирлђр алып кай-
тып китђсез?

- 20 декабрь кљнне
мљфти Илдус хђзрђт Фђиз
белђн очраштык. Нђтиќђдђ,
безнећ телђк-максатлар бер
њк икђн. Без дђ њзебезнећ
љлкђбездђ халкыбызныћ тра-
диция, гореф-гадђт, йолала-
рын саклап калу, аларны кай-
тару, яшь буынга сећдерњ
буенча кић колачлы эш алып
барабыз. (Казан шђџђрендђ
балалар љчен њткђрелгђн
дини конкурсларда да без
инде дњртенче мђртђбђ кат-
нашып килђбез.) Без дђ кеше
вафат булганнан соћ аныћ
рухына Коръђн укыту
("љчесе", "ќидесе", "кыры-
гы"), Мђњлед бђйрђмен
њткђрњ кебек мђќлеслђребез-
не бар тулылыгы белђн сак-
ланып калуга ирештек.
Яшермичђ ђйтергђ кирђк,
Татарстан килђчђктђ дђ безгђ
књп яктан њрнђк булып ка-
лыр, Иншђ Аллаџ.

Ђћгђмђдђш -
Нияз САБИРЌАНОВ

Чљнки алар батыр ирлђр
табып биргђн малны саклау-
чы, назга сусаган књћеллђрне
љмет џђм шифа белђн тулы-
ландыручы џђм, ђлбђттђ,
гаилђ учагына ќылы биреп
торучы затлар!

Шул нисбђттђн Татар-
станныћ мљселман яшьлђре
берлеге барлык књркђм затла-
рыбыз љчен "Бђхет ачкычла-
ры" дигђн тренинглар курсы
оештырды. Ул Казандагы
Мђрќђни мђчетендђ њтте.
Рњзђл Ђхмђдиев ќитђкчелен-
дђге ђлеге оешма књптђн
тњгел генђ эшли башлады џђм
беренче эш итеп ул мљселман-
нар арасында "Quest muslims"
(Квэст муслимс) дип аталган
интеллектуаль уен њткђрње

БЂХЕТ  АЧКЫЧЛАРЫБЂХЕТ  АЧКЫЧЛАРЫБЂХЕТ  АЧКЫЧЛАРЫБЂХЕТ  АЧКЫЧЛАРЫБЂХЕТ  АЧКЫЧЛАРЫ

белђн танылды.
Гњзђл затларыбыз бу тре-

нингка без кљткђннђн дђ
књбрђк килде. Йљздђн артык
кызларыбыз биредђге тренинг
курсларын узды. Ђйтђсе килђ,
бу тренинглар аларны чыннан
да кызыксындырды џђм аћа
ихтыяќ зур иде. Кызларыбыз
монда хатын-кыз гаилђдђ,
ќђмгыяттђ, ире белђн, ата-
анасы џђм балалары белђн
дигђн темаларга вђгазьлђр
генђ тыћлап калмады, ђ тљрле
тренингларда актив катна-
шып, њзлђрен ачты џђм, мића
калса, бу аларныћ књзаллаула-
рын да бераз њзгђртте џђм ба-
етты. 7 декабрь кљнне башла-
нып киткђн курсларда берен-
че булып кызларыбызга њгет-

нђсихђт кылырга Габдрахман
хђзрђт Наумов килде. Берен-
че кљннђн њк кызларга бер-
берсе белђн танышып дусла-
шырга, аралашырга Казан
шђџђрендђге Совет районы-
ныћ "Ел укытучысы" исемен
алган Чекмарева Екатерина
Владимировна булышты.
Алты кљн дђвамында кызлар
белђн, ић яхшы нђсихђт
ђйтњчелђр џђм Казанныћ ић
яхшы профессиональ пешек-
челђре, косметолог џђм док-
торлары мастер-класслар џђм
тљрле фикер алышулар
њткђрде.

Ђ ябылу тантанасына
Татарстан мљфтие Илдус
хђзрђт Фђиз дђ килгђн иде. Ул
оештыручыларга чын
књћелдђн рђхмђт ђйтте, укы-
тучы џђм озтазларга рђхмђт
сњзлђре ќиткерде. "Мондый
курслар ешрак узса яхшырак
булыр иде, чљнки гњзђл затла-
рыбыз гына тњгел, без бары-
быз да џђрвакыт белем алуда
џђм њсештђ", - диде Илдус
хђзрђт.

Чыннан да, беренче тап-
кыр оештырылган курслар-
ныћ ђле кытыршы яклары да
булгандыр. Ни генђ дисђћ дђ,
беренче коймак тљерле була
бит. Шуны ђйтђсе килђ: бу
курслар ихластан гњзђл затла-
рыбыз љчен оештырылды,
юкка гына ђйтмђгђннђр бит:
џђр эшнећ дђ нияте дљрес бу-
лып дђвамлы булуында ић зур
савап џђм ђќердер...

Гљлсђрия НЂБИУЛЛИНА,
Мљселман яшьлђре

берлеге активисты

Џђр кешенећ кайчан да булса уйландырырга
мђќбњр иткђн темалары шактый. Ул кайвакыт
йокыларны качыра, ашаудан калдыра, нин-
дидер хислђр белђн тулган тормышны тагын
да баета. Хђзер сњзем - "Хатын-кыз бђхете"
турында. Књпме язучыларныћ ђсђрлђрендђ
чагылган, бары соклану џђм гњзђллек кебек
хислђр тудырган хатын-кызларыбыз! Нђкъ
менђ аларга џђрвакыт терђк џђм назга тулып
торган бђхетле тормыш кирђк.

ТР Президенты
Рљстђм Мићнеханов
БДБ мљселманнары
шурасы рђисе - Кав-
каз мљселманнары
Диния нђзарђте рђи-
се Аллаџшљкер Паша-
задђ белђн очрашты.

Татарстанныћ Хљкњмђт
йортында узган очрашуда ТР
мљселманнары Диния нђзар-
ђте рђисе Илдус хђзрђт Фђиз,
ТР Президентыныћ дини
берлђшмђлђр белђн хезмђтт-
ђшлек идарђсе башлыгы Ма-
рат Гатин џ.б. катнашты.

ТР Президенты матбугат
хезмђте хђбђр иткђнчђ, яклар
љммђт тормышы белђн бђйле
мђсьђлђлђр, тљрле миллђт
вђкиллђре яши торган
тљбђклђрдђ конфессияара
мљнђсђбђтлђрне саклау буен-
ча фикер алышты.

Билгеле булганча, Аллаџ-
шљкер Пашазадђ ТР мљселманнары Диния
нђзарђте њткђргђн "Ислам - террорчылыкка

Аллаџшљкер Пашазадђ Казанга килде

каршы" дип исемлђнгђн фђнни-гамђли кон-
ференциясендђ катнашу љчен килгђн иде.
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