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АЕРЫЛМАГЫЗ, БУЛСА ДА "СЂБЂП"ЛЂРЕ...

Мљселман
партиясе –

тљп максат тњгел

ГОЛЂМЂЛЂР ШУРАСЫ
ЏЂМ КАЗЫЯТ
УТЫРЫШЛАРЫ УЗДЫ

16 гыйнвар кљнне ТР мљселман-
нары Диния нђзарђтендђ Голђмђлђр
шурасыныћ чираттагы утырышы
узды. Утырышта "Хђлђл" стандарты
комитеты эшчђнлеге (шул исђптђн,
хайваннарны чалу белђн кем
шљгыльлђнергђ тиешлеге); комитет
сертификаты булмыйча, тљрле ит то-
варларына мђчет сурђтлђрен тљше-
реп, сатып алучыны аптырашта кал-
дыручы оешмаларга карата эшне
ничек алып бару; шешђлђрдђ саты-
ла торган суныћ ничек сертифика-
циялђнергђ тиешлелегенђ кагылыш-
лы мђсьђлђлђр карап њтелде. Шулай
ук мђчетлђр каршындагы курсларда
џђм читтђн торып белем алучы
шђкертлђр љчен яћа уку ђсбапларын
лицензиялђњ дђ тикшерелде.
Мљслимђлђр турында яћа фильм
сценариесе дђ шура ђгъзалары тара-
фыннан бђялђнде џђм аћа берни-
кадђр њзгђрешлђр кертергђ тђкъдим
ителде. Ђлеге мђсьђлђлђр буенча
Голђмђлђр шурасы ђгъзалары, њз
фикерлђрен белдереп, тђкъдимнђрен
ќиткерде, карарлар чыгарды.

Дњшђмбе кљнне иртђн Диния
нђзарђтендђ Казыят утырышы да
булды. Утырышта республикабыз-
ныћ тљньяк-кљнбатыш тљбђге казы-
яте хисабы тыћланды.

БУАДА - КОРЪЂН
УКУ БЂЙГЕСЕ

Буа районы мљхтђсибе Рљстђм
хђзрђт Хђйбуллов хђбђр итњенчђ,
Буада гыйнвар башындагы озын ял-
ларда, вакытны бушка сарыф ит-
мичђ, файдалы џђм саваплы эшлђр
башкарып калырга тырышканнар.
Шуларныћ берсе - балалар арасын-
да Коръђн уку ярышлары. Бђйгедђ
љчтђн алып унике яшькђ кадђрге ба-
лалар катнашкан.

КУКМАРАДА -
МЂЊЛИД АШЛАРЫ

Шушы кљннђрдђ Кукмара
мђдрђсђсе шђкертлђре Татарстанныћ
баш казые Ќђлил хђзрђт Фазлыев
белђн очрашты. Очрашу барышын-
да яшьлђр њзлђрен кызыксындырган
књп кенђ сорауларга ќавап таба
алды.

Кукмара районы авылларында
Мђњлид ашлары њткђрелђ башлаган.
Аш-Буќи, Уразай авыллары мљсел-
маннары мондый табыннар корыр-
га љлгергђн дђ инде. Тиздђн бу са-
ваплы эшне районныћ башка авыл-
лары да дђвам иттерђчђк, дип хђбђр
итте Кукмара мљхтђсибе Зиннур
хђзрђт Сђмигуллин.

ТИМЕРАЯКТА ШУУ
ЯРЫШЛАРЫ ЊТТЕ

15 гыйнварда ТР мљселманнары
Диния нђзарђте Казан шђџђренећ 41
нче мђктђбендђ (Вахитов районы)
мљселман яшьлђре арасында тимера-
якта шуу буенча ярышлар њткђрде.
Бђйгедђ Казанныћ Мђрќани, Солтан,
Рамазан, Ђќем, Ал, Кабан арты,
Фђрхђд, Ђнилђр, Салихќан, Борнай,
Љметлелђр, Ризван мђчете командала-
ры, шулай ук РИУ студентлары, Ис-
лам динен кабул итњгђ 1000 ел исемен-
дђге мђдрђсђ шђкертлђре катнашты.
Нђтиќђдђ, I урынга Ислам динен ка-
бул итњгђ 1000 ел исемендђге
мђдрђсђнећ II курсында укучы Рамил
Гыйльманов лаек булды. II џђм III
урыннарда - Кабан арты мђчете коман-
дасы вђкиллђре - Айназ Зарипов белђн
Булат Насыйбуллин. Ќићњчелђргђ
дипломнар, медальлђр џђм истђлекле
бњлђклђр тапшырылды.

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми
сайтыннан (www.dumrt.ru)

алынды

Ђћгђмђбез - Кама буе тљбђге ка-
зые, Татарстанныћ Диния нђзарђте
Президиумы ђгъзасы, Чаллыдагы
"Ак мђчет" имамы џђм шул мђчет
каршындагы мђдрђсђ ректоры
Рљстђм хђзрђт Шђйхевђлиев белђн.
Ул безне казыятне борчый торган
мђсьђлђлђр, халык еш мљрђќђгать
итђ торган сораулар џђм ђлеге тљбђк
"њзенчђлеге" - сђлђфилђр белђн ки-
леп туа торган каршылыклар белђн
таныштырды. Соћгы вакытта мљсел-
ман гаилђлђрендђ гакыйдђ белђн
бђйле аћлашылмаучанлыклар туып,
аерылышу љчен казыйга килњ очрак-
лары књбђеп киткђн.

- Гади халык њзара эш

Кама буе казыятенђ дњрт мљхтђсибђт: Чаллы, Тњбђн
Кама, Тукай, Алабуга мљхтђсибђтлђре керђ.

мљнђсђбђтлђре (килешњлђрне њтђмђњ),
ир белђн хатын арасында килеп чык-
кан мђсьђлђлђрне чишњ ућае белђн
мљрђќђгать итђ. Халкыбыз љчен тра-
дицион булган хђнђфи мђзџђбе буен-
ча, кем дђ кем: "Лђђ илђџђ иллаллаџу
Мљхђммђдур-рђсњлњллаџ", - дип
ђйтсђ џђм шушы сњзлђрнећ
мђгънђсенђ тљшенеп, аны књћеле
белђн кабул итсђ, ул кеше мљселман
булып санала. Ђ њзлђрен сђлђфилђр
дип йљрњчелђрнећ карашынча, мљсел-
ман булу љчен югарыда ђйтелгђн шарт
кына ќитђрлек булып саналмый, бар
гыйбадђтен ќиренђ ќиткереп њтђгђн
кеше генђ мљселман була ала. Алар-
ныћ: "Кеше њзен мљселман дип саный

икђн, бу берни дђ аћлатмый, ул гамђл-
гыйбадђт кылса гына мљселманнан хи-
саплана", - дип йљрњлђре - ќђмгыяте-
бездђге аћлашылмаучанлыкларныћ
килеп тууына сђбђпче булды.
Љстђвенђ, сђлђфилђр, кешенећ гамђ-
ле њзлђренђ ошау-ошамауга карап,
тђкъфир кылалар (ягъни, бер сњз белђн
ђйткђндђ, кешене кяферлеккђ чыгара-
лар), - дип башлады њз сњзен Рљстђм
хђзрђт Шђйхевђлиев. - Шундый очрак-
лар да була: ничђмђ-ничђ ел бергђ то-
рып, ђби-бабай яшенђ ќиткђн га-
илђлђр аерылышырга мљмкин. Чљнки
ир яисђ хатын берсе њзен мљселман
дип йљрсђ дђ, ђдђп-ђхлаклы булса да,
гыйбадђте охшамавы сђбђпле генђ
икенчесе тарафыннан кяфер булып
танылырга мљмкин. Хђтта намаз укы-
ган, башка гамђл-гыйбадђтен кылган

кеше дђ, ђгђр "гакыйдђсе дљрес бул-
маса", кяфер булып чыга ала. Ђле
књптђн тњгел генђ алтмыш яшьлђр-
дђге бер ханым да њзенећ ирен кя-
ферлеккђ чыгарып, "Аны? белђн
бергђ тору дљрес микђн?" дип бор-
чылып килде. Ни љчен ул кяфер соћ
дигђч: "Ул минем башка мљселман
хатын-кызлары белђн бергђ ќыелып
дин гыйлемен љйрђнњемђ риза
тњгел", - ди.

- Кешелђр вђсвђсђлђргђ бирел-
мђсен, тљрле чит-ят фикерлђргђ би-
решмђсен љчен нинди профилак-
тик чаралар књрергђ кирђк соћ?
Сез китергђн бер мисалдагы "кя-
ферлеккђ чыккан бабай" гамђл
кылмый башлаган тњгелдер бит
инде...

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Коръђни-Кђримдђ Аллаџы Тђгалђ: "Ђ лђстњ бирабби-
кум" (Мин сезнећ Раббыгыз, Тђрбиячегез, гыйбадђт
кылырга тиешле, бердђнбер Илаџыгыз тњгелмени?),
дип Њзен танытты. Шулчак: "Шђџиднђ иннђкђ Раббунђ"
(Шђџадђт кылабыз, ант итђбез, Син - безнећ Раббыбыз),
дип бу дљньяга килђчђк ќаннар Аллаџы Тђгалђгђ ант ит-
телђр, дигђн аять китерелђ.

Бу вакыйга дљнья барлыкка килгђнче књп заманнар элек була. Џђм ул
шђригатьтђ "ђлмисак", ягъни ќаннарныћ Аллаџы Тђгалђгђ вђгъдђ биргђн
"кљне" буларак билгелђнђ.

Ягъни Аллаџы Тђгалђ кешелђрнећ ќаннарын Њзенећ каршына тезеп
бастырып, дљньяда яшђгђн вакытыгызда, тђн белђн берлектђ яшђгђндђ:
"Мине онытмассызмы? Кушканнарымны њтђрсезме? Явызлыктан, хђрам-
нан тыелып, бер-берегезне рђнќетмичђ ахыр гомерегезгђ чаклы яшђр-
сезме?" - дип ант эчерђ. Адђм балаларыныћ ќаннары:

- Ђлбђттђ, Раббыбыз, Син кушканнан тайпылмабыз, њтђрбез, - дип
ант итђлђр. Ђмма араларында ялганлаганнары да булды. Лђкин Аллаџы
Тђгалђ аларныћ ђйткђн сњзлђрен њтђмђячђклђрен белеп торды. Аллаџы
Тђгалђ бар нђрсђне дђ Белњче, Књрњче.

Коръђннећ бу аяте адђм балалары иманлы, итагатьле, тђкъва булыр-
га тиеш икђнлеклђрен аћлата.

Иманлы булу - Аллаџны танып, џђрдаим њзећне Аныћ каршында,
ђлмисакта басып торган кебек, хис итеп йљрергђ кирђклеген белдерђ.

Итагатьлелек - Аллаџы Тђгалђнећ ђмер боерыкларын, пђйгамбђре-
безнећ (сгв) ђйткђн сњзлђрен књћелгђ салып, буйсынып, карусыз тормышка
ашыруны аћлата.

Тђкъва булу - Аллаџныћ тыйган нђрсђлђреннђн тыелып, кушкан-
нарын њтђп, Раббыныћ ризалыгын югалтудан куркуны књз алдында тота.

Адђм балалары бу дљньяга килгђч, ќан-тђн белђн берлектђ булган-
нан соћ, биргђн вђгъдђлђрен, антларын искђ тљшерер љчен, Раббыбыз -
Кодрђт иясе - пђйгамбђрлђр џђм китаплар ќибђргђн. Адашып-саташып
йљрмђсеннђр љчен дин, шђригатьне булдырган. Мисал љчен, Коръђндђ:
"Аллаџы Тђгалђ сезнећ тышкы кыяфђтлђрегезгђ карап тњгел, књћеле-
гезне књзђтеп хљкем итђ, кылган гыйбадђтлђрегезне кабул итђ", - дип
ђйтелђ. Шулай ук пђйгамбђребез дђ: "Зур мљлкђткђ ия булган кеше бай
булып саналмый, књћеле кић кеше бай булып санала", - ди њзенећ хђдис-
лђренећ берсендђ (Бохари). Димђк, безгђ књћеллђребезне пакьлђњ юлын-
да књп кљч куярга кирђк. Књћел кљзгесе (калеб) чиста, пакь булмаса,
диннђн дђ чыгып китњ мљмкинлеге бар икђнлеген пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв) белгертђ.

"Аллаџы Тђгалђ белђн ант итђм: чын мљселман булмыйча торып,
берегез дђ ќђннђткђ кермђячђксез. Бер-берегезгђ карата књћелегездђ
мђхђббђт булмыйча торып, чын мљселман була алмаячаксыз. Бер-берегез
белђн сђламлђшкђндђ чын књћелдђн сђламлђшегез. Џђм бер-берегезне
књрђ алмаучанлык хисеннђн сакланыгыз, чљнки ул њткер пђке кебек. Ул
пђке (бер-берећне књрђ алмаучанлылык) чђчлђрне кыра торган тњгел - ул
књћелдђн динне кырып ала, динсез калдыра", - дип ђйтђ пђйгамбђребез
(сгв) (Бохари).

Књћел дигђнећ (калеб) бик нечкђ нђрсђ икђн. Чиста, пакь булса,
ихласлык саклана торган хђзинђ ул. Анда акыл урнаша. Бу мђсьђлђдђ
пђйгамбђребез Мљхђммђд Мостафа (сгв) тарафыннан ђйтелгђн бик ма-
тур сњзлђр бар: "Акыл калебтђ, књћелдђ урнашкан. Рђхим-шђфкатьле-
лек - бавырда. Мђрхђмђтлелек талакта була. Ђ сулыш њпкђдђ урнашты-
рылган" (Бохари).

(Вђгазь)
Аллаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ: "Ић хђерлелђрегез Аллаџы кар-

шында тђкъварак булганыгыз", - ди. Ягъни Раббыбызныћ кушканнарын
њтђргђ атлыгып торучылар, Аныћ ризалыгын югалтудан куркучылар.
Тђкъва кеше џђрвакыт њзен начарлыктан тљзђтњ љстендђ эшли торган була.
Холкын тђртиптђ тотарга тырыша. Чљнки ул џђрчак пђйгамбђребезнећ
(сгв): "Ић хђерлелђрегез Исламда ић яхшы холыклы булганнарыгыз, дин-
не аћлый торган булсалар, ђлбђттђ", - дигђн сњзен ислђрендђ тоталар,
аћнарыннан, зиџеннђреннђн чыгармыйлар. Алар башкаларга тел тидер-
милђр, мыскыл итмилђр, яла якмыйлар.

Чљнки: "Аллага ышанган кеше икенче берђњгђ яла якмый, аны лђгънђт
кылмый, сњкми џђм аћа карата пычрак гамђллђр ђшлђми", - дип кисђтђ
Мљхђммђд (сгв).

Югарыда китерелгђн аять-хђдислђрдђ књрсђтелгђнчђ, књћеллђребезне
чиста тотсак, шуныћ бђрабђрендђ ќаннарыбызныћ "ђлмисакта" биргђн
антларын искђ тљшереп, холыкларыбызны тђрбиялђргђ тырышсак,
хђллђребез башкачарак булыр иде.

Ђ бит бњген, без - мљселманнар арасыннан кайберлђребез бер-берл-
ђрен књрђ алмый, дошманлык кыла. Бер-берлђре турында гайбђтлђр са-
тып, ялалар ягып, књћеллђрендђге иман очкыннарына игътибар итмичђ,
хискђ бирелеп, нђфеслђрен симертђ. Ђгђр, чыннан да, дингђ бирелеп,
Коръђндђге џђм хђдислђрдђге сњзлђрне истђ тота торган булсак, бер-бер-
лђребезне рђнќетер идекмени?! Бњген сљйли, яза торган сњзлђребез чын-
лыкта дин љчен тњгел бит, ђ фђкать њзебезне љскђ чыгарып, фикеребезне
кић мђйданга таратып, њзебезне барысыннан да акыллырак, гыйлемлерђк
итеп књрсђтњ генђ.

Барыбыз да "дин, дин" дип сљйлђшђбез, Коръђннђн, хђдистђн тљпле
дђлиллђр китергђн булабыз, тик барысы да њзебезнећ нђфеслђребезне
иркђлђр љчен генђ. Нишлђп Аллаџы Тђгалђ фикере љстен булырга тиеш
тњгел соћ? Ђллђ без Аћардан акыллырак булдыкмы инде? Књћел кљзге-
без пычрак килеш, элеккеге галимнђр дђрђќђсендђ булмакчы булып, ни
љчен без Коръђн аятьлђренђ џђм хђдислђргђ њзебезнећ пычрак нђфеслђ-
ребездђн кайнап чыккан мђгънђлђрне салырга тырышабыз соћ? Ђлбђттђ,
бу сорауларныћ ќавабы бик гади. Књћеллђребез пычрак. Кылган гамђлл-
ђребез нђфеслђребезгђ ияреп кенђ, кеше алдында књрсђтер љчен генђ.
Чљнки кая барасыбыз турында тљптђн уйламыйбыз. Наданлыгыбыз
чиктђн ашкан. Галимнђрдђн гыйлем љйрђнер урынына, нђфеслђребезгђ
хуш килгђн, фикерлђребезгђ туры килгђн мђгълњматны гына ала алабыз.
Гыйлемгђ хирыслык юк. Холкыбызны њзгђртђ алмыйбыз, чљнки нђфсе-
безне ќићђ алмыйбыз. Нђфесне ќићђр љчен, Аллаџы Тђгалђ турында
књбрђк уйларга кирђк, ђ без аны булдыра алмыйбыз, чљнки тђкђбберле-
гебез юл бирми.

Лђкин бер нђрсђгђ дђ карамастан, безгђ Аллаџы Тђгалђ каршында
књћеллђребезне чистартырга, холкыбызны пђйгамбђребез (сгв) кушкан-
ча тђрбиялђргђ кирђк. Моныћ љчен бердђм булырга, кеше хатасын тик-
шергђнче, њзебезнећ ялгышлыкларыбызны тљзђтњ зарур. Нђфсебезне
тыярга, иман, итагать, тђкъвалыкны њстерњ юлында тырышырга кирђк.
Ђлмисакта биргђн вђгъдђлђребезне џђм пђйгамбђребезнећ (сгв) шул
мђсьђлђдђ сљйлђнгђн соћгы вђгазен истђ тотарга кирђк. Иншђ Аллаџ,
шулчак књћел кљзгесендђге тутыклар китђр џђм анда хакыйкый дин, иман
чагылышы табылыр!

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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Мљселман партиясе -
тљп максат тњгел

Протоиерей Всево-
лод Чаплин њткђн атна-
да янђдђн Россиядђ право-
славие партиясен булды-
ру фикере белђн чыкты.
Чаплин њз блогында бел-
дергђнчђ, Рус православие
чиркђве, ђлбђттђ, њзе бу
эшне башлап йљрмђячђк.
Ђмма башка кешелђр
мондый фикерне тђкъ-
дим итеп, партия оеш-
тырсалар, хуплаячаклар гына.

Россиядђ дини партиялђр оеш-
тыру мљмкинме? Мљселман парти-
ясен булдыру кирђкме? ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ мђга-
риф џђм фђн бњлеге ќитђкчесе
Вђлиулла хђзрђт Якупов фике-
ренчђ, бу - мљселман љммђтенећ бе-
ренчел максаты булырлык мђсьђлђ
тњгел. "Россиядђ 1917 елгы инкый-
лабка кадђр мљселманнар хокукла-
рын яклаучы "Иттифакъ ђл-мљсли-
мин" партиясе булган, - ди Вђлиул-

ла хђзрђт. - Димђк, мљсел-
ман партиясен оештыруга
тарихи нигез бар. Ђмма ул
вакытта, православие -
дђњлђт дине була. Башка
диннђр, шул исђптђн ис-
лам да, икенче статуска ия
иде. Бњген ислам дине,
башка диннђр кебек њк,
бер хокукка ия. Дини
партиялђр катнашында
кешелђрнећ хокукларын

яклауныћ кирђге юк".
Шулай да, килђчђктђ, сайлау-

лар, сђяси партиялђргђ кагылышлы
кануннар либеральлђштерелњ шар-
тларында, мљселман партиясен
оештыруныћ мљмкин хђл булуы ту-
рында да искђртђ В.Якупов. Бњген
исђ Дђњлђт Думасына њткђн парти-
ялђр исламга каршы тњгел џђм алар
традицион диннђрнећ, шул исђп-
тђн, мљселманнарныћ да хокукла-
рын якларга ђзер.

Илмир ХЂБИБУЛЛИН

Икътисади проблемалар ки-
чергђн Америка (АКШ) џђм баш-
ка Кљнбатыш дђњлђтлђр љчен
Ираннан гел куркыныч янаган ил
итеп књрсђтергђ тырышуныћ
асылында ни ята?

АКШ Иран белђн кабат яћа
кљрђш башларга ќыена. Ђлеге
кљрђштђ тљп корал - нефть. Америка
нефть љлкђсендђ Иран икътисадына
бу юлы тирђнрђк йогынты ясарга ни-
ятли. Чљнки соћгы вакытта Иранда
инфляция кљчђю аркасында икътиса-
ди хђл яхшылардан тњгел. Яћа
чиклђњлђр кертелђчђк Иранда соћгы
арада азык-тљлек бђялђре 40 процен-
тка кадђр артты.

Иранда керемнећ зур љлеше исђ
нефть сатудан килђ. Хђзер Америка

Иранга каршы санкциялђр кем
файдасына?

Иранны нефть керемнђрен бетерњ аша
буйсындырырга тырыша. Иранга кар-
шы кертелђчђк чираттагы санкциялђр
Иранныћ читкђ нефть сатуына кома-
чаулау максатын куя. Президент Барак
Обама ђлеге санкция турындагы ка-
рарга кул куйгач, Иранныћ акча берђ-
млеге (риал) АКШ доллары каршын-
да кљчен ќитди рђвештђ югалтты.

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

- Юк, алай тњгел. Бу ханым
(гадђттђ, алтмыш яшьтђ булулары-
на карамастан, алар њзлђрен ђби дип
ђйткђнне яратмыйлар) укырга дип
иртђн чыгып китђ дђ кич кара?гыда
гына кайтып керђ. Ирене?
рљхсђтеннђн башка, кайда йљргђнле-
ге билгеле булмаган хатыны белђн
нинди ир риза булыр икђн? Хатын-
кыз беренче чиратта ирене? ризалы-
гына ирешергђ тиеш.

Моннан ике-љч ел элек югары
урында эшли торган дђрђќђле бер
кеше њзенећ хатынын џђм ике кызын

дини белем алырга мђчеткђ ќибђрђ.
Ђ ул исђ сђлђфилђр кулына килеп
элђгђ. Алар исђ, њз чиратында, ул
ханымны? "гакыйдђсен дљреслђгђч",
"кяфер" иреннђн аерып, башка ке-
шегђ кияњгђ биреп ќибђрђ.
Нђтиќђдђ, гаилђ таркала, гамђл-гый-
бадђтен кылмаса да њзен мљселман
дип санаган ир ислам диненнђн баш
тарта џђм њзен ислам динене? дош-
маны дип игълан итђ. Бер генђ ке-
шене ислам диненђ кертњдђ сђбђпче
булган кешегђ ќђннђт вђгъдђ ителђ,
ђ ислам диненнђн чыгаруга сђбђп
булган кешене нђрсђ кљтње турында
ничек уйларга мљмкин?

Бњгенге кљндђ ирлђр дђ, хатын-
кызлар да њзлђрене? љстендђге бу-
рычларын тиешенчђ њтђмилђр, анна-
ры гаепне љслђреннђн тљшерњ љчен
берсен-берсе кяферлеккђ чыгаралар,
ђ сђлђфилђр гакыйдђсе мо?а туры юл
ача: кимчелексез кеше юк, шу?а књрђ
њзе?ђ ошамаган џђрбер кешене кя-
ферлеккђ чыгарырга була. Ђ кяфер
белђн ни телђсђ?, шуны эшлђргђ була.

- Ђ ни сђбђпле кешелђрнећ
фикерлђре кисђк кенђ њзгђреп
китђ?

- Бу кешене гипнозлагандагы
кебек бара. Ђйтик: "Пђйгамбђребез
(сгв) намазны болай укыган, аныћ
вакытында шулай булган", - дип,
белсђлђр дђ, белмђсђлђр дђ гел ту-
кып торалар, њзлђрене? књ?еллђренђ
ошаган мђгънђлђр бирђлђр, њзлђре-
не? фикерлђренђ башкаларны ышан-
дыралар. "Коммунизм, коммунизм"
дип тукый торгач, књпме халык шу?а
ышанды. СССР системасы ќимере-
леп, њзгђртеп корулар башлангач, без
гарђплђрне пђйгамбђр кебек кабул
итђ башладык. Мин њзем 1988 елда
намазга бастым. Ул вакытта намаз
укучылар бармак белђн генђ санар-
лык иде. Ђ нђрсђ, алайса ул елларда
калган кешелђр - Россиянећ бар хал-
кы да диярлек кяфер булган булып
чыга идеме?   Ул вакытта књплђр
књ?еллђреннђн њзлђрен мљселман
дип санасалар да, гамђллђрен кыл-
мыйлар иде, хђтта хђмер кабучыла-
ры да аз тњгел иде. Без бит алар

њзлђрен мљселман дип санаганнары
љчен генђ, гамђл кылмаучы, бђлки
телдђн генђ њзлђрен мљселман дип
санаучыларны? балалары, оныклары
булган љчен генђ мљселман булып
йљрибез. Башка дин ђџеллђрене? ба-
лалары њзлђрен мљселман дип
йљрмилђр бит, хђтта књ?еллђре белђн
ислам динене? хаклыгына ышанса-
лар да. Никадђр генђ гљнаџлары бул-
са да, алар берсен-берсе кяфер дип
атамаганнар. Бњгенге кљндђ менђ
шуны да аћлау ќитми безне? халык-
ка. Дљрес, безнећ бљтенебезнећ дђ
пђйгамбђребез (сгв) кебек яшисе
килђ. Шу?а књрђ бњген њзлђрен кай-

берђњлђр сђлђфилђр дип атый.
Сђлђфилђр дип беренче мљселман-
нарны атыйлар. Аларга ошарга ты-
рышу бик яхшы, ђмма бу телдђ генђ
булмасын џђм нђрсђ генђ эшлђсђ? дђ
бу исем артына качып эшлђмђсђ?
иде. Ђ бит беренче сђлђфилђр бер-
сен-берсе кяферлеккђ чыгармаган,
берсене? гыйбадђтен берсе тик-
шермђгђн, алар динсез кешелђрне
дингђ љндђгђн, њзлђрене? књркђм
ђхлаклары белђн башкаларга њрнђк
булырга тырышкан. Ђ бњген њзлђрен
сђлђфи дип атаучылар башка мљсел-
маннарны? кимчелеген тикшерњ
белђн мђшгуль. Башкаларны
дђњлђтнећ хокук саклау урыннары-
на бармаска чакыралар, ђ њзлђре ба-
ралар, банклар белђн эш йљртмђскђ
чакыралар, ђ њзлђре банктан кергђн
акчаны кулланудан тартынмыйлар.
Мљселманнарны кяферлеккђ чыга-
рып, аларны? ќанын, канын, малын
њзлђренђ хђлђл итеп чыгарган берен-
че тљркем дњртенче хђлифђ Гали (рг)
вакытында чыга џђм аларны џава-
риќлар дип атыйлар. Џавариќлар
мљселманнар арасына таркаулык
кертђлђр, алар динсезлђргђ каршы
тњгел, бђлки мљселманнарга каршы
кљрђшкђ књтђрелђлђр. Бњген дђ
њзлђрен сђлђфилђр дип атаучылар
динсезлђрне дингђ љндђњ белђн
шљгыльлђнми, ришвђт алуга, нарко-
маниягђ, эчњчелеккђ каршы
кљрђшми, алар кљне-тљне урамда
азып-тузып, эчеп-косып йљргђн ке-
шегђ дђ бернинди дђ йогынты яса-
мый, бђлки, алар мђчетлђргђ кереп
ислам динен тота торган кешелђр
арасында фетнђ салалар. Мђз-
џђблђргђ бњленњ - зур ялгышлык,
дип, аларны? тљп кљрђш фронты бу-
лып мђзџђблђргђ иярњче мљселман-
нарга каршы кљрђш тора. Алар њз
эшлђрендђ ќђмгыятьтђге кимчелек-
лђрне дђ бик оста файдалана. Егер-
ме ел буе ислам турында а?лату џђм
уку-укыту да бер яклы гына барды.
Безне? халык монда килгђн гарђп
укытучыларын гына тњгел, хђтта
гарђп илендђ књпмедер вакыт булып
кайткан њзебезне? яшьлђребезне дђ

"изгелђрдђн" дип кабул итте. Алар
анда укыганмы, ђллђ тик кенђ яткан-
мы, анысын сорап та тору булмады.
Џђм бњгенге кљндђ зур галим булып
йљрњчелђрне? књбесе дњрт еллык уку
йортыны? ике елын ун ел дђвамын-
да укып, њз илендђ укытырга да хо-
кукы булмаган шђех (аларны? да
књбесе халыкка билгесез) янына
йљргђн. Шулар безгђ чит фикер, без-
не? халык љчен ят юнђлеш алып кай-
тты џђм егерме ел буе халыкка бу
чын ислам дип а?латты. Кешегђ:
"Син ќњлђр", - дип кљне-тљне такыл-
дап торсаћ, аек акыллы кешенећ дђ
њзен ќњлђр дип йљри башлавы кебек
килеп чыга инде бу...

- Мондый тискђре књре-
нешлђргђ каршы тору љчен бездђн
нђрсђ талђп ителђ?

- Диния нђзарђтенећ билгеле
бер тљпле юнђлеше булып, ул дђњлђт
тарафыннан яклау алырга тиеш. Џђр
мљселман дђњлђте билгеле бер
мђзџђбне генђ тота. Мђзџђбсез бер
генђ дђњлђт тђ юк. Безнећ мећ елдан
артык тоткан њз  юнђлешебез бар, ул
- хђнђфи мђзџђбе. Эшебез - дђњлђт
белђн бергђ барырга тиеш. Ђгђр дђ
џђр мулла њзе телђгђнчђ дин тотса,
бу бер дђ яхшыга китермђячђк. Со-
ћгы елларда гакыйдђ тикшерњ мода-
га кереп китте. Бер ун еллап элек
интернетта: "Дљрес гакыйдђле ке-
шегђ генђ кияњгђ чыгам" яисђ "Дљрес
гакыйдђле кешене генђ хатынлыкка
алам" дигђн игъланнар барлыкка
килгђн иде, ђ хђзер исђ: "Гакыйдђћ
дљрес тњгел", - дип, аерылышучылар
да барлыкка килде. Егерме бишђр-
утызар ел бергђ торган гаилђлђр тар-
калмасын љчен нишлђргђ соћ? Чыгу
юлларын югарыда ђйтеп уздым
инде: дђњлђт књлђмендђ билгеле бер
юнђлеш кенђ булырга тиеш. Лђкин
аны казый берњзе генђ хђл итђ алмый.
Казый фђкать њзенђ мљрђќђгать
ителгђн эшлђрне карый, тикшерђ џђм
хљкем чыгара ала. Бу очрактагы ке-
бек књпчелек очракта эш казыйга
мљрђќђгать ителмичђ кала. Эш ка-
зыйны? белемлелеге, белемсезлеге
сђбђпле тњгел, ђ бђлки мђзџђбкђ иярње
сђбђпле казый њзе њк "кяфер" дип игъ-
лан ителђ. Талак мђсьђлђсен алар
(сђлђфилђр. - Н.С.) "шђригатьчђ" хђл
итђбез дип ђйтсђлђр дђ, ни љчендер,
мал бњлешђ башлаганда њзлђре њк
башкаларны тыя торган дђњлђт хокук
саклау органнарына (ягъни "тагут"
судларына) мљрђќђгать итђлђр. Про-
блемалар эзлђп йљрњ - казый (дини
судья) вазифасы тњгел, проблемасы
булган кеше њзе казыйга килеп
мљрђќђгать итђ. Мин Чаллыныћ "Ак
мђчет"ендђ кабул итђм, ишеклђр
џђрчак ачык. Тљп кабул итњ вакытым
- ќомга кљн (кљндезге љчтђн кичке
сђгать бишкђ кадђр). Алдан хђбђр
итеп килергђ кирђк.

Сђлђфилђр намаз мђсьђлђсен
њзлђренчђ "хђл итте" инде, хђзер
гаилђ проблемасына килеп керделђр.
Гаилђ, торгызып булмаслык итеп
таркалып беткђч, со? була инде. Та-
гын бер нђрсђ бар: сђлђфилђрнећ
"башлык"лары ризалык биргђч, књп
очракта казыйныћ кирђге дђ шуныћ
кадђр генђ була инде...

Рђсемдђ (уртада): Рљстђм
хђзрђт Шђйхевђлиев тљбђк казыя-
те ќыелышында чыгыш ясый.

Ђћгђмђдђш -
Нияз САБИРЌАНОВ

ТР Эчке эшлђр министрлыгы-
ныћ матбугат њзђге хђбђр итњ-
енчђ, Тикшерњ комитеты 2011
елга нђтиќђлђр ясады. Реформа-
лар нђтиќђсендђ тикшерњ коми-
теты структурасындагы ике
йљзгђ якын хезмђткђр кыскарты-
луга карамастан, бар књрсђт-
кечлђр дђ яхшырган. Тикшерњгђ
кертелгђн эшлђрнећ гомуми саны
- 37 мећнђн артык. Бу 2010 ел
белђн чагыштырганда, 12 процен-
тка азрак. Ягъни, республикада
ќинаятьлђр саны кими, дигђн сњз.

Бу књрсђткечлђр, ђлбђттђ, хокук
саклау органнарыныћ эшчђнлеге
белђн турыдан-туры бђйле. Ђмма бу
саннарга дин эшлеклелђре дђ њз љле-
шен керткђн, дип исђплђргђ мљмкин-
дер. Нинди генђ чиклђњлђр, ќђзалар
булмасын, "кешенекенђ тимђ", "зо-
лым кылма" кебек тљшенчђлђр адђм
баласыныћ акылында, йљрђгендђ
булмаса, нђтиќђгђ ирешеп булмый.
Моныћ љчен исђ књћелдђ ислам
нуры булырга тиеш.

Шул максаттан, республиканыћ
дин эшлеклелђре зур эш башкара.
Мђчетлђрдђ балаларга кечкенђдђн
ислам дине нигезлђрен љйрђтњ љчен
курслар уза. Дини белем алырга те-

Ќинаятьлђр саны кими
лђњчелђр љчен дђ бљтен мљмкин-
леклђр ачык. Казанда да, районнар-
да да тљрле буын вђкиллђре љчен
чаралар - дин ђџеллђре белђн очра-
шулар, Рамазан аенда ифтарлар,
Мђњлид бђйрђме ућаеннан тљрле ча-
ралар, балалар љчен Коръђн, намаз
уку буенча ярышлар уздырыла. Бу -
мљселман љммђтен берлђштерњ ча-
расы да. Имамнар џђрвакыт ярдђм
итђргђ, кићђш бирергђ ђзер. Инде
хаталанып, ялгышлык кылган
мљселман кардђшлђребезгђ ярдђм
итњ љчен дђ кулдан килгђннећ бары-
сы да эшлђнђ. Тљрмђлђрдђ утыручы
мљселманнар љчен намаз уку, ураза
тоту џђм башка гыйбадђтлђрне баш-
кару љчен шартлар тудыру љстендђ
даими рђвештђ эш алып барыла.

Бу эшлђрнећ нђтиќђлђре дђ
књренђ. Елдан-ел ислам кушканча
яшђњчелђр, мђчеткђ йљрњчелђр саны
арта. Рђсми саннар књрсђткђнчђ,
ќинаятьлђр саны кими. Мљселман
љммђтенећ уртак тырышлыгы џђм
хокук саклау органнарыныћ гадел
эшчђнлеге нђтиќђсе буларак,
килђчђктђ дђ шулай дђвам итђр, дип
ышанасы килђ.

Чыганак: www.dumrt.ru

САНКЦИЯНЕЋ ДЉНЬЯ ИКЪТИСАДЫНА ЙОГЫНТЫСЫ
АКШныћ санкция карарыннан соћ, Иран Басрада хђрби књнегњлђрен

кљчђйтеп, Ормуз бугазында нефть ђйлђнешен туктатачагын белдердерде. Ђ
дљньяга сатылган нефтьнећ 40 проценты ђлеге бугаз аша њтђ. Бу гамђл Иран
икътисадына гына тњгел, дљнья икътисадына да зыян салырга мљмкин,
бигрђк тђ Европага.

АКШ бу кљрђштђ бљтен дљньяны њзен якларга чакыра. Европа да, АК-
Шныћ књћелен књрер љчен, АКШны яклаячагын белгертте. Европа берле-
геннђн соћ, АКШныћ тљбђктђге зур союздашы Согуд Гарђбстаны да шарт-
сыз рђвештђ санкциялђргђ кушылачагын ђйтте.

Мђкалђ www.tatartime.com
сайтыннан
кыскартып

алынды

АЕРЫЛМАГЫЗ,
БУЛСА ДА

"СЂБЂП"ЛЂРЕ...
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World Giving Index рейтингы
књрсђткђнчђ, дљньяда хђйрия
белђн шљгыльлђнњчелђр арткан.
Моћа аптырыйсы тњгел, хђзер
ярдђм књрсђтњ ысуллары књп
тљрле.

Хђйрия белђн шљгыльлђнњчелђр бњген
социаль сайтларны да њз итђ. Биредђ кеше
књп утыра, ярдђм итђргђ телђњчелђр дђ аз
тњгел. Лђкин бу љлкђне инде интернет белђн
эш итњче караклар да игътибардан читтђ кал-
дырмый. Республикабызныћ "Росток"
хђйрия фонды хезмђткђре сњзлђренђ караган-
да, шућа књрђ дђ халык сагайды. Кешелђр
кайчак мђгълњматны тикшереп карамыйча
ярдђм итњдђн баш тарта. "Хђйрия авыллар-
да авыр бара, чљнки анда яшђњчелђр љчен ул
- беренчедђн, ят, икенчедђн, алар кљн дђ тљрле
алдау ысуллары турында ишетеп тора. Ке-
шелђр белмђгђн фондка 30-50 сум акча књче-
рергђ дђ ќљрьђт итми", - дип аћлатты безгђ
фонд белгече.

"КЛОН"НАРДАН САКЛАНЫГЫЗ!
Ялган "хђйрияче"лђр турында шђџђр ке-

шесе дђ яхшы белђ. Лђкин ярдђм итмим дип
кырт кискђнче, алар барлык документларны
љйрђнђ, реквизитларын тикшерђ. Фонд оеш-
тыруга алынган кђгазьлђрне "ЕГРЮЛ"
(www.egrul.nalog.ru) сайтында љйрђнергђ була.
Белгечлђр сњзлђренђ караганда, монда намус-
лы хђйрия оешмалары књчкђн акча балансын,
исђплђрен китерђ, уздырылган акция, иганђ-
челђре турында мђгълњмат биреп бара. Алар-
ныћ сайтында фикер калдыручылар да књп
була. Элемтђ љчен телефон номерлары, адрес-
лар, фонд хезмђткђрлђре исеме-вазифасы
тљгђл књрсђтелђ.

Элек чын хђйрия оешмалары банк хи-
саплары белђн эшлђгђн, ђ караклар ешрак ин-
тернет-янчыклар кулланган. Лђкин бњген
аферистларга да банк хисабын ачу авыр
тњгел. Ђлбђттђ, бу ышанычлы фондка элект-

рон тњлђњлђр ясамагыз дигђнне аћлатмый.
Интернет-янчык, беренче чиратта, чит илдђн
акча књчерњчелђр љчен ућайлы.

Интернеттагы хђйрия сайтла-
рын WHOIS дигђн система
буенча да тикшерергђ
мљмкин. Шик тљшкђн
фондны эзлђњ си-

стемаларында
карарга кићђш
ителђ. Яман аты
чыккан оешмалар ту-
рында тљрле форумда
фикер алышу - гадђти књре-
неш. Њзем дђ шулай берьюлы Казандагы "фи-
нанс пирамида"га элђгњдђн сакланып кал-
дым.

Хђер, караклар таныш фонд исеменнђн
эш итђргђ дђ тартынмый. "Књчерелмђ", "кло-
н"нар тљп фондныћ реквизитларын њзенекенђ
алыштырып куя. Шућа фондныћ номерына
шалтыратып, реквизитларны ќибђрњне со-
рарга, я фонд хезмђткђре белђн берлектђ сан-
нар дљреслеген тикшереп чыгарга мљмкин.

СОЦИАЛЬ ЧЕЛТЂРДЂ
КАРАКЛАР КЊПМЕ?

Монда хђйрия эшен фондлар тњгел, ђ
билгеле бер тљркем оештыра. Шућа ярдђм
талђп ителђ торган кеше турында интернет-
тан џђм башка чыганаклардан белешергђ
кићђш ителђ. Авыруныћ туганнары белђн
сљйлђшергђ мљмкин. Ђгђр ярдђм чыннан да
кирђк икђн, алар сез биргђн сорауларга телђп
ќавап бирђчђк, белгђннђрен яшермђячђк.

Моннан тыш, кайсы клиникада дђвалану ки-
рђген сорап, дђваханђгђ чыга аласыз.

КАРАКЛАР АБРУЙЛЫ
ФОНДЛАРДАН КУРКА
Татарстанда ятимнђргђ, фи-
зик мљмкинлеклђре чиклђнгђн
балаларга ярдђм итђ торган
"Наз" хђйрия фонды ќитђк-

чесе Нурания
С ђ й ф у л л и н а
сњзлђренђ караганда,
уналтынчы елын
эшлђњ дђверендђ ул
хђйриядђ караклык оч-
ракларын књрмђгђн.
"Алар абруйлы фонд
исеменнђн эш итђргђ
алынмый, књрђсећ", - ди
Нурания ханым. Ђле яћа

гына аякка басып килђ тор-
ган оешмаларны ялган фонд

исђбенђ кертмђс љчен, ул танылган
хђйрия оешмаларына аларны њз канаты ас-

тына алырга, алар белђн хезмђттђшлек итђргђ
тиеш, дип саный. Њзлђре алар "Альпари",
"Июль" оешмалары белђн дус икђн.

"Наз" фонды ярдђменђ мохтаќ балалар
республикада шактый књп икђн. Нурания
Сђйфуллина ђйтњенчђ, фонд мондый бала-
ларга њзе чыга. Ярдђм сорап килњчелђр дђ
бар. Шикле очраклар да аз тњгел. Андый ва-
кытта, Нурания ханым ђйтњенчђ, документ-
лар яхшылап тикшерелђ, социаль ярдђм ида-
рђлђре, сырхауханђлђр белђн сљйлђшњлђр
алып барыла. "Акчаныћ кая, ничек китње
џђрвакыт контрольдђ. Шућа кешелђр мох-
таќларга ярдђм итђргђ курыкмасын. Тљрле
караклык очракларыннан куркып, ярдђм
итњдђн баш тартмасыннар иде.  Авыру бала-
лар дђвалау курсын узгач та, без алар белђн
элемтђне љзмибез", - дип ассызыклады "Наз"
фонды ќитђкчесе.

Милђњшђ ЗАКИРОВА
Чыганак: www.intertat.ru

Татар халкыныћ йљзлђрчђ ел-
лар буе мђктђп-мђдрђсђлђре
булып, алар гасырлар буена та-
тар халкын агартып килгђн.
Мђгълњм ки, ќђмгыятьтђге
њзгђрешлђр халкыбыз тормы-
шында азмы-књпме тискђре йо-
гынты ясаган: китапларыбыз,
мђдрђсђлђр, зиратлар, изге
урыннар юк ителгђн.

Шулай итеп, мирасыбызныћ књп љлеше
югалган. Лђкин тырышканда кайбер факт-
ларны, вакыйгаларны ачыкларга мљмкин
ђле. Соћгы елларда Истанбулныћ "Тупка-
пы" сарае китапханђсендђге кулъязмалар
арасында татарларныћ башкаласы булган
Сарай шђџђрендђ 1290-1395 еллар арасын-
да "Ногмания" исемле мђдрђсђ булып, анда
књчерелгђн кулъязмалар саклануы ачык-
ланды.

Казан ханлыгы башкаласында да Кол-
шђриф (Кол Мљхђммђдшђриф) тарафыннан
ачылган мђдрђсђ булып, аныћ шђкертлђре
1552 елныћ 2 октябрендђ остазлары белђн
бергђ шђџит киткђн.

XVI-XVIII гасырларда татар мљсел-
маннарыныћ, мђчетлђре белђн бергђ,
мђктђп-мђдрђсђлђре дђ ќимерелњен безгђ
онытмаска кирђк. Кызганыч, хђзер дђ татар-
ча белем алу системасы юкка чыгарыла
бара.

XVII гасырныћ икенче яртысына татар
халкы 1552-1584 еллардагы азатлык сугы-
шында алган яралардан љлешчђ аякка баса
башлый.

Шул вакытлардан татар мђдрђсђлђре
ачылу хакында хђбђрлђр саклана. Мђсђлђн,
Казан арты авыллары Алатта, Симеттђ;
Минзђлђ ягындагы Шыгайда; Касыйм
ягындагы Ђќедђ татар мђдрђсђлђре булуга
бђйле язма чыганакларны хђзергђ ачыклый
алдык; билгеле, аларныћ  исемлеге болар
белђн генђ чиклђнмидер.

Халкыбызга аћ-белем бирергђ, аћа

лары кић таралган.
Мортаза Симети чама белђн 1640 ел-

ларда туган була. Аныћ эшчђнлеге џђм ул
ачкан мђдрђсђне тђмамлаган шђкертлђр
XVIII йљзнећ љченче чирегенђ хђтле татар
мђгърифђте њсешенђ зур љлеш кертђ. Алар
арасында ић танылган вђкил Мансур бине
Ђнђс Борындыкый була. Ул - шагыйрь,
дђреслеклђр авторы, нык иманлы имам бу-
лып, њз мђхђллђсе халкын кљчлђп чукын-
дырудан саклап кала.

Аныћ тарафыннан язылган "Гавамил
китабы" (1727) татар мђдрђсђлђрендђ књп
еллар буе гарђп теле дђреслеге буларак
кулланылган (Ризаэддин бине Фђхреддин.
Асар. I том. - Казан: Рухият, 2006. - 39 б.).
Соћгы елларда М.Борындыкыйныћ бер та-
рихи кулъязмасы да табылды (Гайнетдин

XVII  ГАСЫРДАГЫ  ТАТАР  МЂДРЂСЂЛЂРЕXVII  ГАСЫРДАГЫ  ТАТАР  МЂДРЂСЂЛЂРЕXVII  ГАСЫРДАГЫ  ТАТАР  МЂДРЂСЂЛЂРЕXVII  ГАСЫРДАГЫ  ТАТАР  МЂДРЂСЂЛЂРЕXVII  ГАСЫРДАГЫ  ТАТАР  МЂДРЂСЂЛЂРЕ
теллђр њзлђштерергђ, китаплар укырга
љйрђтњдђ ђлеге мђдрђсђлђрнећ  ђџђмияте
биниџая зур булган.

Бу урында без аларныћ беренчесе -
Мортаза бине Котлыгыш ђс-Симети исем-
ле галим тарафыннан Симет авылында
(Саба районы) ачылган мђдрђсђ хакында сњз
алып барырбыз. Фђнни ђдђбиятта бу кеше-
не Мортаза хафиз (абыз), Мортаза Симети
исемнђре белђн белђлђр.

Аныћ кайсы елларда тууы џђм вафат
булуы хакында тљгђл мђгълњмат юк. Лђкин
аныћ 1724
елда исђн бу-
луына Риза-
эддин бине
Ф ђ х р е д д и н
бер мђгъ-
лњмат китерђ.

XVII га-
сырныћ со-
ћгы чире-
гендђ Морта-
за Симети ач-
к а н
м ђ д р ђ с ђ д ђ
белем алган
кешелђрнећ
XVIII гасыр-
ныћ беренче чирегендђ галим, шагыйрь,
педагог булып танылуы мђгълњм. Алар
арасында Рђфикъ бине Таиб Курсави (Кур-
садан), Габдессђлам бине Урай (Олы
Мђћгђрдђн), Мансур бине Ђнђс Борынды-
кый (Борындыктан), Ђлмљхђммђд бине
Сњкђй Шђмђки (16??-1742, август), Ђгъзам
Тенеки (Тенекидђн), Габдеррђшид бине
Кадермљхђммђд ђс-Сабавый џ.б. булган
(Ризаэддин бине Фђхреддин. Асар. I том.
- Казан: Рухият, 2006. - 35 б.).

Бу шђхеслђрнећ остазлары Мортаза
Симети - хаќга барган кеше, аныћ хаќга
бару сђяхђтнамђсе дђ сакланган. Ул њзе Ка-
зан ханлыгында, Ибраџим хан заманында
аннан тарханлык ярлыгы алган атаклы бер
нђселдђн. Казан артында, Кама, Зђй, Кенђ-
ле буйларында бу нђселнећ нђсел тармак-

М. Мансур Борындыкый // Иман нуры. -
2006. - Май. - № 4. - 17 б.). Ул кулъязма-
да Чыћгыз нђселеннђн булган татар хан-
нары тарихына кагылышлы хђбђрлђр
язылган.

Мђдрђсђнећ хђзерге Рязань љлкђсе Ер-
мишино тљбђге Ђќе авылында 1673 елда
Тимергали Сафђров тарафыннан нигезлђ-
нње турында язма мђгълњмат сакланган (Бе-
лђшев Аллаяр. Ђќе аулы хакында).

1698 елда Шыгай авылы мђдрђсђсен
тђмамлап чыккан имам Мљхђммђдшђриф
бине Сљлђйман хђзрђт мђгълњм. Димђк,

Шыгай авы-
лында да
мђдрђсђ бу-
луына дђлил
бар.

Мортаза
С и м е т и
ш ђ к е р т л ђ -
реннђн Ра-
фикъ Курса-
ви нђселлђре
хђзерге Та-
тарстанныћ
Арча, Балтач,
Саба, Телђче
тљбђклђрен-

дђге авылларда књп мђдрђсђлђр тоткан
имамнар булып торган.

Габдессђлам бине Урай - шагыйрь,
Ташкичђ мђдрђсђсендђ мљдђррис булган.
Анда хђтта атаклы Батырша (1711-1755)
хђзрђт тђ укыган.

Ђгъзам Тенеки 1733 елда исђн булган.
Ризаэддин Фђхреддин аныћ кыска тљннђрдђ
ястњ намазын уку шартлары турында язган
китабы булу хакында хђбђр итђ.

Гомумђн алганда, Мортаза Симети
мђдрђсђсе џђм шђкертлђре мђгърифђтне
џђм мђдђниятне књтђрњдђ татар халкы та-
рихында якты эз калдырган.

Марсель ЂХМЂТЌАНОВ,
филология фђннђре докторы,

Татарстанныћ атказанган
фђн эшлеклесе

2012 елныћ 12 февраленђ кадђр ТР
мљселманнары Диния нђзарђте "Ми-
нем мђхђллђ мђчете" бђйгесенђ
рђсемнђр кабул итђ.
Бђйгенећ максаты - балаларны татар

халкыныћ рухи-ђхлакый кыйммђтлђре
белђн таныштыру, сђлђтле яшњсмерлђр
белђн эшлђњ џђм аларныћ иќади башлан-
гычларына ярдђм итњ.

Бђялђњ критерийлары: 1) рђсемнећ
бђйге темасына туры килње; 2) беренче ка-
рауга тђэсир итње; 3) сђнгатьчђлеге.

Бђйгенећ шартлары:
- барлык рђсемнђрнећ дђ сюжеты

"Минем мђхђллђ мђчете" темасына туры
килергђ тиеш;

- эшлђр телђсђ нинди стильдђ башка-
рылырга мљмкин;

- рђсемнећ исеме, авторныћ исем-фа-
милиясе, адресы џђм телефоны, туган елы
џђм кљне рђсем артына язылып куелырга
тиеш;

- рђсемнђр кире кайтарылмый, аларны
куллану хокукы оештыручыларда кала.

Бђйгедђ 16 яшькђ кадђрге егетлђр џђм
кызлар катнаша ала.

Ић яхшы эшлђргђ Диния нђзарђте дип-
ломнары џђм истђлекле бњлђклђр тапшыры-
лачак.

Рђсемнђр хат белђн тњбђндђге адрес бу-
енча кабул ителђ:

420111 г. Казань, ул. Лобачевского, д.
6/27, ЦРО - ДУМ РТ ("На конкурс").

Сораулар љчен телефон: 89503146438
(Айнур).

Электрон почта: dummol@inbox.ru.

Рђсем бђйгесе уза!Рђсем бђйгесе уза!Рђсем бђйгесе уза!Рђсем бђйгесе уза!Рђсем бђйгесе уза!
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БИСМИЛЛАЛЫ  БАЛ Тамчылардан књл ќыелаТамчылардан књл ќыелаТамчылардан књл ќыелаТамчылардан књл ќыелаТамчылардан књл ќыела
2011 елныћ октябрендђ ТР мљсел-

маннары Диния нђзарђтененећ хђйрия
џђм ярдђм књрсђтњ бњлеге ("NEY" фото-
студиясе белђн берлектђ) "Галђмне ише-
тђсем килђ" дип исемлђнгђн хђйрия фо-
тоакциясе уздырды. Акция дђвамында
ќыелган бар акча-керем (йљз мећ сум) ту-
мыштан колагы ишетмђњ аркасында
инвалид булып йљрњче 2007 елгы
Ђхмђтќанова Мђдинђ Ленар кызы счё-
тына књчерелде.

Операция ућышлы узды. Шулай да,
операциядђн тыш, тышкы приёмниклар џђм
аккумулятор алу љчен акча кирђк. Аларныћ
гомуми суммасы - 40 мећ сум тђшкил итђ.

Тагын бер адым... џђм Мђдинђ ишетђ
алачак. Бергђлђшеп Мђдинђгђ ярдђм итик!

Ярдђм итђргђ телђњчелђр мљфтиятнећ ярдђм књрсђтњ џђм хђйрия бњле-
генђ мљрђќђгать итђ ала. Белешмђлђр љчен телефон: 89872639889
(Гљлнара).

Фђнис хђзрђт умартаны
ачып ќибђрде дђ: "Сљбха-
налла!" - дип куйды. Бакча
буйлап тыз-быз очкан бал
кортларын, битлек-халат
кигђн килеш, оялды ише-
геннђн шњрлђп књзђтеп тор-
сам да, бу сњздђн соћ умарта
эченђ бакмый булдыра ал-
мадым.

Ундњрт рам кояшта гђрђбђдђй
ялтыраган бал белђн мљлдерђп
тулган. Кђрђздђге бал кортларын
ђрекмђн яфрагы белђн генђ сыпы-
рып куып, хђзрђт рамнарны мах-
сус тартмага сала башлады. Биш-
алтысы умартада бал кортларына
кала икђн. Кђрђздђге мљџерне олы
њткен пычагы белђн ќђџђт кенђ
кисеп атып, бал аертып та књрсђтте.
Ќитезлегенђ књз иярми. Шулай,
бал кортларыныћ њзлђреннђн дђ
ќитез хђрђкђт итмђсђћ, яшь бала
карагандай карамасаћ, бу йљз баш
умартага ничек књз-колак булмак
кирђк! "Коръђннећ "Нђхел (Умарта
кортлары)" сњрђсенећ 68-69 нчы
аятьлђрендђ ђйтелгђнчђ: "Раббыћ

бал кортларына вђхи кылды: "Ий
бал кортлары! Тауларда, агачлар-
да вђ кешелђр тора торган ќайлар-
да њзегезгђ оя ясагыз! Соћра џђр
ќимеш чђчђклђреннђн бал ашагыз
џђм ќыегыз вђ итагать итеп, мин
ђмер кылган юлга керегез!" - дип.
Бал кортлары кешелђр љчен эчлђ-
реннђн тљрле тљстђге балларны
чыгарып бирђлђр, ул балларда
ашар љчен тђме дђ џђм кешелђр
љчен шифасы да бар. Фикерли
белгђн кешелђр љчен бал кортла-
рыныћ эшендђ зур гыйбрђт вђ
дљреслек бардыр. Ягъни, бал кор-

тларына џичкем дђрес бирђ алмас,
лђкин кешелђр бал кортларыннан
дђрес алалар". Аллаџ књрсђткђн
юллар буйлап очып, кешелђр љчен
шифа булырлык тљрле тљстђге
ширбђт ќыюда - бу эшлђрдђ уй-
лый белгђннђр љчен бљек гыйбрђт,
дђлиллђр бардыр. Умартачылык -
безнећ нђселнећ хђлђл кђсебе. Ни
тырышсам да, ђтинећ рекордына
ќитђ алганым юк ђле!" - ди Фђнис
хђзрђт.

Мамадыш районыныћ "Яшел-
тау" умартачысы Шакирќан Мић-
неханов - 1989 елда ќиде тонна
ућыш алып, 100 баш корт анасы
сатып республикага танылган
кеше. Терекљмештђй ђнисе Нђси-
мђнећ кушаматы да - "корт ана-
сы". Хђзрђтнећ 14 џђм 11 яшьлек
уллары Дђнис белђн Рђмис тђ ђти-
лђре янында бљтерелђ, "татлы эш-
"нећ хикмђтен љйрђнеп њсђ. Мама-
дыш, Чаллы, Казанда клиентлары
ел саен зарыгып кљтеп тора бит
бисмиллалы балны.

... Тђкъдир дигђннђре хак: X
класстан соћ умартачылыкка укы-
ган Фђнис Чаллыга китђ. КамАЗга

слесарь булып эшкђ керђ, љйлђнеп
ќибђрђ. Шђџђрдђ ундњрт ел
яшђгђннђн соћ, язмыш аларны
авылга дђшђ. Кљзге бозлавык га-
илђгђ олы кайгы алып килђ: ике
нарасыен бер атага калдырып, ха-
тыны Фђния автоџђлакђттђ вафат
була. "Сабырлыклар, тњземлеклђр
биргђн Аллаџы Тђгалђгђ мећ
рђхмђт: ул вакытларны авыр тљш
итеп кенђ искђ алам. Бишектђ
имчђк бала елый, 4 яшьлек Дђни-
сем: "Ђни кая, ђни кайттымы ђле,
ђни кирђк!" - дигђн сњзлђре белђн
њзђклђремне љзђ. Намаз укыганда

яныма утырттым да, ахирђт дљнья-
сына киткђн ђнисенећ рухына, дога
љмет итњче башка ђрвахларга да
дога кылырга љйрђттем. "Син алар-
га шулай ярдђм итђ аласыћ", - ди-
дем. Ул њсђ тљшкђч энекђшенђ
аћлатты. Улларым биш вакыт на-
мазларын калдырмый, инде тугы-
зынчы ел шулай яшибез. Аллаџы
Тђгалђнећ рђхмђте белђн узган ел
хаќ гамђле кылырга, Кара ташка да
орынып кайтырга насыйп булды",
- дип сљйли хђзрђт. Аны 2007 елда
имам итеп сайлыйлар. Бергђлђп
намаз укырга озак урын таба алмый
йљргђннђн соћ мђчетне... њз љендђ
ача. Ќомга саен авыл картлары
аныћ залына ќыела хђзер. Авыл-
ныћ рухи њсешенђ зур кљч куя ул.
"Узган ел авыл клубында азан ђйтњ
бђйгесе њткђрелде. Ђбилђр, апалар,
ап-ак яулыкларын ябып, матур ки-
емнђрен киеп, олы бђйрђмгђ ќыел-
гандай килде. Бер-берсен узды-
рып, бђет, мљнђќђт ђйттелђр, дога
укыдылар.... Шаккаттык!" - ди Ке-
рђшен Пакшины муниципаль авыл
ќирлеге башлыгы Газинур Ђска-
ров. Анда Фђнис хђзрђт њзе спон-
сор булган, кичђдђ актив катнашу-
чыларга Коръђн китаплары,
бњлђклђр љлђшкђн. Яшерен-баты-
рын тњгел, "Яшелтау" - кил-
мешђклђр авылы. 1948 елда
Мђскђњ ђмере белђн оешкан "Ра-
зумовский" совхозында дућгызчы-
лык нык алга китђ. Хезмђт хакы
тњлђњлђре турында ишетеп, тирђ-
књрше авылларда таякка эшлђњ-
челђр бирегђ агыла. Ул вакытта
никадђр генђ гљрлђсђ дђ, ясалма
совхозныћ гомере озын булмый.
Хђзер биредђ 70 хуќалыкта 238
кеше яши. Яртысы татар, яртысы
рус. Ни христианнарныћ, ни
мљселманнарныћ зиратлары юк.
Вафат булучыларны џђркем њз
авылына алып кайтып књмђ. Авыл-
ныћ ир-атлары чыгып китеп эшли:
Чита, Арханьгельск, Сочига ук ба-
рып ќиттелђр инде. Бђхетне хђлђл
кђсеп белђн шљгыльлђнеп туган
ќирдђ табарга кирђген гамђллђре,
вђгазьлђре белђн аћлатырга омты-
ла эшмђкђр Фђнис Мићнеханов.
Хђзрђткђ мђхђллђсе белђн алга
таба да ислам динен куђтлђп, изге
гамђллђр кылып яшђргђ, њзенђ тић
яр табарга, Аллаџы Тђгалђнећ сы-
науларын ућышлы узарга язсын,
бђхет-шатлыклар гына юлдаш
булсын.

РЂСЕМДЂ: Фђнис Мићне-
ханов уллары белђн.

Алсу ДИЯР,
Мамадыш районы.

Автор фотосы.
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сайтына биргђн ђћгђмђсендђ
"Рубин" уенчысы Бибарс
Натхо, Корбан Бердыев џђм
Гёкдениз Карадениз кебек њк,
Рамазан аенда ураза тотуы
турында ђйтђ.

"Башка командага књчкђндђ,
аныћ белђн џђм ќирлеккђ бђйле
књренешлђргђ игътибар итђсећ,
билгеле. Ислам факторы минем ка-
рарга тђэсир итте", - ди узган се-
зонда "Рубин"ныћ ић яхшы уенчы-
сы булып танылган Б.Натхо.

Бибарсныћ туган абыйсы
Адђм болай дип тђ сљйли: "Бибарс

- дингђ бик тђ бирелгђн кеше,
мђчетлђргђ даими йљри. "Рубин"-
ныћ тренеры да ислам кануннары-
на буйсынучы кеше булгач, аћа бу
нђтиќђле тђэсир ясады".

Бибарс Натхо - Кавказ сугы-
шыннан соћ Госманлы дђњлђтенђ
књчеп киткђн чиркђслђр нђсе-
леннђн. Ул Кфар-Кама авылында
туган (ул хђзер Израильгђ карый).
Карьерасында ул инде Израиль
футболы тарихына керергђ, яшьлђр
ќыелма командасыныћ беренче
яџњд булмаган капитаны булырга
љлгергђн.

Чыганак: www.altinurta.ru

Хљрмђтле миллђттђшлђре-
без, дин кардђшлђребез!

4 февраль (раббигыль-ђњвђл
аеныћ уникенче кљне) - пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђдне (сгв) искђ алу -
Мђњлид кљне булачак. Бу айда
Мђњлид ашлары њткђрелђ. Пђйгам-
бђребезнећ (сгв) тормышы
љйрђнелђ, књплђп салаватлар
ђйтелђ.

Пђйгамбђребезнећ (сгв) яшђњ
рђвеше безнећ барыбыз љчен дђ
олы њрнђк - якты маяк булып тора.
Џђрберебез дђ њзебездђ Пђйгамбђ-
ребез (сгв) сыйфатларын тђрби-
ялђргђ омтылырга тиешбез.

Халкыбыз Мђњлид аен бик бо-

Мђњлид кичђсенђМђњлид кичђсенђМђњлид кичђсенђМђњлид кичђсенђМђњлид кичђсенђ
чакырабыз!чакырабыз!чакырабыз!чакырабыз!чакырабыз!

рынгылардан ук хљрмђтлђгђн.
Књрше-књлђн, туган-тумача,
кардђш арасында динебез кушкан-
ча шђфкатьле, миџербанлы булу
тагын да кљчђйгђн. Хђзер дђ
Мђњлидне хљрмђтлђп, зурлап
њткђрик! Шундый кичђлђрнећ бер-
се - Мђрќани мђчете белђн бергђ-
лектђ "Мљслимђ" иќтимагый оеш-
масы тарафыннан њткђрелђчђк.
Кичђ 3 февраль (ќомга) кљнне
кљндезге сђгать икедђ Мђрќани
мђчетендђ узачак. Кичђдђ имамнар,
зыялылар, галимнђр чыгыш ясая-
чак. Килгђн кунаклар мљнђќђтчел-
ђрне дђ тыћлый алачак.

Рђхим итегез! Бергђлђп
Мђњлид аен каршы алыйк!


