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Йљрђк авырулы
кешелђргђ ураза

тотарга ярый

"Вљќдан иреге џђм дини берлђшмђлђр турында"гы ТР
Законына ђзерлђнгђн њзгђрешлђр имамнар џђм мљхтђсиблђр
белђн хезмђт мљнђсђбђтлђрен ќайга салырга ярдђм итђчђк

РАМАЗАН  БЊЛЂКЛЂРЕ

Аксакал Гыйльмулла хђзрђт:
"Безгђ пикет-митинглар

артыннан йљрергђ кирђкми!"

Рамазан ае ул - бигрђк тђ тђра-
вих намазлары белђн, Аллаџыбыз-
ныћ Изге Китабын укып,
гыйбрђтлђнњлђр белђн, иманыбыз-
ныћ кљчен тагын да арттыру ягын-
нан караганда, башкалардан аеры-
лып тора. Адђм балаларыныћ кљне
буе ураза тотып аруларына карама-
стан, йљгерђ-йљгерђ, мђчетлђргђ
тђравих намазларын укырга ашы-
гып килњлђре, тљрле файдалы
вђгазьлђр тыћлап, иманнарын
куђтлђп, озак вакыт намазларда то-
рулары бик тђ кадерле гамђлдер.
Мљселманнар, ничек кенђ арысалар

РИУ ректоры:
"Татарстанда яшерен

радикаль агымнар юк"

Ђлхђмдњлиллђџи раббил галђмиин. Вђл гакыйбђтњлил
мњттђкыйн. Вђссалђтњ вђссђлђђмњ галђ Мњхђммђдин
вђгалђ ђлиџи вђ сахбиџи ђќмђгыйн. Барлык мактаула-
рыбыз галђмнђрнећ Раббысы булган Аллаhы Тђгалђгђ
булса иде. Рђсњлебезнећ (сгв) рух-шђрифенђ дип атап
ђйткђн салават-шђрифлђребез булса иде. Џђм дђ ић
беренче Адђмнђн (гс) алып, бњгенге кљнгђ хђтле килеп
киткђн барлык мљэмин вђ мљэминђлђрнећ дђ рух-
шђрифлђренђ дип кылган изге догаларыбыз булса иде.

да, тђравих намазларын калдыр-
мыйлар, даими йљрилђр, чљнки,
аруга караганда, Аллаџныћ рђхмђте
књпкђ кадерлерђк. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв) ђйтђ: "Кем дђ кем
намазга имам белђн кереп, имам
белђн чыгып китђ икђн, тљне буе
бертуктаусыз намаз укыган кадђр
ђќер-савап алыр". Габдрахман ибне
Гауф рђсњлебездђн бу хђдисне ри-
ваять итђ: "Рамазан аеныћ ураза-
сын Раббыбыз фарыз итте, тђравих
намазларын мин сљннђт иттем. Кем
дђ кем Рамазан аенда, кљндезлђрен
ураза тотып, ђ кичлђрен тђравих

намазлары љстендђ њткђрсђ, ђни-
сеннђн яћа туган сабый бала ши-
келле бу айдан гљнаџларсыз чыгар".

Ђбу Сљлђйман Ђддђрани:
"Ђгђр бу караћгы тљннђрнећ намаз-
лары булмаган булса, мин бу дљнья-
ны бљтенлђй сљймђс идем", - ди.

Пђйгамбђребез (сгв) ђйтђ: "Фарыз
намазлардан соћ ић хђерле намаз -
ул тљнге намаз". Гайшђ анабыз бо-
лай дигђн: "Пђйгамбђребез тљнге
намазларда торганда, аныћ бљтен аяк
балтырлары шешђ иде. Мин аћар-

(Ахыры 2 нче биттђ.)

"Республиканыћ мљселман дине вђкиллђренђ булган
џљќњм - хокук саклау органнарына да, хакимияткђ дђ
чакыру. Шул ук вакытта ул республикада тотрыклы
вазгыятьне, этноконфессиональ љлкђдђ ышаныч џђм
килешњгђ корылган мохитне какшатырга омтылучы
кљчлђрнећ булуы турындагы сигнал да". 1 август
кљнне ТР Дђњлђт Советы Президиумы утырышында
парламент рђисе Фђрит Мљхђммђтшин шулай дип бел-
дерде. Анда ђлеге вакыйгаларга бђйле рђвештђ, 3
августта парламентныћ чираттан тыш утырышын уз-
дыру хакында карарга киленде. "Тагын бер кат мљсел-
ман љммђтенећ, республикадагы башка конфессиял-
ђрнећ хђлен, конфессиялђр арасындагы татулыкны
тагын да ныгыту чараларын карарга кирђк". Парла-
мент рђисе чираттан тыш утырышка ќыелуныћ мак-
сатын шулай аћлатты.

Фђрит Мљхђммђтшин хокук саклау органнарыныћ ќинаятьчелђрне табу
џђм ќђзага тарту буенча ышанычлы чаралар књрњен, шул ук вакытта бу
эштђ гамђлдђге законнарны, гражданнарныћ процессуаль нормалар џђм
хокукларын тайпылышсыз њтђњ кирђклеген искђртте. "Безнећ бурыч -
хђллђрнећ торышын игътибар белђн анализлап, экстремизм, аныћ тљрле
чагылышларын кисђтњ буенча тиешле хокукый актлар кабул итњ. Татар-
станда дини берлђшмђлђр џђм конфессиональ берлђшмђлђрнећ саны шак-
тый. Лђкин моћарчы беркайчан да эшнећ кљч куллануга барып ќиткђне
булмады. Безнећ сђяси-иќтимагый культура љчен бу ђйберлђр хас тњгел.
Шућа књрђ булган ђлеге процессларга юридик-хокукый бђя бирњ белђн
генђ чиклђнмичђ, ђхлакый, сђяси бђялђмђ бирњ дђ кирђк", - дигђн фикердђ
ТР Дђњлђт Советы рђисе.

Аныћ белдерњенчђ, ил тљбђклђрендђ 1980 нче еллар азагында милли,
дини њзаћныћ кљчле књтђрелеше гыйбадђт йортлары саныныћ артуына
китерде. Лђкин аларныћ гыйлемле кадрлар белђн тђэмин ителеше, эчтђ-
лек-методологик ягы аксый. "Республикадагы, башка тљбђклђрдђге мљсел-
ман љммђтенђ килгђндђ, Россия мљселманнары љчен хас традицион ис-
ламны алга сљргђн, тиешле ђзерлекле дин ђџеллђренећ, имамнарныћ ќит-
мђве књзђтелђ. Бу хђлдђн билгеле бер кљчлђр, шул исђптђн чит иллђрдђге
кљчлђр дђ файдалана. Безнећ љчен чит булган принципларны алга сљргђн
дђгъватчылар барлыкка килде, аларныћ яшьлђр арасында актив эш алып
баруы аеруча куркыныч", - дип ассызыклый Фђрит Мљхђммђтшин.

Аныћ белдерњенчђ, ТР Дђњлђт Советыныћ моћа мљнђсђбђтле рђсми

позициясен эшлђгђндђ, конституцион строй нигезлђрен, гражданнарныћ
хокукларын џђм иреклђрен, аларныћ иминлеген саклау ихтыяќыннан чы-
гып эш итђргђ кирђк. "Вљќдан иреге џђм дини берлђшмђлђр турында"гы
республика законына њзгђрешлђр кертњ турындагы канун проекты џђм
Татарстанда дини экстремизмга каршы тору, профилактика чаралары ту-
рындагы ТР Дђњлђт Советы карары проекты шуны књздђ тотып ђзерлђнгђн
дђ. 3 августта парламентныћ чираттан тыш утырышы кљн тђртибенђ чы-
гарылачак ђлеге документлар республикада урнашкан толерантлык тра-
дициялђрен саклауга, конфессиялђр эчендђге џђм конфессияара татулык-
ны ныгытуга хезмђт итђргђ тиеш. Аларны ђзерлђњдђ ТР Президенты Ап-
параты, Хљкњмђт, ТР Прокуратурасы белгечлђре, республикадагы тради-
цион конфессиялђр вђкиллђре катнашкан.

"Безнећ бу књренешлђргђ реакция ђлеге чаралар белђн генђ чиклђнеп
калмаячак. Бу юнђлештђ масштаблы, комплекслы џђм књп аспектлы ха-
рактерда эш алып барылырга тиеш. Административ, кљч ысулларын кул-
ланып кына бу проблемаларны чишеп булмаячак. Федераль, тљбђк, муни-
ципаль дђрђќђлђрдђ мђгълњмат, милли, мђгариф сђясђте алып барылырга
тиеш", - дип ассызыклады парламент рђисе.

Президиум утырышы соћында Фђрит Мљхђммђтшин журналистлар
белђн булган ђћгђмђсендђ "Вљќдан иреге џђм дини берлђшмђлђр турын-
да"гы республика законына ђзерлђнгђн кайбер њзгђрешлђргђ ачыклык кер-
теп узды.

Аныћ аћлатуынча, ђлеге закон республикада дини оешмалар белђн
дђњлђт хакимияте арасындагы мљнђсђбђтлђрне кљйли. Њзгђрешлђр ярдђ-
мендђ гамђлдђге канунныћ кайбер љлешлђренђ ачыклык кертелђчђк.
Аерым алганда, њзгђрешлђр имамнар џђм мљхтђсиблђр белђн хезмђт
мљнђсђбђтлђрен документлар ярдђмендђ ќайга салырга ярдђм итђчђк.
"Аларны да социаль яктан якларга кирђк, эшкђ урнашканда социаль гаран-
тиялђр булдырылырга тиеш. Бњген ђле алар белђн мђчетлђр, мљхтђсибђтлђр
арасында документлар нигезендђ расланган хезмђт мљнђсђбђтлђре корыл-
маган", - дип искђртте Ф.Мљхђммђтшин. Аныћ белдерњенчђ, канундагы
башка кайбер маддђлђрнећ аерым пунктларына кертелђ торган њзгђрешлђр
Диния нђзарђтенђ њз устав документлары џђм гамђлдђге социаль гаран-
тиялђр кысаларында кадрлар тупларга, аларны укытырга, алар белђн
дђгъват эшенђ керешњ турында килешњлђр тљзергђ ярдђм итђчђк. Фђрит
Мљхђммђтшин ассызыклаганча, канунга ђзерлђнгђн њзгђрешлђр чит
иллђрдђ дин гыйлемен њзлђштереп кайткан дин ђџеллђренећ хезмђт хо-
кукларын чиклђњне књздђ тотмый. "Ђгђр аларныћ чит илдђ дини гыйлем
алып кайтуы турындагы дипломы Россиядђ сертификациялђнђ икђн, алар-
га эшчђнлек алып баруга тыю юк", - диде ул.

"Татар-информ" мђгълњмат агентлыгы

ИФТАРЛАР
ЗЂЙ РАЙОНЫ

Зђй районы имам-мљхтђсибе
Сђгыйть хђзрђт Камалов район-
ныћ њзђк мђчетендђ кљн саен иф-
тар мђќлеслђре оештырылуын
хђбђр итте: “Ифтар ашларына 25-
30 кеше йљри, мђчеткђ йљрњче
мљселман кардђшлђребезнећ яр-
дђме белђн уздырабыз. Тљрки-
ядђн кайткан Коръђн-хафиз Ис-
мђгыйль Акбулут мђчеткђ
йљрњчелђр белђн бергђ тђравих
намазлары укый, Коръђн дђресл-
ђре бирђ. Икмђк кабул итњ бистђ-
сендђ яћа мђчет тљзелеп килђ, гает
бђйрђменђ кадђр љлгертергђ ис-
ђбебез бар”.

САБА РАЙОНЫ
Ифтар мђќлеслђренећ књбе-

сен халык њзе њткђрђ икђн. Быел
Тљркиядђн Дурмуш Ядгин исем-
ле Коръђн-хафиз кайткан, ул њз
чиратында мђхђллђ халкы љчен
Коръђн дђреслђре њткђрђ, тђравих
намазларын укыта, дип хђбђр итте
район имам-мљхтђсибе Айнур
хђзрђт Ђхмђтов.

ТЊБЂН КАМА ШЂЏЂРЕ
Тњбђн Кама шђџђренећ

Ќђмигъ мђчетендђ кљн саен 600
мљселман кардђшебез љчен ифтар
мђќлеслђре оештырыла. Хатын-
кызлар – мђчет эчендђ, ир-атлар
исђ ишегалдындагы чатырда авыз
ача. Ифтар ашларына телђгђн
џђркем килђ ала. Быел шунысы
њзенчђлекле: бер кљнне укытучы-
ларныћ, икенче кљнне табиблар-
ныћ да бергђ ќыелуын књрергђ
мљмкин.

ЧИРМЕШЂН РАЙОНЫ
27 июль кљнне Чирмешђн

авылы мђчетендђ ифтар мђќлесе
уздырылган. Ђлеге ифтар ашы
мђчеткђ актив йљрњчелђр џђм
шђкертлђр тарафыннан оешты-
рылган. Мђќлес барышында
Коръђн укылган, вђгазь-
нђсыйхђтлђр сљйлђнгђн. Барлыгы
100 лђп мљселман катнашты, дип
хђбђр иттелђр мљхтђсибђттђн.

КАЙБЫЧ РАЙОНЫ
27 июль кљнне Олы Кайбыч

авылы мђчетендђ ир-атлар љчен
ифтар мђќлесе оештырылган.
Ифтарныћ барлык чыгымнарын да
Олы Кайбыч авылы эшмђкђре Га-
рђфетдинов Рамил Зљфђр улы
књтђргђн. Ифтар барышында
Тљркиянећ Карс шђџђреннђн
килгђн Эрдиндж Даштан ђфђнде
Коръђн укыган, ураза хакында
вђгазлђр сљйлђгђн џђм тђравих
намазын укыткан. Бу чарада кы-
рыктан артык кеше катнашкан.

3 август кљнне биредђ  ха-
тын-кызлар љчен ифтар мђќлесе
оештырырга уйлыйлар. Ђ менђ
15 август кљнне Кайбыч районы
хакимияте дђ Олы Кайбыч авы-
лыныћ банкет залында ураза то-
тучы мљселманнарны ифтарга
ќыярга ниятли.

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
рђсми сайтыннан

(www.dumrt.ru) алынды
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РАМАЗАН  БЊЛЂКЛЂРЕ

"Безгђ пикет-митинглар артыннан
йљрергђ кирђкми!"

- Мђчетнећ ђйлђнђ-тирђ-
сендђ бик књп агачлар њсђ, мана-
рагыз ерактан књренми дђ дияр-
лек. Кайсы гына намазга килсђм дђ,
мђчет эче туп-тулы була. Кай-
дан табып килђлђр диген мђчете-
гезне?

- Ђйе, бездђн халыкныћ љзел-
гђне юк. Кайлардан гына килмилђр.
Авылда Аллаџ йорты тљзергђ телђ-
њчелђр безнећ мђчетнећ њлчђмнђрен
алып китђ. Кышлыкта Имамнарныћ
белемен књтђрњ курсларында уку-
чылар безгђ намазга йљрде, алар
белђн шактый тђќрибђ уртакла-
шырга љлгердек. Инде ничђмђ-ничђ
ел ђйлђнђсе џђр ќомга саен
мђхђллђдђшлђребезне кайнар пы-
лау белђн сыйлыйбыз. Рамазан ае
саен џђркљн йљздђн артык кешегђ
авыз ачу мђќлеслђре оештырабыз.
Мђчет ишегалдын њзегез књреп то-
расыз.

- Шулай да узган атнаныћ
шимбђсендђ яшьлђр сезнећ тећк-
ђгезгђ тигђн дип ишеткђн идек.

- "Иртђгђ пикет була" дигђн

Башкалабызныћ Танкодром бистђсендђ урнашкан
Мђдинђ мђчете књп кенђ мђхђллђлђргђ њрнђк итеп куе-
ла. Књптђн тњгел генђ ђлеге мђчетнећ имам-хатыйбы
Гыйльмулла хђзрђт Хђлиуллин 80 яшьлек юбилеен бил-
гелђп њтте. Ошбу мђчетнећ имамы, ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ Аксакаллар шурасы ђгъзасы Гыйль-
мулла хђзрђт соћгы вакытта республикада барган ва-
кыйгаларга газетабыз аша њз мљнђсђбђтен белдерергђ
булды.

љндђмђлђр тотып, егетлђр килеп
керде. Мин аптырап калдым. Дљрес,
дљнья булгач, безгђ халыкныћ тљрле
сораулар белђн килгђлђгђне бул-
ды, лђкин мондый ук ђдђпсезлђр
бар дип уйламаган идем. Басу-
кырларда эш кайнаган вакытта
кирђкмђгђн эш белђн йљреп, вакыт-
ларын ђрђмгђ уздырганнарын
књреп, жђллђдем мин аларны.
Мђчетнећ ишегенђ ябыштырып
киткђн белдерњлђрен шундук юк
иттем. Мђчет бит ул сђясђт белђн
шљгыльлђнњ урыны тњгел, гыйбадђт
кылу йорты. Намаз укучыларны
борчып йљрњчелђргђ карашым ућай
булмаячак. Файдалы эш белђн
йљрњчелђргђ ишек тњрдђн ачык. Без
њскђндђ: "Син нђрсђ эшлђргђ те-
лисећ?" - дип сорап тормадылар,
"Эшлђ! Эшлђ!" дип кенђ ђйттелђр.
Хђзер нђрсђ? Ваџџабчылык коткы-
сына бирелгђн яшьлђр мђчеттђ
олыны - олы, кечене кече дип бел-
ми. Ђгђр дђ берђр кисђтњ ясый баш-
лыйсыћ икђн, њзенђ ќайлы бер
хђдисне љйрђнеп алган да, ак сакал-

лы бабайныћ бугазына ябышырга
ђзер, валлаџи...

- Сезнећ мондый књре-
нешлђргђ юл куймау љчен башлап
сњз ђйткђнегез булдымы?

- Мин имамнар ќыелышында
џђрдаим ђйтеп килдем: "Ќђмђгать,
мђхђллђлђребездђ тђртип салыйк.
Ђби-бабаларыбыздан килгђн юлы-
быздан - имам Ђбу Хђнифђ мђзџђбе
буенча барыйк!" - дип тђкърарла-
дым. Колак салучылар булмады
тњгел, булды. Бу мђсьђлђгђ бармак
аша карауныћ нђрсђгђ илтђчђген
мин биш-алты ел элек њк фаразла-
дым. Диндђге њзара тарткалашулар
аркасында Њзбђкстанда нилђр генђ
булып бетмђде. Њзебездђ дђ 1937
еллар ќђберлђњлђре тиктомолдан
гына килеп чыкмады. Ул вакытта
имамнарныћ нђфеслђре уйнау ар-
касында дин ђџеллђренећ бер
гљнаџсызлары да юк ителде. Књпне
књргђн кеше буларак шуны ђйтђ
алам: безнећ кљннђрдђ яшьлђр
оештыра торган пикет-митинглар-
ны туктатмасак, гљнаџлы кешелђр
аркасында гљнаџсызлары да эзђр-
леклђнђ башлаячак. Менђ шушы
мђсьђлђдђ халкыбыз уяу булырга,
дљньяга књзен ачарга тиеш. Тари-
хыбызда булган олы фаќигалђрне
кабатламау ул бары тик њзебездђн
генђ тора! Мондый пикетларга ча-
кыручы кешелђр белђн кљрђшергђ
кирђк. Бњгенге урам ќыеныннан
иртђгђ Гражданнар сугышы баш-
ланырга мљмкин. Мин њзем инде

дан: "Ђй Аллаџныћ рђсњле, Раббы-
быз синећ ић ђњвђлге вђ ић ахыргы
гљнаџларыћны гафу итте, ник син
њзећне шулай газаплыйсыћ?  -  дип
сорагач: -  Менђ шуныћ аркасында
мин рђхмђтсез булып калыйммы
инде?!" - дип ќавап бирђ иде", ди.

"Рамазан ае кешелђргђ тугры
юл књрсђтњче, ялганнан хакыйкать-
не аера торган ап-ачык дђлиллђр
белђн Коръђн ићдерелђ башлаган
айдыр. Шућа књрђ, шушы айга ки-
леп ирешкђннђр ураза тотсын..."
("Бђкара (Сыер)" сњрђсе, 185 нче
аять). Ул кешелђргђ туры юлны
књрсђтђ торган маяк вђ яхшыны
яманнан аера белергђ љйрђтђ тор-
ган ачкыч булып тора. Кем дђ кем
бу айны књрсђ, ураза тотсын. Без,
Коръђн љммђте, ић хђерле љммђт
булдык. Без, ђлеге Китапны укып,
аныћ мђгънђлђренђ тљшенеп, аћа
туры килгђн гамђллђр кылып
яшђргђ тиеш булабыз. Пђйгамбђ-

ребез (сгв) њзенећ бер хђдис-шђри-
фендђ ђйтђ: "Ђссыяму вђл Куръђ-
ну йђшфђгани лил габди яумђл
Кыямђти". ("Дљрестђн дђ, ураза
белђн Коръђн адђм баласына Кы-
ямђт кљнендђ шђфђгатьче булыр-
лар", - ди.) Ураза ђйтер: "Ђй Раб-
бым, мин синећ бђндђћне кљндезл-
ђрен ризыктан тыйдым",  - дияр.
Коръђн ђйтер: "Йђ Раббыбыз, мин
бу бђндђћне тљннђрен йокысыз
калдырган идем, безнећ шђфђгате-
безне кабул итсђћ икђн", - диярлђр.
Раббыбыз ђйтер: "Сезнећ шђфђга-
тегез кабул булды", - дияр. Раб-
бым безлђргђ дђ бу икенећ
шђфђгатенђ ирешергђ насыйп итсђ
иде.

Рамазан аенда пђйгамбђребез
янына кљн саен Ќђбраил фђрештђ
килђ вђ кљн саен Рђсњлебезгђ
Коръђн љйрђтђ. Пђйгамбђребез
(сгв) дђ Рамазан аенда сђхабђлђр-
нећ кайберлђренђ - љч кљнгђ бер
мђртђбђ, кайберлђренђ - ќиде
кљнгђ бер мђртђбђ, кайберлђренђ

ун кљнгђ бер мђртђбђ Коръђнне
укып чыгарга куша. Риваятьлђрдђ
сурђтлђнгђнчђ, Ќир йљзенећ ић зур
галимнђре - имам Ђбу Хђнифђ,
имам Шђфигый Коръђнне Рамазан
аенда алтмыш мђртђбђ укып чыга
торган булганнар. Бу исђ - сђхабђ-
лђрнећ Коръђнгђ никадђр якын бу-
луларын, ђ безнећ, кызганыч, них-
ђтле аннан ерак торуыбызны
књрсђтђ торган дђлил. Кадерле кар-
дђшлђрем, шуны да ђйтергђ кирђк:
књлђм артыннан куып кына, Коръ-
ђннећ тирђн мђгънђлђренђ тљшен-
мичђ, хаталы итеп укудан сакланыр-
га кирђк. Ибн Габбас (рг) ђйтђ:
"Минем љчен, ашыгып, бљтен Ки-
тапны укып чыкканчы, ашыкмый-
ча гына, џђр ќљмлђсенећ
мђгънђсенђ тљшенеп, бер сњрђне
кат-кат укуым хђерлерђк", - ди.
Раббым, безгђ дђ Коръђн ђџеллђре
булырга насыйп булса иде.

Рамазан аен сагынып, ел буе
зарыгып кљтсђћ дђ, санаулы кљннђр
бик тиз арада сизелмичђ њтеп тђ

китђ. Ай буе тоткан уразаћ књћел-
не нечкђртђ, укыган Коръђнећ,
гыйбрђтлђндереп, иманны артты-
ра, укыган тђравих намазлары
њзећдђ ђхлакый сыйфатлар тђрби-
ялђргђ, сабыр булырга љйрђтђ.
Кљтеп алган изге айныћ китђр ва-
кытлары якынлаша барган саен,
аныћ кадере тагын да арта башлый
кебек. Изге Рамазан аеныћ ахыргы
ун кљне ќитђр алдыннан, тел Раб-
бысын зекер итеп, рђхмђтенђ ире-
шермен дип, чын књћелдђн ыша-
нып, ќан тынычлыгына ирешђ
башлыйсыћ. Рамазанныћ ахыргы
ун кљннђрендђ якты љметлђр тагы
да арта башлый. Мин дђ, Аллаџ
телђсђ, Раббымныћ рђхмђтенђ
ирешермен, Кыямђттђ ќђннђтенђ
керермен дип ышанган хђлдђ, шат-
лыклы уйлар кичерђ башлыйсыћ.
Гайшђ анабыз: "Рамазанныћ ахыр-
гы ун тљнендђ пђйгамбђребез баш-
ка кљннђргђ караганда гыйбадђттђ
књбрђк тырышлык књрсђтђ иде",  -
дип ђйткђн.

Хђсђнул Басри ђйткђнчђ, таћ
атканда, якты кљн адђм баласына
болай дип мљрђќђгать итђдер ди:
"Ђй ђдђм баласы, мин яћа кљн, ки-
чђге кљн тњгел, мине заяга њткђрмђ,
миннђн мљмкин кадђр файдаланып
кал. Мђгђр мин синећ барлык кыл-
ган гамђллђрећнећ Кыямђттђ ша-
џиты булырмын. Иртђгђсе кљнне
инде яћа кљн килђчђк џђм син мине
Кыямђттђн башка бњтђн беркайчан
да књрмђссећ", - ди.

 Пђйгамбђребез, Рамазан
аеныћ ахыргы ун кљне ќитсђ,
тљннђрен намазларда, гый-
бадђтлђрдђ њткђрђ, њзенећ гаилђ-
сен дђ намазга, гыйбадђт кылырга
дип, иртђн иртњк уяткан. Ахыргы
ун кљнне, књбрђк мђчеттђ булып,
хатыннарыннан башка гыйбадђттђ,
тђњбђлђрдђ њткђрергђ тырышкан.

Алмаз хђзрђт ШЂРИФУЛЛИН,
Татарстанныћ кљньяк тљбђге

казые,
Чистай районы имам-

мљхтђсибе

Аксакал ГЫЙЛЬМУЛЛА хђзрђт:

љченче мљфти белђн тђртипле генђ
эшлђп килђм. Минем ќитђкчеле-
гемдђ ќиденче мђчет тљзелеп ята.
Мине мљфтилђр гел куђтлђп кенђ
торды. Ислам дине ђхлакка ни-
гезлђнгђн, без њзебезнећ ќитђкче-
лђребезгђ итагать итђргђ тиешбез.
Илдус хђзрђт Фђизне алты йљз имам
бертавыштан сайлап куйды. Шулай
икђн, дин башында торучыны санга
сукмау дигђн сњз тњгелме соћ бу?
Моћа хљкњмђт тиз арада чаралар
књрергђ тиеш. Алайсам, бездђ дђ
Кавказ сценарие кабатланырга
мљмкин. Аек акыл белђн фикерлђњ
ќитми безгђ. Озын сњзнећ кыска-
сы, тиз арада ыгы-зыгы оештыру-
чыларны, фетнђ чыгаручыларны
тыярга кирђк. Бу безне яхшыга
алып бармаячак. Кабатлап ђйтђм:
безгђ пикет-митинглар артыннан
йљрергђ кирђкми! Алла сакласын,
Чечня, Кавказ вакыйгалары безгђ
килђ књрмђсен дип намаз саен дога
кылам. Њзебезне-њзебез кљлдереп
йљрмик, миллђтебезнећ, республи-
кабызныћ дђрђќђсен саклап ка-
лыйк! Бигрђк тђ 2013 елда Казанда
узачак XXVII Бљтендљнья ќђйге
Универсиада алдыннан тынычлык-
ны сакларга кирђк. Тынычлыкны
сайламыйбыз икђн, ахыры хђерле
булмас. Паникага бирелмик. Ки-
лђчђктђ дђ динебезне књтђрњ
љстендђ эшлђргђ язсын!

Нияз САБИРЌАНОВ
сораштырды

XVIII гасырда Урта Иделдђ
классик Ислам мђгарифенећ бар-
лыкка килње џђм њсеш алуы
мљселман руханыйларын (дин
башлыкларын) ике тљркемгђ
бњлђ: кадимчелђр (традициона-
листлар) џђм ќђдитчелђр (ре-
форматор-модернистлар).

Кадимчелђрнећ тљп катламын
абыз даирђсеннђн чыгучылар тђшкил
итђ. Алар нигездђ авыл ќирлђрендђ
яшђњчелђрдђн булалар, традицион ка-
рашлары белђн аерылып торалар;
Оренбург Диния назђрђте (ОМДС)
тљзелгђч, рђсми (официаль) дини ќит-
ђкчелек составына да керђ башлыйлар.
Ќђдитчелђр њзлђре књпчелек очракта
кадимче мђдрђсђлђрдђ белем алалар.
Шућа да књренекле ќђдитче
Р.Фђхреддин "џђр миллђтне џђлакђткђ
илтђ торган" схоластика белђн тулы
Бохара мђгариф системасын тђнкыйть
итђ. Аныћ фикеренчђ, Дагстан моде-
ле схоластикадан азат булуы, хоку-

ХАЛКЫБЫЗ – ДИНИ МЂГАРИФ             
кый џђм гуманитар аспектларга зур
игътибар књрсђтње белђн аерылып
тора.

Ќђдитчелек феномены совет
ќђмђгатьчелеге фикерендђ (шул
исђптђн Татарстан тарихчылары та-
рафыннан да) узган гасырныћ 70 нче
елларына кадђр књп очракта "буржу-
аз-демократик реакция" феномены
буларак каралды. Чынлап та, ќђдит-
челек тарафдарлары булып тамыр ќђеп
килњче татар буржуазиясе чыгыш яса-
ган, лђкин хђрђкђтнећ алга таба сђяс-
ђтлђшње нигездђ XVIII-XIX гасыр ба-
шындагы Россиядђге гомумсђяси
"болганышлар" феномены белђн бђйле.
Шућа да патша  хљкњмђте ќђдитчелђр
эшчђнлегендђ еш кына (џђм џич тђ
нигезсез тњгел) пантљрки, панислами
омтылышларны (тљрки теллђрдђ
сљйлђшњче халыкларныћ, барыннан да
бигрђк тљрки-мљселманнарныћ бер
миллђт булып саналалар дигђн шигарь
астында Тљркия хакимлегенђ берлђ-
шергђ тиеш булуы) књрђ.

Ќђдитчелек тљшенчђсе кырым
татарларыныћ И.Гаспралы  ќитђкче-
легендђге  укыту  формаларыныћ берсе
булган "ќђдиди  ысул" гыйбарђсенђ
барып тоташа. Беренче кљннђреннђн
њк, ќђдитчелек мљселман  ќђмгыятен
камиллђштерњне талђп итњче дини ре-
форматор буларак тђкъдим ителђ.
Фундаменталь тенденциялђрнећ кић
таралыш алмавы Урта Иделгђ хас
мљџим њзенчђлек булып тора. Бу
књпчелек очракта XX гасырга кадђр,
ђњвђл дини, аннан ђкренлђн дљньяви
характер алган мђгариф системасы-
ныћ таралыш алуы аркасында мљмкин
була. Моны без Урта Идел мђгариф
системасына караган иске ысуллы (ка-
дими) џђм яћа ысуллы (ќђдиди)
мђдрђсђлђр мисалында књзђтђ алабыз.
Яћа ысулга ђкренлђп књчњ XIX-XX

гасыр башларында була. Кадими
мђдрђсђлђр нигездђ дин тђгълиматы,
мљселман хокукы белгечлђре
ђзерлђргђ тиеш булалар. Кадими
мђдрђсђлђрдђ формаль уку баскычла-
ры булмый, белем баскычлары буенча
књтђрелњ XV-XVI гасырларда языл-
ган (гомум кабул ителгђн) китаплар
белђн танышу, аларны љйрђнњ белђн
билгелђнђ. Тљп уку предметы - дин
тђгълиматы, ђ гомуми белем бирњ
предметлары ярдђмче характерда
була: гарђп теле Коръђн џђм дини йо-
лаларны башкару теле буларак, ман-
тыйк (логика) џђм фђлсђфђ (филосо-
фия) дин гыйлемен  формаль-логик
дђлиллђњ љчен љйрђнелђ. Шућа да тра-
дицион предметларга басым ясала:
сарыф џђм нђхњ (гарђп теленећ мор-
фологиясе џђм синтаксисы), мантыйк

(логика), хикмђт (фђлсђфђ), гакыйдђ
яки калђм (догматика), фикъџе
(мљселман хокукы) џ. б. Дљньяви ха-
рактер  фараиз (мирас бњлњ кагыйдђ-
лђре) џђм шђмсия (исђп-хисап), иса-
гога (Аристотель тђгълиматына ни-
гезлђнгђн мантыйк) љйрђнњдђ књренђ,
шулай ук арифметика, никах буенча
мђгълњматлар, хифзысихђт (гигиена)
џ. б. предметлар љйрђнелђ. Аннан тыш,
китапханђлђрнећ бай булуы тырыш
шђкертлђргђ (мђдрђсђдђ белем алучы-
ларга) гарђп ђдђбияты, тарих, геогра-
фия џ. б. фђннђр белђн танышырга да
мљмкинлек  бирђ.

Књп кенђ кадими мђдрђсђ шђкер-
тлђре Аристотель, ђл-Фђраби, Ђбу-
галисина, ђл-Бируни, Низами, Нђваи
џђм башкаларныћ карашлары белђн
танышу мљмкинлегенђ ия була. XIX
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             ТАРИХЫНДА
гасыр дђвамында татар мђктђплђрен
њзгђртеп кору џђм аћа дљньяви ха-
рактер бирњ буенча књп санлы (татар
тарихчыларыныћ исђбе буенча сигезгђ
якын) проектлар эшлђнелђ. Ул автор-
лар арасында В.Радлов, Ш.Мђрќани,
Р.Фђхреддинов џ. б. бар. Мђсђлђн,
Р.Фђхреддинов берсендђ дини, икен-
чесендђ дљньяви предметлар укытыла
торган ике бњлекле уку йортлары тљзњ
проектын тђкъдим итђ. Лђкин патша
хљкњмђте бу проектларда пантљрки
џђм панислами омтылышлар књрђ.
Мисал љчен, 1910 елны Эчке эшлђр
министры П.Столыпин  чакыруы бу-
енча њткђн "Махсус кићђшмђ"дђ
мђктђп џђм мђдрђсђлђрдђн гомуми ха-
рактердагы  предметларны, шул
исђптђн рус телен дђ љйрђнњне алып
ташларга џђм программада бары тик

дини гыйлемнђр љйрђнњне генђ кал-
дырырга дигђн карар чыгарыла.

Лђкин яћа ысуллы татар мђктђбе
кызу темплар белђн њсђ бара. Тљп
ќђдит мђдрђсђлђре, билгеле булган-
ча, авыл ќирлђрендђ булган кадими
мђдрђсђлђрдђн аермалы буларак,
шђџђрлђшкђн тирђлектђ урнаша.
"Мљхђммђдия" џђм "Касыймия" (Ка-
зан), "Рђсњлия" (Троицк), "Иж-Бубый"
(Нократ губернасыныћ Сарапул љязе)
мђдрђсђлђре - аеруча књренек-
лелђрдђн санала. Тљп предметлар бу-
лып элек-электђн килгђн дини дис-
циплиналар калса да,  аларда урта
мђктђпнећ гомуми белем бирњ
фђннђре дђ љйрђнелђ. Мђсђлђн,
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсендђ XX га-
сыр башында ук рус теле, арифмети-
ка, матур язу, хисап, география, фи-

зика, геометрия, Россия тарихы, го-
муми тарих, тљрки халыклар тарихы,
этика, гигиена, юриспруденция,  пси-
хология, логика, философия, педаго-
гика џђм башка фђннђр укытыла. Шул
ук вакытта башлангыч сыйныфлардан
урта сыйныфларга књчђ барган саен
дљньяви предметларныћ саны арта
бара (1913 елны мђдрђсђдђ 14 еллык
курс булган).

Эчтђлеге, белем  бирњ дђрђќђсе,
дини џђм дљньяви  компонентларга
туры килгђн љлеш чагыштырмасы бу-
енча башка алдынгы ќђдит
мђдрђсђлђре дђ ("Иж-Бубый", "Хљсђе-
ния", "Галия") њзенчђлекле була. Та-
тар мђктђплђрендђ 1911-1913 еллар-
да љйрђнелгђн дђреслеклђрне карап
тикшергђн цензура комитетыныћ
"Дђреслеклђргђ књзђтњ"ендђ 394
дђреслеккђ анализ ясалган, аларныћ 70
проценты дљньяви фђннђргђ туры
килђ.

1910 елга туксан процент мђктђп
џђм мђдрђсђлђр аваз (ќђдит) ысулына

књчеп бетђлђр. 1905 елга бер Казан
губернасында гына да 34860 егет џђм
15599 кыз бала укыган 845 мђдрђсђ
исђплђнелђ. 1907 елга уку йортлары
саны сигез йљз ќитмеш ќидегђ (66787
белем алучы), ђ 1913 елга тугыз йљз
алтмыш ќидегђ (79496 белем алучы)
кадђр арта. Болардан тыш, берлђште-
релгђн  рус-татар уку йортлары да кић
таралыш ала. 1905 елга Казан губер-
насында татар балалары љчен русча
укытыла торган 11 шђџђр, 8 авыл
мђктђбе була. 1914 елга губернада
Мђгариф министрлыгы карамагында-
гы рус-татар кљллиятлђренећ џђм рус
сыйныфларыныћ саны алтмыш тугыз-
га ќитђ. Акрынлап хатын-кызларга
белем бирњ дђ зур њсеш ала. 1890 елны
беренче ќђдит татар хатын-кыз
мђктђбе ачыла.

Зур њсешкђ ирешкђн мђгариф си-
стемасы татар халкында укымышлы-
лык дђрђќђсенећ югары булуына нык
ярдђм итђ. Бу турыда Россия чинов-
никларыныћ хисап кенђгђлђрендђ дђ

язылган, аларныћ  књпчелеге татар ке-
шелђренећ "барысы да укый-яза белђ"
дип билгелђп њтђ. Кайбер тикшерњ-
челђр тарафыннан татарлар арасын-
дагы укымышлылык (укый-яза белњ
дђрђќђсе) 80 % дип бђялђнђ, лђкин бу
сан "њзенчђ" укымышлылыкны аћлата,
ягъни гарђп графикасы нигезендђ
укый-яза белњ, дини гыйлем нигезлђ-
рен белњ. 1905 елгы земство статис-
тикасы буенча, татарлар арасында
укымышлылык 20 процентка якын
булган, ђ рус телен су кебек эчњ - 4 %.
Татар тарихчыларыныћ бу саннарга
шик-шљбџђ белђн карауларына да ка-
рамастан, руслар арасында укымыш-
лылык 25 % булып теркђлгђн, ягъни
татарлар белђн руслар арасында укы-
мышлылык дђрђќђсе нибары биш про-
центка гына аерылып торган.

Марат хђзрђт МЂРДАНШИН,
тарих фђннђре кандидаты,

Татарстанныћ кљньяк-
кљнчыгыш тљбђге казые

Россия ислам университеты ректоры Рђфыйк
Мљхђммђтшин "Slon.ru" интернет-басмасы
хђбђрчесе белђн ђћгђмђдђ республикабызда
мљселманнар белђн бернинди дђ низаг бул-
мавын раслый. "Ђйе, Татарстанда тљрле
агымнар бар, ђмма традицион Исламга кар-
шы оешкан идеологик агым юк", - ди ул.

- Татарстанда дини агымнар арасында конфликт
никадђр дђрђќђдђ кљчле?

- Сизелерлек бернинди дђ каршылык (конфликт) юк.
Тљньяк Кавказдан аермалы буларак, тљрле агымнар арасын-
дагы чик монда алай ук књзгђ чалынмый. Ђйе, Татарстанда
тљрле агымнар бар, ђмма алар нинди дђ булса оешкан
тљркемнђр кебек тњгел. Бу - аерым шђхеслђр, алар њзлђре-
нећ карашларын ярыйсы гына ќиткерђлђр. Республикабызда
традицион Исламга каршы оешкан идеологик агым юк.

- Сез ваџџаби оешмаларны књз ућында тотасызмы?
- Ђйе. Узган гасырныћ туксанынчы елларында, ислам

дине халкыбызга кабаттан кайта башлагач, бирегђ чит ил
мљселман оешмалары хисабына кљн књрњче мљгаллимнђр
килде, алар мђдрђсђлђр ачты. Без гел ђйтђ килђбез, Рос-
сиядђ традицион Ислам мећьеллык тарихка ия, дибез. Ђмма
совет чорында мљселман руханыйларыннан мђчеттђ уты-
ручы бабайлар гына бар иде. Алар бњгенге кљндђ дђ бар
џђм алар яшьлђр љчен ниндидер бер гореф-гадђт џђм йо-
лалар ќыелмасын гђњдђлђндерђлђр. Аннан соћ тагын да
кљчлерђк йогынты гарђп телен яхшы белњче хђзерге
вђгыйзьлђрдђн (вђгазь сљйлђњчелђр) килеп чыкты. Џђм
шућа књрђ ќђмгыятьтђ буш хыял (иллюзия) барлыкка
килђ, ђ чын Ислам - пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) ва-
танындагы кебек дигђнрђк. Ђмма бу радикаль агымнар
формалаштыруга ук алып килеп ќиткерми, бары тик ба-
сым ясаулар даими рђвештђ традицион булмаган
кыйммђтлђр юнђлеше белђн кушылды. Хђллђр тагын
шуныћ белђн дђ катлауланды ки, берничђ агым идеологик
яктан берлђште. Намазны алар хђнђфи мђзџђбе буенча

укыйлар, ђ идеологик яктан сђлђфилеккђ ябышып яталар.
Тљньяк Кавказда очрый торган тулы канлы сђлђфилђрне
татарлар арасында табуы кыен. "Сездђ ваџџабилар кайда?"
- дип сорыйлар икђн, мин югалып калам, нђрсђ дип ќавап
бирергђ белмим. Бу бары тик безнећ республиканыћ гына
тњгел, ђ њзђк Россиянећ дђ феномены.

- Дини нигезгђ корылган яћа терактлар булыр дип
шљбџђлђнергђ урын бармы?

- Мин чын (реаль) нигез юктыр дип уйламыйм. Ба-
рысы да књптђн тњгел булган теракттан соћгы шиклђнњдђ.
Без ќђмгыятьнећ радикальлђшње турында сљйлибез икђн -
бу бары тик идеология генђ тњгел, бу шулай ук икътисади
проблемалар да, џђм хђл ителмђгђн социаль мђсьђлђлђр дђ.
Ђ без белђбез, Татарстан - ул ић хђвеф-хђтђрсез тљбђклђрнећ
берсе, ягъни радикальлђшњ љчен социаль-сђяси яшерен
сђбђплђр юк. Џђм идеологик серлђр дђ юк - Татарстан аеру-
ча толерант тљбђклђрнећ берсе булып тора, монда беркайчан
да конфессиялђр арасында каршылыклар булмады. Џђм мин

аерым бер вакыйга радикальлђшњ љчен этђргеч булыр, дип
уйламыйм.

- Ђ теракттан соћ Казанда аеруча нинди юрамалар
популяр?

- Юрамалар икђњ: идеологик џђм икътисади - џђм,
књрђсећ, шуныћ икесе дђ яхшы итеп љйрђнелђ. Вђлиулла
Якуповны њтерњдђ икътисади яшерен сђбђп булгандыр дип
сљйлђве кыенрак - Татарстан мљселманнары Диния нђзарђ-
тендђ ул бизнес-проектлар белђн шљгыльлђнмђде. Џђм, ђгђр
дђ бу ялган "эз" булмаса, бары тик идеологик сђбђплђр генђ
кала. Ул, дљрестђн дђ, традицион кыйммђтлђр књзлегеннђн
радикаль позиция билђде, берничђ мђртђбђ ђлеге мђсьђлђ
буенча каты итеп ђйткђлђгђн иде. Россиядђ ваџџабчылык-
ны тыючы закон булырга тиеш дигђн сњз аныћ авызыннан
чыкты. 2010 елда ул массакњлђм мђгълњмат чараларында
ниндидер бер ваџџаби холдинг барлыкка килњ эшендђ ад-
министратив џђм дини структураларныћ берлђшњен дђ бел-
дерде. Вђлиулла хђзрђт ваџџабчыларга, кызганычка кар-
шы, шактый югары структуралар, шул исђптђн кљч струк-
туралары да ярдђм итђ дип ачыктан-ачык ђйткђн иде. В.Я-
купов - традицион Ислам ђдђбияты буенча бик књп китап-
лар бастырган "Иман" нђшриятыныћ ќитђкчесе. Россиядђ
бњтђн мондый нђшрият юк. Аннан китапларны илебезнећ
барлык њзђк мђчетлђре књплђп сатып алды. Шул хакта мљфти
турында да ђйтергђ мљмкин - ул сайлангач, аныћ тарафын-
нан шактый кыю фикерлђр ђйтелде. Ул кадрларга кагы-
лышлы мђсьђлђлђрне хђл итте, идеологик сђбђп љскђ ка-
лыкты, џђм бу тљрле дини структураларда эшлђњче рђсми
кешелђр тарафыннан канђгатьсезлек уятты.

- Теракт кем тарафыннандыр читтђн оештырыл-
ган дигђн юрама бар.

- Башка иллђр тарафыннан - билгеле инде юк. Дљрес,
соћгы вакытта "Кавказ-центр" Урта Идел буена игътибар
итђргђ, шуныћ белђн шљгыльлђнњче махсус структура тљзергђ
кирђк, дип яза башлады. Ђмма нинди дђ булса Кавказ "эз"е
Татарстанда сизелерлек булмады. Вуз укытучылары џђм чит
ил миссионерлары бездђ инде юк диярлек. Бары тик гарђп
иллђрендђ туып њсеп, безгђ књчеп килгђннђр - Россия граж-
данлыгы алып монда эшлђњчелђр генђ калды.

КАПКА ТЉБЕНДЂБњген тагын бик эссе булды. Књлђгђдђ - 40 гра-
дус! Ќђйге челлђдђ кызган џавадан хђлсезлђ-
неп беткђн агачлар џђм басудагы игеннђр
яћгыр кљтеп ялвара сыман: "Их, бер
рђхђтлђндереп явып китсђ икђн! Кайда йљри-
сез сез, болыт-туганнар?!."

Иртђдђн бирле болында барлы-юклы њлђнне чемченеп
йљргђн кљтњ, ђлсерђп бетеп, авылга кайтып керђ. Хуќалары њз
малларын якын гаилђ ђгъзасы кебек каршы алып, кљндђлек кичке
эшкђ тотына. Тагын бер кљн ахырына якыная.

Кояш сњлпђнђя тљшкђн нурлары белђн: "Болай булса да кыз-
дырып калыйм ђле!" - дигђн шикелле кљнбатышка килеп ќиткђндђ,
Гарђфетдин бабай, гадђттђ, капка тљбенђ чыгып утыра. Ќђйге
явымсыз кљннђрдђ ул шулай иске, ярылып беткђн эскђмиядђ ко-
яшны озатып, ахшамны каршы ала. Бабайныћ яше инде ќитмеш
биштђн узган булса да, ул ђле шактый аћлы, акыллы, тљпле фи-
керле. Авылдашлары аны хђтта "хикмђт сандыгы" дип тђ атый-
лар, чљнки нђрсђ генђ сљйлђсђ дђ, нинди сорауга ќавап бирсђ
дђ, "шулай - болай ул" дип кенђ калмыйча, тормыштан берђр
мисал китереп, дини белемнђрен дђ эшкђ ќигеп, ђйтђсе фикер-
сњзлђрен бик хикмђтле, гыйбрђтле, уйландырырлык итеп ќит-
керђ белђ ул. Дљрес, карчыгы Бибинур тњти генђ аны: "Шул
эскђмиясенђ чыгып утыра да, лђчтит сатып кояш баета!", - дип
сњгђ. Бабайныћ моћа исе китми, тњбђтђен тљзђтеп куя да: "Ко-
яшны мин тњгел, Аллаџ баета", - дип мыек астыннан хђйлђкђр
елмаеп, тыныч кына ќавап бирђ.

Ђллђ Гарафетдин абыйныћ нурлы йљзе њзенђ тарткангамы,
књрше-тирђдђ яшђњче авылдашлары бабай янына ќыела, арада
хатын-кыз заты булса, Бибинур тњти дђ тњзми - карты янына
чыгып утыра. Бњген ђнђ югары очта яшђњче кодагыйлары Мђрфу-
га да биредђ икђн.

- Њтеп барышлый гына туктадым, њтеп барышлый гына! - дип
акланган карчыкка дикъкать бирмичђ, Бибинур апа усал вђ рђхим-

сез итеп књзлеген ялтыратып, башын читкђ бора. Яратмый ул аны.
Шућа ишетђсе дђ, књрђсе дђ килми. Аларныћ бер-берсе белђн ки-
лешђ алмавыныћ сђбђбе - њзе бер тарих, бер гыйбрђтле кыйсса.
Ђмма кызы Мићсылу Мђрфуганыћ малаена кияњгђ чыкканнан соћ,
карчыкларныћ њзара мљнђсђбђтендђге ярык тагын да зу-
райды, элекке киеренкелек тагын да артты. Горур таби-
гатьле Бибинурныћ кодагыеныћ хђтта нђзек тавышыннан
да саруы кайный. Шђйтан суы белђн дус булган кияњнећ
кызын, оныкларын интектереп яшђтње исђ Мђрфуга кар-
чыкка карата начар мљнђсђбђтнећ кљчђюенђ тагын бер
сђбђп булды.

- Кодагы-ый! Тљнђген књчтђнђч итеп биргђн балыгыз
бигрђклђр дђ тђмле булган! - дип, ялтыраган књзлеккђ
књпер салырга ниятлђп, тђмле-татлы итеп сайрый башлый
Мђрфуга. - Юкђ балымы ул, ђллђ чђчђкнекеме?

- Белмим! - дип, нечкђ иреннђрен кысып, кырт кисђ
Бибинур. - Без бал кортлары артыннан очып йљрмђдек!

Бибинур тњти њзенђ ђйтмичђ кодаларга бал биргђне
љчен картын ничек сњгђчђген планлаштырып утырган ара-
да Мђрфуга ђби Казаннан бабасы янына кайткан студент
оныгы Айдарга сњз катарга була:

- Кђк дилишкђ? Ђ-ђ?
Капкага сљялеп торган озын буйлы Айдар болай да

тђбђнђгрђк булган, ђле ќитмђсђ бераз бљкрђйгђн карчык-
ка љстђн аска књз ташлап:

- Ђлхђмдњлиллђџи ,  Ходай  биргђненђ  шљкер! - дип
ипле генђ ќавап кайтара.

"Татарча юньлђп белми бугай бу", - дип уйлап, Ай-

дарга русчалатып дђшкђн карчык шђџђр егетенећ шулай
тљпле, дин ђџеллђредђй ќавап бирњенђ башта аптырап китђ,
соћыннан исђ: "Гарђфетдин њз оныгын љйрђтмичђ калмас
шул!" - дигђн нђтиќђгђ килђ. Ђ бал турындагы соравына
Бибинурныћ тупас итеп ќавап бирње йљрђгенђ ярамаган-
га, ул, кодагыен тљрттереп алырга телђп, ђче тавыш белђн
сорый:

- Айдар улым, ял итђргђме, ђллђ былтыргыча ат уры-
нына эшлђргђме килњећ?

(Дђвамы газетабызныћ килђсе саннарында.)

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе мљдире

(бђян-вђгазь)
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Йљрђк авырулы кешелђргђ
ураза тотарга ярый

Тљркия университеты профессоры, доктор Рамазан
Акдемир йљрђк авырулары булган кешелђр љчен ураза-
ныћ файдасы турында ђйткђн, дип хђбђр итђ www.islam-
today.ru сайты.

РАМАЗАН  АЕ:  АЛАБУГА
Казанда булып њткђн фа-
ќигале вакыйгалар
мљселманнарны борчу-
га салса да, Рамазан аен
алар шатланып каршы
алды.

Алабуга шђџђренећ Ќђмигъ
мђчете имам-хатыйбы Азат хђзрђт
Шђрипов ќомга вђгазендђ мљсел-
маннарны тњзем џђм сабыр булырга
љндђде: "Бу - љммђтебез љчен сы-
нау; без бу авыр заманда бердђм
булырга џђм Аллаџы Тђгалђ куш-
каннарны њтђп, игелеклђр кылырга
тиешбез".

Мљэмин-мљселманнар ураза
тотуга бик ќаваплы карыйлар. На-
маз укый белмђњчелђр арасында да
уразага керњчелђр бар. Шућа књрђ
мђчетлђрдђ халык башка айлардан
књбрђк - фарыз намазларга
килђлђр џђм тђравих намазларын
калдырмаска тырышалар. Быел
Алабуганыћ њзђк мђчетендђ тђра-
вих намазларын Габделвђли
хђзрђт, Ислам хђзрђт, Вадим
хђзрђт џђм Азат хђзрђт алып бара.
Тђравих намазларына йљз иллелђп
кеше йљри.

Мљселманнар Рамазан аенда
књбрђк игелек кылырга тырыша-
лар, ифтарларны њткђрњдђ катна-
шалар, мђчетлђрне тљзеклђндерергђ
булышалар. Ќђмигъ мђчеттђ
џђркљнне йљзлђп кешегђ ифтар ашы
њткђрелђ, монда ирлђр, хатын-
кызлар џђм балалар да килђ. Иф-
тарларны књбесенчђ мђчеткђ
йљрњчелђр оештыра.

Алабуга шђџђрендђ бњген-
ге кљндђ љч мђчет эшли. Ќђмигъ
мђчеттђн кала ифтарлар Ђл-Ка-
дыйр мђчетендђ дђ оештырыла.
Монда ић зур ифтар мђчет янђш-
ђсендђге кафеда 20 июль кљнне уз-
дырылды. Нур мђчете дђ игелекле
эшлђрдђн калышмаска тырыша -
анда да берничђ ифтар уздырыл-
ды.

Ќђмигъ мђчеттђ оештырылган
ифтар выкытында берничђ кеше
белђн ђћгђмђ кордык.

Айнур ФАЗЛЫЕВ, 23 яшь,
машина йљртњче булып эшли:

- Кайчан намаз укый башла-
дыгыз?

- 2011 елда. Август аенда
тљштђ њлгђнемне књрдем, тормыш
турында уйлана башладым џђм на-
мазга бастым. Ђ уразаны књптђннђн
тотам инде мин.

- Ураза тотарга кыен тњгел-
ме?

- Юк. Њземне яхшы хис итђм,
сђхђргђ тормаганда гына кыенрак.

- Ураза сића нђрсђ бирђ?
- Мин рухи кљч алам,

нђрсђдер ђйтер алдыннан яхшылап
уйлыйм, сабыррак џђм тотнаклы-
рак булырга љйрђнђм.

- Ифтарга кая йљрисећ?
- Быел кљн саен диярлек

Ќђмигъ мђчеткђ килђм.
- Ифтарлар турында ни

ђйтерсећ?
- Быел њткђн елдагыга кара-

ганда књпкђ яхшырак оештырыл-
ган, урыны да ућайлырак.

- Син љйлђнгђнме?
- Быел љйлђнергђ ќыенам.
- Сића гаилђ бђхете телибез,

килђсе очрашуда синећ белђн гаилђ
башлыгы џђм ђти кеше буларак
ђћгђмђ корырбыз дип љметлђнђм.

Марзия ШАКИРОВА,
62 яшь, пенсиядђ:

- Кайчан намаз укый џђм ура-

за тота башладыгыз?
- Књптђн, узган гасырныћ 80

нче елларында ук намаз укый џђм
ураза тота башладым.

- Ураза тотарга кыен тњгел-
ме?

- Бернинди кыенлыгы юк, ки-
ресенчђ, њземне бик яхшы хис итђм,
Аллаџы Тђгалђ мића кљч-куђт
бирђ, бу њзенђ књрђ бер могќиза.
Ашыйсы да килми. Рамазан ае
њзенећ бђрђкђте белђн башка ай-
лардан аерылып тора. Рамазан
аеныћ џавасы да искиткеч хуш исле,
гади су џђм ризык та бик тђмле.

- Ифтарлар турында да бер-
ничђ сњз ђйтеп њтсђгез иде.

- Ахшамныћ азанын књћел
књтђренкелеге белђн тыћлыйм.
Ифтарга бик књп кеше килђ, Ал-
лаџы Тђгалђнећ рђхмђте кић -
љстђллђр ризык белђн тулы. Лђкин
шул ук вакытта ачлыктан интегњче
кешелђр турында да онытмаска
кирђк.

- Килђчђккђ  планнарыгыз
нинди?

- Аллаџы Тђгалђдђн мине
мђчеттђн, намаздан, уразадан аер-
мавын њтенђм. Быел хаќ кылырга
ќыенам.

- Аллаџы Тђгалђ догалары-
гызны кабул итсен, телђклђрегез
тормышка ашсын.

Репортаж Алабуга
мљхтђсибђте белђн

берлектђ ђзерлђнде

Клиник тикшеренњлђр књрсђткђнчђ, ураза тоту йљрђк љчен џђм, го-
мумђн, кеше сђламђтлеге љчен бик тђ файдалы. Организм табигый юл
белђн шлак џђм токсиннардан арына. Профессор сњзлђренђ караганда, ура-
за йљрђк љянђге килеп чыгуга тњгел, ђ киресенчђ, аныћ кимњенђ китерђ.
Акдемир шулай ук, ураза тотучыларныћ бђхетлерђк, рухи яктан баерак
хис итњлђрен билгелђп њтђ, ђ књћел књтђренкелеге, њз чиратында, џђркем-
нећ физик хђлен яхшыртырга булыша.

Билгеле булганча, дђвалануда мљџим рольне авыруныћ рухи халђте
уйный. Шул ук вакытта доктор йљрђк авырулы кешелђргђ сђхђр џђм иф-
тарда књбрђк сыеклык эчђргђ, артык эсседђн сакланырга џђм тљнлђ та-
библар биргђн даруларны эчђргђ кирђклеген ассызыклый. Шулай ук ул
яћа гына операция кичергђн, авыр стадиядђге, даими рђвештђ дару кулла-
нучы, урын љстендђ ятучы авыруларга ураза тотарга ярамаганлыгын ђйтђ.

Профессор Рамазан Акдемир йљрђк авырулы кешелђргђ генђ тњгел,
барлык мљселманнарга да њзенећ кићђшлђрен ќиткерђ: "Ураза тотарга
телђгђн кешелђр кыздырылган, майлы ризыкларны ашамаска тиеш. Књбрђк
сусыл продуктлар џђм ќилђк-ќимеш ашарга кирђк. Ураза вакытында
ашау-эчњдђн тыелып торганлыктан, кеше организмы бик књп сыеклык
югалта. Шунысы да мђгълњм булсын: ифтар вакытында бик тиз ашый
башларга кићђш ителми".

Тњбђн Кама шђџђре
"РИСАЛЂ" мљселман мђдрђсђсе

2012-2013 нче уку елына
УКЫРГА ЧАКЫРА

Мђдрђсђ IX яки XI сыйныфны тђмамлаган егетлђрне кабул итђ
џђм имам-хатыйблар, башлангыч дини белем, гарђп теле укытучы-
лары ђзерли.

Уку вакыты - 3 ел.
Укучылар љчен тњбђндђге шартлар тудырылган:
1. Тулай торак (бушлай).
2. Дђреслеклђр белђн тђэмин итњ.
3. Кљненђ љч тапкыр ашату (бушлай).

Укырга керњ љчен тњбђндђге документлар талђп ителђ:
1. Директор исеменђ гариза.
2. Паспорт.
3. Хђрби комиссариатта теркђлњ турында таныклык яки хђрби билет.
4. 4х3 зурлыгындагы 4 фото.
5. Медицина белешмђсе (86-ф).
6. Укыган уку йортларыныћ таныклыгы (аттестат яки диплом) џђм

характеристика.

Укулар 1 сентябрьдђн башлана.
Белешмђлђр љчен телефоннар: 89179252131, 89872290431.
Адрес: 423570 Тњбђн Кама шђџђре, Химиклар проспекты, 59 нчы йорт,

Њзђк мђчет.

Ифтарларга рђхим итегез, казанлылар!
Рамазан ае дђвамында Казан мљхтђсибђтенећ Мђрќа-
ни мђчете каршында кљн саен љч йљз кешегђ ифтар ашы
оештырыла.

Башкалабызда бу рђвешле авыз ачуны беренчелђрдђн булып Казан
шђџђре имам-мљхтђсибе Мансур хђзрђт Ќђлђлетдинов башлап ќибђргђн.
Мондый чатыр Казанда бердђнбер. Быел инде бишенче ел рђттђн биредђ
ураза тотучылар авыз ача. Бу чараны оештыруны мђчет џђм иганђчелђр
њз љстенђ ала. Књренекле имамнарыбыз тарафыннан вђгазь сљйлђнелђ,
Коръђн укыла. "Ярдђм итђргђ телђњчелђр булса, Рамазан аенда њз љлеш-
лђрен кертђ алалар", - диде Казан шђџђре имам-мљхтђсибенећ беренче
урынбасары, Мђрќани мђчете имамы Илфар хђзрђт Хђсђнов.


