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ХЂЕРЛЕ ЕЛЛАР БУЛСЫН!
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Бњген ай календаре буен-
ча мљселманнарныћ Яћа
елы - Мљхђррђм ае башлана.
Џиќри ел исђбе буенча 1432
ел белђн дђ саубуллашабыз.
Мљселман календаренда ел-
лар исђбе безнећ эраныћ  622
елыныћ 16 июленнђн башла-
на.

Бу кљнне пђйгамбђребез
Мљхђммђд (с.г.в.) якын дус-
ты, сердђше џђм фикердђше,
беренче сђхабђ хђзрђти  Ђбњ
Бђкер Ситдыйк белђн эзђр-
леклђњдђн качып, туган
шђџђре Мђккђдђн Мђдинђгђ
књчђргђ мђќбњр була. Со-
ћыннан башка мљселманнар
да књченђ. Књченњне га-
рђплђр "џиќрђт" дип атый.
Шућа књрђ мљселман елы да
ђлеге исем белђн йљртелђ.
Џиќрђт исламны ныгытуда
џђм ќђелдерњдђ ђџђмиятле
роль уйный: бер кабилђ

Ђни
кадере...

– Ђссђламегалђйкњм, Ђлфђс
хђзрђт! Џиќри ел исђбе буенча
1432 нче ел да тљгђллђнеп килђ.
Ислам дљньясы быел вакыйгалар-
га бик тђ бай булды. Њтеп бару-
чы ел Сез ќитђкчелек иткђн
Чаллы мљхтђсибђтенђ нинди ку-
анычлы вакыйгалар, истђ калыр-
лык яћалыклар алып килде?

– Ић беренче чиратта, мљсел-
манча Яћа ел белђн барлык дин кар-
дђшлђребезне дђ тђбрик итђсем
килђ. Ул барчаларыбызга да имин-
лек, бђрђкђт алып килсђ иде.
Ђлхђмдњлиллђџ, 1432 нче џиќри
ел, чыннан да, ислам дљньясында,
республикабыз тормышында ва-
кыйгаларга бик тђ бай булды. Без-
нећ љчен шуныћ ић ђџђмиятлесе –

ТР мљселманнарыныћ чираттан
тыш узган V корылтае. 13 апрельдђ
булган съезд књп кенђ њзгђрешлђр
алып килде. Ул безнећ мљхтђсибђ-
тебезне дђ читлђтеп узмады. Мећ
елдан артык бабаларыбыз алып
барган хђнђфи мђзџђбеннђн чык-
мыйча, шушы юнђлешне генђ алып
бару љчен зур мљмкинлеклђр туды.
Ђлхђмдњлиллђџ, бњгенге кљндђ ата-
бабаларыбыздан килгђн ђдђп-ђхлак
рђвешендђ эшлђребезне алып бара-
быз.

Чаллы мљхтђсибђтенђ ныклап
тукталсак, быел берничђ ел хыял-
ланып килгђн эшлђребез тормыш-
ка ашты. Ић беренче чиратта, бу –
мљселман балалары љчен интернат
ачылу. Балаларыбыз дљньяви мђга-
риф учреждениесендђ белем алып,
аннан соћ интернатка кайтып, анда
дини гыйлем дђ њзлђштерђ алачак.
Без балаларыбызны милли ђдђп-
ђхлак кануннары белђн тђрбия
кыла алачакбыз. Њзебезгђ килђчђ-
кне шул рђвешле ђзерлђргђ ниятли-
без. Алар, алдагы тормышларында
имамнар гына тњгел, ђ бђлки, чын
мђгънђсендђ, иманлы-ихласлы
шђхес булыр. Бу – безнећ књптђн
кљтелгђн хыялыбыз иде. Икенче зур
вакыйга – Корбан бђйрђмендђ мал
чалу-сую гамђлен мђчетлђрдђн
читтђ башкаруны оештыра алдык.
Монысы да књптђнге хыялыбыз
иде. Мђчетлђр тирђсендђ корбан
чалу матур књренеш тњгел. Ун-ун-
биш кенђ сарык суйганда бу хђлне

кабул итђ ала идек ђле, тик йљзлђгђн
хайван сую љчен заказлар кабул
ителђ башлагач, ул матур књре-
нешкђ ђйлђнмђде. Чљнки мондый
кљнне мђчет ђйлђнђсендђ бђйрђм
булырга тиеш: халыкка намазлар
укырга љйрђтеп, вђгазьлђр
сљйлђсђк, тирђ-юнебезгђ мљмкин
кадђр књбрђк бђйрђм тљсмере
бирсђк, ић хђерлесе шул булыр, ди-
дек. Мђчетлђр тирђсендђ быел хай-
ванныћ канын, эчке ђгъзаларын
кљндез чыра яндырып эзлђсђћ дђ,
таба алмый идећ. Шђџђребездђ
мљселман булмаганнар да яши.
Мђчетлђр тирђсендђ, йорт янна-
рында корбан чалулардан канђгать
булучыларга караганда риза булма-
учылары књбрђк иде. Исламныћ
хак, пакь дин икђнен раслау љчен
кулыбыздан килгђннећ барысын да
эшлђдек. Шђџђр администрациясе
белђн сљйлђшеп, корбан чалу уры-
ны ђзерлђп, сату-алу эшлђрен дђ
шунда оештыра алдык. Бу эш без-
нећ тарафтан бик яхшы њтте, бар
шђџђр кешесе дђ канђгать калды.
Бездђге кебек итеп республикабыз-
ныћ башка шђџђрлђре дђ эшне оеш-
тыра алса, ќђмгыятебездђ мљсел-
маннарга караш бљтенлђй башка
булыр иде. Бу мактануым тњгел. Без
џђрбер њткђн елга шљкер итђбез.
Џаман да алга омтылабыз, мђчетл-
ђребезгђ килњче яшьлђр саны арт-
каннан арта бара.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Ђлфђс хђзрђт ГАЙФУЛЛИН:

"МЉСЕЛМАННАРНЫЋ ЭШЧЂНЛЕГЕНДЂ ИЋ ЗУР
КИМЧЕЛЕК – МЂГЪЛЊМАТ ЌИТМЂЊДЂ.

ЧАЛЛЫДА БУ МЂСЬЂЛЂГЂ ЗУР ИГЪТИБАР БИРЕЛЂ"

Мљхђррђм ае
мљбарђк булсын!

Бњген, ягъни 25 ноябрь
кљнне, кояш офык артына
књмелњ белђн њк, џиќри ел ис-
ђбе буенча 1433 нче ел баш-
ланачак. Без сезне газетабыз-
ныћ алдагы саннарында ис-
лам динендђ ел башы булган
Мљхђррђм ае, аныћ тарихы,
фазыйлђтлђре, бу айда њтђр-
гђ мљмкин булган нђфел гый-
бадђтлђре хакында таныш-
тырып њтђрбез.

 Ђлхђмдњлиллђџи Раббиль га-
лђмин. Вђссђлатњ вђссђлђмњ галђ
ђшрђфил ђнбиђи вђл мњрсђлин.
Вђгалђ ђлиџи вђсахбихи ђќмђ-
гыйнь.

Аллаџ Раббуль Гыйззђ њзенећ
сљйгђн колларына зур мљмкин-
леклђр бирђ. Адђм баласы Аныћ
чиксез рђхмђтенђ ирешњ љчен тљрле
гыйбадђтлђр кылып, Тђрбиячесенђ
якыная ала. Динебездђ ић олы гый-
бадђтлђрнећ берсе - ураза. Мљэмин-
мљселманнар Рамазан-шђриф аен-
да уразалар тотып, Раббыбызныћ
рђхмђтенђ ирешергђ ашыга. Лђкин,
Рамазан ае узды да, шуныћ белђн
ураза бетте, дигђн сњз юк. Пђйгам-
бђребез Мљхђммђд (с.г.в.) безгђ
башка айларда да уразалар тотып,
Аллаџныћ рђхмђтенђ ирешергђ
нђсихђт кыла. Ул да булса, џђр
айныћ башы, уртасы џђм ахырын-
да љчешђр кљн ураза тоту. Шулай
ук џђр атнаныћ дњшђмбе џђм
пђнќешђмбе (кече атна) кљн-
нђрендђ дђ телђгђн кадђр ураза то-
тарга мљмкин. Пђйгамбђребез
(с.г.в.): "Дљреслектђ, дњшђмбе џђм
пђнќешђмбе кљннђре - ќђннђт
ишеклђре ачыла џђм ќђџђннђм
ишеклђре ябыла торган кљннђрдер.
Шушы кљндђ адђм балаларыныћ
кылган гамђллђре Аллаџы Тђгалђ
хозурына аша. Ђ мин њз гамђллђ-
ремнећ Раббым Аллаџ хозурына
уразалы килеш ирешњен телим", -
дип ђйткђн.

Мљхђррђм ае - изге ай. Берен-
чедђн, ислам ќђдвђле буенча џиќри
ел исђбе - яћа ел шушы Мљхђррђм
аеннан башлана. Икенчедђн,
пђйгамбђребез (с.г.в.) шушы
Мљхђррђм ае турында болай дигђн:
"Рамазан-шђриф аеныћ уразасын-
нан соћ, ић хђерле уразагыз
Мљхђррђм аенда тоткан уразагыз
булыр". Шушы айда бер мљселман
ихлас књћеле белђн бер генђ кљн
булса да ураза тотса, Аллаџ Хак-
куль Гыйззђ бу бђндђгђ чиксез
ђќер-саваплар насыйп итђр.

(Мљхђррђм аендагы Гашура
кљне турында вђгазь газетабызныћ
килђсе санында тђкъдим ителер.)

Илфар хђзрђт ХЂСЂНОВ,
Казандагы "Мђрќани" мђчете

имам-хатыйбы

Кабан арты мђчете имамы РИУ
студентларына мђхђллђ белђн

идарђ итњ серлђрен ачты

Насыйх ага
нђсихђте

РФ ПРЕЗИДЕНТЫ БЕЛЂН
ОЧРАШУ

19 ноябрьдђ ТР мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе, мљфти Илдус
хђзрђт Фђиз Россия мљфтилђренећ
РФ Президенты Дмитрий Медведев
белђн очрашуында катнашты.

Очрашуныћ тљп максаты - эк-
стремизмга каршы тору - бњгенге
кљндђ бик тђ актуаль, чљнки соћгы
ике айда гына да Тљньяк Кавказда
халык арасында соћгы сулышкача
экстремистик идеологияне тарату-
га каршы торган абруйлы дин ђџел-
лђре њлде. Дини экстремизмныћ
сђбђбе, Президент фикеренчђ, яшь-
лђрнећ элементар дин нигезлђрен
белмђњдђн килђ. Шућа да алар
тљрле радикаль эктремистик юнђ-
лешлђргђ бирешњчђн була. "Ил ќит-
ђкчелеге бик яхшы аћлый: бары тик
дин ђџеллђре генђ, традицион ис-
лам каннуннарын таратучылар
гына радикализмга џђм экстремиз-
мга каршы тора алалар", - дип бел-
дерде Илбашы.

I ЉЛКЂАРА МЉСЕЛМАН
ЯШЬЛЂРЕ ФОРУМЫ ЊТТЕ

19 ноябрь кљнне Ульяновск
шђџђрендђ "Ислам яшьлђре Россия
килђчђге љчен" дип аталган I љлкђа-
ра мљселман яшьлђре форумы њтте.
Форумда ТР мљселманнары Диния
нђзарђте вђкиллђре - яшьлђр белђн
эшлђњ бњлеге ќитђкчесе Айнур
Солтанов, уку-укыту бњлеге белге-
че Айдар Кђрибуллин катнашты.
"Массакњлђм мђгълњмат чаралары
аша ќђмгыятькђ њтеп кергђн ялгыш
стереотиплар", "Ислам динендђ
мђзџђблђр", "Яшьлђрдђ мљселман
ђхлагын тђрбиялђњ" дигђн темалар-
га докладлар тыћланылды. А.Сол-
танов: "Мондый форумнар њтње бик
тђ мљџим. Ил сђясђтенђ диннећ кай-
та баруы авыр процесс. Монда
ќђмгыятьнећ барлык катламнары -
ил, дини џђм иќтимагый оешма
ќитђкчелђре, галимнђр џђм яшьлђр
катнашырга тиеш. Яшьлђргђ ватан-
пђрвђрлек тђрбиясе бирњ дђ мљџим
џђм Ульяновскта мондый форум-
ныћ њтње илнећ ислам ќђмгыяте
каршында торган максатларына
ирешњдђ зур адым булды", - дип
билгелђп њтте.

ПЕРМЬ КАЛЛИГРАФЫ
ЯШЬЛЂР БЕЛЂН ОЧРАШТЫ

21 ноябрь кљнне "Алтын
урта" яшьлђре Пермьнђн килгђн
каллиграф - Эдуард Димасов
белђн очрашты. Эдуард - яшь бу-
луына да карамастан, танылырга
љлгергђн каллиграф. Аћа чит илл-
ђрдђге тљрле оешмалар заказ белђн
мљрђќђгать итђ. Эдуард Димасов
узган якшђмбедђ узган "Ислам
граффити фестивале"ндђ дђ кат-
нашкан иде.

Яшьлђр каллиграфныћ эшл-
ђре белђн танышты, аћа књптљрле
сораулар бирде, њз фикерлђре
белђн уртаклашты. Эдуард њзенећ
классик стильдђ тњгел, ђ заманча,
модерн стилендђ эшлђве турында
ђйтте. Чит иллђрдђ каллиграфик
эшлђнмђлђрнећ кыйммђт йљрњен,
ђмма Россиядђ бу хезмђтнећ тњбђн
бђялђнњен билгелђп њтте ул.

Очрашудан соћ истђлеклђр
дђфтђренђ "Алтын урта" дип, њз
стилендђ язып та калдырды Эду-
ард. Ул Казанда мљселман яшьлђ-
ре љчен мондый ќыелу мљмкинле-
ге џђм књптљрле чаралар уздыры-
луына сљенњен дђ яшермђде.

эчендђ генђ биклђнеп калмау,
мљселман мђхђллђсенећ
дђњлђткђ ђйлђнњенђ, дини
тђгълимат эшлђњгђ мљмкин-
лек бирђ.

Мљселманнар елны Ай
йљреше белђн хисаплый:
Кояш баеганнан соћ, књктђ
ай бик нђзек, урак кеби
књренгђн вакытта ай башла-
ныр. Ай елын, гадђттђгечђ,
12 ай тђшкил итђ. Ул,
гадђттђ, 354 кљннђн тора. Џђр
љченче ел - кђбисђ ел, ул 355
кљннђн килђ.

Мљхђррђм - гарђпчђ
"изге, васыятьле", дигђн
мђгънђне аћлата. Бу ай - ис-
ламдагы дњрт изге айныћ
берсе. Исламда Мљхђррђм
мул итеп сђдака љлђшњ,
шђфкатьлелек белђн
шљгыльлђнњ, игелек књрсђтњ
ае булып тора.

Мљхђррђмнећ беренче ун

кљне мђрхђмђтле санала.
Мђсђлђн, Мисырда бу вакыт-
та никахка керђлђр.
Мљхђррђмнећ 9-10 нчы
кљннђрендђ Гашура бђйрђме
билгелђп њтелђ. Сљннилђр бу
кљнне Аллаџ тарафыннан ун
пђйгамбђргђ ќибђрелгђн ун
изгелекне, шигыйлђр исђ
имам Хљсђеннећ њлемен искђ
ала. Мљхђррђмнећ 16 нчы
кљне Кыйбла урнашу кљне
буларак билгеле.

Пђйгамбђребез Мљхђммђт
(с.г.в.): "Рамазаннан соћ ура-
за љчен Аллаџныћ ић хђерле
ае - мљхђррђм ае, ђ фарыздан
соћ ић хђерле намаз -
тђџђќќњд намазы", - дигђн.

 Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары

Диния нђзарђте рђисе,
мљфти

Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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"Икътисад" белгечлеге
буенча белем алучы Россия
ислам университеты сту-
дентлары чираттагы
идарђ итњ мастер-клас-
сында катнашты. Мас-
тер-классны Кабан арты
мђчете имамы Сђетќђгъ-
фђр хђзрђт Лотфуллин
њткђрде, дип хђбђр итђ
islam-portal.ru сайты.

Ђлеге мастер-класс мђчет
имамнарыныћ вђгазь сљйлђњ,
иганђчелек џђм социаль эшчђ-
нлекне бергђ алып барып,
књлђмле идарђ итњ хезмђте баш-
каруларын књрсђтњгђ юнђлтел-
де. Књп очракта без имамнарны
љммђтебез ђйдђманы буларак
тњгел, ђ бђлки, дин ђџеле була-
рак кына кабул итђбез. Ђ бит ул,
ић беренче чиратта, яхшы ќит-
ђкче булырга тиеш.

Мастер-класс башында ук
Сђетќђгъфђр хђзрђт Ислам ди-
нен кабул итњнећ 1000 еллыгы
исемендђге мђчет тарихына
тукталды: ул 1926 елда тљзелђ
џђм озак та њтми ябыла. 1990 елда гына ул Казан
шђџђре мљселманнары ярдђме белђн Исхак хђзрђт
Лотфуллин ќитђкчелегендђ њз ишеклђрен кабат ача.
Бњгенге кљндђ мђчеттђ зур иќтимагый эш алып бары-
ла, анда Казан имамнары кићђшмђсе, мљселман хатын-
кызлары клубы, миллђтара мђдђният џђм мђгърифђт
њзђге, рухи сђламђтлђндерњ бњлеклђре эшлђп килђ.

Миллђтара мђдђният џђм мђгърифђт њзђге 2008
елдан башкалабыздагы љч балалар йортын шефлыкка
алды. Рамазан аенда џђм дини бђйрђмнђрдђ Казанныћ
Киров, Идел буе районнары џђм Дђрвишлђр бистђсен-
дђге балалар йортларында тђрбиялђнњче ятимнђр љчен
мђќлеслђр уздырыла, аларга кием-салым џђм
бњлђклђр таратыла. Бу эш ятим балаларга булышу

Кабан арты мђчете имамы РИУ студентларынаКабан арты мђчете имамы РИУ студентларынаКабан арты мђчете имамы РИУ студентларынаКабан арты мђчете имамы РИУ студентларынаКабан арты мђчете имамы РИУ студентларына
мђхђллђ белђн идарђ итњ серлђрен ачтымђхђллђ белђн идарђ итњ серлђрен ачтымђхђллђ белђн идарђ итњ серлђрен ачтымђхђллђ белђн идарђ итњ серлђрен ачтымђхђллђ белђн идарђ итњ серлђрен ачты

йљзеннђн генђ тњгел, ђ бђлки,
хђзерге мљселманнарда яклау-
сыз калган балаларга карата
ќаваплылык хисе тђрбиялђњ
максатыннан њткђрелђ. Чљнки
безнећ кљннђрдђ ятим балалар
саны, статистик мђгълњматлар-
га караганда, Бљек Ватан сугы-
шыннан соћгы еллар белђн ча-
гыштырганда да књбђеп китте.
Ташлап калдырылган балалар-
ныћ књпчелегенећ ђти-ђнисе
исђн. Алар физик яктан "исђн"
булсалар да, рухи яктан њле:
алар - наркотиклар џђм исерт-
кеч эчемлеклђр кулланып, бу
дљньяныћ алдавыч рђхђтлегенђ
бирелгђн џђм Кыямђт кљне бу-
лачагын оныткан кешелђр.

Очрашуда Сђетќђгъфђр
хђзрђт мђхђллђ кешелђре реаби-
литация њткђн рухи сђламђтлђ-
ндерњ бњлеге эшчђнлеге турын-
да да сљйлђп њтте.

Ђйтеп њтелгђн юнђ-
лешлђрдђн башка, мђчеттђ
нђшрият эшчђнлеге џђм, бина
иске булу сђбђпле, даими
рђвештђ тљзђтњ-тљзеклђндерњ

эшлђре алып барыла, яшь буынны тђрбиялђњ юнђле-
шендђ спорт программалары тормышка ашырыла.

Ђлеге џђм башка эшлђр белђн дђ ќитђкчелек
итђргђ кирђк, шућа да хђзерге заман мљселманнарына
оешма икътисады, бухгалтериядђге исђп-хисап, идарђ
итњ нигезлђре турында белемнђр њзлђштерњ бик тђ
мљџим.

Нђкъ менђ шушы юнђлеш буенча Россия ислам
университындагы теология факультетыныћ "Икъти-
сад" белгечлегендђ укучыларга белем бирелђ дђ инде.

 Галим ВАХИТОВ,
РИУныћ ислам икътисады џђм идарђ итњ

кафедрасы мљдире; Рђзинђ ГАЙСИНА,
РИУ студенткасы

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

– ТР мљселманнары Диния нђзарђте мљселман яшьл-
ђре белђн эшлђњгђ аеруча зур игътибар бирђ башлады. Ха-
лык телендђ Чаллы шђџђрен "яшьлек шђџђре" дип тђ
йљртђлђр. Чаллы мљхтђсибђте яшьлђр белђн ни рђвешле
эш алып бара? Нинди проект-чаралар њткђрњ љстендђ
эшлђдегез? Нинди кыенлыклар белђн очрашырга туры
килде? Яшьлђрне начар гадђтлђрдђн саклап калу, аларныћ
ялын файдалы оештыру буенча нилђр эшлђнде? Тагын
нилђр планлаштырасыз?

– Кыенлыклар бар, без авырлыклардан зарланмыйбыз.
Џђрвакытта да эшлђргђ, хђрђкђт итђргђ кирђк. Безнећ Чал-
лы шђџђрендђ яшьлђр белђн эшлђњ идарђсе инде дњрт-биш
ел эшлђп килђ. Аныћ ќитђкчесе – Гаптрђшит хђзрђт Корма-
лиев. Оешмадагы џђрбер тармак буенча ќаваплы кешелђр
билгелђнгђн: тел-сђнгать, дђгъват, спорт, викторина-конкур-
слар оештыру буенча џ.б. Бу – безнећ мљхтђсибђтнећ яшьлђр
белђн эшлђњ идарђсе, ул иќтимагый оешма. Аныћ ђгъзала-
ры шђџђрдђ њтђ торган барлык чараларда да катнашырга ты-
рыша, алар бер команда булып эшли. Ярышларда еш кына
призлы урыннарга лаек булалар. Аларныћ команда булып
туплануы – Чаллы мљхтђсибђтендђ яшьлђр белђн эш барган-
лыгын књрсђтђ. Без бу идарђдђн бик тђ канђгать. Алар
мђктђплђр, колледжлар, югары уку йортлары белђн дђ эш
алып бара. Студентлар белђн аралашалар, кунакка
йљрешђлђр. Яшьлђр идарђсенећ мљхтђсибђтебездђ њз бњлмђсе
бар. Алар шунда "тњгђрђк љстђл"лђр оештыра, уртак уты-
рышлар њткђрђ. Бу идарђ эшчђнлегендђ тагын бер зур юнђ-
леш – ул спорт. Моныћ белђн генђ чиклђнмичђ, ислам дине
кануннары буенча яшђргђ читенсенеп йљргђн яшьлђрне дђ
хак юлга алып кереп китђ алар. Безне ић нык шатландырга-
ны шул. Спортны гына алсак та, алар њз ишлђре арасында
шул спорт белђн генђ булса да, дђгъват алып бара алалар.
Яшьлђребез динебезнећ яшђњ рђвеше икђнлеген ачып бирђ.
ТР мљселманнары Диния нђзарђте оештырган Изге Болгар
ќыены, мљселман яшьлђре фестивале кебек чараларда да
яшьлђребез актив катнаша. Мљхтђсибђтебездђ яшьлђр акти-
вына килгђндђ, алар чама белђн егермелђп кешегђ ќыела.
Яшьлђр программасы нигезендђ Диния нђзарђте кубогына
республикакњлђм спорт ярышлары да њткђреп килђбез.

– 25-28 ноябрь кљннђрендђ Чаллыда узачак "Миллђ-

Ђлфђс хђзрђт ГАЙФУЛЛИН:

"МЉСЕЛМАННАРНЫЋ ЭШЧЂНЛЕГЕНДЂ ИЋ ЗУР КИМЧЕЛЕК
– МЂГЪЛЊМАТ ЌИТМЂЊДЂ.

ЧАЛЛЫДА БУ МЂСЬЂЛЂГЂ ЗУР ИГЪТИБАР БИРЕЛЂ"
тем килђчђге" дип исемлђнгђн Татар яшьлђре тљбђкара
проектында мљселман яшьлђре катнашачакмы?

– Бу чарада катнашу љчен кешелђр билгелђнде, анда яшь
имамнарыбыз катнашачак. Яшьлђр идарђсе тулаем шушы
чара эчендђ кайнаячак. Билгелђнгђн кешелђребез кайда-ни-
чек нинди мђсьђлђлђрне књтђрергђ, ни рђвешле дђгъват эше
алып барырга тиеш икђнлеге ачыкланды. Мљхтђсибђтебезд-
ђге яшьлђр оешмасыныћ мондый чараларда катнашуы без-
не куандыра. Ђлеге чарада да бергђлђшеп милли
мђсьђлђлђрне књтђрђ алырбыз, дип уйлыйм.

– Сезнећ мљхтђсибђт массакњлђм мђгълњмат чара-
лары, радио-телевидение белђн дђ актив эшли. Њзегезнећ
сайтыгыз бар. "Чаллы-ТВ"да атна саен "Кыйбла" исем-
ле тапшыру алып барасыз. Боларныћ џђммђсе дђ нђтиќ-
ђле эшлђњ љчен ућай шартлар тудыра. Бу юнђлештђ эшне
оештыру авыр булдымы? Башка мљхтђсибђтлђргђ дђ эшне
кайдан-ничек башларга кићђш итђр идегез?

– Мљселманнарныћ эшчђнлегендђ ић зур кимчелек –
мђгълњмат ќитмђњдђ. Безнећ мљхтђсибђттђ бу мђсьђлђгђ зур
игътибар бирелђ. Бу – мљхтђсибђтнећ, мђчетлђрнећ эшчђн-
леген билгелђњче тљп юнђлешлђрнећ берсе. Шђџђребездђге
радио-телевидение, барлык татар џђм рус теллђрендђ нђшер
ителњче газета-журналлар белђн эшлђргђ тырышабыз. Њзе-
безнећ вђгазьлђребезне, язмаларыбызны бирђбез. Шђџђре-
бездђге "Књћел" радиосы белђн берничђ ел дђвамында актив
эшлђп килђбез. Без аларга бик тђ рђхмђтле. Чаллы телевиде-
ниесендђге "Кыйбла" тапшыруы эшли башлаганга инде ун-
бишлђп ел булды. Соћгы вакытта аныћ сыйфаты тагын да
яхшырды, мђгълњмати яктан баеды: мљхтђсибђт яћалыкла-
рын гына тњгел, республикабыз хђбђрлђрен дђ яктыртабыз.
Хђзерге вакытта тапшыруны мин њзем алып барам. Атна саен
эфирга чыгучы "Кыйбла" тапшыруын "Чаллы-ТВ"да њзећђ
ућай вакытта карарга мљмкин: пђнќешђмбе (кич белђн),
ќомга (15.30), шимбђ (иртђн). Карарга, белергђ телђгђн ке-
шегђ кешегђ бар мљмкинчелек тудырылган. Тапшыруны кич
белђнгђ генђ куйсак, аны бљтен кеше дђ карый алмый бит.
Тљрле вакытка куелгач, халык та бик канђгать. Чаллы
мљхтђсибђтендђ њткђн бљтен чаралар шул тапшыруыбызда
яктыртыла. Шулай ук оператив яћалыкларыбызны
"Хђбђр"лђр тапшыруына биреп барабыз. "Књћел" радиосы
белђн исђ Рамазан аенда эшчђнлегебезне тагын да арттыра
тљшђбез. Вђгазьлђр сљйлибез, биш вакыт намаз, авыз ачу

вакытлары сђгате-минуты белђн радиодан ђйтелеп барыла.
Кљн дђвамында радио аша ураза тотучыларга мђгълњмат ире-
шелђ. Элек џђр ќомга кљннђрендђ радиодан вђгазьлђр бары
тик иртђнге сђгать тугызда гына тапшырылган булса, быел-
дан башлап шул вђгазь хђзер кљненђ љч-дњрт тапкыр яћгы-
рый башлады. Ђйтергђ кирђк, бу юнђлештђге эшчђнлегебез
тулы кљченђ бара. Дђгъват-нђсихђтлђребез белђн шулай ук
"Ислам нуры", "Яшьлђр" кебек газеталар аша да танышып
барырга мљмкин. Соћгы вакытта балалар љчен дђ дини газе-
та бастыра башладык. Брошюралар да чыгарабыз. Сайты-
быз да (islamtatar.ru) гел яћарып тора, анда дин яћалыклары,
вђгазьлђр, аудио– џђм видеоматериаллар шактый књп.

– Сез администрация белђн ныклы элемтђдђ тора-
сыз. Бу Сезнећ мљхтђсибђт эшчђнлегендђ дђ яхшы чагы-
ла (ифтарлар оештыру, пансионат ачылу, корбан чалу йо-
ласын башкару џ.б.). Кич белђн мђчетлђр каршында дини
дђреслђр њткђрњ, балалар љчен лагерьлар оештыру юнђ-
лешендђ нинди тђкъдимнђрегез бар?

– Балалар љчен лагерьлар оештыруга зур игътибар бир-
ђбез. Балалар – ул безнећ килђчђк. Монда яхшы нигезне сала
барырга кирђк. Акча-финанс мђсьђлђлђре белђн кыенлык-
лар туган очракта да, лагерьларны тљрлечђ оештырырга
мљмкин: куна торган итеп яисђ иртђн килеп, кич кайтып китђ
торган итеп. Матди мљмкинлеклђребез начар, шућа лагерь-
лар оештырмыйбыз, дип акланырга кирђк тњгел. Без лагерь-
ларны кызлар љчен аерым оештырабыз. Беренче елны дин
нигезлђрен љйрђтсђк, икенче елга исламча яшђњ рђвешенђ
тљшендерђбез, љченче елны аларга экскурсия-походлар оеш-
тырабыз (кайчакта ул љч-биш кљнлек була). Тљрле ќирлђргђ
сђяхђт итђбез. Бу рђвешле алар, беренчедђн, њзлђре ныгыса,
икенчедђн, башкаларга да яхшы дђгъват була ул. Ягъни ис-
ламча яшђњ рђвешенђ ныклап љйрђнђлђр. Њзлђренђ ашарга
пешереп, бер-берсенђ дђреслђр њткђреп, њз урыннарын ќыеп,
ял вакытларын файдалы њткђрђ. Безнећ берничђ тљркем шун-
дый лагерьларда тђрбиялђнде инде. Алар хђзер ќитђкчелђр,
укытучылар булып хезмђт итђ. Бу – бик тђ яхшы књренеш.
Бездђ шулай ук "Кол Шђриф оныклары" проекты эшлђп килђ.
Биш-алты ел инде мђктђп яшендђге балаларга тљрле конкур-
слар њткђрђбез. Соћыннан, ић лаеклы оныкларны билгели-
без. Алар елдан-ел арта бара. Бу – балаларны дљрес юнђ-
лешкђ кертњ, аларны динебез белђн таныштыру, аларга шђри-
гать кушканча яшђњ рђвешен љйрђтњ љчен яхшы форсат. Яшь-
лђребезгђ килђчђк алмаш тђрбиялђњ бездђ шул рђвешле бара.
"Кол Шђриф оныклары" проектында њскђн балаларныћ бер-
сенећ дђ чит-ят, начар юлларга кереп киткђне юк. Алар бит
200-300 бала арасыннан сайлап алына. Шул балаларныћ бер-
се дђ мђчет тирђсеннђн ђллђ кая еракка китми, Аллаџка
шљкер...

– Ђћгђмђгез љчен зур рђхмђт. Килђчђктђ дђ зур ућыш-
лар насыйп булсын Сезгђ!

Ђћгђмђдђш –
Нияз САБИРЌАНОВ.

Мђрхђмђтле
булыйк!

Эльза Кадыйрова - безнећ
ярдђмгђ мохтаќ мљселман кардђ-
шебез. Кечкенђдђн ул ђти-ђнисен
књрми њсђ, кызчыкны дђњ ђнисе
тђрбияли. Књптђн тњгел Эльза ђни-
сен њле килеш таба, аны соћгы
юлга озата. Хатын-кызныћ бђхете
ирдђн дилђр. Кызганыч, беренче
иреннђн ике бала табып, Эльза
аерылырга мђќбњр була. Хђзерге
кљндђ аныћ балалары Эльзаныћ
торыр урыны булмаганга књрђ,
иренећ туганнарында торырга
мђќбњр. Ана кызчыкларын бик
сирђк књрђ. Янђдђн тормышын
ќайга салырга ниятлђп, Эльза
икенче тапкыр кияњгђ чыга. Лђкин
ире Эльзаныћ авырлы икђнен
белгђч, аны ташлап китђ. Љч ай-
дан дљньяга нђни сабый туачак.
Яшь ананыћ эшлђргђ мљмкинче-
леге юк, булышыр кешесе дђ юк -
ул берњзе. Хђзерге кљндђ таныш-
белешлђре бераз ярдђм итђ, лђкин
hђрберсенећ њз тормышы, бала ту-
ганнан соћ, Эльза њзен hђм бала-
ны аякка бастырырга мђќбњр.
Ђйдђгез, мђрхђмђтлелек књрсђтик!
Эльзага кулыбыздан килгђн кадђр
ярдђм итик!

Эльза Кадыйровага ярдђм
итђргђ телђњчелђр "Зђкят" хђйрия
фондына мљрђќђгать итђ ала:

Адрес: 420111 Татарстан, г.
Казань, ул.Лобачевского, д. 6.

Тел: +7 (843) 236-4-632; 264-
60-08; факс: 236-37-62.

Сайт: www.закят.рф.
e-mail: fondzakyat@yandex.ru.
Шулай ук акчаларны

тњбђндђ китерелгђн исђп-хисап-
ка да књчерергђ мљмкин:

ИНН 1655068682
ОГРН 1091600003153
р/с 40703810400020000071 в

ОАО "Ак Барс" Банк в г. Казани
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Назначение платежа: благо-

творительная помощь Кадыро-
вой Э.В.
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НАСЫЙХ АГА НЂСИХЂТЕ

Ђминов Габденнасыйр (ахун,
дђмулла Габденнасыйр бине
Мљхђммђдђмин ђл-Буави) (1806–1886)
– танылган дин џђм жђмђгать эшлек-
лесе, педагог. Ул 1806 елны дин ђџелл-
ђре гаилђсендђ дљньяга килђ. Ић ђњвђл
Якуб бине Яхъя ђл-Бђрђскђви
мђдрђсђсендђ укый. Аннан соћ, озак ел-
лар дђвамында Бохарада Габделмљэ-
мин бине Њзбђк ђл-Бохари, Ходайбир-
де ђл-Байсуни, Салих бине Надир ђл-
Хљќђнди џђм башка галимнђрдђн
тирђн дини белем ала.

1852 еллар тирђсендђ Буа шђџђренђ
имам-хатыйб, мљдђррис итеп билгелђнђ.
Биредђ ул халыкны уку-укыту,
вђгазьлђњ, аларны ђхлакый яктан тђрби-
ялђњ љчен зур кљчен куя. Аныћ тырыш-
лыгы белђн Буа мђдрђсђсе даны тирђ-
якларга тарала. Ул Сембер губерниясе-
нећ ић зур уку йортларыныћ берсенђ
ђверелђ.

Габденнасыйр хђзрђт турында Ри-
заэддин Фђхреддин болай дип яза: “Габ-
деннасыйр ђл-Буави зирђк џђм тђкъва
кеше иде. Фђкыйрьлек белђн укып,
њзенећ тырышлыгы белђн мљџим булган
гыйлемнђрне алды. Шиџабетдин ђл-
Мђрќани берлђ икесе тђрикать зикере кыл-
салар да, гомерлђрен гыйлем таратуга џђм
укытуга сарыф иттелђр, мљрид тђрбия кы-
лып шљгыльлђнмђделђр”. (“Асар”, 4 т., 137
б.).

Шиџабетдин Мђрќани аныћ турында
болай ди: “Халык белђн аралашуы аз иде,
дан џђм кадер-хљрмђт књрњ белђн гомер ки-
черде. Ђйлђнђ-тирђдђ булган галимнђрнећ
мђшџњрлђреннђн иде”. (“Мљстђфадел-
ђхбар фи ђхвале Казан вђ Болгар”, 2 т., 283
б.).

Габденнасыйр хђзрђтнећ гаилђсе дђ
шактый ишле була. Ул тормыш иптђше
белђн ќиде кыз џђм ике ул њстерђ. Зљџрђ

ГАБДЕННАСЫЙРГАБДЕННАСЫЙРГАБДЕННАСЫЙРГАБДЕННАСЫЙРГАБДЕННАСЫЙР
ХЂЗРЂТХЂЗРЂТХЂЗРЂТХЂЗРЂТХЂЗРЂТ

исемле кызы Шиџабетдин Мђрќани
хђзрђтлђрендђ кияњдђ була, Илџаќир исем-
ле икенче кызы Нургали Хђсђн ђл-Буави-
га кияњгђ чыга.

Габденнасыйр хђзрђт 1886 елныћ 29
мартында 80 яшендђ вафат була. Аныћ
ќеназасын Фђхреддин Мостаев укый. Та-
нылган хђзрђт Буа шђџђрендђге татар зи-
ратына ќирлђнђ. Њзенећ дђвамчысы булып
калган улы, галим Гыйнатулы да озак яш-
ђми, вафат була. Аныћ изге эшен бњтђннђр
дђвам итђ...

Рђшид МАЛИКОВ,
Татарстан Фђннђр академиясенећ

Ш.Мђрќани исемендђге
Тарих институты аспиранты

Мамадыш Ќђмигъ мђчетенећ
актив карты Насыйх Фазылрахма-
нов кинђт кенђ књренеклегђ ђверел-
де дђ куйды. Аны џђркайда таный-
лар. Бљтендљнья пђрђвез челтђре,
газета-журналлар аныћ турында
язмалар, аныћ фотолары белђн
тулган.  Ђ аксакал њзе бњгенге кљндђ
хаќ гамђле кыла.  Барысына да
"Бибинур" гаепле...

ШЂЏЂРЕБЕЗНЕЋ Ќићњ ура-
мындагы бакчасы да, тђрђзђ
тљплђре дђ шау чђчђклђргђ
књмелеп утыручы бу мђџабђт

йортка эшкђ барганда кљн дђ игътибар итђм.
Хуќалары белђн якыннан танышкач, аларга
соклануым тагын да артты.  Миннур апа
белђн Насыйх абый, уллары Илдар, килен-
нђре Наилђ џђм љч оныклары белђн тату
гаилђ корып, чын мљселманнарча матур го-
мер кичерђ. Љлкђн буын инде дистђ еллар
биш вакыт намазын калдырмый, мљђзин кљн
дђ таћ беленгђнче њк мђчеткђ азан ђйтергђ
ашыга. Йортлары зиратка якын гына урнаш-
канга књрђ, еш кына мђет књмњ мђсьђлђлђре
белђн дђ аћа мљрђќђгать итђлђр. Кеше гозе-
рен беркайчан да кире какмый ул. "Бу
лђхетлђргђ барыбызныћ да кереп ятасы бар
бит ђле, фани дљньяда кљчтђн килгђнчђ бер-
беребезгђ ярдђмлђшеп яшик", - ди Насыйх
ага. 2005 елда аћа хаќ гамђле кылып кайтыр-
га насыйп була. Бу, ђлбђттђ, шактый чыгым-
лы эш, тик изге гамђлне њтђњ - џђр мљсел-
манга фарыз. Аксакал уйлап-уйлап утыра да,
Саклык банкына барып, њзенђ ђлеге максат-
ка ссуда сорый. Бирђлђр. Аннары биш ел буе

пенсиясен  шунда гына тњлђсђ тњли, тик изге
гамђлне њтђп кайту аћа рухи кљч љсти. "Ал-
лаџы Тђгалђнећ берлеген, барлыгын тагын
да тирђнрђк аћлап кайтасыћ. Могќизалы,
серле урыннар... Изге сђфђр њзенђ гел тар-
тып тора. Мин анда тагын барасымны тоеп
яшђдем, янђдђн шундый искиткеч мљмкин-
лек тудырырга булышканы љчен Мамадыш
муниципаль районы башлыгы Анатолий
Ивановка, туганнарыма мећ рђхмђт", - ди
хаќи.

Казанныћ "Сабантуй" киностудиясендђ
тљшерелеп, бљтен дљньяны шаулаткан, књп
кенђ књренекле фестивальлђрдђ лаеклы
урыннар яулаган профессиональ татар кино-
сына ул ничек барып элђгђ соћ?

"Наил хђзрђт кљннђрдђн бер кљнне
ураза вакытында мђчет картларын ќыеп:
"Ђйдђгез ђле, Алгайга барып кайтабыз", -
дип, автобуска утыртып алып китте. Анда
кино тљшерђлђр икђн. Безне мал сайлаган
кебек сайладылар. Минем сакал режиссёр-
ныћ књћеленђ хуш килде. Аны хаќдан кайт-
каннан бирле кырганым юк, пђйгамбђребез
Мљхђммђд (с.г.в.) сљннђте бит ул. Аннары:
"Тешећ алынамы?" - дип сорады. Протезны
салып књрсђттем. Картайган кљнећдђ њзећ-
не экраннан карап утыру хикмђт инде", - дип
кљлдергђн иде ул тамашачыларны фильмны
район мђдђният йортында тђкъдир итњдђге
очрашуда. Ђйе, Петербургтан килгђн режис-
сёр Юрий Фетинг бабайларга чып-чын кас-
тинг оештыра. "Насыйх Фазылрахманов - ха-
лык типажы, мђчеттђ биш вакыт намазын
укучы карт. Ул актёр тњгел, тик ул кадрда га-
дђттђге њз тормышы белђн яшђде. Мин аћа
ић яхшы башкарылган  ир-ат роле љчен приз
бирер идем, чљнки аныкы кебек йљз, йљрђк,
караш актёрлар арасында юк. Бу рольгђ ха-

лык артистларын да књплђп китерделђр, тик
мин аны бер артистныћ да болай башкарып
чыга алмасын аћладым", - ди ул матбугатка
биргђн интервьюсында.

Ђхлакый кануннар, кешелеклелек хис-
лђре югала барган бер чорда: "Њзегезне,
тљбђгегезне, мђдђниятегезне, телегезне сак-
лагыз!" - дип чаћ кагучы фильмда: "Фђкать
Аллаџтан гына куркып, Аллаџ кушканча
гына яшђргђ тиешбез!" - дигђн фикер буен-
нан-буена кызыл ќеп булып сузыла. Авыл
мђчетенећ югалган нигез ташларын берђм-
теклђп ќыючы, нђсел-шђќђрђсен, милли го-

реф-гадђтлђрне, йолаларны белњче, туган
ќир язмышын њз кулыбызга алырга љндђњче,
бу дљньяда тамак турында гына тњгел, рухи
азык турында кайгырту кыйммђтлерђк икђ-
нен яшђеше, кылган гамђллђре белђн расла-
учы авыл карты, аксакал Вђли образын бик
оста, табигый башкара Насыйх ага. Хђер,
тормышта да роле шул ук бит инде аныћ.

Алсу ДИЯР.
Мамадыш шђџђре.

Автор фотосы.
Рђсемдђ: Насыйх ага хатыны Миннур џђм

оныгы Илназ белђн.

Гап-гади кешегђ књренекле булу љчен књп кирђкме?!

Ђнилђргђ хљрмђт ислам динендђ
генђ тњгел, барлык диннђрдђ дђ
ђни кешегђ аерым урын билгел-
ђнеп куелган.

Ислам динендђ исђ, Аллаџы Тђгалђне
хљрмђт иткђннђн соћ, ђти-ђнилђребезгђ ита-
гать итђргђ тиеш булабыз. Бу хакта пђйгамб-
ђребезнећ (Мљхђммђд сгв) књп кенђ хђдисл-
ђре бар. Хђтта Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ-
нећ дђ аятьлђре китерелђ. Мђсђлђн, Коръђ-
ни-Кђримнећ "Исра" сњрђсендђ Аллаџ Раб-
быбыз болай ди: "Аллаџ хљкем итте вђ ђмер
бирде, фђкать Аллаџка гына гыйбадђт кылыр-
га џђм ата-анага изгелек итђргђ. Ђгђр син
исђн чакта аларныћ берсе яки икесе дђ олы-
гаю чорына керде икђн, син аларга "уф" та
дип ђйтмђ, аларны каџђрлђмђ, кђефлђрен
ќибђрмђ, бђлки аларга џђрвакыт йомшак вђ
мљлаем сњзлђр сљйлђ!" (Ногмани тђфсире, 23
нче аять). Ягъни, ђнилђр џђрбер кеше љчен
дђ ић кадерле, ић якын кешелђр булып тора.
Кешелђргђ шундый сыйфат хас ки, ул ђйбер-
нећ кадерен аны югалткач кына белђ.

Мин њзем ђнисез њстем. Ђнием урыны-
на мђрхњмђ дђњ ђнием булды. Кайбер кешелђр
ђнисе исђн-сау булуыныћ кадерен белеп бе-
терми. Ђ бит бу - Аллаџныћ зур рђхмђте џђм
олы нигъмђте. Њги ђнилђрен дђ бик хљрмђт
итеп яшђњчелђр дђ байтак!

Ђйткђнемчђ, ђнилђр хакында пђйгамбђ-
ребезнећ (сгв) књп кенђ хидислђре бар. Шу-
ларныћ кайберлђрен искђ тљшереп китсђк,
бик тђ ђйбђт булыр иде. Пђйгамбђребез (сгв)
ђйткђн: "Ќђннђт ђнилђрнећ аяк астында".
Икенче бер хђдистђ (бу хђдис Тирмизи кита-
бында китерелђ): "Ић зур гаепле кеше - њз
ђти-ђнилђренђ ярдђм књрсђтмђгђн кеше. Џђм
ул кеше ќђннђткђ керњ юлын югалткан", дип
ђйтелђ. Шулай ук матур мђгънђле тагын бер
хђдис китерелђ, шуны кыскача гына ђйтеп
китђсем килђ. Бер кеше тђваф кылган вакыт-
та, њзенећ карт ђнисен аркасына салып, аныћ
белђн тђваф кылган. Џђм дђ пђйгамбђребезгђ
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ЂнилђрнеЂнилђрнеЂнилђрнеЂнилђрнеЂнилђрне
хљрмђт итик!хљрмђт итик!хљрмђт итик!хљрмђт итик!хљрмђт итик!

(сгв) килеп: "Йђ, Аллаџныћ рђсњле! Ђйтегез-
че, шушы ђнием мине тугыз ай буена йљрђк
астында мине йљрткђннећ ђќерен ђлеге хез-
мђтем белђн тњлђдемме мин?" - дип сорый.
Аћа ќавап итеп пђйгамбђребез (сгв): "Юк.
Син аныћ бер авырту мизгелен дђ тњлђмђдећ.
Ђниећ кичергђн авырлыкларныћ ић кечкен-
ђсен дђ син тњли алмадыћ", - дип ќавап
биргђн. Шушы хђдистђ ђнилђребез безне
тугыз ай буена йљрђк астында йљрткђннећ
ђќерен без аларга бер нђрсђ белђн дђ тњлђп
бетерђ алмавыбыз турында ђйтелђ. Монда
ђле аларныћ безне тудырганы, ашатканы,
киендергђне џ.б. ђйтелми. Хђтта тђваф кы-
луныћ ђќере менђ шушы ђнинећ бер авырту
мизгелен дђ алыштырмас, дип ђйткђн
Мљхђммђд (сгв).

Яшьлђргђ ђйтђсе килгђн сњзем шул: без
џђммђбез дђ ђти-ђни булачак кешелђр. Бу
дљньяда нђрсђ генђ эшлђсђк тђ, бљтенесе дђ
њзебезгђ ђйлђнеп кайтачак. Ђти-ђнилђребез
белђн нинди мљгамђлђдђ булсак, балалары-
быз да безнећ белђн дђ нђкъ шундый ук
мљнђсђбђттђ булачак. Бу дљньяда бер генђ
ђйбер дђ болай гына булмый, џђрнђрсђ дђ
кире ђйлђнеп кайта. Яхшылык - яхшылык
белђн, начарлык - начарлык белђн кире
ђйлђнеп кайта.

Л.С.Выготский дигђн галим-психолог
та: "Балалар бљтенесен књреп њсђ", дигђн
нђтиќђгђ килгђн. Динебездђ шундый бер
риваять тђ бар. Бер кеше карт ђтисен арбада
алып барып, бер чокырга ташлаган икђн.
Љенђ кайткач, арбасын да ташламакчы була,
ди. "Ђтием, тукта ђле, син бу арбаны ташла-
ма", - дип ђйтђ икђн малае. "Нђрсђгђ соћ ул,
улым?" - дигђн сорауга улы: "Син картайгач,
мин дђ сине алып барып шул чокырга таш-
лармын", - дип ќаваплаган. Ягъни, ни генђ
кылсак та, ул безнећ њзебезгђ ђйлђнеп кай-
тачак...

Алан хђзрђт ПАНАРИН,
Казандагы "Ризван" мђчете имам-

хатыйбы
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Кљн исеме Дата 
Иртђнге 
намаз 

Кояш 
чыгу 

Љйлђ 
намазы 

Икенде 
намазы 

Ахшам 
намазы 

Ястњ 
намазы

Шимбђ 26.11.2011 7:09 8:39 13:02 15:15 16:21 17:51 
Якшђмбе 27.11.2011 7:11 8:41 13:02 15:14 16:20 17:50 
Дњшђмбе 28.11.2011 7:12 8:42 13:02 15:13 16:19 17:49 
Сишђмбе 29.11.2011 7:14 8:44 13:02 15:13 16:18 17:48 
Чђршђмбе 30.11.2011 7:16 8:46 13:02 15:12 16:17 17:47 

Пђнќешђмбе 01.12.2011 7:18 8:48 13:02 15:11 16:16 17:46 
Ќомга 02.12.2011 7:19 8:49 13:02 15:11 16:15 17:45 

- Коръђнне хатын-кызлар да
тутыра џђм багышлый аламы?

- Ђйе, хатын-кызлар Коръђнне
тутыра да, багышлый  да ала.
Коръђн тутыру - ул Коръђнне ба-
шыннан алып ахырына хђтле укып
чыгу була.

Ђмма бу мђсьђлђнећ тагын бер
ягы бар. Бездђ табыннарда Коръђн
укыла џђм багышлана. Менђ бу оч-
ракта, ђгђр табында хатын-кызга
мђхрђм булмаган чит ирлђр утыра
икђн, ул чагында хатын-кызныћ
кычкырып Коръђн укуы да, багыш-
лавы да ярамый, дљрес булмый.

 ТР мљселманнары Диния
нђзарђтендђге

Казыйлар шурасыныћ 43 нче
утырыш КАРАРЫ.
14 ноябрь, 2011 ел

* * *
Ќеназа намазы - фарыз ки-

фая. Ник "Ђлхђм" сњрђсе укыл-
мый? Хђдислђрдђ "Ђлхђм" сњрђсе
ќеназа намазында укыла, дип
ђйтелгђн.

РЂМИС.
Апас районы

Ић беренче чиратта, "намаз"
дигђн сњзгђ тукталып њтђсе килђ.
Гарђп телендђ намаз - "ђс-салђ" дип
ђйтелђ. Шушы сњзгђ аћлатма биргђн
галимнђрнећ ђйтњенђ караганда,
"ђс-салђ" - ул дога, дилђр. Мђсђлђн,
Коръђни-Кђримдђ Аллаџы Тђгалђ
пђйгамбђребез Мљхђммђдкђ (с.г.в.)
салават ђйтњ хакында болай ди:
"Чынлыкта, Аллаџы Тђгалђ џђм
аныћ фђрештђлђре "йњсаллњнђ"",
ягъни, биредђ дђ "салђ" дигђн сњз
куллана. Салават ђйтђлђр џђм дога
кылалар пђйгамбђребезгђ (с.г.в.),
дип килђ. Ягъни, пђйгамбђребезгђ
намаз укыйлар, дип тђрќемђ ител-
ми, ђ бђлки, рђсњлебезгђ салават

ђйтђлђр, дога кылалар, дип тђрќемђ
итђлђ. Ђлеге аятькђ нигезлђнеп,
шуны ђйтергђ мљмкин: ќеназа на-
мазы дигђндђ, "дога" дип тђрќемђ
ителђ. Ђ догага "Ђлхђм" сњрђсен
кертњ хђнђфи мђзџђбе буенча шарт
тњгел. Димђк, ќеназа намазы - ул
дога мђгънђсендђ килђ. Ул хакый-
кый намаз булмаганлыктан (ќеназа
намазында рокугъ-сђќдђ булмагач),
"Ђлхђм сњрђсен уку да шарт тњгел.

* * *
"Мосафир" дигђнне ничек

аћларга кирђк? Намаз укуда нин-
ди ќићеллеклђр бар?

РЂМИС.
Апас районы

Йљз чакрымга ниятлђп, љеннђн
чыгып киткђн кеше мосафир булып
санала. Шулай ук берђр ќиргђ ба-
рып ирешкђннђн соћ, унбиш
кљннђн артык яшђмђсђ, ул шулай ук
мосафир булып санала. Берђр бар-
ган шђџђрдђ унбиш кљннђн артыг-
рак яшђп калса, ул мосафирлыктан
чыга. Мосафир кешенећ дњрт рђка-
гатьле фарыз намазлары ике рђка-
гатькђ кыскара. Шулай ук читек
мђсьђлђсендђ дђ бер ућайлык бар:
мосафир кешенећ љч тђњлеккђ
кадђр читек хљкеме саклана.

* * *
Белгђнебезчђ, Коръђннећ 9

нчы "Тђњбђ" сњрђсен укый башла-
ганда "бисмилла" ђйтелми.
Сњрђне укый башлагач, ниндидер
сђбђплђр белђн укуны туктатып,
берникадђр вакыттан соћ тук-
талган аятьтђн укуны дђвам итђ
башлаганда, "бисмилла"ны
ђйтергђ кирђкме (ярыймы) икђн?

Мљхтђрђм хђзрђт Габделхак
Саматов њзенећ III томлык

"Шђригать: вђгазь, хљкем, фђтва,
ќавап-савап, кићђшлђр" исемле
хезмђтендђ (II китап, 214 нче
бит) хђзрђти Галинећ (р.г.) ќава-
бын китерђ. Ул, "бисмилла"да
"иррахим" бар, ђ кылычта рђхим
юк, дип ќавап бирде дигђн. Бу
ќавап "Тђњбђ" сњрђсенђ тулаем
кагыламы икђн?

Казандагы "Тынычлык" мђчете
мђхђллђсе мљселманнары

исеменнђн
Рафаил ЧАНЫШЕВ.

Бу хакта галимнђрнећ берничђ
ќавабы бар. Ђлеге ќавапларныћ
џђрберсе урынлы дип ђйтергђ
кирђк. Кайбер галимнђр, ""Тђњбђ"
сњрђсе ни љчен "бисмилла"сыз баш-
лана?" дигђн сорауга болайрак
ќавап бирђ: ""Тђњбђ" сњрђсе - ул
"Ђнфђл" сњрђсенећ дђвамы булыр-
га мљмкин. Шућа књрђ аныћ арасы-
на "бисмилла" куелмаган". "Бис-
милла" юк, димђк, ул "Ђнфђл"
сњрђсенећ дђвамы булырга мљмкин,
дилђр. Икенче бер галимнђрнећ
ђйтњенђ караганда, "Тђњбђ" сњрђсе
"бисмилла"сыз башлана, чљнки
"Тђњбђ"дђ књбрђк сугыш турында
сљйлђнелђ. Ђ сугыш - ул кан тњгелњ
дигђн сњз. Шушы вакыйганы аћлат-
кан вакытта Аллаџы Тђгалђнећ
"рђхимле", "шђфкатьле" дигђн
мљбђрђк исеме зекер ителми, дип
аћлатма бирђлђр. Ђлеге ике фикер
дђ урынлы дип ђйтсђк, ялгыш бул-
мас.

Шунысын да искђртеп њтик:
ниндидер сђбђплђр белђн Коръђн
укудан туктап, калган ќирдђн уку-
ны дђвам иттергђндђ "Ђгузе бил-
лђџи минђш-шђйтанир-раќим" дип
башлап китњ хђерлерђк.
Сорауларга Казан шђџђре казые

Мђхмњт хђзрђт ШЂРЂФЕТДИН
ќавап бирде

Дустымныћ туган кљне ќитђ. Яшь-
ќилкенчђккђ нђрсђ инде аћа, књћел ачар љчен
сђбђп кенђ кирђк. Безне дђ чакырды ул. Дљрес,
билгелђнгђн кљнгђ кадђр шактый вакыт бар
ђле, ђмма башларда ќил уйный, кан кызу,
мђќлесне ничегрђк њткђрњ буенча идеялђр
туып кына тора. Планнар књптљрле иде...
Фатирда куну тулай торак "балалары" љчен
њзе бђйрђм инде ул! Иптђш кызымны хљрмђт
иткђнгђ књрђ, бармыйча калу џич ярамый...
Менђ санаулы кљннђр њтеп тђ бара...
Бњлђклђр дђ алынган, киеп барырга "соћгы
мода" књлмђклђр дђ ђзер... Беркљн, џич
кљтмђгђндђ, шул иптђш кызым шалтырат-
ты. Кљр тавыш белђн исђнлђшњемђ, нинди-
дер аклану тоташ кђефсезлек, читенсенњ
ишетелде аныћ тавышында:

- Ни бит ђле... Юк-юк, туган кљн була,
анысы... Лђкин бер мђсьђлђне чишђсе бар -
ђнине берђр ќиргђ илтеп торырга иде. Син
бит ић якын дустым, бђлки берђр нђрсђ

тђкъдим итђрсећ?
Мин аптырашта калдым. Тел тљбен дђ аћлап бетерергђ љлгермђдем,

тагын сљйлђп китте:
- Гарип минем ђнкђй, "гариплђр арбасы"нда йљри... Дус кызларым

џђммђсе дђ тулы гаилђлђрдђн, ђниемне аларга књрсђтергђ оялам...
Шулчак Ђмирхан Еникинећ "Матурлык" хикђясе искђ тљште... Ан-

дагы тљп герой Бђдретдин нинди шадра битле Ђнисен иптђшлђре янына
алып чыгып таныштыра, ђ монда... Иптђш кызына булган хљрмђтемнећ
ђсђре дђ калмады. Њз Ђнисеннђн, аны тудырган заттан ничек инде тар-
тынырга була - башыма сыймый... Дуслар белђн кићђшеп, туган кљнне
ачык џавада гына њткђрергђ карар кылдык... Ђмма минем љчен бђйрђмнећ
яме шуныћ кадђр генђ иде... Мића калса, ђнилђребез - безнећ љчен Ал-
лаџтан кала ић хљрмђткђ лаек зат булырга тиеш. Аларныћ догасы кабул
була. Картлык кљннђрендђ кадерлелђребезгђ карата бары ихтирам, чик-
сез рђхмђт књрсђтелергђ тиештер. Џђммђбез дђ моны истђ тотса иде!

Зилђ ФЂСХИЕВА,
КФУныћ татар филологиясе бњлеге -

Филология џђм сђнгать институты студенткасы

- 21 ноябрь кљнне ТР

мљселманнары Диния нђзарђ-

тенећ ревизия комиссиясе

Ђлмђт мљхтђсибђте џђм

Ђлмђт мђдрђсђсе эшчђнлеген

тикшереп китте, - дип хђбђр

итте Ђлмђт шђџђре џђм

Ђлмђт районы имам-

мљхтђсибе Рафикъ хђзрђт

Мићнђхмђтов.

"Мљхтђсибђттђ хуќалык џђм

финанс эшлђренђ кагылышлы
 зур

кимчелеклђр табылмады, мљхтђ-

сибђт эшчђнлеген тђртипкђ салу

ЂЛМЂТТЂ НИЛЂР БАР?
ЂЛМЂТТЂ НИЛЂР БАР?
ЂЛМЂТТЂ НИЛЂР БАР?
ЂЛМЂТТЂ НИЛЂР БАР?
ЂЛМЂТТЂ НИЛЂР БАР?

ућайлы гына башкарыла. Тик

мђдрђсђ эшчђнлегендђ кимчел
еклђр

бар", - дип белдерде ТР мљселман-

нары Диния нђзарђтенећ ревизия ко-

миссиясе рђисе Мирхђт Хђертдин

улы Ќамалиев. Мљфтиятнећ реви-

зия комиссиясе эшендђ кемнђ
р кат-

наша соћ? Алар - Саба районы

имам-мљхтђсибе Айнур хђзрђт

Ђхмђтов, Арча районы имам-

мљхтђсибе Раил хђзрђт Гыйлђќев

џђм Апас районы имам-мљхтђсибе

Мирхђт хђзрђт Ќамалиев.

29 ноябрь кљнне Ђлмђт

Ќђмигъ мђчетендђ Татарстанныћ

кљнчыгыш тљбђге казыяте утыры-

шы узачак. Ђлеге чарада Татарстан

мљфтие Илдус хђзрђт Фђизн
ећ дђ

катнашуы кљтелђ. Кљн тђртибендђ

- имамнарныћ традицион ислам

белђн бђйле булган сорауларына

ќавап эзлђњ, экстремизмга каршы

тору юллары турында сљйлђшњ.

Исегезгђ тљшерђбез: ТР кљнчы-

гыш тљбђге казыятенђ биш район -

Азнакай, Ђлмђт, Зђй, Мљслим џђм

Сарман районнары керђ.

Нияз САБИРЌАНОВ

ИГЪЛАНИГЪЛАНИГЪЛАНИГЪЛАНИГЪЛАН
Мљселман яшьлђре

арасында Казан шђџђре
спартакиадасы узачак.

26 нчы ноябрьдђн 2 нче де-
кабрьгђ кадђр Њзђклђшкђн дини
оешма - Татарстан Республикасы
мљселманнары Диния нђзарђте џђм
Казан шђџђре спорт комитеты та-
рафыннан III спартакиада уздыры-
ла.

Ярышлар тђртибе тњбђндђгечђ:
26 ноябрь - љстђл теннисы

(егетлђр џђм кызлар);
28 ноябрь - стритбол (егетлђр

џђм кызлар);
30 ноябрь - волейбол (егетлђр);
2 декабрь - ќићел атлетика

(800 метрга йљгерњ, озынлыкка си-
керњ - егетлђр).

Ярышлар Казанныћ тљрле
спорт корылмаларында узачак.

Ќићњчелђр медальлђр џђм
дипломнар белђн бњлђклђнђчђк.
Барлык тљр ярышларда да ќићњче
команда књчмђ кубокка ия булачак.

Ярышларда 15 яшьтђн 23
яшькђ кадђргелђр катнаша ала.

Мљрђќђгать итњ љчен теле-
фон: 89274267918.

Шушы кљннђрдђ генђ татар-
мљселман балалары љчен "Фа-
тиха" китап-календаре дљнья
књрде. Каюм Насыйри нигез сал-
ган календарьлардан алып бњген
чыгып килгђннђренђ кадђр - ба-
рысы да љлкђн укучылар љчен
булса, монысы - балаларга џђм
њсмерлђргђ атап чыгарылган бе-
ренче календарь.

"Максатыбыз олы - балалар књће-
лендђ ислам динен љйрђнњгђ омты-
лыш џђм телђк тудыру. Динебезне
љйрђнеп, белеп џђм олылап њскђн ба-
ладан исђ югары ђхлаклы, начар гамђллђрдђн тыелып, игелекле эшлђр
кылырга тырышкан иманлы кеше њсђр", - диелђ "Фатиха"ныћ кереш
сњзендђ. Китап-календарьда бала књћеленђ якын булырдай кызыклы-
гыйбрђтле хикђятлђр, мавыктыргыч ђкиятлђр, уеннар, табышмаклар
урын алган. Балалар џђм њсмерлђр календарьдардагы "Аллаџныћ бар-
лыгы", "Илаџи кодрђт", "Белеп торыйк", "Сорау-ќавап", "Аллаџныћ
исемнђре" џ.б рубрикаларда динебез нигезлђренђ кагылышлы белем-
нђрен тирђнђйтђ алачак. Календарь ќиде яшьтђн алып унќиде яшькђ
кадђр булганнарга тђкъдим ителђ. Анда "Ђти-ђнилђр љчен" дип атал-
ган рубрика да бар. "Фатиха"ныћ эчтђлеге дђ бай, бизђлеше дђ матур.
Календарьныћ тљзњче-авторы - Татарстанныћ атказанган мђдђният хез-
мђткђре, журналист Нђсимђ Садыйкова.

MATBUGAT.RU

Балаларга – "Фатиха"


