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МЉСЕЛМАН ЭШКУАРЛАРЫ
АССОЦИАЦИЯСЕНЕЋ ЧИРАТ-
ТАГЫ УТЫРЫШЫ ЊТТЕ

Казанныћ Кабан арты мђче-
тендђ Татарстан мљселман эш-
куарлары ассоциациясенећ чи-
раттагы утырышы булып њтте.

Кићђшмђдђ ассоциациянећ
рђисе Радик Гафуров џђм башка
вђкиллђр катнашты. Ђлеге чарада
оешманыћ килђсе елга планнары,
башка тљбђклђр белђн хезмђттђш-
лекнећ ђџђмиятлелеге, шулай ук яћа
бизнес-проектлар булдыру турын-
да фикер алыштылар.

Мљселман эшкуарлары ассоци-
ациясенећ килђсе утырышы 2012
елныћ 4 сентябрендђ шулай ук Ка-
бан арты мђчетендђ њтђр дип
кљтелђ.

ИЛДУС ХЂЗРЂТ ФЂИЗ ДАГ-
СТАН МЉСЕЛМАННАРЫ

ЛИДЕРЫ СЂЕТ ЂЛ-ЧИРКЂВИ-
НЕЋ ЊЛЕМЕ УЋАЕННАН
БЕЛДЕРЊ БЕЛЂН ЧЫКТЫ
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе Илдус хђзрђт Фђиз
Дагстан мљселманнары лидеры
Сђет ђл-Чиркђвинећ њлеме ућаен-
нан белдерњ белђн чыкты.

"Янђ зур югалту кичерђбез.
Мећлђгђн мљселманнарныћ рухи
остазы, мљселманнар арасында, го-
мумђн, ќђмгыятебездђ зур дђрђќђгђ
ия булган, экстремизмга каршы
ачыктан-ачык кљрђш алып барган
дин ђџеле Сђет ђл-Чиркђви њтерел-
де. Сђет ђл-Чиркђвинећ њлеме -
мљселман љммђтебез љчен ђйтеп бе-
тергесез зур югалту. Татарстан
мљселманнары да Дагстан халкы
белђн бергђ хђсрђт кичерђ, сыкра-
на, сызлана. Сђет ђфђнденећ туган-
нарыныћ, якыннарыныћ џђм шђкер-
тлђренећ тирђн кайгысын уртакла-
шабыз.

Шактый катлаулы заманда
яшибез. Џђр атнада диярлек безнећ
арадан ић књренекле дин белгечлђ-
ре џђм дин ђџеллђре китђ. Мљфтилђр,
аларныћ урынбасарлары, имамнар,
мђгърифђтчелђребезнећ гомерлђрен
љзњдђн дђ курыкмыйлар. Аллаџы
Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ, Њзенећ динен
њстереп, хакыйкать нурын тарату-
чыларныћ гомерлђренђ кизђнгђн ке-
шелђрне тугры юлга књндерсђ, иман
бирсђ иде.

Террорчыларныћ миллђте дђ,
дине дђ юк. Кеше гомерен љзњ алар
љчен берни дђ тормый. Шућа да
илебезнећ барлык гражданнарын да
экстремизм џђм террорчылыкка кар-
шы торырга чакырабыз", - диелђ
белдерњдђ.

ТАНЫЛГАН ГАЛИМ СУХАЙЛ
ТАРМАХОМЕД КАЗАНГА ЉЧ
КЉНЛЕК ВИЗИТ ЯСАДЫ

Беренче кљнне ул рус телендђ
язылган "Современные фетвы"
китабын тђкъдим итте, визиты-
ныћ икенче кљне Болгарга сђфђр
кылуга багышланды.

28 август кљнне кичкђ таба
Ђнилђр мђчетендђ С.Тармахомед
Россия ислам университеты студен-
тлары белђн очрашты. Ул кљнњзђк
мђсьђлђлђргђ карата њзенећ фике-
рен ќиткерде.

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
рђсми сайтыннан

(www.dumrt.ru) алынды
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Гыйбадђт кылганда
игътибарым гел

читкђ юнђлђ

ТАТАРСТАН МЉФТИЕ ИЛДУС ХЂЗРЂТ ФЂИЗНЕЋ
БЕЛЕМ КЉНЕ УЋАЕННАН МЉРЂЌЂГАТЕ

"Туфанга сљйлђрмен
дигђн уй туды…"

КОРЪЂН – Исламныћ
ић тљп чыганагы

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте џђм шђхсђн
њз исемемнђн республикабыз укучыларын, укытучыла-
рын џђм студентларны Белем кљне белђн котлыйм!

Тормышта ић зур кыйммђтлђрнећ берсе - гыйлем. Аћ-белем
туплап кына без дљньядагы  хђллђрне дљрес бђялђргђ љйрђнђбез,
шуныћ белђн бергђ игелекле, яхшы эшлђр кылуыбызга ышаныч
ныгый, арта. Менђ шул сђбђпле дђ ислам динендђ гыйлем туплауга
зур ђџђмият бирелђ. Рђсњлебез Мљхђммђд (сгв) Сљннђтендђ болай
диелгђн: "Белемгђ омтылу - џђр мљселманныћ бурычы".

1 сентябрь - белем алучыларга да, укытучылар љчен дђ аеруча
ђџђмиятле кљн. Ничек џђм кем булып каршы алуыбызга да карама-
стан, бу бђйрђм барыбыз љчен дђ љмет џђм багланышлар кљне бу-
лып кала. Беренче сыйныфка кергђн сабыймы, яки югары уку йор-

тыныћ бишенче курсында укучы студентмы, яисђ књп еллар дђва-
мында балаларга белем биргђн тђќрибђле укытучымы - барысы
да 1 сентябрьне яћа њрлђр яулау, тђќрибђ туплый башларга этђр-
геч бирњче бђйрђм кебек кабул итђ.

Галимнђр зирђклеге џђм мљгаллимнђрнећ тђќрибђлђре аша
дљньяны бљтен тулылыгы белђн тану мљмкинлеге бар. Бњгенге кљндђ
балаларыбызны рухи-мђдђни кыйммђтлђребез ярдђмендђ тђрби-
ялђргђ шартлар ќитђрлек. Республикабызда Исламныћ зур педа-
гогик дђрђќђсе, байлыгы, потенциалы џђм тарихи фђнни ућышла-
ры тупланган, без бу мљмкинлекне югалтмаска тиеш. Чљнки бала-
ларыбызныћ акыл џђм рухи њсешен кайгырту - ул килђчђккђ са-
лынган ић ућышлы инвестиция булып тора.

Гыйлем алу омтылышыбыз беркайчан да кимемђсен, чљнки
Аллаџы Тђгалђ дљньяга ићдергђн хикмђт чиксез.

Дђњлђт башлыгы Болгар
дђњлђт тарих-архитектура музей-
тыюлыгыныћ тљп объектларында,
аерым алганда, Болгар шђџђрче-
гендђ, Ак мђчеттђ, Истђлекле бил-
гедђ булды. Владимир Путинны
Болгар музей-тыюлыгы террито-
риясендђ алып барыла торган ар-
хеология казу эшлђре барышы
белђн дђ таныштырдылар.

Ак мђчетне караганнан соћ Та-
тарстанныћ дин вђкиллђренђ дђњлђт
бњлђклђре тапшыру тантанасы бул-
ды. ТР мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ фђн џђм мђгариф бњлеге
мљдире Вђлиулла Якупов граждан-
лык бурычын башкарганда
књрсђткђн батырлыгы љчен
њлгђннђн соћ "Батырлык љчен"ор-
дены белђн бњлђклђнде.

Владимир Путин Татарстан мљфтие Илдус Фђизгђ
џђм Вђлиулла Якуповныћ хатынына бњлђк тапшырды

Владимир Путин бњлђкне
Вђлиулла хђзрђтнећ хатыны Гали-
на Авентьевага тапшырды. РФ Пре-
зиденты республика мљфтие Илдус
хђзрђт Фђизгђ "Рухи-ђхлакый тра-
дициялђрне њстерњдђ, гражданнар
дуслыгын џђм конфессияара хезм-
ђттђшлекне ныгытуда хезмђт куюы
љчен "Дуслык" ордены тапшырды.

"Безнећ эшчђнлекне югары
бђялђвегез љчен рђхмђт. Татарстан
мљселманнары џђм ТР мљселман-
нары Диния нђзарђте љчен гадђти
булмаган вакытта безнећ белђн
бергђ булуыгыз бик мљџим. Тра-
дицион ислам динен тотучылар љчен
тотрыклылыкны саклау тљп максат
булып тора", - диде Илдус хђзрђт
бњлђкне алгач.

Владимир Путин њз чиратын-

28 август кљнне Россия Президенты Владимир Путин
Татарстанга сђфђре кысаларында Болгарда булды. Аны
ТР Президенты Рљстђм Мићнеханов, РФ Президенты-
ныћ Идел буе федераль округындагы тулы вђкалђтле
вђкиле Михаил Бабич, республика Дђњлђт кићђшчесе
Минтимер Шђймиев озатып йљрде.

да, республиканыћ традицион кон-
фессия эшлеклелђренђ рђхмђт бел-
дерде. "Халыкка хезмђт итњ авыр.
Ачыкланганча, ул ђле куркыныч та.
Сезнећ кебек кљчле рухлы кешелђ-
рне сындыру мљмкин тњгеллеген
белђм. Халыкка џђм уртак Вата-

ныбызга хезмђт итњегез љчен
рђхмђт сезгђ", - диде РФ Прези-
денты.

М.Козловский фотосы
"Татар-информ" мђгълњмат

агентлыгы

ГЫЙЛЕМ  ЭСТЂП  КЫТАЙГА…

Шунысы гаќђп, кешенећ баш
мие нибары 1,5 килограмм гына
булса да, ул уйлап табылган телђсђ
нинди компьютер техникаларыннан
књбрђк вазифага ия. Кеше миенећ,
Аллаџы Тђгалђбез безгђ белем
тупларга биргђн сђлђте - тагын да
гаќђбрђк. Кеше мие никадђр
књбрђк белем туплауга ќђлеп

Гыйлемне бишектђн алып лђхеткђ кадђр љйрђнегез (Хђдис)
Кеше - Аллаџы Тђгалђбез яраткан бар ђйберлђр арасын-
да ић гаќђибедер. Кешенећ ић серле, ић аз љйрђнелгђн
љлеше - аныћ баш мие. Нђкъ менђ баш мие кешенећ бар-
лык телђк-омтылышлары белђн идарђ итђ, аныћ нђти-
ќђсе буларак, без авыртуны сизђбез џђм башка тоем-
лау мљмкинлеклђренђ ия булабыз; ућай тормыш алып
бару љчен зарур булган сљйлђм сђлђтебез, хислђребез,
хђрђкђтлђнњ системабыз љчен дђ миебез ќаваплы.

ителгђн булса, ул шулкадђр зуррак
њсешкђ ия була. Киресенчђ, "эштђн
ял итњче" ми, вакытлар њтњ белђн,
атрофиягђ дучар була, мђгълњмат
туплау мљмкинлеген киметђ бара.
Гади итеп кенђ ђйткђндђ, ми ул
мускуллар кебек, аћа никадђр
књбрђк эш йљклђсђћ, ул шулкадђр
югарырак њсешкђ, мљмкинчелеккђ

ирешђ. Кайбер галимнђр, кеше ми-
енећ мљмкинлеклђре ђлегђ тулы-
сынча љйрђнелеп бетерелмђгђн дип
исђплилђр. Џђм дђ бу мине, џђрва-
кыт, Аллаџныћ рђхмђте безгђ ни-
кадђр кић булуы, аныћ безгђ, Ќир
йљзендђге бар ќан иялђреннђн дђ
аермалы итеп, гакыл дигђн зур бай-
лык бњлђк итње турындагы уйла-
нуларга этђрђ иде. Тик без аннан
дљрес файдаланабызмы соћ? Бу
игелекнећ кадерен белђбезме? Бе-
лем ќыярга џђм туры юлдан ба-
рырга тырышабызмы?

Кешелек њзенећ њсеш дђве-
рендђ гаять зур белемнђр туплаган.
Кеше галђмдђ, океан  тљбендђ, њтеп
чыга алмаслык урманнарда, биек тау
башларында, билгесез материкларда

булган. Фђн бњгенге кљндђ гигант
адымнар белђн њсеп бара.

Исламда гыйлемгђ зур игъти-
бар бирелђ. Чљнки, дин љлкђсендђ
зур белемнђргђ ия булган кеше, њзе
генђ хаталардан сакланып калу
тњгел, башкаларны да ялгышлардан
искђртњгђ сђлђтле. Мљгаен, бњген-
ге кљндђ мљселман кешесе, берва-
кытта да булмаган кадђр дђрђќђдђ,
укымышлы, гыйлемле, књп бе-
лемнђргђ ия булырга, фикер йљртђ
белергђ тиеш. Массакњлђм  мђгъ-
лњмат чаралары аркасында мљсел-
ман образы бњгенге кљндђ надан-
лык џђм рђхимсезлек белђн ассо-
циациялђнђ, ђ бу исђ чынбарлыкка
џич тђ туры килми.

(Ахыры 2 нче биттђ.)
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ГЫЙЛЕМ  ЭСТЂП  КЫТАЙГА…
(Ахыры. Башы 1  нче биттђ.)

"Гыйлем эстђњче - гыйлеменђ
ирешер, гыйлемгђ ирешкђч, гљнаџ
кылудан куркыр". (Хђдис)

Бар заманнарда да гыйлемгђ
омтылуларыннан кљнлђшерлек,
алардан њрнђк алырлык кешелђр
булган. Мисал љчен, урта гасырлар
Шђрыкныћ гыйлем љлкђсендђге
казанышлары гаќђплђнерлек:
Ђбњгалисина, ђл-Бируни, имам ђл-
Газзђли, Зђкђрия шђех, ђл-Ђнса-
ри, имам Ђбу Хђнифђ џђм башка
галимнђрнећ исемнђре бар дљньяга
билгеле...

Европада Авиценна исеме
белђн билгеле Ђбњгалисина урта га-
сырлар фђне њсешенђ зур љлеш
керткђн. Ул бик књп хезмђтлђр яз-
ган, аларныћ ике йљздђн артыгы
бњгенге кљнгђ кадђр килеп ќиткђн.
Ђбњгалисина књп љлкђлђрдђ, аеру-
ча табигать фђннђре љлкђсендђ,
бигрђк тђ тыйб белемендђ (меди-
цинада) зур белемнђргђ ия булган.
Нђкъ менђ ул беренче булып чума
(ваба) авыруларын тасвирлап язган,
менингит, шикђр авыруы, ашказа-
ны ќђрђхђте (язва) кебек авыру-
ларныћ барлыкка килњ сђбђплђрен
џђм аларны дђвалау ысулларын
анализлаган...

Ђл-Бирунины фђннећ тљрле
љлкђлђре - физика, химия, геогра-
фия, математика, астрономиядђ
књпсанлы ачышлары љчен энцикло-
педист галим дип атыйлар... Бу ил
тормышыныћ књп якларын яктыр-
ткан "Џиндстан" китабы аныћ  бил-
геле хезмђте булып исђплђнђ. Ул
гарђп, юнђн (грек), бђрбђрђ, фар-
сы, санскрит теллђрен, Рим импе-
риясе вакытындагы Сњрия язмала-
рын белгђн.

Имам Ђбу Хђнифђ исђ тирђн
белемнђре белђн генђ тњгел, ђ бик
яхшы холкы белђн дђ дан алган, дин
тђгълиматында зур ућышларга
ирешкђн. Шул ук вакытта ул ас-
кетларча тормыш алып барган.

Гыйлем алуныћ мљџимлеге
Рђсњлебез (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булсын!) хђдислђрендђ
дђ ассызыклап ђйтелгђн:

"Гыйлем - Исламныћ ќаны
џђм диннећ нигезедер";

"Гыйлем эстђњчегђ Аллаџ
ќђннђткђ юлны ќићелђйтер";

"Гыйлем эстђњ - Аллаџка
сљннђт намаздан да якынрактыр".

Хђзерге заман кешесенђ белем
алу омтылышында ниндидер кар-

шылыклар килеп чыгуы бљтенлђй
мљмкин тњгел кебек. Тиешле мђгъ-
лњматны хђзерге вакытта тљрле чы-
ганаклардан: массакњлђм мђгъ-
лњмат чараларыннан (телевидение,
газета-журналлардан), интернеттан,
књпсанлы курсларда, уку йортла-
рында укып џ. б. алырга була. Шул
ук вакытта књз алдыбызда гаќђеп
књренеш-хђл: нинди генђ белем
алуга булса да омтылышныћ го-
мумђн сњлпђн булуы (дини белемгђ
карата гына тњгел) књзђтелђ. Мон-
дый вазгыять аеруча яшьлђр ара-
сында кљчле, алар мђгълњматны
интернеттан алалар (шунысын да
мљџим дип исђплим: аларныћ бу
мђгълњматына танышу сайтларын-
дагы яћалыклар, модалы тенденци-
ялђр, яћа уеннар, тљрле шаярту-
шаярышулар џ. б. керђ). Шул ук
вакытта: "Кирђк булганннарны
укырга ђле мин џђрвакыт љлгерер-
мен, мин ђле яшь, минем барысы да
алда", - дип исђплђњчелђр ялгы-
шалар. Рђсњлебез (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!)
њзенећ хђдислђрендђ: "Картлык
килгђнче яшьлегећнећ кадерен бел",
- дип ђйткђн.

Танышларымнан еш кына
"Љлгерермен ђле!" яки "Минем ни
дђ булса љйрђнергђ хђзер вакытым
юк ђле" кебек фразалар ишетергђ
туры килђ. Кайвакыт мин њзем дђ
мљџим эшлђрне соћыннанракка
калдырып куям, ђ "соћыннан" буш
вакыт табуы тагын да катлаулырак
була. Шућа да њзебезнећ карамакта

булган хђзерге, бњгенге вакытны
тиешенчђ файдаланырга тырышыр-
га кирђк. Безнећ љчен иртђгђге кљн
булырмы-юкмы, уйлаганыбызны
без тормышка ашырырга  љлгерер-
безме-юкмы икђнен беребез дђ
белми. Бу бигрђк тђ иман, дин
мђсьђлђлђренђ кагыла.

Ислам дарелфљнњннђрендђ
(университетларында) дљньяви
фђннђр дђ укытыла. Бу - ђлеге бе-
лемнђрнећ, хђзерге вакытта, мљсел-
маннар љчен мљџим икђнен ассы-
зыклый. Безнећ тђртибебезгђ, без-
нећ белем дђрђќђбезгђ бђя бире-
леп, башка дин тарафдарларында
Ислам турында фикер урнашып
кала.

Элекке вакытта ата-аналар ба-
лаларын зур хљрмђткђ ия булган
гыйлем иялђренђ укытырга бирђ
торган булганнар. Кытай мђкале:
"Бер акыллы  кеше белђн гђп кору,
бер ай китаплар љйрђнњгђ тић", -
ди. Ђйе, бњгенге кљндђ кайда дљрес-
лек, кайда хак, кайда ялган, кайда
алдап тагылган, калыплашкан
кыйммђтлђр икђнлеген тљшенњ чи-
тен. Џђм шуныћ љчен дђ, кемнђр-
нећдер кулында "курчак" булмас
љчен, кемнђрнећдер "ышандырыр-
лык" ялган њгет-нђсыйхђтлђре бу-
енча хак юлдан язмас љчен, без
укырга, хакыйкатькђ тљшенергђ ти-
ешбез, моныћ љчен, Рђсњлебез (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) хђдисендђ ђйтелгђнчђ,
хђтта, Кытайга барырга кирђк бул-
са да.

Тарихчылар фикеренчђ,
Госман хђлифђ вакытын-
да уртак тљгђллеккђ ките-
релгђн Коръђн дњрт
нљсхђдђ тљзелђ. Аныћ бе-
ренчесе - Мљсхаф-имам
дип исем алганы - Мђ-
динђдђ калдырылган, ђ
калганнары Куфа, Басра,
Шам (Сњрия) шђџђрлђ-
ренђ ќибђрелгђн.

Књп кенђ тикшерњчелђр фике-
ренчђ, Мђдинђдђ калдырылган
нљсхђ Ђндђлњзгђ књчерелгђн була.
Аннан соћ - Мароккога, ђ 1485 елда
ул Сђмђркандка барып элђгђ. 1869
елда Россия галимнђре аны Санкт-
Петербургка алып китђлђр, ул анда
1917 елга кадђр була. Совет хаки-
мияте вакытында манускрипт кире
кайтарыла: 1924 елда ул Ташкентка
књчерелђ.

Беренче ќыентыклар бик ќен-
теклђп тљзелсђлђр дђ, аларда диак-
ритик нокталар џђм сузыкламалар
(сузык авазларны аћлатучы тамга-
лар) булмаган.

Беренче этапта текстка сузык-
ламалар урнаштырылган. Басра гу-
бернаторы Зыяд бине Сљммђя (672
елны вафат) фђрманы буенча, бу
эшне гарђп теле буенча билгеле белгеч
Ђбу бине Ђсвад ђд-Дуали (688 елны
вафат) ќитђкчелегендђ утызлап
язу-сызу эшен башкаручы
хезмђткђр башкарып чыга. Ђл-
Хђлил бине Ђхмђд (791 елны вафат)
вакытында, ул сузыклар љчен љстђмђ
тамгалар (џђмзђ, тђштит џ. б.) кер-
телгђч, сузыкларны урнаштыру
хђзерге рђвешен алган.

Икенче этапта диакритик нок-
талар куела, кыска џђм озын сузык-
лар љчен тамгалар эшлђнђ. Гыйрак
хакиме ђл-Хђќќаќ бине Йосыф-
ныћ (714 елны вафат) фђрманы бу-
енча бу мђсьђлђне Насыйр бине
Асым (707 елны вафат), Яхъя бине
Ягамур (746 елны вафат) башкарып
чыга. Шул вакытта инде Коръђнне
утыз љлешкђ бњлђ торган билгелђр
(ќузлар) кертелђ. Бу очракта гамђ-

Мунчђли авылы кабат-
тан кадерле ул-кызла-
рын, якын кардђшлђрен,
дус-ишлђрен њзенђ
ќыйды. 25 август кљнне
њткђрелгђн милли ќыен
авыл тарихында гына
тњгел, милли ђдђбият,
сђнгать љлкђсендђ дђ эз
калдырырлык вакыйга-
ларга бай булды.

Быел республикабызда бил-
гелђп њтелђ торган Коръђн елы кы-
саларында оештырылган ќыен
Коръђн укучы яшњсмерлђрнећ зур
ярышы белђн башланып китте. Анда
30 дан артык бала њз кљчен сынады.
Мљнбђргђ 8 яшьтђн алып 12 яшькђ
кадђр џђм аннан да зуррак кызлар,
егетлђр менде. Максат бер - Коръ-
ђнне дљрес итеп уку. Татарстан ха-
тын-кызларыныћ "Мљслимђ" иќти-
магый оешмасы рђисе Ђлмира апа
Ђдиятуллинаныћ да катнашуы нур
љстенђ нур булды. Мђртђбђле жюри
составында ТР Дђњлђт Советы де-
путаты Фђрит Мифтахов, ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте вђкиле
Нияз Сабирќанов, башкалабызда-
гы Ислам динен кабул итњгђ 1000
ел исемендђге мђдрђсђ директоры
Ильяс хђзрђт Ќиџаншин, Чуашстан
Республикасыннан Мансур хђзрђт
килгђн иде. Ярыш районда беренче
карлыгач булуына да карамастан,
мђртђбђле, колачлы булды. Район
мђчетлђре каршында эшлђп килгђн
ял кљне мђдрђсђлђренђ йљрњче ба-
лалар да, Чуашстан Республика-
сыннан, Самара љлкђсеннђн џђм
республикабызныћ тљрле районна-

Кытай дигђннђн, ул илнећ
атаклы фђлсђфђчесе Конфуций
белемгђ љч тљрле юл илтђ ди: "Фи-
кер йљртњ юлы - ић затлысы,
кемгђдер иярњ юлы - ић ќићеле,
тђќрибђ юлы - ић ачысы". Бу
фикерлђрнећ дђвамы буларак:
"Уйламыйча гына књбрђк укыган
саен, сез њзегезнећ бик књп белње-
гезгђ инана барасыз, ђ укыганда
никадђр књбрђк уйлансагыз, сез
њзегезнећ ђлегђ бик аз белњегезгђ
шулкадђр њк дђрђќђдђ тљшенђ
барасыз", - дип язган Кљнбатыш-
ныћ акыл иясе Вольтер.

Ислам традициясендђ џђм без-
нећ миллђтебездђ белем остаздан њз
укучысына бирелђ, џђм шул
рђвешле ныклы, силсилђ куђтенд-
ђге хакыйкый гыйлем њзенећ куђ-
тен югалтмый. Бу очракта силсилђ
булганда, ялган белем, хаталар џђм
софистик алыштырулар булуы
мљмкин тњгел. Шуныћ љчен дђ ис-
лам традициясендђ иќазђт зур
ђџђмияткђ ия булып тора.

Йомгаклап ђйткђндђ, бары-
бызга да (аеруча яшњсмерлђргђ)
шуны телисе килђ: исђпле вакытны
ђрђм итмђгез, аны белем алуга фай-
даланыгыз.

Укыгыз, љйрђнегез, чагышты-
рып фикер йљртегез. Вакыт - кире
кайтарып булмый торган Аллаџныћ
ић зур бњлђклђренећ берсе ул.

Айдар хђзрђт КАРИБУЛЛИН,
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ фђн џђм
мђгариф бњлеге белгече

КАПКА ТЉБЕНДЂ
(бђян-вђгазь)

(Дђвамы. Башы газетабызныћ
5-6, 8 нче саннарында.)
Казан мђчетлђрендђ кешенећ

књп булуына књнеккђн Айдар на-
маз тђмамлануга картлардан:

- Мђчет џаман шулай бушмы-
ни? - дип сорады.

- Ќомга кљнне 6-7 кеше ќыела
њзе, ђ башка кљннђрне халык
мђчеткђ йљрми, - диде Кђримулла
хђзрђт.

- Ђйтергђ, чакырырга кирђк, -
дип ачынып борчылуын белдергђн
егеткђ Гарђфетдин бабай ахшамга
кадђр булган хђлне исенђ тљшерде:

- Њзећ шаџит, дђштек, чакыр-
дык, ђмма алар бит Тђгъзимђ апаћ
кебек - чукрак. Аерма шунда гына:
ђби колакка каты булса, боларныћ
калеблђре саћгырау, књћел књзлђре
- сукыр... Шућа хак сњзне ишет-
милђр, тугры юлны књрмилђр,
њзлђре љчен бик кирђкле булган
нђрсђлђрнећ файдасын аћламый-
лар...

- Ђле монда килер алдыннан
гына бер вђгазь китабында шундый

нђрсђ укыдым, - диде кызуланып
Айдар. - "Мђчет ул - Аллаџ йор-
ты, шућа књрђ анда килгђн кеше
Аллаџныћ кунагы була". Тагын
шуны укыдым: буш торган мђчет
бљтен мђхђллђ халкына лђгънђт
кылып торыр икђн...

- Булыр-булыр, - дип риза-
лашты Кђримулла хђзрђт. - Ђнђ
књрше авылда мђчеткђ кеше ничек
књп йљри. Анда кђсеп тђ яхшы, ара-
кы эчњчелђр дђ юк диярлек, тор-
мышлары бђрђкђтле, њз кљенђ
ќайлы гына бара. Ђ бездђ? Љй ара-

лаш исерек, яшьлђр њзлђрен кая
куярга белмичђ трай тибеп йљри. Ул
сугышу, ул сњгенњ, урлашу, зина...
Ю-ук, юк ул бездђ тђртип. Кайчан
булачагын да чамалый торган
тњгел...

Шулай сљйлђшђ торгач, књпме
вакыт узганы сизелми дђ калды.
Мђчеттђн урамга чыкканда инде
караћгы иде. Баганалардагы янма-
ган лампалар љчен дђ яктыртам
дигђн сыман, яп-якты ай авыл ура-
мын нурга књмгђн. Бабасы белђн
икђњ генђ калудан файдаланып,
Айдар њзен борчыган бер соравын
бирђ:

- Бабай, ђйт ђле син мића: нигђ
безнећ ђби Мђрфуга апага гел шу-
лай кычкыра?

- И улым, бу бит ђбиећ тњгел -
аныћ хђсрђте кычкыра. Исерек
белђн яшђњ ђллђ ќићел дип белђ-
сећме? Мићсылуыбыз балалар ха-
кына гына  тњзђм дип торды мо-
ћарчы аларда, алга таба ни булыр...
Ђ соравыћ дљрес. Аннары шунысы
да бар: баланыћ тормышы рђтсез

булуда, аныћ шђхси бђхетсезле-
гендђ ата-анасыныћ да гаебе бу-
лырга мљмкин. Бђлки, Аллаџ кар-
шында ниндидер хатабыз, гљнаџы-
быз бардыр. Шућа књрђ зарланыр-
га, кемнђндер гаеп эзлђргђ тњгел,
тђњбђгђ килеп, Аллаџтан ярлыкау-
ны сорарга кирђк. Барыбызга да.

Гарђфетдин бабай бераз
сљйлђшмичђ барды. Бу вакытта ул
Мђрфуганыћ яшь чакта авылныћ ић
чибђр кызы, аныћ яшьлек
мђхђббђте булуын, читкђ эшкђ ки-
тње сђбђпле, аныћ белђн кавыша
алмавын, кайткач та... Юк, бары-
сын да Айдарга сљйлђњ ярамас. Сер
булып калсын.

Шулай эчтђн генђ яшьлек ха-
тирђлђрен яћартып алып, Гарђфет-
дин бабай сњзен дђвам итђ:

- Мђрфуга апаћ кешегђ сиз-
дермђсђ дђ, ничек кайгыруын белђм
мин аныћ. Књп књрде инде ул, би-
чара. Карты да бик эчкђн бит. Ай-
ный алмыйча эчеп њлде дђ. Ђ аныћ
кебеклђр књпме бездђ! И-их!..

Менђ Гарђфетдин абый белђн
Айдар љйлђренђ кайтып та ќит-
телђр. Бабай, бераз гына хђл алам
дип, капка тљбендђге  эскђмиягђ
утырды.

Ришат КУРАМШИН,
Кукмара мђдрђсђсе мљдире
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ли максат нигезендђ шундый карар-
га киленђ, чљнки мондый бњленеш
рамазан аендагы тљнге намазларда
Коръђн укуны ќићелђйтђ. Хђзерге
басмаларда џђр ќузны гадђттђ та-
гын ике љлешкђ (хизбе) бњлђлђр, ђ
џђр хизбене тагын дњрт чиреккђ (руб)
таркаталар.

Коръђннећ тљзелеше. Коръђн
тексты сњрђ џђм аятьлђргђ бњленђ.

Аять - бер яки берничђ
тђгъбирдђн торган љлеш. Коръђнд-
ђге ић озын аятьлђрнећ берсе - икен-
че сњрђнећ ("Бђкарђ (Сыер)") 282 нче
аяте. Ић "кыйммђтле" аять булып та
шул сњрђнећ 255 нче аяте - "Аятел-
Кљрси" исђплђнђ. Анда Исламныћ
тљп традициялђре џђм Аллаџы

Хђзерге Коръђн басмаларында (Со-
гуд Гарђбстаны, Мисыр, Иран) 6236
аять; бу Гали бине Ђбу Талиб вакы-
тында башланып киткђн Куфа тра-
дициялђренђ туры килђ. Дин бел-
гечлђре арасында аятьлђрне
сњрђлђрдђ ничек урнаштыру буенча
фикер каршылыклары туганы юк,
алар Мљхђммђд пђйгамбђр (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) њзе сљйлђгђн эзлеклелектђ ур-
наштырылганнар.

Сњрђ - Коръђннећ аятьлђр
тљркемен берлђштерђ торган бњлек.
Бу гарђп  сњзе "биек урын" (гарђпч-
ђдђге сур - дивар, койма сњзеннђн)
дигђнне аћлата. Мондый бђялђмђ
шуныћ белђн аћлатыла: Коръђн

"Туфанга сљйлђрмен
дигђн уй туды…"

се Энќе Шђрђфетдиновага дине-
безне њстерњдђ зур љлеш кертњлђ-
ре љчен истђлекле бњлђк тапшыр-
ды, оештыручылар тарафыннан I,
II, III урыннар алучы балалар
кђрђзле телефоннар белђн
бњлђклђнде.

Авыл ќыеныныћ тљп љлешендђ
мђктђп янында район мђдђният
йортында хезмђт итњче чибђр кыз-
лар кунакларны ипи-тоз белђн
каршы алды. Мђктђп укучылары
музыкаль монтажда ни љчен Туфан
ага Мићнуллинны яратуларын
шигъри юллар аша ќиткерделђр.
Район Башкарма комитеты рђисе
Шђњкђт Алиуллов беренче
мђктђпнећ Мунчђлидђ ачылуы,
авылныћ укымышлы кешелђре
шђџђрлђргђ юл алуын сљйлђде.

Фђрит Мифтахов сњз алып,
њзенећ Туфан ага шђкерте булуын,
миллђтебезне, динебезне њстерњдђ
аныћ эшен дђвам итђчђген ђйтте.
Быелныћ 2 маенда вакытсыз ба-
кыйлыкка књчкђн Туфан аганыћ
якты истђлегенђ бик књп ќылы
сњзлђр ђйтелде. Г.Камал театры ар-
тистлары Рузия Мотыйгуллина,
Ринат Таќетдинов, Буа сатира те-
атры ќитђкчесе Раил Садриев аныћ
ђсђрлђреннђн љзеклђр књрсђтте.
Ќыенны "ТНВ" каналында "Хђер-
ле иртђ" тапшыруын алып бару-
чылар - Илдар Кыямов белђн
Милђњшђ Сибгатуллина милли

бњлеклђрендђге сњзлђр, Аллаџы
Тђгалђ књпме тели, шулкадђр
књлђмгђ ќиткђнгђ кадђр, бер-бер-
сенђ тоташалар. Башка тђфсир бу-
енча, бу исем Коръђндђге хакый-
кать мђгънђсенећ бљеклеген, тљзек-
леген ассызыклыйлар.

Коръђн 114 сњрђдђн тора, алар-
ны шартлы рђвештђ Мђккђ џђм
Мђдинђ сњрђлђренђ бњлђлђр. Књп
кенђ галимнђр фикеренчђ, Џиќ-
рђткђ кадђр ићдерелгђн бар сњрђлђр
дђ - Мђккђ, ђ Џиќрђттђн соћ ићде-
релгђннђре - барысы да, гђрчђ ул
Мђккђнећ њзендђ ићдерелгђн бул-
са да, Мђдинђ сњрђлђренђ карый;
мђсђлђн, Мђккђгђ соћгы хушлашу
хаќы вакытында ићдерелгђннђре.
Мђдинђгђ књченгђн вакытта ићде-
релгђн аятьлђр Мђккђ аятьлђре бу-
лып исђплђнђлђр.

Коръђндђ сњрђлђрне урнашты-
ру тђртибен Пђйгамбђребез (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) њзе билгелђгђн. Ибне Габ-
бас сњзлђренђ нигезлђнеп, Пђй-
гамбђргђ (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булсын!) нинди дђ булса
сњрђ ићдерелгђн џђрбер вакытта, ул,
язу эшлђрен алып баручыларныћ
берсен чакырып алып: "Бу сњрђне
шул турыда сљйлђнгђн  урынга ур-
наштырыгыз", - дип ђйтђ торган
булуын сљйлилђр. Шулай ук Зђед
бине Сабитныћ: "Без Рђсњлуллаџ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) белђн янђшђ тордык
џђм књн кисђклђрендђ Коръђнне
тљзедек", - дип белдерњен дђ иреш-
терђлђр. "Тљзњ" дигђн  вакытта
сњрђлђрне Пђйгамбђр (аћа Алла-
џыныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) ђйтње буенча урнаштыру књз
алдында тотыла. Пђйгамбђребез
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) урнаштыру тђртибен

ќанлы Туфан аганыћ мђдђният
љлкђсендђ генђ тњгел, депутат була-
рак та халкыбызга бђялђп бетерге-
сез хезмђт кылуы турында ќиткер-
де. Мунчђлидђге мђџабђт мђктђп
бинасын салдыруда да аныћ љлеше
зур булган. Татарстанныћ атказан-

рыннан килњче укучылар да,
Коръђн сњзлђренђ тыйнаклык, игъ-
тибарлылык књрсђттелђр.

Ярышны Татарстанныћ
кљньяк-кљнбатыш тљбђге казые,
Чњпрђле районы имам-мљхтђсибе
Фђџим хђзрђт џђм Иске Чокалы
мђчете имамы Рамил хђзрђт алып
барды. Ќићњчелђргђ Сочи
шђџђрендђ яшђњче якташыбыз
Илдус Юнысов иганђчелек итте.
Ќыенны оештыручы Илмир Из-
майлов ђлеге кыйммђтле
бњлђклђрне џђм мљхтђсибђт тара-
фыннан бирелгђн Мактау грамота-
ларын тапшырды. Ярышта "Коръђн
уку остасы", "Ић оста Коръђн уку-
чы, "Гњзђл махраќ", "Нђфис та-
выш", "Яттан белњчелђр", "Инсаф-
лы", "Тђвђккђл" дигђн номинаци-
ялђрдђ кљч сынаштылар. Ић-
ићнђргђ урыннар да билгелђнде.
Малайлар арасында Радик Сафиул-
лин (Зур Чынлы) - беренче, Ильяс
Сафиянов (Шыгырдан) - икенче,
Дђњлђт Нигъманов (Шыгырдан)
љченче урынны яулады. Кызлар
арасында: Алсу Айзђтуллова (Шы-
гырдан) - беренче; Илњзђ Галлђ-
мова (Чишмђ авылы) - икенче;
Зљџрђ Гыйбатдинова (Комсомол
районы) љченче урын алды. Ярыш
соћында сђхнђгђ Дания Тулова
менде. Ул беренче урынны алган
Алсуга џђм ярышны оештыручы,
Чњпрђле мљслимђлђре берлеге рђи-

Тђгалђгђ хас сыйфатларныћ бљек-
леге, чиксезлеге бђян ителђ.

Коръђннећ беренче ќыентык-
ларында, бњгенге басмалардагы ке-
бек, аятьлђр бер-берсеннђн тамга
белђн аерылып куелган булмаган-
нар, шућа да, галимнђр арасында
Изге Китаптагы аятьлђрнећ саны
буенча кайбер фикер каршылыкла-
ры туган. Аларныћ барысы да Ки-
тапта 6200 дђн артык аять барлыгын
таный. Тљгђлрђк саннарны књрсђткђн
вакытта бу белгечлђр арасында бер
фикер юк, тик бу саннарныћ тљрле-
леге катгый ђџђмияткђ ия тњгел: алар
хакыйкый сњзлђрнећ эчтђлегенђ ка-
рамастан, аны бары тик аятьлђргђ
ничек итеп бњлњгђ генђ кайтып кала.

Ќђбраил фђрештђдђн (Аллаџ аны
ярдђменнђн ташламасын!) алган,
хђдислђрнећ берсендђ Ќђбраилнећ
(Аллаџ аны ярдђменнђн ташлама-
сын!): "Шул аятьне шул урынга ур-
наштырыгыз", - дип ђйткђн сњзлђре
язылган. Ќђбраил фђрештђ (Аллаџ
аны ярдђменнђн ташламасын!) Ал-
лаџы Тђгалђнећ боерыгын њтђвендђ
бер шик тђ юк.

Сњрђлђр Пђйгамбђргђ (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
ићдерелгђн тђртиптђ урнаштырыл-
ганнар. Коръђн Мђккђдђ ићдерелгђн
"Фатиха" сњрђсеннђн башлана. Бу
сњрђнећ ќиде аяте ислам тђгълима-
тыныћ нигез талђплђрен њз эченђ туп-
лаган, шућа да ул "Изге Язмаларныћ
анасы" исемен йљртђ. Алардан соћ
Мђдинђдђ ићдерелгђн, шђригать ка-
нуннарын аћлаткан озын сњрђлђр
килђ. Мђккђ џђм Мђдинђдђ ићде-
релгђн кыска сњрђлђр Коръђннећ со-
ћгы битлђрендђ урын алган. Бу
сњрђлђр кыска аятьлђрдђн гыйбарђт
џђм алар дини йолаларны башкарган
вакытта укыла.

Сњрђлђрнећ исемнђренђ
килгђндђ исђ - алар соћыннанрак
кертелгђннђр. Ђмма мљселман га-
лимнђре, Коръђннећ теге яки бу
урыны турында сљйлђгђн вакытта,
сњрђнећ исемен (тђртип санын
тњгел) кулланалар. Кайбер сњрђлђр
кабатланмас исемнђр йљртђ:
мђсђлђн, "Нђхел (Бал корты)" -
Коръђндђ бал кортлары турында
сњз барган бердђнбер урын 16 нчы
сњрђнећ 68-69 нчы аятендђ;
"Шљгарђ (Шагыйрьлђр)" - ша-
гыйрьлђрне бердђнбер искђ алу
урыны 26 нчы сњрђнећ 224-227 нче
аятьлђрендђ џ. б.

Гаптрђњф НУРИЕВ,
филология фђннђре докторы;

Нияз САБИРЌАНОВ

ган урманчысы, авылдашлары Ир-
фан Халитов та: "Бу мђктђп аћа њзе
бер џђйкђл", - диде. Туфан ага Мић-
нуллинга истђлекле мемориаль так-
та ачуга ярдђм иткђн район башлы-
гы Тимур Нагумановка, "Таттран-
сгаз"ныћ баш хисапчысы Венера

Ђхмђтовага олы рђхмђтлђрен бел-
дерде. Язучылар берлеге рђисе
урынбасары Вакыйф Нуриев:
"Кеше дљньядан киткђч аныћ уры-
ны буш кала. Бу бушлык Туфан
агадан соћ тагын да зуррак булды.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Гыйбадђт кылганда
игътибарым гел читкђ юнђлђ

Ислам  џђмИслам  џђмИслам  џђмИслам  џђмИслам  џђм
демократиядемократиядемократиядемократиядемократия

2012 елныћ  язында Аме-
риканыћ "Pew Research
Center" социологик хезм-
ђте тикшеренњлђр узды-
ра. Тикшеренњлђр Ту-
нис, Мисыр, Иордания,
Тљркия, Пакьстан, Ливан
џ. б. мљселман иллђ-
рендђ њтђ. Бу иллђрдђ
"гарђп язы" агымында
булып њткђн иќтимагый-
сђяси њзгђрешлђр соци-
ологларны бик тђ кызык-
сындыра.

Мђсђлђн, Тунис џђм Мисырда
беренче ирекле сайлаулар нђтиќђ-
сендђ исламчылар ничек ќићеп
чыга алганнар? Бу њзгђрешлђр
шушы иллђрдђ яшђњче кешелђр-
нећ демократиягђ карашларын ни
дђрђќђдђ њзгђрткђн? Сораулар књп.
Тикшеренњлђр тњбђндђге нђтиќђгђ
китергђннђр.

"Демократия" термины Кљнба-
тышта барлыкка килњенђ дђ кара-
мастан, кире кагылмый. Югарыда
санап њтелгђн мљселман иллђрендђ
њткђрелгђн сорашулар буенча, ил
белђн идарђ итњдђ демократияне
якынрак књрњчелђрнећ саны Туни-
ста - 63 %, Мисырда - 67 %, Иор-
даниядђ - 61 %, Тљркиядђ - 71 %
тђшкил итђ. Демократияне ић якын
књрњчелђр Ливанда яши - 84 %.
Пакьстанда исђ демократияне 42 %
кеше генђ хуплый.

Социологик тикшеренњлђр ни-
гезендђ демократия шђригатькђ
каршы куелган булу сђбђпле, де-
мократияне хуплап яки кире кагып,
кешелђр ил белђн идарђ итњдђ џђм
законнар чыгаруда дљньяви формага
њзлђренећ мљнђсђбђтлђрен бел-
дергђннђр.

Бу тикшеренњ нигезендђ
тњбђндђге нђтиќђлђр чыгарылган:
Пакьстанда юридик законнарныћ
шђригать кануннарына туры килњ-
ен хуплаучылырныћ саны - 82 %.
Иордания џђм Мисырда да шђри-
гатьне яклаучылар бар - 72 % џђм
60 %. Лђкин бу ике илнећ њзенчђ-
леге булып, анда яшђњче халыкныћ
шђригать кануннарын кертњне хуп-
лау белђн беррђттђн, ил белђн
идарђ итњдђ демократик форманы
якын књрњлђре тора. Шђригать ка-
нуннарын кертњне яклаучылар саны
аз булган иллђр - Тунис (23 %),
Тљркия (17 %) џђм Ливан (17 %).
Ливанда яшђњчелђрнећ 40 процен-
ты христиан диненнђн булуларын да
онытмаска кирђк. Шућа да бу илдђ
ир-ат џђм хатын-кыз хокуклары
бертигез булырга тиеш дип ис-
ђплђњчелђр саны 93 % тђшкил итње
гаќђп тњгел. Шул ук вакытта Ми-
сырда алар саны 58 % кына.

Тикшеренњдђ шулай ук "Ђл
Каидђ"гђ мљнђсђбђтлђрне белњ дђ
максат итеп куелган. Бу террорчы
оешманы яклаучылыр саны Ми-
сырда - 18 %, Туниста - 16 %, Пакь-
станда - 13 %.

Айдар ХЂЙРЕТДИНОВ,
фђлсђфђ фђннђре кандидаты

"Туфанга
сљйлђрмен
дигђн уй
туды…"

Аныћ исемен мђћгелђштерњне сез бе-
ренче башлап ќибђрдегез, кулыгыз
ќићел булсын", - диде. Туфан ага-
ныћ ќђмђгате Нђќибђ Ихсанова:
"Аныћ белђн Мђскђњдђ 5 ел бергђ
укыдык. Ул безгђ иќади ризык
ђзерлђгђн бђрђкђтле бђндђ булды.
Ул кызыбызныћ ђтисе генђ тњгел,
иќатымныћ чишмђ башы да. Татар
халкы иќади халык, беркайчан да
югалып калмый. Ђле генђ, кайткач
Туфанга сљйлђрмен дигђн уй
туды", - диде ул. Якташыбыз Ри-
нат Таќетдинов та: "Ђгђр ул яхшы
ђсђрлђр иќат итмђгђн булса, без
зур исемнђргђ лаек булмас идек", -
дип њз фикерен ќиткерде.

Истђлек тактасын Шђњкђт
Алиуллов џђм Туфан аганыћ
ќђмђгате Нђќибђ апа ачты. "Мун-
чђли мђктђбен тљзњгђ, авылныћ
тарихи-мђдђни мирасын саклап
калуда зур љлеш керткђн бљек та-
тар драматургы, ТР Дђњлђт Сове-
ты депутаты Туфан Абдулла улы
Мићнуллин истђлегенђ" дигђн
сњзлђр язылган ул тактага.

Ќыенда район музыка
мђктђбенећ "Умырзая" халык уен
кораллары ансамбле чыгыш ясады.
Авылныћ ић оста пешекчелђре ку-
накларны коймак, чђй белђн сыйла-
ды. Авылныћ тарихын бай чагыл-
дырган књргђзмђ дђ њз йљзен ачты.

Љйлђ намазыннан соћ зират
чистартып кайткан авыл халкын,
кунакларны рђт-рђт булып те-
зелгђн љстђллђр сый-хљрмђт белђн
каршы алды. Халык сыйланган
арада мђртђбђле кунаклар беренче
мђртђбђ Мунчђли укулары оеш-
тырып, тарихи мирасны барлады-
лар. Анда галимнђрдђн Нурмљ-
хђммђт Хисамов, Марсель Ђх-
мђтќанов, Наил Таиров, Рафикъ
Насыйров, Рђшид Маликов чыгыш
ясады. Татарстанныћ халык арти-
сты Мићгол Галиев џђм Чњпрђле
районы њзешчђннђре Фђсђхђт
Хљсђенова, Надирђ Шђрђфетдино-
валар мљнђќђт ђйтте.

Њткђннђрен барлаган халык-
ныћ килђчђге була. Мондый уй-
хыяллар мђдђният йортында баш-
ланып киткђн "Шђќђрђ" дигђн оч-
рашуда да дђвам итте. Алар ара-
сында Самара џђм Тњбђн Новго-
род якларыннан Мунчђли авылы-
на књчеп килњчелђр дђ бар иде.
Авылныћ тљп мђйданын сђњдђ
нокталары ђйлђндереп алды. Авы-
лыбыздан чыккан ќырчылар ха-
лыкны ќыр-моћга тљрде. Авыл
бђйрђмендђ Татарстанныћ халык
артисты Габделфђт Сафин, књре-
некле сђнгать осталары Ђлфия Ра-
мазанова, Айрат Ќамалетдинов џ.
б. катнашында зур бђйрђм концер-
ты, милли кљрђш, ат чабышы тљн
уртасына кадђр дђвам итте џђм
аллы-гљлле салют балкышлары
белђн тђмамланды. Тарихи-
мђдђни мирасны барлау елы була-
рак, ђлеге бђйрђм зур тарихи
ђџђмияткђ ия

Сания ШЂРАПОВА,
Чњпрђле районы

Мића билгеле бер очракларда
Аллаџка инануымны саклап калу
њтђ авыр: мђсђлђн, мин тђџарђт
алырга ниятлђгђндђ яки тђџарђт
алганда минем књћелемђ бик зур
кљч тђэсирендђ чит-ят уйлар
керђ. Мин моныћ белђн њземчђ
кљрђшергђ тырышып карыйм,
лђкин миндђ мондый халђт шак-
тый дђвамлы була. Мића бу хђлдђн
ничек котылырга? Ярдђм итегез-
че!..

Исемемне
џђм адресымны язмыйм

Сезнећ соравыгызга Татар-
станныћ кљньяк-кљнбатыш
тљбђге казые, Чњпрђле районы
имам-мљхтђсибе Фђџим хђзрђт
ЂХМЂТЌАНОВ ќавап бирђ:

- Њзеннђн-њзе туа торган чит-
ят уйлар гљнаџ тњгел, ђмма аларны
уйга чумып џђрьяклап "тикшерњ"
гљнаџ џђм бу бик еш кабатлану
сђбђпле, мљселман кешесе кяфер-
леккђ кадђр "барып ќитђргђ"

СОРАУ-ЌАВАП
мљмкин. Башыгызга бђйлђнчек
(вђсвђсђ) уйлар "кереп оялаган"
чакта сезгђ нинди дђ булса башка
берђр мђсьђлђгђ књчђргђ, хђтере-
гездђ яхшы сакланып калган вакый-
галарны яћартырга, џичьюгы,
дљньяда безнећ кљннђрдђ бара тор-
ган яћалыкларны књз алдыннан
њткђрергђ кирђк.

Ђгђр дђ сезнећ књћелегезгђ
тынгылык бирми торган конкрет
сорауларыгыз бар икђн, аларга
мљстђкыйль  рђвештђ  ќавап
эзлђргђ тырышмагыз: ић яхшысы
- мђхђллђгездђге  абруйлы ,
тђќрибђле  дин ђџеленђ
мљрђќђгать итњ. Ул имамнан ка-
нђгатьлђнерлек ќавап ала алма-
сагыз, тљбђк казыена барыгыз. Та-
тарстан мљселманнары  Диния
нђзарђтенђ караган мђхђллђлђр,
географик картада урнашуларына
карап, 9 тљбђккђ бњленеп эшли.
Сезнећ район кайсы казыяткђ ка-
рый икђнен мљфтиятнећ рђсми
сайтына  кереп  белђ  аласыз:

www.dumrt.ru/kaziyat.
Биш вакыт намазларыгызны

џђм ќомганы њтђгђннђн соћ: "Я
Раббым! Мића вђсвђсђ уйлардан
џђм шик-шљбџђлђрдђн арынырга
Њзећнећ ярдђмећне бирсђћ иде", -
дип дога кылыгыз.

Коръђндђге "Бђкара (Сыер)"
сњрђсенећ 255 нче аятен - "Аятел
Кљрси"не, "Ихлас", "Фђлак (Таћ
ату)", "Нђс (Кешелђр)" сњрђлђрен
ешрак укыгыз. Бу сњрђлђрне шу-
лай ук суга укырга џђм аннан соћ
ул суны эчђргђ кирђк; ђлбђттђ, ул
Зђм-зђм суы булса яхшырак. Ник
дигђндђ, аныћ шифасы књбрђк бу-
лыр, чљнки Пђйгамбђребезнећ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) хђдисендђ ђйтелгђнчђ, ул
бар нђрсђдђн дђ сихђт бирњче дару
булып тора џђм аны шуныћ љчен
эчђлђр дђ.

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)
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