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"Сабыйга"
акциясе башлана!

Бђхђсле фильм коткысына бирешмик!

Коръђндђге
риторик
дђлиллђр

Камаллылар
 Туфан Мићнуллинныћ
"мулла"сын  кљрђшче

итеп књрђ

(Ахыры 3 нче биттђ.)

АПАНАЙ МЂДРЂСЂСЕ
СЊТЕЛМЂЯЧЂК

Татарстан буенча дђњлђт
милке белђн идарђ итњче Феде-
раль агентлыкныћ ќирле хаки-
мияте Апанай мђчетенећ "Ка-
сыймия" мђдрђсђсе бинасын
ќимерњ турындагы мђгълњмат-
ны кире какты. Бу хакта "Ислам.-
ру" мђгълњмати каналы хђбђр итђ.
Исегезгђ тљшерђбез: мђдрђсђ ќитђ-
кчелеге, бина янында бульдозерлар
књргђч, куркуга калган иде. Моны
мђдрђсђ янында ачылырга тиешле,
књптђн тњгел генђ тљзеклђндерелгђн
Дђњлђт милке идарђсен ачу љчен
барган ђзерлек эшлђре белђн бђйлђп
аћлатканнар.

Татарстан буенча дђњлђт мил-
ке белђн идарђ итњче Федераль аген-
тлыкныћ ќирле хакимияте хђбђр
иткђнчђ, мђдрђсђ янындагы мђйдан-
да тирђ-якны тљзеклђндерњ эшлђре
башкарылды. Бу эшлђр барышында
1970 елларда рљхсђтсез тљзелгђн
ярымќимерек биналарны сњткђн-
нђр. Бинаны ќимерњ вакытында
мђдрђсђ бинасына зыян килмђгђн.
Хђзер чистартылган урынны яшел-
лђндерђлђр.

МИНИСТРЛЫК
ТЂКЪДИМ БЕЛЂН ЧЫКТЫ
Тђмђкене ваклап сату закон-

сыз, чљнки сатып алучы њз их-
тыяры белђн тњгел, ђ бђлки, ни-
котинга бђйлелек белђн эш итђ.
Бу турыда РФ Сђламђтлек саклау
џђм социаль њсеш министрлыгы
"Халыкны тђмђке тљтене зарарын-
нан саклау џђм тђмђке тартуныћ
нђтиќђсе" дип аталган закон проек-
тына биргђн аћлатмасында ђйтелгђн.
Бу хакта "Lenta.ru" хђбђр итђ.

Килешњгђ њз ихтыярыћ белђн
килмђгђн очракта Россия Федера-
циясенећ Гражданнар кодексы ни-
гезлђмђсе бозыла. Моннан тыш,
тђмђке сату сатып алучыныћ "Са-
тып алучылар хокукын саклау" за-
конында књрсђтелгђн сђламђтлеккђ
џђм кеше тормышына зыян китерм-
ђњче продукция сатып алу хокукы
бозыла.

"Халыкны тђмђке тљтене зара-
рыннан саклау џђм тђмђке тартуныћ
нђтиќђсе" закон проекты 2012 ел
башында эшлђнелгђн. Бу документ
ябык бњлмђлђрдђ, поездда, эш урын-
нарында, вокзалларда тђмђке тарту-
ны тулысынча тыя.

Сђламђтлек саклау џђм социаль
њсеш министрлыгы тђмђке реклама-
сын тыярга, шулай ук тђмђке ќитеш-
терњче компаниялђргђ иганђче бу-
лырга, тђмђкене бушлай таратырга
яки ташламалар белђн сатарга
рљхсђт итмђскђ тђкъдим итђ.

АЧЫК ДЂРЕС УЗДЫ
Казанныћ Ислам динен ка-

бул итњгђ 1000 ел исемендђге
мђдрђсђдђ "Экстремизмга юл
юк!" темасына багышланган
ачык дђрес узды.

Ачык дђресне мђдрђсђ укыту-
чысы Рамил хђзрђт Бикбаев њткђрде.
Ул шђкертлђргђ экстремизм турын-
да, аћа ни рђвешле каршы тору кир-
ђклеге хакында сљйлђде.

Уку йортында белдерњлђренчђ,
мђдрђсђдђ мондый ачык дђреслђр
беренче генђ ел њткђрелми. Анда
экстремизмга каршы кљрђш
мђсьђлђлђренђ зур игътибар бирелђ:
тљрле чаралар уздырыла, брошюра-
лар басыла.

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА ОНЫТМЫЙК!

1 сентябрьдђн 2013 елныћ
I яртыеллыгы љчен "Дин вђ
мђгыйшђт" (язылу индексы -
16046) џђм "Умма" (83072) га-
зеталарына язылу башланды.
6 айга язылу бђясе - 118,38 сум.

ФЕТНЂ
Пђйгамбђребез Мљхђм-
мђд саллђ-ллаџу гал-
ђйџи њђ сђлђм (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) љч тап-
кыр:

"Валлаџи, фетнђлђрдђн ерак
торганнар бђхетледер", - дигђн.
(Ђбу Давыд)

"Фетнђ" сњзе гарђпчђдђн "гау-
га", "фикерлђр каршылыгы", "тар-
калу" дип тђрќемђ ителђ. Шундый
юньсез књренешнећ мљэминнђр ара-
сында да булып торуын књрњ -
гадђттђн тыш аяныч. Гђрчђ безнећ
фетнђдђн котыла алмавыбыз турын-
да Ислам барлыкка килњ вакытын-
да ук ђйтелгђн булса да, барыбер,
мљэмин-мљселман апа-сећеллђрнећ,
башка туганнарныћ, њзара аћлашу-
ларын югалтып, конфликтларга
(џђм еш кына хђрби конфликларга

да) кереп батуларын књрњ - тњзеп
торгысыз авыр. Ислам - тынычлык,
якыныћны ярату дине бит. Безнећ
арада булып торган мондый хђллђр
- џич тђ Аллаџы Тђгалђбезнећ дине
андый булу аркасында тњгел, ђ без-
нећ ќаџил, зђгыйфь, Аллаџтан кур-
ку тойгысын югалткан коллары бу-
луыбыздан. Ђгђр дђ без њзебез  баш-
качарак булсак, без Пђйгамбђребез-
нећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!): "Бер-берегез белђн
араларны љзмђгез, бер-берегезне
кире какмагыз, бер-берегез белђн
ызгышмагыз, бер-берегезгђ хљсет-
лек џђм кљнчелек кылмагыз, Ал-
лаџныћ коллары - туганнар булы-
гыз! Бер мљэмингђ икенче бер мљэ-
мин белђн љч кљннђн артык
сљйлђшмичђ, њпкђлђп тору килеш-
ми" (Бохари, Мљслим), - дигђн
сњзлђрен искђ тљшергђн булыр
идек. Џђм дђ без, фетнђ алдында без-
нећ сакланусыз калуыбыз турында

сљйлђп, фетнђ - имансызларга гына
тњгел, ђ ... бњтђннђргђ дђ яный дип
ђйткђн Раббыбызны ачуландырудан
куркыр идек... Мљселманнар ара-
сындагы беренче сугыш Пђйгамбђ-
ребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) сђхабђлђре яшђгђн
вакытта ук булган џђм бик авыр эз
калдырган.

Хљзђйфђ болай дип сљйлђгђн:
"Инсаннар гадђттђ Аллаџныћ
Рђсњленнђн (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булсын!) яхшылык ту-
рында сорадылар, ђ мин, мића оч-
рар дип шиклђнеп, яманлык турын-
да сорадым. Мин: "Аллаџныћ Ил-
чесе, без чынлап та ќаџиллектђ џђм
яманлыкта булганбыз, ђ  аннан соћ
Аллаџы Тђгалђ безгђ яхшылык
бњлђк иткђн, лђкин моннан соћ да
яманлык килђчђкме?" - дидем. Ул:
"Ђйе", - диде. Шунда мин: "Ђ бу
яманлыктан соћ яхшылык килерме
соћ?" - дип сорадым. Ул: "Ђйе, лђкин

бу яхшылыкка яманлык катнашкан
булыр", - диде". (Бохари, Мљслим)

Бары тик Кыямђт кљнендђ генђ
мљэминнђр арасындагы таркалыш-
ка  кемнећ гаепле икђне ачыкланыр;
читтђн карап кына, кешелђрнећ
књћеленђ  њтеп керми торып, хљкем
йљртње кыен; лђкин, кем мљэмин-
мљселман туганына кылыч књтђргђн,
барысына да ќавап бирергђ туры
килђчђк, чљнки, џђрвакытта да, тук-
талырга мљмкинлек бар.

Ђ ќаваплылык дђрђќђсе бик
зур (мђгънђсе): "Кем дђ кем мђкер
белђн мљселманны њтерсђ, эчлђрендђ
дљрлђп ут янган ќђџђннђм аныћ
ќђзасыдыр. Ул анда дђвамлы кала-
чак. Аллаџ аћа газап бирер, лђгънђт
орыр вђ аныћ љчен авыр ќђза
ђзерлђр" ("Ђн-ниса (Хатыннар)"
сњрђсенећ 93 нче аяте).

Ђгђр ике мљэмин очрашып,

Икенче мисал - хатынын зина
кылуда гаеплђгђндђ дђ њзен бик ты-
ныч тота. Хђтта ызгыш китереп
чыгарган, Мђккђдђ монафикъ бу-
ларак танылган Габдулла ибн Уба-
яга бернинди ќђза да бирми.

Бњген исђ без, мљселманнар,
кызу канлыга ђйлђндек, телђсђ
кайсы очракны сђбђп итеп кызып
китђргђ ђзербез. Нђтиќђдђ, безнећ
кызулыкны безгђ каршы куллана-
лар да. Америкада Мљхђммђд
пђйгамбђргђ (сгв) кагылышлы
бђхђсле фильмныћ чыгуы - фи-
нанс-сђяси даирђдђге билгеле бе-
рђњлђрнећ њз мђнфђгатьлђренђ
ирешер љчен алдан уйланылган
коткысы, мљгаен. Бђлки Прези-
дент Обаманы башкага алыштыру
вакыты ќиткђндер, ђ бђлки бњтђн
сђбђплђр шундый фильм ђзер-
лђњгђ этђргђндер?! Ђйтик, ни љчен

бу фильм ике ай дђвамында (ин-
тернетта кић таралган "Ютуб"
чыганагында) беркемнећ дђ игъти-
барын ќђлеп итмђгђн соћ? Ни
сђбђпле анда тавыш љстенђ тавыш
яздырылган?

Фильм тљшерњчелђрнећ тљп
максаты мљселманнар хђтерен кал-
дыру булса да, нигђ алар белђн за-
манча, судка биреп эш итмђскђ,
гафу њтенњлђрен сорап, рухи зыян
љчен компенсация сорамаска? Ђгђр
дђ алар бер тапкыр булса да њз га-
мђллђре љчен акча тњлђсђлђр, баш-
ка вакытта бњтђннђр љчен бу са-
бак булыр иде.

Габдулла хђзрђт ЂДЏЂМОВ,
Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисенећ беренче
урынбасары

Џичшиксез, Рђсњлебез Мљхђммђд (сгв) шђхесе џђр
мљселман љчен дђ беренче урында тора. Џђм беребез
дђ аћа карата ђйтелгђн начар фикерлђрне тыныч кабул
итђ алмый. Лђкин, Пђйгамбђребез (сгв) мљселманнарда
мондый ярсуны хуплар иде микђн?! Ул њзе бик тыйнак
кеше булган, аныћ яџњд књршесенђ карата мљнђсђбђтен
искђ тљшерњ дђ ќитђ.

20 сентябрь кљнне ТР мљселманнары Диния нђзарђ-
тендђ Аксубай џђм Баулы районнары дин ђџеллђренђ
имам-хатыйблык вазифасын раслаучы шђџадђт-
намђлђр бирелде. Шђџадђтнамђлђрне мљфти вазифа-
ларын башкаручы Габдулла хђзрђт Ђдџђмов тапшыр-
ды. Шђџадђтнамђлђр тапшыру тантанасында ђлеге
районнарныћ мљхтђсиблђре џђм авыллардан килгђн
утыздан артык имам катнашты.

Аксубай џђм Баулы имамнарына шђџадђтнамђлђр тапшырылды

Габдулла хђзрђт имам-хатыйб-
лык вазифасын аћлатып болай
диде: "Ќђмгыятебезне тљрле
чирлђрдђн кем дђвалый ала?
Фђкать динебез генђ. Матди
чирлђр урынына дин рухи азык

тђкъдим итђ. Ђгђр дђ кеше књће-
лендђ Аллаџы Тђгалђгђ карата ха-
кыйкый дљрес мђхђббђт булса, ул
пычрак гамђллђрдђн тыела. Ђ рухи
азыкны халык каян ала соћ? Имам-
нардан. Безнећ дђрђќђбез югары

џђм шул ук вакытта бик ќаваплы,
авыр. Хђдистђ хђерле бђндђ дип,
Коръђнне љйрђнеп, башкаларга
љйрђтњче  атала . Динебезне
љйрђнеп, башкаларга љйрђтњ - без-
нећ турыдан-туры вазифабыз.
Пђйгамбђребез (сгв) бер кићђш
бирђ: "Аллаџы Тђгалђнећ юлына
хикмђт џђм матур вђгазь белђн
књндер". Џђркайсыбыз, авыллар-
да Диния нђзарђтенећ бер вђкиле.
Њзара бердђм булып, динебез
кыйммђтлђрен халыкка ќиткереп
эшлик".

Белгђнебезчђ, Коръђн басылу-

га 225 ел тулу ућаеннан, агымда-
гы ел ТР мљселманнары Диния
нђзарђте тарафыннан Коръђн елы
дип игълан ителде. Нђзарђт кљче
белђн Изге Китапныћ Казан басма-
сы 10 мећ тираж белђн нђшер ител-
де. Ул халкыбызныћ могтђбђр
шђхеслђренђ бњлђк ителде, шулай
ук аны республикабызныћ џђр
имамына ќиткерњ бурычы куелды.
Шул ниятне тормышка ашыру мак-
сатыннан шђџадђтнамђлђр тапшы-
ру тантанасында Казан басмасы
Аксубай џђм Баулы районы мулла-
ларына да бњлђк итеп бирелде.
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Мљхђммђдсадыйк хђзрђт аныћ
яшь хатыныннан туган, књрђсећ -
малае туганда аћа 67 яшь була. Улы-
на сигез яшь тулганда, ягъни 1878
елда мулла дљнья куя. Вафатын-
нан соћ, ђќђт-бурычларын тњлђњ
љчен, ќыйган акчалары гына
ќитми, гаилђ ђгъзалары мулланыћ
бљртеклђп ќыелган љй ќиџазла-
рын, хђтта китапханђсен дђ сатарга
мђќбњр булалар. Атасыз џђм ми-
лексез калган малай матди яктан

МУЛЛА  ШАГЫЙРЬМУЛЛА  ШАГЫЙРЬМУЛЛА  ШАГЫЙРЬМУЛЛА  ШАГЫЙРЬМУЛЛА  ШАГЫЙРЬ

авыр тормышта њскђн булырга
тиеш. Шућа књрђ, бар ышаныч -
уку, белем алуда. Ул њсмер чагын-
да ук башка сыймаслык
мљстђкыйль карарга килђ - кесђ-
сендђ бер тиен булмаган хђлендђ
Бохарага белем эстђргђ юл тота.
"Њз ђхвалем" дигђн шигырендђ
язуына караганда, бу вакытта аћа
14 яшь тула. (Лђкин хакыйкать
љчен искђртик, бу хђл џиќри белђн
1303 елда, 1886 елныћ ќђендђ,

Мљхђммђдсадыйкка 16 яшь тулган
кљннђрдђ була.)

Казаннан кузгалып, ул ике
кљндђ пароход белђн Самарага, ан-
нан поезд белђн Ырынбурга килеп
ќитђ. Анда ике атналап мђдрђсђдђ
яшђп, байлар иганђсе ярдђмендђ
дљя кђрванында Казалы шђџђренђ
юнђлђлђр. Утыз љч кљн дигђндђ
анда да барып ќитђлђр, тагын егер-
ме ике кљннђн Бохарага да барып
ирешђлђр. Шулай итеп, мђдрђсђгђ
урнашып, гаять авыр шартларда
укый башлый.

Шул шартларда ул Бохарада
сигез ел белем ала. 1894 елда Боха-
радан хђзерге Красноводский
шђџђренђ поездда килеп, аннары
Каспий џђм Идел буйлап пароход-
та Казанга кайтып тљшђ џђм Яћа би-
стђнећ алтынчы мђчетенђ, Зариф
Ђмирхан белђн берлектђ, шђрик

КОРЪЂН текстында риторик
дђлиллђрнећ электђн њк
билгеле булган тљрлђре (ар-

хетиплары) очрый дигђн мђгълњмат
бар. Ђлеге карашны куђтлђп, галим
ђз-Зђркани Коръђндђге дђлиллђрнећ
катлаулы фђлсђфи раслауларга, ка-
лыплашкан џђм мантыйк кагыйдђл-
ђренђ генђ нигезлђнмђвен дђ искђртђ.
Галим бу фикерен ике сђбђп белђн
аћлата. Беренчедђн, Коръђн ићде-
релгђн заманда гарђплђр њзара ара-
лашуда бу тљр дђлиллђрне куллан-
маганнар, чынлыкта, Коръђн алар-
ныћ сљйлђм њзенчђлеклђренђ ни-
гезлђнђ: "(Аллаџныћ ђмерлђрен) Ана
телендђ яхшылап аћлатсыннар дип,
(њз араларыннан) пђйгамбђрлђр
књндердек. Аллаџ (мљселман булыр-
га) телђмђгђнне адаштырыр, телђг-
ђнен тугры юлга чыгарыр. Аллаџ
кљч џђм хикмђт иясе" ("Ибраџим"
сњрђсенећ 4 нче аяте). Икенчедђн,
катлаулы фђлсђфи раслаулар књп
кешегђ тиз генђ аћлашылмый, алар-
га нигезлђнњ њзећнећ хаклыгыћны
башкача аћлата алмаганда гына мак-
сатчан була.

Коръђн текстын љйрђнњ бары-
шында књпчелек дђлиллђрнећ мак-
сатлы, тљпле раслауларга нигезлђ-
нгђнлеге књренђ, без дђ аларны
мантыйкка ярашлы (логик) яки
мђгънђви дђлиллђр дип атарбыз.
Алар, беренче чиратта, акыл
кљченђ инанган фикерлђрнећ
мђгънђсен ачык сиземли торган,
аларныћ хаклыгы ышанырлык
дђлил булуына тљшенђ алган ауди-
ториягђ юнђлтелђлђр. Мђгънђви
дђлил буларак, Аллаџныћ ќиџан-
ны яралтучы булуын раслаган ми-
салны књзђтеп њтик. "Ђллђ алар
њзлђреннђн-њзлђре барлыкка кил-
деме? Ђллђ алар њзлђре юктан бар
итђ аламы? Ђллђ соћ књклђр белђн
Ќирне алар юктан бар иттеме?
Хђер, алар (Аллаџныћ кодрђтенђ)
ышанмый" ("Тур (Тау)" сњрђсенећ
35-36 нчы аятьлђре). Мђџабђт са-

рай, тирђ-янындагы гњзђл бакча
яныннан њткђндђ, акылында булган
кеше аларны њзлђре барлыкка
килгђн дип ђйтми. Сарай њзен-њзе
тљзегђн, агачлар њзлђрен-њзлђре
њстергђн дип ђйтњ бигрђк тђ ахмак
фараз. Бу очракта, оста нђкышчы-
лар, тљзњчелђр, бакчачылар хезмђт
куйганлыгы хакында џичнинди
шик-шљбџђ булуы мљмкин тњгел.
Ђлеге мантыйкка ярашып, Коръђн
кешелђрне Аллаџныћ књк џђм
ќирне булдыручы икђнлегенђ
инандыра.

Аятьлђрдђ Аллаџныћ бердђн-
берлеген башка тљр мђгънђви
дђлиллђр белђн аћлатылуын да оч-
ратабыз: "Аллаџ бернинди дђ ба-
ланыћ атасы булмады. Аћа тић баш-
ка бер илаџ та юк. Ђгђр булса, џђр
илаџ њзе яралткан малны џђм ида-
рђне њз кулына алырга тырышыр
иде џђм, мотлак, алар бер-берсен
ќићђргђ тырышып, сугышырлар
иде. Субханаллаџ! Аллаџ алар
(мљшриклђр) табынганнардан
љстен" ("Мљэминун (Мљэминнђр)"
сњрђсенећ 91 нче аяте). Бу аятьтђ
китерелгђн тезис киресен ђйтњ алы-
мы белђн раслана. Ђйтик, Ќиџан
берничђ тићдђшсез Аллаџ кодрђте
белђн оешкан џђм алар њзлђренђ
генђ буйсынуны талђп итђлђр, ди.
Бу очракта алар арасында кискен
каршылык башланып, њзара кљрђш
яки берсенећ генђ тулаем ќићње яки
Ќиџанныћ ќимерелње белђн тђмам-
ланыр иде. Башка сњзлђр белђн
ђйткђндђ, Коръђндђ язылганча,
Ќирдђ џђм галђмдђ искиткеч
тђртип, ритм саклануы, Аллаџныћ
бердђнберлегенђ инандыра торган
дђлил. Кабул ителгђн карарлар-
ныћ, хђл ителгђн мђсьђлђлђрнећ ку-
лайлыгына, файдасына кагылыш-
лы логик дђлиллђр дђ бик кызык-
лы. Мђсђлђн: "Аллаџка вђ Ахирђт
кљненђ иман китереп, њзлђренђ
Аллаџ тарафыннан бирелгђнне
(дин юлында) сарыф итсђлђр, ни

була иде инде? Аллаџ аларныћ
хђлен бик яхшы белеп тора" ("ђн-
Ниса (Хатыннар)" сњрђсенећ 39
нчы аяте).

Џђркем ниндидер карарга
њзбелдегенчђ килђ, ниндидер
мђсьђлђне њзенчђ хђл итђргђ хокук-
лы. Кешелђр инанып, Аллаџныћ их-
тыярына буйсына яки имансызлык
чоћгылына тђгђри ала. Бары тик
њзлђренећ язмышыннан ваз кичђ
яки ниндидер тарафны сайламый
кала алмыйлар. Ќирдђ, иман ките-
реп, лаеклы яшђгђн кешелђр, ахир-
ђттђге тормышныћ юклыгын фараз-
лаганда, нђрсђ югалталар соћ? На-
муссызлык юлында, гљнаџ кылып,
ђшђкелек таратып яшђњчелђр, Ал-
лаџныћ вђгъдђсе дљрес булган оч-
ракта, нђрсђгђ ирешђлђр? Берђњлђр
џичнинди югалтуларга дучар ител-
милђр, икенчелђре џђрнђрсђдђн
мђхрњм булачаклар. Аллаџка буй-
сынуныћ љстенлеген, Коръђн, кире-
сенђ каткан имансызларга, шул
рђвешчђ аћлата.

Кешенећ танып-белњен камил-
лђштерњгђ, аятьлђрнећ ђџђмиятен
аћлатуга юнђлдерелгђн логик
дђлиллђр белђн беррђттђн,
Коръђндђ тыћлаучыларныћ рухи
халђтенђ, кичерешлђренђ йогынты
ясарлык хисси дђлиллђр дђ очрый.
Теге яки бу ышануларга џђм
гамђллђргђ хисси мљнђсђбђт оешты-
рып, алар аудиториянећ аћына сећ-

дерелергђ тиешле фикергђ ќирлек
ђзерлилђр. Мђсђлђн, Кыямђт
кљнендђ имансызларныћ нинди оч-
ракта котылу мљмкинлеклђрен
аћлатканда: "Аятьлђребезне ялган-
га чыгарып, њзлђрен бљек
књрсђтергђ телђгђннђр бар, менђ
шуларга инде Књк капусы ачылма-
ячак џђм алар, дљя энђ књзе аша уз-
ганга чаклы, ќђннђткђ кермђячђк.
Гљнаџлыларны менђ шулай ќђзала-
ячакбыз", - диелђ "Ђгъраф (Пђрдђ,
калкулык)" сњрђсенећ 40 нчы
аятендђ. "Кяферлђрнећ кулында
Ќир йљзендђге байлыкларныћ бљте-
несе булса, хђтта икелђтђ артык булса
да, Кыямђт кљнендђ ќђзадан коты-
лу љчен шул байлыкны бирсђлђр дђ,
кабул ителмђс. Алар љчен ђче газап
бар" ("Маидђ (Табын)" сњрђсенећ
36 нчы аяте).

Нигездђ, хисси дђлиллђр чит
абруйга яки књпчелек фикеренђ та-
янудан оеша. Мђккђ мђќњсилђре
љчен язу таныган кешелђрнећ -
яџњдлђр џђм христианнарныћ сњзе
абруйлы саналган. Алдан књрњ-
чђнлек турындагы кайбер фикерл-
ђрнећ дљреслеген раслау максатын-
нан Коръђндђ дђ аларга сылтама
китерелгђн: "(Ий, Мљхђммђд) сића
чаклы да Без вђхий тапшырылган
кешелђрне генђ пђйгамбђр итеп
ќибђрдек. Ђгђр (бу турыда) бел-
мисез икђн, белгђннђрдђн (китаплы
халыктан) сорагыз ("Аятьтђге

"ђџлњз-зикр", ягъни "белгђннђр"
сњзен, Тђњрат белђн Инќилне яхшы
белгђн кешелђр, китаплы халык, дип
аћларга кирђк. Мостафа Чагрыќы
тђфсиреннђн") ("Ђнбия (Пђйгам-
бђрлђр)" сњрђсенећ 7 нче аяте). Чит
абруйларга мљрђќђгать итњ очрак-
лары аз, чљнки бу дђрђќђдђ хђл ителђ
торган сораулар да бик чикле. Алай
гына да тњгел, кайбер очракларда,
ялган шаџитлек мљмкинчелеген
књзаллап, Коръђн читтђн булган
дђлиллђрне гаеплђп чыга: "Њзлђренђ
Китап ићдерелгђннђрне књрдећме?
Потларга (таш сыннарга, агач сын-
нарга), шайтанга ышаналар, соћын-
нан кяферлђр љчен:

- Болар Аллаџка иман китерњгђ
караганда турырак юл, - дип
сљйлилђр". ("ђн-Ниса (Хатыннар)"
сњрђсенећ 51 нче аяте).

Аудиториягђ дђлиллђр, књпче-
лек фикеренђ сылтама ясау
Коръђндђ, еш кына, пђйгамбђребез
Мљхђммђднећ (сгв) замандашлары
књзаллауларына џђм ышануларына
юнђлдерелгђн. Мђќњсилђр, Ќиџан-
ны бар иткђн Аллаџныћ бердђнбер-
легенђ ышанган хђлдђ дђ, гозерлђ-
рен уйлап чыгарылган аллаларга
юнђлткђннђр. Коръђндђ Аллаџныћ
бердђнберлеген дђлиллђњдђ
мђќњсилектђге ђлеге каршылыклар-
га мљрђќђгать ителђ: "Хактыр ки,
алардан:

- Књклђрне вђ Ќирне кем юк-
тан бар итте? - дип сорасаћ, ђлбђттђ:

- Аллаџ бар итте, - дип
ђйтерлђр. Ђйт син аларга:

- Шулай булгач, ђйтегез ђле:
Аллаџ мића берђр тљрле зарар кы-
лырга телђсђ, Аллаџны инкяр итеп,
табынганнарыгыз Ул биргђн зарар-
ны китерђ алачакмы? Яки Аллаџ
мића рђхмђт ђйлђсђ, алар Аныћ
рђхмђтен юкка чыгара аламы? - дип
сора. Ђйт син аларга:

- Мића (ярдђм итђргђ, мине
сакларга) Аллаџ ќитђр, - диген.
Тђвђккђл итњчелђр бары тик Аћа
инанып, аркаланалар" ("Зњмђра
(Халык љере)" сњрђсенећ 38 нче
аяте).

Бу - мђќњсилђр Ќирдђ џђм
књклђрдђ Аллаџныћ чиклђнмђгђн
хакимлеген таныган очракта, таш
сыннар да ярдђмгђ килмђячђген, ял-
варуларына ќавап кайтармаячагын
белдерњ љчен китерелгђнгђ дђлил.
Алдагы мисал риторикада шђхескђ
юнђлтелгђн дђлил дип атала.

(Ахыры килђсе санда.)

Гаптрђњф НУРИЕВ,
филология фђннђре докторы

Коръђндђге риторик дђлиллђр
Мђгълњм булганча, Коръђн теленећ стиле илаџи сњзнећ
тулаем максатыннан - иманныћ хаклыгына инандыру
џђм аныћ талђплђренђ књндерњдђн чыгып билгелђнђ.
Коръђн, миллђтенђ, тђн тљсенђ, тумышына, белем
дђрђќђсенђ карамастан, џђммђ инсанга љндђмђ рђве-
шендђ яћгырый. Кешелђрнећ мђгълњматны тљрлечђ
кабул итњлђренђ дђ карамастан, ђлеге мђгълњмат алар-
ныћ њз тђќрибђлђренђ таянып њзлђштерелмђгђн очрак-
та да, изге текстныћ хаклыгына ышандыра торган
дђлиллђре бик књп. Белгђнебезчђ, тезисныћ дљресле-
ген чагылдырган сљйлђм кисђген (фрагментын) без ри-
торик дђлил дибез.

Мљхђммђдсадыйк Шаџиђхмђт улы Иманколый 1870 елда
Казанда мулла гаилђсендђ дљньяга килђ. Аныћ ђтисе
Казанныћ сигезенче мђчете (Яћа бистђдђге Кечкенђ
мђчетнећ) имамы, китапка гашыйк кеше була. Ш.Мђрќа-
ни аныћ хаќ сђфђреннђн бик књп китаплар алып кайту-
ына махсус тукталып њтђ. Шаџиђхмђт њзе дђ калђм иясе
булган. Ул - Ш.Мђрќанинећ "Нђзурђтел хак" исемле ки-
табына каршы зур тавыш тудырган "Ќђрњдђ" китабын
бастырган кеше.

мулла булып урнаша. Соћрак ул
гади мулла гына булмыйча, калђм
иясе џђм галим буларак та таныла.
Ул "Тђрќемђи руси, фарси вђ
тљрки" дигђн сњзлек тљзеп, аны
1909, 1913, 1917 елларда кат-кат
бастыра. 1910 елда 744 битле
"Коръђн тђфсире"н ђзерлђп басты-
рып чыгара. Башка хезмђтлђре дђ
билгеле. Ђмма, башка муллалардан
аермалы буларак, Мљхђммђдса-
дыйк хђзрђт байлык та, зур шљџрђт
тђ казана алмаган.

Ђйтергђ кирђк, татар рухани-
лары кљнкњрештђ кић катлау кре-
стьяннардан ђллђ ни аерылмаган-
нар - алар да иген иккђннђр, мал
асраганнар. Ђмма рухани катла-
мыннан булган ђџли голамђ, тула-
ем алганда, тормыш турында
тирђнрђк уй-фикер йљртергђ
сђлђтле булулары белђн башкалар-

дан аерылып та торганнар. Шул
яктан алар крестьяннарныћ аћ-
фикер њсешенђ сизелерлек йогын-
ты ясаганнар. Мљхђммђдсадыйк
Иманколыйныћ иќаты исђ шул тор-
мышны књзђтњ, шул хакта уйлану
њрнђге ул. Шагыйрь илдђ барган
хђллђр хакында миллђт, халык яз-
мышы югарылыгына књтђреп уй-
лана. Аныћ иќатына конкрет бер
чорныћ, нђкъ менђ XX йљзнећ 20
нче еллары моћ-зарын чагылдыру
хас.

Мљхђммђдсадыйк Иманколый
шигъри мирасыныћ яртысын дияр-
лек дини эчтђлектђге шигырьлђр
тђшкил итђ. Ђ менђ дљньяви тема-
ларга язылган кайбер ђсђрлђрендђ
ул, безнећчђ, шул чор татар милли
аћы њсешендђ яћа бер сђхифђ ача.
Аныћ бу казанышыныћ мђгънђсен
дљнья мђдђни хђрђкђтенећ шул юн-
ђлештђге казаныш-табышларына
бђйлђп, шућа нисбђтђн рђвештђ
аћлап џђм аћлатып булыр иде.

Мђсгуд ГАЙНЕТДИН,
филология фђннђре докторы
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14 сентябрь (№ 11) санында.)

Мђдрђсђнећ џђр каты билгеле
бер вазифа њтђгђн. Мђсђлђн, берен-
че катта башлангыч  сыйныфлар,
ашханђ, хезмђт књрсђтњче персонал
љчен  махсус бњлмђлђр урнашкан
булган. Икенче катта урта, югары
(игдадия), ђзерлек сыйныфлары,
љченче катта йокы бњлмђлђре џђм
мђдрђсђгђ махсус кушып тљзелгђн
мђчет урнашкан булган.

Уфаныћ ќђдиди "Галия"

гик кљллиятлђргђ, ягъни, махсус
урта уку йортларына
тићлђнгђннђр. Бу карарныћ  зур
символик ђџђмияте бар.

Борынгы вакытлардан алып
Октябрь инкыйлабына кадђр кул-
ланылган уку дђреслеклђре исем-
леге дђ гаять зур. Мђсђлђн, 1917
елда цензорлык комитеты  татар
мђктђп-мђдрђсђлђрендђ 1911-1913
елларда кулланылган дђреслеклђр
буенча "Дђреслеклђргђ књзђтњ"
басмасын нђшер иткђн. Бу

мђдрђсђсе дђ югары абруй белђн
файдаланган. Аныћ диварларыннан
татар, башкорт џ. б. тљрки халык-
ларныћ калђм ђџеллђре, мђгариф-
мђдђният хезмђткђрлђре џ. б.
љлкђдђ танылган миллђтпђрвђрлђ-
рнећ тулы бер буыны тђрби-
ялђнгђн. "Конфессиональные шко-
лы" отчётын тљзегђн Я.Д. Коблов:
"Бу фђннђрне љйрђнњ нђтиќђсендђ,
анда укучыларныћ акыл њсеше бик
югары биеклеккђ кадђр књтђрелђ",
- дип юкка гына билгелђп њтмђгђн
инде.

1911 елгы санда инглиз жур-
налы "The Muslim world (Мљсел-
ман дљньясы)" ќђдиди
мђдрђсђлђрнећ уку планнарын ана-
лизлап: "Алар классик гимназия
планнары белђн охшашлар, бары
тик грек џђм латин теле урынына
аларда гарђп џђм фарсы теле", -
дип билгелђп њткђн.

СССР Министрлар Советы
џђм ВКП(б) Њзђк Комитеты 1948
елныћ 10 февраль карары белђн
Казандагы "Мљхђммђдия", "Ка-
сыймия", Уфадагы "Галия", "Гос-
мания", Оренбургтагы "Хљсђе-
ния", Троицкидагы "Рђсњлия" џђм
Иж-Бубый мђдрђсђлђрен, бу мђга-
риф уку йортларыныћ алардагы
белем бирњ дђрђќђсен џђм инкый-
лабка кадђрге бу уку йортларын
бетереп чыгучыларныћ хокукла-
рын рђсми тану буларак, педаго-

"Књзђтњ" дђ татар телендђ чыккан,
элек нђшер ителгђн џђм берничђ
тапкыр бастырылган "гомум кабул
ителгђн" 394 дђреслеккђ анализ
бирелгђн.

Бу дђреслеклђрнећ 70 процен-
ты дљньяви фђннђр буенча булган.
Методик ярдђмлеклђр дђ басты-
рылган. Мђсђлђн, Г.Колђхмђтов
"Математика укыту методикасы"
хезмђте бастырып чыгарган. Ок-
тябрьгђ кадђрге чорда књп кенђ та-
тар галимнђре: Х.Корбангалиев,
Я.Айманов, И.Хђмиди - табигать
белеме; Д.Абызгильдин, М.Бђхти-
яр, Р.Ибраџимов - астрономия;
Г.Фђхретдинов, И.Хђмиди - бота-
ника; Г.Шонаси - химия; Г.Гыйсм-
ђти, Х.Зђбири - физика; И.Хђми-
ди, Д.Габидуллин, Х.Гайнелгибад
- анатомия џђм гигиена; Г.Мђхмњди
- логика; К.Насыйри, Г.Салихов,
И.Сљлђймани этика буенча џ. б.
хезмђтлђр язган.

Халык мђгарифенећ ућышла-
ры књзгђ ташланып тора. Дљнья-
ви мђгарифкђ таба юл тоту кире
борылмаслык юнђлеш ала. Иске
караш тарафдарларын бик каты
каршылык књрсђтњлђренђ дђ, пат-
ша администрациясенећ кљчле ба-
сымына да карамастан, яћалык њз
дигђнен эшли. Уку процессыныћ
европалашуы барлык уку-укыту
эшчђнлеген њзгђртеп коруга юнђ-
лтелгђн тулы бер хђрђкђткђ

ђйлђнђ. 1910 елга Казан губернасын-
дагы бар татар мђктђплђренећ 90
процентыныћ укуга љйрђтњдђ аваз
(ќђдиди) ысулына књчеп бетње дђ
мондый тђрђккыятьнећ бер
књрсђткече булып тора.

1905 елга бер Казан губерна-
сында гына да мђктђп џђм
мђдрђсђлђр саны 845 була, аларда
54549 укучы белем ала, шул исђптђн
34860 малай џђм 19599 кыз бала.
Губернадагы милли уку йортлары-
ныћ саны бер тайпылусыз артуын

дђвам итђ: 1907 елга аларныћ саны
877 гђ (66787 укучысы белђн), 1913
елга 967 гђ (79496 укучы) ќитђ.

Патша хљкњмђте "башка миллђт"
мђгарифенећ, бу мђгариф система-
сыныћ европалашуы, тђрђккыять,
милли яћарыш љчен тырышкан та-
тар зыялылары кулында булуына
ирек куярга телђмђгђн. XIX йљз џђм
XX йљз башында хљкњмђт татар хал-
кы арасында, мђдрђсђлђрдђ рус сый-
ныфлары, татар телле балалар љчен
рус мђктђплђре, авылларда рус-та-
тар мђктђплђрен кљчлђп ачтыра
башлый. Бернинди шик тђ юк, 1914
елныћ августында I Бљтендљнья су-
гышы  башланмаса, патша система-
сы, бик озак икелђнмичђ, бар татар
мђгарифенђ њлем карары чыгарган
булыр иде, татар мђктђп системасын
теге яки бу дђрђќђдђ тђэмин итеп,
миллђтнећ рухи яћарышына џђм
књтђрелешенђ ярдђм итеп торган бар
чыганакларны да ябар иде. Халыка-
ра кан коешка књчњ  шартлары гына
патшаныћ чиклђнмђгђн хакимиятен
армияне "туп азыгы" белђн тђэмин
итеп торган татар халкы муенында-
гы элмђкне бераз бушатырга
мђќбњр итђ.

Марат хђзрђт
МЂРДАНШИН,

тарих фђннђре кандидаты,
Ютазы районы имам-

мљхтђсибе

дошман булып аерылалар икђн, алар фетнђ оештыралар дигђн сњз. Чљнки
аларныћ џђрберсе њз якыннарына килђ дђ, њзе килешђ алмаган кешегђ
юнђлтелгђн тискђре фикерлђре, мљнђсђбђте белђн  бњлешђ башлый. Шу-
лай итеп  фетнђдђ уннарча кеше катнашып китђ ... аннан соћ да шулай
дђвам ителђ.

Аллаџы Тђгалђ (мђгънђсе): "Сез шундый фетнђлђрдђн куркыгыз, ул
фетнђлђр бары тик залимнђргђ генђ кагылмас (барыгызны да тар-мар итђр),
белегез ки, Аллаџныћ газабы дђџшђтледер" ("Ђнфал (Табыш малы)"
сњрђсенећ 25 нче аяте), - дигђн.

("Фетнђ" сњзенећ башка тљрле мђгънђлђре дђ бар: чуалыш, гауга, баш-
баштаклык, бозыклыкка љндђњ, ара бозу, котырту. Юк-барга кызыгып,
тугры юлдан язу, Ќиџадта катнашудан баш тарту, Ватанга хыянђт, миллђ-
тнећ бербљтенлеген таркатырлык гамђллђр кылу... Ђйтик, бер шђхес, њз
тормышын матди яктан баету љчен, халкыныћ мђнфђгатьлђрен сатса, бљтен
халык, алар арасында гљнаџсызлар да, зыян књрђ. Бу аятьнећ тђрќемђлђ-
рендђ дђ, тђфсирлђрендђ дђ аерма шактый. Шућа књрђ, берничђсен мисал-
га китерњ мђќбњрендђбез.

И.Крачковскийда: "Бойтесь испытания, которое постигнет не только
тех из вас, которые несправедливы": гаделлђргђ дђ кагыла торган яман
сынаулардан куркыгыз, ягъни Аллаџныћ сынауларыннан гаделлђр дђ кур-
кырга тиеш.

Ш.Ногманида: "Зарары фетнђне булдыручыга гына булмыйча, бђлки
зарары барыгызга да була торган фетнђне булдырудан сакланыгыз".
Нђтиќђ: кеше урлашса, њзе генђ гљнаџлы була; икђњ зина кылса, икђвесе
гљнаџлы була. Лђкин аћлы рђвештђ дђ, абайламастан да кылынган шундый
ялгышлар, хаталар, гљнаџлар була, мондый гамђллђрне кылган кеше њзе
генђ Аллаџ каршысында гљнаџлы булып калмый, берничђ кешегђ, књп
кешегђ, бљтен халыкка, хђтта барча кешелеккђ зыян салучы хаин, Иблискђ
тић гунаџкяр була.)

Ачуланышулар, њзара аћлаша алмаучанлыклар, мљэминнђрнећ бер-
берсенђ карата књралмаучанлыгы - Аллаџы Тђгалђнећ инсаннарны сына-
вы ул. Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) ђйткђн:
"Мин Бљек Заттан љч (ђйбер) сорадым. Ул мића икесен бирде,  берсен
бирњдђн баш тартты: мин Аннан кешелђрне корылык белђн џђлак итмђвен
њтендем, џђм Ул бу њтенечемне кире какмады; мин, шул ук вакытта, њз
љммђтемне туфан белђн џђлак итмђвен сорадым, Ул монысын да кире как-
мады; мин Аннан берсенећ ачуын икенчесенђ каршы кулланмауларын
сорадым, тик ул минем бу њтенечемне њтђњдђн баш тартты" (Мљслим, №
2890).

Њзебезнећ мљэмин кардђшебезгђ ачу тотаргамы-юкмы, яки њз ачу-
ярсуларыбызны тыеп торыргамы икђнен  без, џђм њзебез генђ, сайлап ала
алабыз. Бер-беребезне џђлак итеп без кая барып чыгарбыз соћ? Бу туры-
да Аллаџы Тђгалђ безне Пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђ-ллаџу галђйџи њђ
сђлђм (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) аша кисђтергђ телђгђн.
Ул безгђ: "Мљхђммђд! Ђгђр дђ Мин нинди дђ булса карар кылганмын
икђн, ул - котылгысыз. Мин синећ љммђтећђ, аћа олы казалар ќибђреп аны
џђлак итмђњ бњлђк иттем. Мин аны њз араларында булганнарыннан тыш,
башка дошман хакимлегенђ дђ бирмђм, бар шђџђрлђр дђ аћа каршы чы-
гыш  ясый башласалар да, џђм дђ, алар бер-берсен ђсир итђ, харап итђ
башлаганга кадђр" (Мљслим, № 2889), - дип ќиткергђн.

Мљхђммђд пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
љммђте туган-туганга каршы њзара сугышлар башлаганга кадђр, аћа тыш-
кы дошманнардан Аллаџныћ яклавы вђгъдђ ителгђн булган. Аллаџы Тђга-
лђнећ ни љчен мљселман дљньясын тљрле бђла-казаларга, басып алуларга
дучар итњенећ сђбђплђрен эзлђп йљрисе юк. Без башта њзебез бер-беребез-
не џђлак итђ  башладык, џђм аннан соћ безне џђлак итђр љчен башкалар
килде. Фђлистыйнлыларныћ, гыйраклыларныћ, ђфганстанлыларныћ, Кав-
казда яшђњче мљселманнарныћ бер-берлђрен џђлак итњлђрен искђ тљше-
регез. Алар бер-берлђрен  џђлак итђлђр, аннан соћ аларны башкалар џђлак
итђ џђм алар шуннан соћ Аллаџка ялвара башлыйлар, ђ Аллаџы Тђгалђ
фетнђ заманында ни булганы  турында аларны алдан кисђткђн иде бит.
Барысы да фетнђдђн башлана џђм ул Кыямђт кљненећ бер билгеседер.

Ђгђр дђ арабыздан пђйгамбђребез Мљхђммђд саллђ-ллаџу галђйџи њђ
сђлђмне (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) њз књзлђре белђн
књргђн, аннан Исламны љйрђнгђн ић кљчлелђребез дђ тыелып, ызгыш кот-
кысыннан котылып кала алмаган бер вакытта, безгђ фетнђлђрдђн ничек
сакланып калырга соћ?

Ђбу Џљрђйрадан (радыйАллаџу ганџу) ќавапка охшаш мђгънђле
сњзлђр китерелгђн: "Фетнђлђр заманы килер, алардан батып баручыныћ
ялваруы кебек ялварудан башка берни дђ коткарып кала алмас".

Бары тик гыйбадђт кылырга, котылуны љмет итеп, гыйбадђт кылырга
гына.

Бђхђстђ тыныч булырга, ашыгулардан сакланырга.
Ни сљйлђгђнећне хђтергђ алып барырга, чљнки џђр каршылык сњздђн

башлана. "Башка бер мљэминнећ каны, мљлкђте, намусы башка мљэмин
љчен хђрам". (Мљслим)

Ић мљџиме - фетнђнећ џђрберебездђн башланып китеп, бар ќђмгыять-
нећ таркалуына китерергђ мљмкин икђнлеген истђ тотарга. Џђм аны тукта-
ту љчен, џђр кешенећ чын књћелдђн каршылыкны киметњдђ нђтиќђле кат-
нашуы кирђк. Ђгђр барлык мљэминнђр дђ бер-берсен њпкђлђтђ, ачулан-
дыра торган бар сљйлђшњлђрдђн дђ кинђт кенђ туктасалар, ничек яхшы
булыр иде! "Мондый мљэмин - мин булам" дип џђрберсе сњздђ џђм гамђлдђ
карар кылса, тагын да яхшырак.

Нияз САБИРЌАНОВ

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Камаллылар драматург
Туфан Мићнуллинныћ
"Мулла" спектаклендђге
тљп геройны яћа яктан
ачып, персонажныћ хо-
лык-фигыленђ њзгђреш-
лђр кертеп, тамашачы-
ларга тђкъдим итмђкче.

Билгеле булганча, моћарчы бу
спектакльне Мђќит Гафури исе-
мендђге Башкорт дђњлђт академия
драма театры, Минзђлђ дђњлђт
драма театры џђм Ђтнђ театры да
куйды. Мђќит Гафури исемендђ-
ге Башкорт дђњлђт академия дра-
ма театры моннан берничђ ел элек
спекакльне хђтта Г.Камал театры
сђхнђсендђ дђ књрсђтте.

19 сентябрь кљнне яћа 107 нче
сезон ачылуга багышланган мат-
бугат очрашуында театрныћ баш
режиссёры Фђрит Бикчђнтђев
билгелђп њткђнчђ, ун елдан артык
бара торган традиция буенча 7
ноябрьдђ театрныћ элеккеге баш
режиссёры ,  мђрхњм  Марсель
Сђлимќановныћ туган кљнендђ
драматург Туфан Мићнуллин-
ныћ "Мулла" спектакле премье-
расы була. "Њз вакытында Г.Ка-
мал театры труппасы Туфан Мић-

Камаллылар Туфан Мићнуллинныћ
"мулла"сын кљрђшче итеп књрђ

нуллинныћ "Дивана" спектакленђ
љстенлек биргђн. Хђзер "Мулла"
спектакленђ тукталыр вакыт
ќитте. Моћа июльдђ булган ва-
кыйгалар да (19 июльдђ мљфти
Илдус Фђйзовка џљќњм итњ џђм
Диния нђзарђтенећ уку-укыту
бњлеге мљдире Вђлиулла Якупов-
ны њтерњ) этђргеч биргђн булыр-
га мљмкин. Билгеле: Туфан абый-

ныћ њлеме дђ њзенећ ролен уйнамый
калмагандыр. Бу аныћ якты истђле-
генђ багышлана. Туфан Мићнуллин
белђн Марсель Сђлимќанов дус-
танђ иќади мљнђсђбђтлђрдђ иде", -
дип белдерде Ф.Бикчђнтђев.

Камал театрыныћ баш режис-
сёры: "Туфан абыйныћ ђсђренђ

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Теркђлњ турында таныклык: Татарстан  матбугат џђм мђгълњмат
министрлыгында 1993 елныћ 16 февралендђ 240 нчы номер белђн теркђлде.
Электрон адрес: niyaz.kazan@yandex.ru         Тел.: 8(843)267-29-67.

Газета "Татмедиа" ААЌ филиалы – "Идел-Пресс"  полиграфия-нђшрият комплексында басылып чыкты
(420066, Казан шђџђре, Декабристлар урамы, 2).

"Сабыйга"  акциясе башлана!
Ташландык балаларныћ гомерлђренђ битараф булмаучы џђм џђрдаим ярдђм кулы
сузарга ђзер торучылар игътибарына! 2012 елныћ 1 октябреннђн 27 ноябрьгђ кадђр
"Болгар" радиосы џђм ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ хђйрия џђм ярдђм књрсђтњ
бњлеге "Сабыйга" исемле хђйрия акциясе уздыра.

Мамадыш районыныћ Уразбах-
ты авылында 1975 елда йортыбыз
кара књмергђ ђйлђнде. Ђтием, берђр
нђрсђ сакланып калмады микђн дип,
кара булып тырпаеп торган
хђрабђлђр арасында эзлђнеп йљрде.
Џђм Коръђн китабын табып алды.
Ђлеге китап сакланган шкафныћ књп
љлеше џђм аныћ эчендђге башка ки-
таплар кљлгђ ђйлђнгђн, ђ Коръђн џђм
ул куелган почмак янмый калган иде.
Изге Китапныћ кырыйлары гына
бераз кљеп киткђн, ул янгынчылар
су сиптергђндђ дђ чыланмаган хђтта
(сез аны рђсемдђ књрђсез). Мин бу
Коръђнне кешелђр књрсеннђр дип,
мђчеткђ тапшырмакчы идем, ђмма
абыстайлар аны љебездђ сакларга
кићђш иттелђр. Берничђ елдан райо-
ныбызныћ имам-мљхтђсибе Илџам
хђзрђт Мићнегалиевларныћ йортла-
ры янды. Ул уттан исђн калган
Коръђн китабын редакциябезгђ алып
килеп књрсђтте (мин район газета-

УТТАН ДА КАЛА ИКЂН

Ђти-ђнилђре ташлаган сабый-
лар љчен кљндђлек кирђк-яраклар
ќыела, мђсђлђн: памперслар, тукла-
ну катнашмалары, кечкенђ бала ки-
емнђре, сабыннар, сабыйлар љчен
присыпкалар, кремнар. Боларныћ
барысы да психоневрологик авыру-
лы 2 нче номерлы балалар йортына

ќибђрелђчђк.
Ятим сабыйлар ђти-ђнилђре та-

рафыннан кире кагылсалар да, Ќир
йљзендђ ярдђм кулы сузарга ђзер
торучы мђрхђмђтле кешелђр књп.
Сабыйларныћ гомеренђ битараф
калмассыз дип ышанабыз.

Балаларга ярдђм итђргђ телђњ-

челђр бала кирђк-яракларын ТР
мљселманнары Диния нђзарђтенђ
алып килђ ала.

Адресыбыз: 420111 Казан
шђџђре, Лобачевский урамы, 6 нчы
йорт.

Элемтђлђр љчен телефон: +7
(843) 264-61-58, 238-17-61.

сында - "Нократ"та эшлим). Коръђн
- Аллаџы Тђгалђ тарафыннан ке-
шелђргђ ќибђрелгђн соћгы Китап, ул
џђммђбезгђ яшђњ инструкциясе. Ян-

гыннан соћ љр-яћадан яшђп китњ,
аякка басу бик кыен, ђлбђттђ. Шу-
лай да Ходай сабырлык, ярдђм бир-
де. Янгын, Коръђн китабы белђн

бђйле шул очрактан соћ мин књп
нђрсђгђ тљшендем, дљньяга бљтенлђй
икенче књзлектђн карый башладым,
Мамадыш мђдрђсђсендђ љч ел укы-

дым. Ният итеп намазга бастым, ура-
заларымны калдырмыйм.

Фирая МИНГАЛИЕВА,
Мамадыш

ђллђни њзгђреш кертњ кыен. Аныћ фикере, позициясе гел тљгђл бу-
лып ярылып ята, аны њзгђртњ бик авыр", - дип ђйтсђ дђ, моћарчы
куелган спектакльлђрдђге мулланы бик пассив шђхес санаганга књрђ,
аны њзгђ холыклы итеп яшђтергђ тели.

"Без мулла образын конкретлаштырып бирергђ телибез. Ми-
немчђ, бњгенге кљндђ дини мђсьђлђлђр, рухи кљч турында сњз алып
барсак, мулла кљрђшче булырга тиеш. Дин, иман кебек глобаль
тљшенчђлђр белђн эш итњче кеше зур кљчкђ ия булырга тиеш. Теге
спектакльлђрдђ мулла тыныч кына йљри, бернђрсђ дђ эшли алмый
торган булдыксыз бер кеше булып књзаллана. Туфан абыйныћ
ђсђрендђ "кљрђшчелек" салынган дип уйлыйм џђм без аны тартып
чыгарырга телибез. Акцент шућа бирелђ. Мића калса, дин џђм иман
тљшенчђлђре - икесе ике нђрсђ. Туфан Габдулла улы бу хакта уйлан-
гандыр кебек тоела", - дип хђбђр итте баш режиссёр.

Спектакльне куярга ђзерлђнгђндђ "Мљхђммђдия" мђдрђсђсе
мљгаллимнђре белђн консультациялђр алып барылган. Ђ яшь артист
Эмиль Талипов шундый кљрђшђ торган образны тудырырга ђзерме
соћ? Аныћ персонажы катлаулы язмыш иясе, ул ата-анасыз њскђн,
яшњсмер килеш тљрмђдђ утырып чыккан. Образга керњ џђм муллага
"якынлашу" љчен, Эмиль Талипов хђзерге вакытта Коръђн укый,
намаз тђртибе љйрђнђ, мђчетлђргђ йљри, "Мљхђммђдия" мђдрђсђсендђ
консультациялђр ала икђн.

Матбугат очрашуында аћлашылганча, бњгенге кљндђ Эмиль Та-
липов режиссёр ярдђме белђн њзенећ героен "тудыра" гына ђле. Ул
да аны кљрђшче итеп књрергђ тели.

"Мулла кем белђн кљрђшђ?" дигђн сорауга ќавап биреп, артист
гомуми генђ итеп: "Имансызлык, чарасызлык, кыйбласызлык, кай-
бер вакытта њз-њзе белђн", - диде.

Римма ГАТИНА,
"Татар-информ" мђгълњмат агентлыгы

Камаллылар
Туфан Мићнуллинныћ

"мулла"сын кљрђшче итеп књрђ
биттђ.)
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