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Ярминкђлђрдђ –
хђлђл ризыклар

Љлкђннђрне хљрмђт итик!

Ислам Совет
дђњлђте сђясђтендђ

( 1 9 4 3 - 1 9 4 8  еллар )

Ходай Њзе
кљч бирђ

(Ахыры 3 нче биттђ.)

КАЗАНДА СПОРТ
ЯРЫШЛАРЫ ЊТТЕ

22 сентябрь кљнне ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ  "Алтын
урта" татар-мљселман яшьлђре
ќђмгыяте мђдрђсђ шђкертлђре ара-
сында "Сђламђтлек кљне" уздырды.
Чара Казанныћ 51 нче мђктђбе янын-
дагы спорт мђйданында њткђрелде.
Коръђн укып башланган чарада Ка-
рьер бистђсендђге Котдус мђчетенећ
имам-хатыйбы Рљстђм хђзрђт Вђлиул-
лин вђгазь сљйлђде. Кызлар љчен
ярышларны Россия ислам универси-
тетыныћ љлкђн укытучысы Е.Ратова,
ђ егетлђргђ Россиянећ џђм Татарстан-
ныћ физик культура џђм спорт отлич-
нигы Р.Мифтахов оештырды.

Ярышларда катнашучыларга
мљфти Илдус хђзрђт Фђиз исеменнђн
истђлекле бњлђклђр тапшырылды.
Бђйгелђрдђ Казан ислам колледжы
шђкертлђре зур активлык књрсђтте.

ДЂЊЛЂТ ДУМАСЫ ЌЂЗАНЫ
КАТЫЛАЙТУ ТЂКЪДИМЕ

БЕЛЂН ЧЫКТЫ
РФ Дђњлђт Думасына дин тоту-

чыларныћ хислђрен рђнќеткђн џђм
изге урыннарны мђсхђрђлђгђн љчен
ќђза бирергђ тђкъдим итђ торган за-
кон проекты керде. Бу турыда "Ин-
терфакс" хђбђр итђ.

Мондый ќинаять љчен ић зур
ќђза итеп љч елга кадђр иректђн
мђхрњм итњ књздђ тотыла. Шулай ук
300 мећ сумга кадђр штраф яки 200
сђгатъкђ кадђр мђќбњри эш кушы-
лырга мљмкин.

Ђ биналарны (џђйкђллђрне)
мђсхђрђлђгђн яки ќимергђн љчен 500
мећ сумга кадђр штраф яки 5 елга
кадђр иректђн мђхрњм ителњ каралган.

Моннан тыш, административ
хокук бозулар турындагы Кодекска
њзгђрешлђр кертелергђ мљмкин. Ха-
лык алдында дини ђдђбиятны, тамга-
ларны (билгелђрне) џђм эмблемалар-
ны мђсхђрђлђгђн яки бозган љчен 30
мећнђн 50 мећгђ кадђр штраф бил-
гелђнђчђк.

Шунысын да билгелђп њтик: Ду-
мадагы дњрт фракция дђ дин тотучы-
ларныћ хислђрен рђнќеткђн љчен
ќђзаны катылайту тђкъдиме белђн
чыкты.

ИСЛАМ КОЛЛЕДЖЫНДА
АЧЫК ДЂРЕС УЗДЫ

27 сентябрь кљнне Мђрќани
мђчетенећ конференц-залында Ка-
зан ислам колледжыныћ барлык
курслары љчен дђ "Ислам - тыныч-
лык џђм сабырлык дине" дигђн те-
мага ачык дђрес њтте. Дђресне Казан
ислам колледжы директоры урынба-
сары Нияз хђзрђт Сабиров њткђрде. Ул
ислам диненећ нигезе џђм аныћ тљп
њзенчђлеклђре турында сљйлђде, са-
бырлык турында тарихи мисаллар
китерде. Бу чарада шулай ук колледж
укытучысы Сабир хђзрђт Грижак чы-
гыш ясады. Ул жентеклђп "ќиџад"
тљшенчђсен аћлатты џђм џђр мљсел-
манныћ беренче урындагы бурычы
булып, њз-њзе белђн, њзенећ рухи ки-
черешлђре, кимчелеклђре белђн
ќиџад кылырга тиешлеген ассызык-
лап њтте. Дђрес ахырында Коръђн
укытучысы Баџадир хђзрђт Алиев
кеше хокуклары турында нђшид баш-
карды.

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.

Хђнђфи  мђзџђбендђгеХђнђфи  мђзџђбендђгеХђнђфи  мђзџђбендђгеХђнђфи  мђзџђбендђгеХђнђфи  мђзџђбендђге
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Хаќ кылу - ислам дине
баганаларыныћ берсе.
Шул сђбђпле ул сау-
сђламђт, балигъ, њз акы-
лында џђм ирекле, юл
чыгымнарын књтђрер-
лек матди мљмкинлеге
булган, њзе хаќда вакыт-
та гаилђсе башка бар-
лык яшђњ чыгымнарын
капларлык мљџим мох-
таќлыклардан азат оч-
ракта џђр мљселманныћ
бурычы (фарыз гамђл).
Бу бурычны, њз гоме-
рећдђ бер тапкыр булса
да њтђњ зарур.

Ибне Мђќаџ тарафыннан ки-
терелгђн, Пђйгамбђребезнећ (сгв)
бер хђдисе моћа дђлил булып тора.
Ђлеге хђдистђ болай дип ђйтелђ:
"Пђйгамбђрдђн (сгв) аныћ бер сђха-
бђсе сораган: "Аллаџныћ Илчесе,
хаќ кылу ел саен њтђлергђ тиешме,
ђллђ гомергђ бер тапкырмы?" Аћа
Аллаџныћ Рђсњле (сгв): "Бер тап-
кыр гына, тик кемнећ мљмкинлеге
бар, аћа (књбрђк тђ) мљмкин", - дип
ќавап биргђн.

Хаќ шартларына, бер њк ва-
кытта, сђфђрнећ куркынычсыз бу-
луы да керђ. Хатын-кызга, гђрчђ ул
љлкђн яшькђ ќиткђн булса да,
мђхрђмнђн (ир бертуганы, атасы,
ђтисенећ яки ђнисенећ ир-ат берту-
ганы, кызыныћ ире) яки иреннђн
башка хаќ кылу - карђхђт-тђхрим
(инкяр ителђ торган, хђрамгђ якын

Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђракђтњџњ!
Љлкђн буын вђкиллђрен чын књћелдђн якынлашып
килњче  Љлкђннђр кљне белђн котлыйм!

Ђбилђребез, бабайларыбыз књп газаплар-авырлыклар књреп, зур тор-
мыш тђќрибђсе туплаган, без яхшы тормышта яшђсен љчен ќђмгыяте-
безгђ бик књп хезмђт иткђн кешелђр - зур хљрмђткђ лаеклы љлкђннђр.
Аларга сугыш елларында илне сакларга џђм сугыштан соћ илне аякка
бастыру чорында, аннары да тљрле каршылыкларны ќићеп, зур сынаулар
аша узарга туры килгђн. Бњгенге замананыћ да тљрле авырлыклары олы
буынны читлђтеп узмый.

Хђзерге кљндђ динебезне таратуга, республикабызда бер-бер артлы
мђчетлђр ачылуга зур љлеш керткђн, миллђтебезне иманлы итђргђ ты-
рышкан дин ђџеллђренећ књп љлешен олы ихтирамга лаек љлкђн яшьтђге
муллалар тђшкил итђ. Алар безнећ  љчен остазлар, мљгаллимнђр. Књплђре-
без нђкъ менђ авылларга иман нуры бирергђ тырышкан татар бабайлары-
ныћ, ак яулыклы ђбилђребезнећ нђсыйхђтлђрен, вђгазьлђрен тыћлап Ал-
лаџы Тђгалђ юлына басты; алар бђндђлђрне иманга, туры юлга чакырып
яши.

Љлкђннђрнећ мђрхђмђте, тђќрибђсе, беркайчан да љметлђрен, сабыр-
лыкларын югалтмыйча бары яхшылыкка омтылып яшђњлђре яшь буын
љчен зур њрнђк.

Олы кешелђрне, ић беренче чиратта, њзећнећ олыгайган ђти-ђниећне,

туган-тумачаларыћны, књршелђрећне, юлыћда очраган љлкђннђрне ихти-
рам итсђћ, игътибарлылык књрсђтсђћ, ђлбђттђ, Аллаџы Тђгалђ синећ
дђрђќђћне књтђрер. Гали (рг) яџњди картына ихтирамлылык књрсђткђнгђ
књрђ, Аллаџы Тђгалђ аны да зурлады. Ђќер-савап алсын љчен иртђнге
намазда пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) янына Ќђбраил фђрештђне ќиб-
ђреп, рљкњгътан билен турайтмыйча, аны озак кына торгызды џђм Гали
(рг) килеп кушылгач кына, намазын дђвам иттертте. Ни љчен болай эшлђ-
дећ дигђч, ул: "Яџњди картын узып китеп, аћарга аркам белђн китеп, ар-
тымны књрсђтеп китмђс љчен", - диде. Шулай эшлђњ бђрабђренђ, Аллаџы
Тђгалђ аны хљрмђтлђде.

Аерым бер кљннђрдђ генђ тњгел, џђрдаим љлкђннђребезне хљрмђт
итђргђ насыйп итсен. Чљнки безнећ дђ олыгаясыбыз бар, килер бер кљн,
без дђ алар кебек картаербыз. Безне дђ яшь буын ихтирам итсен љчен,
Аллаџы Тђгалђ безгђ башка бђндђлђрен ихтирам иттерсен љчен, пђйгамб-
ђребез Мљхђммђд (сгв) сљннђтен њтђп, љлкђннђребезгђ хђер-хљрмђт
књрсђтеп яшђргђ тиеш. Безнећ љлкђннђргђ карата яхшы мљнђсђбђт - ул
њзебездђн соћ килгђн буынны тђрбиялђњ, аларны тђњфыйклы итњ.

Аллаџы Сњбхђнђџњ вђ Тђгалђ Њзенећ рђхим-шђфкатеннђн ташлама-
са иде! Љлкђннђргђ балалар, оныклар ярдђмен тоеп, ќан тынычлыгы та-
бып, урыннары љйлђренећ тњрендђ булып, кадер-хљрмђттђ яшђргђ язса иде!

Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Аллаџы Сњбхђнђџњ вђ Тђгалђгђ мактауларыбыз булса иде!
Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ бђракђтњџњ!

гамђл) дип санала; ђмма ул, шулай
да, алардан тыш хаќ кыла икђн -
аныћ бу бурычы башкарылган бу-
лып исђплђнђ. Ђгђр дђ њсмер, их-
рамга кергђч кенђ (микатта хаќ кылу
нияте) балигъ булса, џђм дђ, аннан
соћ Гарђфђт тавында басып  тор-
ганчы ихрамын яћартырга микатка
кайтып килмђсђ, бу гамђл аныћ љчен
мђслихђт, тик килђчђктђ хаќ кылу
бурычын аннан тљшерми.

Мђккђгђ Мђдинђ ягыннан
сђфђр кылучыларга (Россиядђн
сђфђр кылучылар шул юлдан килђ)

микат булып Мђдинђдђн алты
миль, Мђккђдђн ун мђрхђл (400
чакрымнан артык) булган Зљл-
Хљлђйфђ дип аталган урын
исђплђнђ. Хђзерге вакытта бу урын
Ђбу Гали исеме астында да билге-
ле. Кем хаќ яки гомрђ кылырга
ниятлђсђ, шушы микатта яки аннан
алдарак ихрамга керђ.

Ихрамга кергђнче барысына
да, шул исђптђн, хђтта бала тапкан-
нан соћ чистарыну (нифас) џђм хђез
(айлык књремнђр) халђтендђге ха-
тын-кызларга да госел коену кирђк.

Ирлђр ике ак тукыма кисђген ки-
ялђр, аларныћ яћа булуы яхшы,
ђмма чиста џђм юылган булсалар
да ярый. Пђйгамбђребез Мљхђм-
мђд саллђ-ллаџу галђйџи њђ сђлђм
ђйткђн: "Киемнђрегезнећ ић яхшы-
сы - ак киемдер, шућа да аныћ
белђн мђрхњмнђрегезне тљрегез џђм
дђ њзегез дђ шундыйны киегез"
(Ибне Мђќаџ).

Тукыманыћ бер кисђге белђн
кендектђн башлап, тезгђ кадђр тђнне
уратып алалар. Киемнећ бу љлешен
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Азнакай џђм Чирмешђн
муллалары нђзарђткђ ќыелды

26 сентябрь кљнне Татарстан мљселманнары Диния нђза-
рђтендђ Азнакай џђм Чирмешђн районнары дин ђџелл-
ђренђ имам-хатыйблык вазифасын раслаучы шђџадђ-
тнамђлђр бирелде. Шђџадђтнамђлђрне мљфтинећ бе-
ренче урынбасары Габдулла хђзрђт Ђдџђмов  тапшыр-
ды. Чарада ђлеге ике районныћ мљхтђсиблђре џђм
авыллардан килгђн иллегђ якын имам катнашты.

Дога укып башланган шђџадђтнамђ тапшыру тантанасында Габдулла
хђзрђт Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ эшчђнлеге турында
сљйлђде, имам-хатыйблык вазифасы нечкђлеклђрен ќиткерде. "Имамнар-
ныћ дин юлындагы эшчђнлеге саваплы џђм шул ук вакытта бик ќаваплы.
Бу хакта књп сандагы хђдислђребездђ ђйтелђ. "Сезнећ арадан ић књркђме
кем? Њзе љйрђнеп, башкаларга љйрђтњче", - диелђ хђдистђ. Безгђ менђ шушы
динебезне тарату, динебез ярдђмендђ ќђмгыятебезне начарлыклардан дђва-
лау вазифасы йљклђнгђн. Џђркайсыбыз, авылларда Диния нђзарђтенећ бер
вђкиле. Њзара бердђм булып, динебез кыйммђтлђрен халыкка љйрђтеп
яшик", - диде ул.

Вђгазь тыћлаганнан соћ муллаларга шђџадђтнамђлђр тапшырылды џђм
Коръђннећ Казан басмасы бњлђк итеп бирелде. Изге Китапны тапшырганда
Габдулла хђзрђт кыскача Казан басмасы тарихы белђн таныштырып узды.

Азнакай мљхтђсибе Ђмирќан хђзрђт Якупов сњзлђренђ караганда,
районда бњгенге кљндђ 39 мђчет эшлђп килђ. Џђр мђчеттђ диярлек дини
белем бирњ курслары оештырылган. "Без Казанга килеп шђџадђтнамђлђр
алуны кљтеп алдык. Аларны сљенеп кабул иттек. Шђџадђтнамђ алу халык
алдында дђрђќђбезне, хљрмђтебезне арттыра, њзебезнећ дђ књћеллђрне
њсендереп ќибђрђ. Алга таба да шушы шђџадђтнамђлђр биргђн вазифаны
тырышып њтђп, њрнђк књрсђтеп, авылдашларыбызга яхшы нђсыйхђтлђр
биреп эшлђргђ язсын. Нђзарђткђ бњлђклђр љчен дђ, менђ шушылай бары-
бызны ќыйганы љчен дђ рђхмђт", - диде ул.

Таможня вђкиллђре хаќ сђфђрен
оештыручылар белђн очрашты

Чарада Татарстан таможнясы
ќитђкчесенећ беренче урынбасары,
таможня хезмђте полковнигы Максим
Чмора, "Казан Аэропорт"ыныћ  мах-
сус таможня њтњ бњлеге башлыгы
Вячеслав Ким, нђзарђтнећ халыкара
мљнђсђбђтлђр бњлеге белгече Габдул-
ла хђзрђт Галиев, табиб Рамил Хиса-
мов џђм "ДУМ РТ ХАДЖ" програм-
масы буенча хажга баручыларныћ
тљркем ќитђкчелђре катнашты.

Таможня хезмђте полковнигы
Максим Чмора очрашуда таможня
њтњ тђртиплђре белђн таныштырды.
Шулай ук ул узган еллар тђќрибђ-
сеннђн чыгып  кићђшлђрен бирде.
"Оештыру моментлары бик мљџим,
чљнки барыбыз љчен дђ хаќ сђфђре-
нећ проблемаларсыз яхшы њтње
ђџђмиятле. Хаќ сђфђренећ ђйбђт њтње

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтендђ республи-
каныћ таможня вђкиллђре џђм быел хаќ сђфђрен оеш-
тыручылар катнашында кићђшмђ њткђрелде.

оештыручыларныћ да, аэропорт-
ныћ, башка транспорт оешмалары-
ныћ, шул исђптђн дђњлђт органнары-
ныћ да ућай имиджын тудыра. Ел
саен Президент каршындагы Хаќ
буенча совет хаќ сђфђренећ ничек
њткђрелњен бђяли. Тљрле оператор-
лар, аэропортлар эшчђнлеге тикше-
релђ. Барысы да њзебездђн тора, ић
мљџиме оештыру сыйфатлы булыр-
га тиеш", - диде. Вячеслав Ким исђ
хаќ кылырга ниятлђгђн џђркемне
хљрмђт итњлђрен ассызыклады, та-
можня узганда тикшерњлђрнећ за-
кон нигезендђ алып барылуын бил-
гелђп њтте.

Максим Чмора хаќга ќыенучы-
ларга кљчле психотроп дарулар, чит
илдђ, матурлыгына кызыгып, кый-
ммђтле сувенерлар алудан тыелыр-

га, шулай ук бизнес белђн изге
сђфђрне бутамаска кићђш итте.
"Хаќдан 50 литр ак ђнис мае яки књп
санда спиртсыз хушбуйлар алып
кайтырга тырышучылар да бар. Чит
илдђ алынган товар бары тик шђхси
файдалану љчен генђ булырга тиеш.
Бер њк тљрле товар књп санда алын-
ган икђн, ул инде коммерция љчен
дигђн сњз. Хаќга баручыларга кул-
ларына 10 мећ доллар књлђмендђ
акча алу рљхсђт ителђ. Авиация транс-
портында чит илдђ алынган џђм дек-
ларация њтмђгђн товарныћ авырлы-
гы 50 килограммнан џђм бђясе 10 мећ
евродан артмаска тиеш". Моннан
тыш Максим Владимирович чит
иллђрдђ шик тудырырлык китаплар
алмаска, тыелган басмалардан сак
булырга чакырды.

Хажга баручыларныћ тљркем
ќитђкчелђре, њз чиратында, тамож-
ня талђплђрен хаќиларга ќит-
керђчђк.

Сугыш дђњлђтнећ Ислам-
га карата мљнђсђбђтенђ
сизелерлек тљзђтмђлђр
кертђ. Хљкњмђт дингђ
элеккечђ тыелгысыз ба-
сым ясау тђќрибђ-
сеннђн баш тартып,
илнећ диндар халкына
љлешчђ ташламалар
ясарга мђќбњр була.

Дин белђн дђњлђтнећ кискен
капма-каршылыгы дђвам ителгђн
очракта, хезмђт тылында таркалу
килеп чыгу ихтималлыгы туа џђм
хакимиятне, буйсындырырга  тыры-
шылган, тик рухы сындырылмаган
динле халыкныћ ышанычын югалта
баруы куркыта. Хљкњмђт њзенећ
сугышчан дђџрилек сђясђтен авыз-
лыкларга, аны Исламга карата
тњземлерђк мљнђсђбђткђ алышты-
рырга мђќбњр була. 1943 елдан ха-
кимият дингђ карата юл кую сђясђ-
тенђ књчђ.

СССР Халык комиссарлары
Советыныћ 1944 ел, 19 май Карары
белђн СССР Халык комиссарлары
Советы каршында Дин эшлђре бу-
енча Совет оештырыла. Ул право-
славиедђн тыш, бар конфессия дини
оешмалары берлђшмђлђре ќитђк-
челђре џђм хљкњмђт арасында
бђйлђнешлђр љчен ќавап бирергђ
тиеш була.

Шунысын ђйтеп китђргђ кирђк,
тикшерњчелђр, кагыйдђ буларак,
сугыш вакыты дини сђясђтендђге си-
зелерлек бу борылышны ил љчен
авыр булган ул кљннђрдђ дини оеш-
маларныћ, аныћ эшлеклелђренећ

нарныћ лояльлегенђ инандыра, џђм
шуныћ нђтиќђсе буларак, Исламга
карата Бљек Ватан сугышы елларын-
да дини сђясђттђ борылыш књзђтелђ.
Мљселманнарныћ Њзђк Диния нђза-
рђте мљрђќђгате дингђ мљнђсђбђт
курсы њзгђрњнећ тышкы бер сђбђбе
була. Чынбарлыкта исђ, дингђ џђм
дин тотучыларга карата мљнђсђбђт
њзгђрњнећ тљп сђбђбе - СССРда дин-
не ќићеп чыгу турындагы фикерл-
ђрнећ иллюзор булуын, чиркђњ

азат итњ џђм кичектерњ буенча ко-
миссия тарафыннан 1945 елныћ 26
февралендђ кабул ителгђн кара-
рында билгелђнгђн. Бу карар бу-
енча, гыйбадђт йортларында дини
йолаларны башкаручы дин эш-
леклелђре хђрби хезмђткђ чакыры-
лудан азат ителергђ тиешлђр. Бу -
СССР территориясендђ эшчђнлек
алып барган барлык конфессия
руханиларына да кагылган.

Ислам Совет дђњлђте сђясђтендђ (1943-1948 еллар)
ватанпђрвђрлек карашларын куђт-
лђњлђре белђн бђйлилђр. Ислам
тђгълиматыныћ танылган белгече
Т.С. Сђидбаев, мђсђлђн, бу књре-
нешкђ карата гомум кабул ителгђн
карашларны берлђштереп: "... Со-
вет хакимиятенђ карата лояль бу
карашлар, аларныћ эшчђнлеклђ-
рендђ узган гасырныћ 20 нче елла-
рыннан ук урын алып,  индустри-
лизация, социализм тљзњ вакытын-
да тагын да њскђн џђм ныгыган ка-
рашларныћ логик йомгаклануы
булды", - дип исђпли.

Чынлап та, сугыш елларында
мђчетлђрдђ Ватанны якларга чакы-
рулар яћгырый, фронтка киемнђр,
ашамлыклар ќыю оештырыла,
дђњлђт облигациялђре займнары та-
ратыла, мљселманнар Кызыл Арми-
ягђ акча ќыюда катнашалар.

СССР мљселманнары танк ко-
лоннасы тљзњ љчен акча ќыялар, бу
турыда мљселманнарныћ Њзђк Ди-
ния нђзарђте рђисе, мљфти
Г.Рђсњлев телеграмма белђн  Ста-
линга хђбђр итђ. Мљфтинећ теле-
граммасы џђм аћа ќавап "Известия"
газетасында басылып чыга.

1942 нче елныћ май аенда ук
СССРныћ Европа љлеше џђм Себер
мљселманнары Њзђк Диния нђзарђ-
тенећ чираттан тыш кићђшмђсе њтђ.
Анда СССРныћ бар мљселманнары-
на гомерлђрен кызганмый Ватанны
яклау турында мљрђќђгать кабул
ителђ. Ул бар мђчетлђрдђ дђ, мљсел-
маннарныћ  ќыелышларында да
укыла.

Нђкъ менђ шул мљрђќђгать џђм
динле кешелђрнећ аћа карата бул-
ган фикерлђре хљкњмђтне мљселман-

белђн мљнђсђбђтлђрне  нормальлђ-
штерњ, гђрчђ књз буяр љчен генђ
булса да, нормальлђштерњ зарур-
лыгын аћлау була.

Хакимиятнећ дингђ карата су-
гыш елларында булган чагыш-
тырмача лояль сђясђте, аныћ дин
эшлеклелђренђ бирелгђн кайбер
салым ташламалары гамђли
гђњдђлђнеш ала. Аларныћ берсе
СССР Халык комиссарлары Сове-
ты каршындагы мобилизациядђн (Ахыры 4 нче биттђ.)

Традицион ислам мљселманны буйсынучан џђм
тыћлаучан булырга љнди

"Традицион ислам" - ул
њзбилгелђмђ тњгел, ђ
бњген килеп туган ситуа-
цияне хђл итњ љчен би-
релгђн атама, тљгђллђн-
мђгђн доктрина, тренд.

Мђсђлђн, Ђбу Хђнифђ њз зама-
нында, фарсыларны Исламнан аер-
мас љчен, диндђ шђраб эчњ генђ
хђрам, дип ђйтеп, фарсыларныћ тра-
дицион эчемлеге булган исерткечтђн
- набиздан аларны тыймаган. Ахыр-
дан дин юлына ныклап баскач, алар
њзлђре њк хђмердђн баш тарткан.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
яшђгђн чорда ук та фарсылар на-
мазны њз теллђрендђ укыган. Алар-
га сњз ђйтмђгђннђр. Традицион ис-

лам - ул китап сњзен генђ тњгел, ре-
аль тормыш ситуациясен, яшђњ
ќирлеген исђпкђ алып гамђл кылу-
ны књздђ тота. Формальлек џђм
хђрефчелеккђ бирелеп, џђр нђрсђне
туры мђгънђсендђ аћлаучыларныћ
бњген гарђп иллђрендђ ђњлиялђр-
нећ каберлђрен ќимерњлђрен, та-
рихи џђйкђллђрне юк итњлђрен
књрђбез бит. Ђ тарихи џђйкђллђр
белђн бергђ традициялђр, буыннан-
буынга књчеп килгђн йолалар да
юкка чыга. Безгђ башбаштаклык-
ны, мин-минлекне бетерергђ, сы-
гылмалырак булырга кирђк.
Тљркиядђ, тормыш тђќрибђсе туп-
лап, ќитђрлек гыйлем эстђп, кырык
яшенђ ќитмђгђн ир-атларны "бары
тик чђй ясарга гына сђлђтле" дилђр.

Традицион ислам мљселманны буй-
сынучан џђм тыћлаучан булырга
љнди.

Бер авылныћ надан мулласы
халыкка аякларын юмыйча гына
мђчеттђ намаз укырга рљхсђт би-
реп, авылдашларын мђчеткђ
йљрергђ љйрђтђ. Ђ авылга килгђн
гыйлемле шђкерт, бу хђлне књреп,
мулланы тђнкыйтьли башлагач, ул:
"Мин аларны мђчеткђ йљрергђ
љйрђттем, ђ хђзер син аларны аяк-
ларын юарга љйрђт", - ди. Без ике
начарлыкныћ азрак зыян китерђ
торганын сайларга тиеш.

Рљстђм хђзрђт БАТЫР,
ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ Голамђлђр

шурасы рђисе
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изар дип атыйлар. Киемнећ икенче
љлеше - рида, аныћ белђн ќилкђне кап-
лыйлар. Тегелгђн кием кию тыела.
Лђкин тегелгђн  башмаклар кияргђ
була. Тырнакларны кисњ, мыекны кыру,
култык астындагы, касыктагы тљклђрне
бетерњ, баштагы чђчне алдыру - књркђм
гамђл. Ихрамга кергђнче хушбуй
сипсђћ яхшы. Мљслим имам, мљэмин-
нђрнећ анасы Гайшђдђн алып, шундый
бер хђдисне китерђ: "Пђйгамбђребез
(сгв) ихрамга кергђндђ њзе таба алган-
нар арасындагы ић яхшы хушбуйларын
гына сљртђ иде". Аннан соћ хаќга кер-
њнећ ике рђкђгать сљннђт намазы укы-
ла џђм књћелећ белђн хаќ кылу ни-
ятлђнђ. Џђм бу вакытта ният сњзлђре
ђйтелђ: "Аллаџњммђ инниии њриидњл
хђќќђ фђйђсиирџњ лии њђ тђккабђлџњ
миннии" (Аллаџым, мин хаќ кылырга
ният иттем, аны кылуга мића ќићел-
леклђр бир, џђм дђ минем хаќымны
кабул кыл!). Аннан соћ "Лђббђйкђ"
укыйлар. Ђгђр дђ таматтуг ысулы белђн
хаќ кылына икђн, башта гомрђ кылу
љчен ният ђйтелђ. "Лђббђйкђ" сњзлђре
Пђйгамбђребездђн (сгв) бирелгђн,
шућа да, аны киметергђ дђ, њзећнђн
нидер љстђргђ дђ кирђкми. "Лђббђйкђ"
укылмый торып, гђрчђ ният кылынса
да, бу хаќ кылу йолаларына керњ бу-
лып исђплђнми.

Ихрамга кергђн мизгелдђн баш-
лап Аллаџы Тђгалђ тыйган бар
гамђллђрдђн дђ читлђшеп торырга
кирђк. Ир-хатын мљнђсђбђтлђре, хђтта
бу турыда хатыныћ янында сњз кату да
тыела. Тљрле бђхђслђргђ керњ, кыргый
ќанварларны њтерњ, аларныћ кайда
булганнарын ихрамда булмаганнарга
ђйтњ шулай ук тыела, тегелгђн љс џђм
баш киемнђре, хљффђлђр (читеклђр)
кияргђ; йљзне џђм башны капларга,
тђнгђ џђм киемгђ хушбуй сљртергђ,
баштагы чђч бљртеклђрен, биттђн џђм
тђннђн тљклђрне алып ташларга, тыр-
нак кисђргђ, башны џђм сакалны са-
бын белђн юарга ярамый. Су коеныр-
га џђм киемнђрне юарга, љй, чатыр,
зонт, паланкин књлђгђсендђ булырга
рљхсђт ителђ. Каеш белђн билне буар-
га ярый.

"Лђббђйкђ"не мљмкин кадђр
књбрђк, бигрђк тђ вакыт алмашынган
саен укырга кирђк. Басып торганда да,
утырып торганда да, ятып торганда да,
караћгы тљшкђндђ дђ, таћ атканда да,
калкулыкка књтђрелгђндђ дђ, аннан
тљшкђн вакытта да, йоклап киткђндђ
дђ, уянганда да, намаз укыгач та
"Лђббђйкђ"не укырга кирђк. Кыскасы,
намаз укымаган џђм вирд башкарыл-
маган џђр вакытта да, бар ќирдђ дђ
"Лђббђйкђ" укырга кирђк.

"Ђл-Лубаб фи
Шђрхел-Китаб"тан

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

ХђнђфиХђнђфиХђнђфиХђнђфиХђнђфи
мђзџђбендђгемђзџђбендђгемђзџђбендђгемђзџђбендђгемђзџђбендђге

мљселман-мљселман-мљселман-мљселман-мљселман-
нарныћ  хаќнарныћ  хаќнарныћ  хаќнарныћ  хаќнарныћ  хаќ

кылу тђртибекылу тђртибекылу тђртибекылу тђртибекылу тђртибе(Ахыры. Башы газетабызныћ
21 сентябрь (№ 12) санында.)

Аерым шђхес абруена сылтама,
аудиториянећ књпчелеге фикеренђ
таяну дђлилнећ бер тљре. Аудито-
рия фикеренђ таяну дђлиллђре ара-
сыннан гамђли ђџђмияте, бурыч
њтђњгђ љндђњ, зарурилык дђлиллђ-
рен дђ аерып карыйлар.

Гамђли ђџђмиятле дђлиллђрдђ
теге яки бу фикерне сайлауныћ фай-
далыгына, кулайлыгына игътибар
ителђ. Мондый дђлиллђрдђн, Мђккђ
халкыныћ Исламны кабул итњдђн
нинди файда књрђчђген аћлаткан
аятьлђрне ђйтеп њтђргђ кирђк: "Хак-
тыр ки, сезгђ шундый мђртђбђле бер
Китап ићдердек: анда сезгђ њгет-
нђсыйхђт тђ, шђрђфлђр дђ туплан-
ган. Џаман шуны аћламыйсызмы?"
("Ђнбия (Пђйгамбђрлђр)" сњрђсе-
нећ 10 нчы аяте).

Аудитория хуплаган бурыч
тљшенчђсенђ нигезлђнгђн дђлиллђр
бурычка тугрылыкны куђтлђргђ
љндђгђн дђлиллђр булалар.
Мђсђлђн, Коръђн ићдерелгђнче,
мђќњсилђр, аларга пђйгамбђр ќиб-
ђрелгђн очракта, Аллаџныћ канун-
нарын, яџњдлђр џђм христианнарга
караганда да, яхшырак њтђргђ ант
итђлђр. Шул сђбђпле дђ Мђккђ хал-
кын Исламга љндђњ њзлђренђ
йљклђгђн бурычларын, вђгъдђлђрен
ислђренђ тљшерњ белђн њрелеп бара:
"(Мђккђ мљшриклђре) Аллаџ исе-
ме белђн ант иттелђр:

- Валлаџи! Безгђ дђ кисђтњче
пђйгамбђр килсђ, башка халыклар-
га (яџњд белђн христианнарга) ка-
раганда да без алданрак тугры юлга
баскан булыр идек, - диделђр.
Пђйгамбђрнећ килње аларныћ туг-
ры юлдан ераклашуын арттырды
гына" ("Фатыр (Яралтучы)" сњрђсе-
нећ 42 нче аяте).

Зарурилыкка дђлиллђрдђ
тђкъдим ителгђн чишелешнећ кире
каккысызлыгы аћлатыла. Мђсђлђн:
"Раббы алдында (ќавап бирергђ)
тупланачакларын белгђннђрне шу-
шыныћ белђн (Коръђн белђн) њгетлђ,
кисђт. Аларга ул вакытта Аллаџтан
башка яклаучы дус булмас. Бђлки
алар (акылга килеп) иман китерер,
тђкъва булыр" ("Ђнгам (Мал-
туар)" сњрђсенећ 51 нче аяте).

Башка яклаучысы џђм ярлыка-
учысы булмагач, ничек инде ке-
шелђр Аллаџ юлыннан тайпыла ала-

лар? Шундый дђлиллђр ярдђмендђ,
Коръђн, иманныћ зарурилыгын џђм
Аллаџныћ кушканнарын њтђњ ти-
ешлеген исбатлый.

Коръђндђ мђгънђви џђм хисси
дђлиллђр њзара њрелеп баралар.
Шул сђбђпле, хис белђн љретелеп
тђэсирчђнлеге арткан мђгънђви
дђлиллђрнећ исбатлау кљче артып
китђ. Уйлап чыгарылган илаџлар-
га табынуныћ мђгънђсез бер
шљгыль булуы ни дђрђќђдђ њтем-
ле аћлатылганын књзђтеп њтик:
"Аллаџ тљнне кљн белђн аралашты-
рыр, кљнне исђ тљн эченђ кертер.
Кояш белђн Айны њз ђмере белђн
йљртер. Аларныћ џђрберсе бил-
гелђнгђн мљддђткђ чаклы шулай
йљрер. Боларныћ бљтенесен дђ
Аллаџ берњзе майтара. Барча ми-
лек - Аныкы, Аны инкяр итеп, сез
табынган (потлар, сын)нар исђ хђтта
чиклђвек кабыгындагы элпђнећ бер
ќепселенђ дђ хуќа була алмыйлар.

Ђгђр дђ сез аларны (дога кы-
лып, Илаџка тићлђштергђн сынна-

рыгызны, потларыгызны,
џђйкђллђрегезне ярдђм сорап) ча-
кырсагыз, алар сез чакырганны
ишетмђс (догаларыгызны кабул
итмђс). (Чљнки алар ќансыз)
ишеткђн сурђттђ дђ, сезгђ ќавап
бирмђслђр (ярдђм итђ алмаслар).
Кыямђт кљнне Аллаџка тић булудан
ваз кичђрлђр (файда да, зыян да
эшли алмаслар). Бу Хакыйкатьне
сића барча нђрсђлђрдђн хђбђрле бул-
ган Аллаџтан башка џичкем ђйтмђс"
("Фатыр (Яралтучы)" сњрђсенећ 13-
14 нче аятьлђре).

Коръђн Аллаџныћ бер њзенђ та-
быну љстенлеген аћлатып кына кал-
мыйча, шул ук вакытта тыћлаучы-
ларда бу мђсьђлђгђ тиешле
мљнђсђбђт тђ оештыра. Акылында
булган кеше бернинди дђ кодрђткђ
ия булмаган џђм аныћ ялварулары-
на колак салмаган кемгђдер ярдђм
сорап мљрђќђгать итђрме икђн?
Мђгънђви дђлиллђрнећ њтемлелек
чаралары белђн хисси дђлиллђрнећ
тђэсирчђнлек мљмкинлеге ярашу

Коръђн раслауларын анык џђм
бђхђстђн љстен итђ.

Алда китерелгђн мисалларда
Коръђндђге дђлиллђрнећ исбатлау-
лардан тыш аралашу вазифасын
њтђњлђре дђ аћлашыла. Алар ритор
(вђгыйзь) белђн аудиториянећ ара-
лашуын ќићелђйтђлђр, карашлар
берлђшњгђ ярдђм итђлђр. Шул мак-
сатны књзаллап аудитория белђн
бђйлђнеш урнаштыруда тљрле
сљйлђм чаралары кулланыла да:
мљрђќђгатьлђр, љндђмђлђр, риторик
эндђшлђр, читлђтеп џђм турыдан-
туры сораулар, риторик сораулар џ.
б. Мђсђлђн, Кыямђт кљнендђ яћадан
терелњнећ хаклыгын раслаганда,
Коръђни-Кђрим безне бђхђс алымы-
на ияртђ: "Кеше њзен: џич чиклђњлђ-
рсез, авызлыксыз, књзђтњчесез
яшђргђ хаклы, дип саныймы ђллђ? Ул
ана карынына атылган бер тамчыдан
хасил икђнен онытамы? Соћра шул
тамчы бер оешкан кан кебек (ярал-
гы) булды, аннан соћ аны кеше кыя-
фђтенђ кертеп, дљньяга яралттык.
Ирле-хатынлы итеп тудырттык.
Шушыларны бар итђ алган Аллаџ
мђетлђрне генђ терелтђ ала торган-
дыр, шђт?" ("Кыямђт" сњрђсенећ 36-
40 нчы аятьлђре).

Ђлбђттђ, књзгђ бђрелеп торган
хакыйкать белђн килешкђндђ, кар-
шы сњз сљйлђњчедђ дђ (оппонентта)
танырга телђмђгђн фикерлђр белђн
ризалашу телђге туа.

Гомумилђштереп ђйткђндђ,
Коръђндђге дђлиллђр теге яки бу
ышануларныћ, гамђллђрнећ џђм
ђхлакый сыйфатларныћ дљреслеге
яки ялгышлыгына инану чарасы
буларак китерелгђннђр. Ђлеге
дђлиллђрнећ риторик кыйммђте
Коръђни-Кђрим тезисларыныћ хак-
лыгын нигезлђп кенђ калмыйча, ке-
шенећ рухи дљньясына сњз ярдђ-
мендђ ућай йогынты да ясыйлар.
Изге Коръђннећ аудиториясе Ќир
шарындагы берничђ миллиард ха-
лыкны берлђштерсђ дђ, тљрледђн-
тљрле карашлы, акыл-белем
дђрђќђсе тљрле дђрђќђдђге кешелђр
аныћ дђлиллђренећ исбатланган бу-
луын аћлыйлар.

Йомгаклап ђйткђндђ, тел-сурђт,
сљйлђм оештыру чараларыныћ
џђрьяктан камил ќыелмасы Коръђ-
ни-Кђримнећ тићдђшсезлегенђ та-
гын бер таныклык, тагын бер дђлил.

Гаптрђњф НУРИЕВ,
филология фђннђре докторы

Райондашларыбыз хаќ сђфђреннђн кай-
тып, алар белђн очрашулар њткђрђ башла-
гач, ђби-бабайлардан: "Минем дђ барасым
килгђн иде. Картайдым шул инде. Хаќ гам-
ђллђрен њти алмам, кан басымым уйнап
егылырмын, кљчем ќитмђс, дип куркам", -
дигђн сњзлђр ишеткђлђргђ туры килде.

Климат алышыну кешегђ шул дђрђќђдђ нык тђэсир итђ
микђн соћ? Сђламђтлеклђре бик нык булганнар гына хаќ
сђфђренђ чыга аламы? Укытучым, Мамадыш районыныћ Урта
Кирмђн абыстае Рђшидђ Ђњхђдиева кунакханђдђн чыккач,
кабат аны тиз генђ таба алмавын, эзлђгђндђ полиция егетлђ-
ренећ њзен гел коляскага утыртып йљрњлђрен сљйлђгђн иде.
Республикага яхшы мђгълњм шђхес озак еллар колхоз рђисе
булган Фазылќан Мљхђммђтќанов белђн дђ хаќ сђфђре ту-
рында озаклап ђћгђмђ корганым булды.

- Књп кеше бит беренче чиратта самолётта очудан курка.
Кан басымым књтђрелер, ди. Андый нђрсђ хђзер бљтенлђй юк.
Безнећ тљркем Казаннан очып киткђн иде. Кузгалып киткђнне
дђ сизмђдек. Сђгать ярымнан беренче тапкыр ашаталар. Под-
нос белђн сића ќиде-сигез тљрле ризык китерђлђр. Утыргыч-
лар бик иркен. Кђнђфидђ икешђр кеше генђ утыра. Каршыда
телевизор тора. Сђгать ярым узгач тагын ашаттылар. Само-
лёттагы хезмђткђрлђр бик ђдђпле, тђмле телле. Бљтен сора-

Ходай Њзе кљч бирђ
(Хаќ кылу - џђр мљселман љчен фарыз гамђл)

выћа ќавап бирђлђр, - дип сљйлђде ул. - Истанбулда икенче
самолетка књчеп утырып Мђккђгђ љч сђгать очтык. Анда да
ќаныћ телђгђн ризыкны сайлап алып тђгам ќыясыћ. Юлда
барганда хђзрђтлђр кљн саен икешђр вђгазь сљйлђп књћеллђр-
не рухландырып тордылар. Мђккђгђ барып тљшкђч тђ алар
Кђгъбђтулланы ђйлђнергђ, тђваф кылырга алып китте. Аны ќиде
тапкыр ђйлђнђсећ. Бер ђйлђнњ - дњрт йљз метр. Димђк, барысы
ике километр сигез йљз метрга тула. Анда кеше бик књп була,
ђмма бер-берећђ комачаулык итњ юк. Ялгыш кына берђрсенђ
орынып китеп борылсаћ да, ул кеше њзе синнђн гафу њтенђ.
Кешелђр бик тђ ђдђпле, тђртипле. Аннан ике тау арасына алып
китђлђр. Алар арасыннан чишмђ чыга. Аныћ суын зђм-зђм суы
дилђр. Кешелђр хаќдан башка вакытта да анда килеп дђвала-
нып китђ икђн. Суы тешлђрне љшетерлек суык, кљн кызу булса
да, тамак тљбенђ салкын тими. Ќиде йљз метрны ќиде тапкыр
ђйлђнђсећ. Барысы 4900 метрга тула бит. Аларны ђйлђнгђндђ
бер урынны - 70-80 метрны - йљгереп њтђргђ кирђк. Анда ар-
мыйсыћ да. Гђњдђћдђ њзгђ ќићеллек, рухи књтђренкелек тоя-
сыћ. Авыру кешелђр дђ йљгерђ башлый. Бљтенлђй йљри алма-
ган, аяксыз кешелђрне коляскага утыртып йљртђлђр. Анда ба-
шыћда дљньяви фикерлђр бљтенлђй калмый. Аллаџы Тђгалђгђ,
дингђ бик якынаясыћ. Самолётта очканда ике кљн йокламаган
идем. Арганлыкны бљтенлђй сизмђдем дђ. Мђккђдђ палатка-
ларда, Мђдинђдђ кунакханђдђ яшђдек. Икесендђ дђ бик ќайлы.
Ризыкларны алып килеп ашаталар. Књп кеше анда кызудыр дип,
курка. Кояш кыздыруы бљтенлђй сизелми. Таш атарга кљндез

барсаћ, кояштан капланырга зонт бирђлђр. Њзећ бара алмасаћ,
ќиде ташыћны кешегђ биреп ќибђрергђ дђ була. Љч километр
чамасы барасы, бер чыккач, бер авырлыгы да юк. Мђккђ мђче-
тенећ территориясе безнећ Кече Соннан аз гына бђлђкђйрђк.
Мђдинђ мђчете ђйлђнђ-тирђсенђ колонналар кебек љч рђт ба-
ганалар утыртканнар. Кљндез аныћ ђйлђнђ-тирђсе зонтлар
белђн каплап алына. Урамнар бик чиста. Шырпы кисђге дђ
таба алмыйсыћ. Тђртип яхшы. Полиция кешелђре књзгђ дђ
чалынмый анда. Ашату яхшы, ризыклар 12-13 тљрле, телефон-
нан сљйлђшергђ њзлђренећ сим-карталарын бирђлђр. Телђгђн
кешегђ куркасы тњгел икђн. Ќђмђгатем Корбанбикђ дђ йљри
алмам, дип бармаган иде. Алып бармаганыма њкенђм хђзер.

Яхшылык эшлђ дђ суга сал, халык белмђсђ балык белер,
дигђн ђйтем дђ бар бит. Озын гомер юлларыћда кылынган
яхшылыклар кешегђ барыбер кире ђйлђнеп кайта. Фазылќан
абый белђн дђ Казан аэропортында бер ир килеп књрешђ. Уса-
лидђ колхоз рђисе булган чакта хуќалык стипендиаты итеп
укыткан булган икђн. Актаныш районыныћ Вахитов исемен-
дђге совхозында директор булган. Хђзер крестьян-фермер
хуќалыгын ќитђкли. Кире Казанга кайтып ќиткђнче гел ярдђм
итеп, булышып йљрде, ди Фазылќан абый.

Хаќга барырга љлгерермен ђле, дип карарга кирђкми.
Вакыт кљтеп тормый ул. Књћелећ белђн тђвђккђллђргђ кирђк.

Минневђрис
МИНГАЛИЕВ
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СССР Министрлар Советы-
ныћ 1946 елныћ 3 декабрендђ ка-
бул ителгђн "Дин эшлеклелђренђ
салым салу тђртибе" махсус кара-
ры буенча дин эшлеклелђренђ са-
лым књлђме киметелђ. 1948 елныћ
августында алар љчен паспорт ре-
жимы да йомшартыла. Дђњлђт-дин
мљнђсђбђтлђрен нормальлђштерњдђ
СССР Халык комиссарлары Сове-
тыныћ 1946 елныћ 28 гыйнварында
кабул ителгђн "Дини  оешмаларныћ
гыйбадђт йортлары турында"гы
карары ђџђмиятле роль уйный. Бу
карарныћ беренче пунктында:
"Дини ќђмгыятьлђр файдалануын-
да булган гыйбадђт биналарын, бар
диндђгелђр љчен дђ, алар гыйбадђт
кылу љчен арендага алган йортлар-
ны СССР Халык комиссарлары
Советы каршындагы Дини эшлђр
Советы рљхсђтеннђн башка ябу ты-
ела", диелђ. Бу - элеккеге дини
мђхђллђлђрне торгызырга рљхсђт
итњ буларак кабул ителђ.

СССР Халык комиссарлары
Советы каршындагы Дин эшлђре
буенча Совет џђм аныћ љлкђ-рес-
публикалардагы вђкиллђре гый-
бадђт йортларын ачу, дини
мђхђллђлђр оештыру турындагы
дини тљркемнђрнећ гаризаларын
тикшерергђ керешђлђр. Гамђлдђ исђ
бу яћадан теркђњгђ кайтып кала.

Мђсђлђн, 1945 елныћ 1 гыйн-
варына БАССРда унике мђчет
теркђлђ. Аларныћ љчесендђ бернин-
ди дин эшлеклесе дђ булмый.

Дин тотучыларныћ бу гариза-
ларын тикшергђндђ СССР Мини-
стрлар Советы каршындагы Дин
эшлђре буенча Советныћ 1947
елныћ гыйнварында таратылган
"Гыйбадђт йортлары ачу турында-
гы эшлђрне рђсмилђштерњ" дип
аталган хатка таянып эшлђргђ кирђк
була. Тутырылырга тиешле доку-
ментлар исемлеге мђчетлђр ачу
мђсьђлђсен ућай хђл итњне шактый
кыенлаштыра. Књрсђтмђлђрдђ, "яћа
вак дини оешмалар саны артуын
булдырмау љчен", гаризаларны
кире кагу тђртибе дђ ђйтеп кителђ:
бинаныћ яраксыз, тљркемнећ аз сан-
лы булуы, бинаныћ мђдђният,
сђнђгать-оборона яки торак максат-
ларында файдалануы, якында гына
бу конфессиянећ гыйбадђт йорты
булуы џ. б.

Хакимият органнарыныћ гый-
бадђт йортларын ачтыру,
мђхђллђлђр тљзњ турындагы гари-
заларны кире кагу љчен бар нигез-
лђре дђ була. Мђсђлђн, Стђрлета-
мактагы дњрт мљселман мђхђллђсе-
нећ шђџђрдђге Кырым урамы, 33
нче йортта мђчет ачу турындагы
гаризасын, элек мђчет булган ул
йортныћ балалар бакчасына
ђйлђндерелње, хђзерге Башкортстан-
ныћ Бњздђк районындагы Гафури
(элекке исеме - Чукраклы) авылы
мљселманнарыныћ гаризасын "ќиде
километр ераклыктагы књрше Иске
Муса авылында мђчет булуы"
сђбђпле кире кагалар.

Ић књп њтенечлђр 1945-1946
елларда канђгатьлђндерелђ. Сугыш
бетње хакимияткђ дингђ карата бул-

Ислам Совет дђњлђте
сђясђтендђ

(1943-1948 еллар)
ган элеккеге лояль мљнђсђбђттђн
баш тартырга мљмкинлек бирђ.
Партиянећ идеологик эшне кљчђйтњ
турындагы 1946 елгы карары 180
градуска кире борылуны, барлык
башкача фикер йљртњчелђргђ, аеру-
ча дин тотучыларга карата, элекке-
ге килешњлђрсез басым ясауга
књчњне аћлата. Идел буенда, Урал-
да, Мордовиядђ дини ќђмгыятьлђ-
рне теркђњ књпкђ кими.

1947, 1948, 1949 елларда
мђхђллђлђрне теркђњ кискен кими.
1948 елныћ апрелендђ њк инде Дин
эшлђре буенча Совет њзенећ ќирле
вђкиллђренђ "дини  ќђмгыятьлђрне
теркђњне туктатырга катгый
рђвештђ тђкъдим ителње" турында
књрсђтмђлђр ќибђрђ. 1950-1954 ел-
ларда Дин эшлђре буенча Совет
рђхимсез карашларда тора: дин то-
тучыларныћ бер генђ њтенече дђ
канђгатьлђндерелми.

Шунысын да искђртеп њтђргђ
кирђк: Дин эшлђре буенча Советта
бары тик тиешле бар документла-
ры булган гаризалар гына тикше-
релђ, канђгатьлђндерелђ яки кире
кагыла. Гаризаларныћ књп љлеше
документларныћ тиешле дђрђќђдђ
тутырылмаган булуы сђбђпле
тњбђндђге идарђ баскычларында ук
кире кагыла.

Мђлђвез мљселманнарыныћ
тырышлыклары бары тик  дњртен-
че омтылышта гына ућышка ирешђ.
Стђрлетамак районыныћ Аллагувђт
авылы дин тотучыларныћ гариза-
лары 1946 елдан 1955 елга кадђр
карала. Кайвакыт дин тотучылар
Югары Советка шикаять белђн
мљрђќђгать итђргђ - "Булганин исе-
менђ" хат язарга мђќбњр булалар.

Шућа да карамастан, мљселман-
нар элеккечђ њк дини гореф-гадђтл-
ђрне башкаруын дђвам иттерђ, ба-
лаларга исем кушканда, туйлар ва-
кытында, мђрхњмнђрне  ќирлђгђндђ
дини йолалар њтилђр, џђм дђ ђлбђттђ,
мђчетлђргђ џђм муллаларга мохтаќ-
лык кичерђлђр. Дин эшлђре буенча
Совет вђкиле отчётларында: хаки-
мият органнары рљхсђтеннђн башка
дини йолаларны башкаручы дини
тљркемнђр "теркђлмђгђн дини
ќђмгыятьлђр" булып исђптђ тора-
лар, диелђ. Мондый статус мљсел-
маннарга ќђмгыятьнећ тиешле гый-
бадђт-йолаларында катнаша алу
гына тњгел, ђ бђлки, мљэминнђрнећ
тљп бурычы - мђхђллђ, мђчет тоту
љчен акча ќыярга да мљмкинлек
бирмђгђн.

Шулай да, кайберђњлђр артта
калган, надан бабайлар дип атаган
дин эшлеклелђре, бернигђ дђ кара-
мастан, тљрле  репрессиялђр, ким-
сетелњлђргђ дђ тњзеп, еш кына, яше-
рен рђвештђ дђ, Аллаџы Тђгалђ
књрсђтмђлђрен таратканнар џђм
башкарганнар. Традицион исламга
тљрлечђ пычрак атарга тырышкан,
шул исђптђн аны "бабайлар исламы"
дип атаган бњгенге књпме "активис-
тлар" шундый  сынаулар астында
калса, аны ничек кичерер иде микђн?

Марат хђзрђт МЂРДАНШИН,
тарих фђннђре кандидаты,

ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ Голамђлђр

шурасы ђгъзасы

Атна саен Казан џђм Чал-
лы базарларында авыл хуќа-
лыгы ярминкђлђре оешты-
рыла.

Шул ућайдан, ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте
каршындагы "Хђлђл" стан-
дарты комитеты ќитђкчесе

Марат Низамов ђлеге яр-
минкђлђр хакында: "Атна саен

њткђрелђ торган ярминкђлђр шђџђр халкы љчен бик
ућай: республикада њскђн сыйфатлы продукцияне ку-
лай бђядђн алырга мљмкинлек бирђ. Ярминкђдђ катна-
шучылар арасында безнећ комитет белђн књптђннђн
эшлђп килђ торганнары да бар. Аларныћ продукция-

Авыл хуќалыгы ярминкђлђрендђ "Хђлђл" стандартлары
комитеты таныклыгына ия булган предприятиелђр дђ катнаша

се сыйфатлы џђм тикшерелгђн, шућа да сатып алучы-
лар "Хђлђл" комитетыныћ тамгасы булган продукция-
лђрнећ сыйфатында икелђнмђсеннђр", - диде.

"Хђлђл" стандарты комитетыныћ таныклыгына ия
булган предприятиелђр арасында республикада казы-
лык, ярымфабрикат џђм деликатеслар ќитештерњ белђн
танылган Казан ит комбинатын атарга кирђк. Шулай ук
кош ите, казылык, деликатеслар ќитештерњче "Чаллы-
бройлер" ширкђте џђм кондитерлык эшлђнмђлђрен
ќитештерњ белђн танылган "Чаллы-икмђк" компаниясе
дђ бар.

"Хђлђл" стандарты комитеты тарафыннан тикшерњ
узган џђм махсус таныклыкка ия булган предприяти-
елђр исемлеге белђн www.halalrt.com сайтында таны-
шырга мљмкин.

Елдан-ел мљселманнар саны арта,
мђчетлђрдђ намаз рђтлђре ишђя,
мђдрђсђлђрдђ укучылар књбђя. Яшьл-
ђрнећ дингђ килње аеруча куандыра.
Алар матур гаилђлђр кора, тђњфыйк-
лы балалар тђрбияли. Џђркемгђ
мђгълњм: балалар - безнећ килђчђге-
без. Аларга нинди тђрбия бирсђк, нин-
ди гамђллђргђ љйрђтсђк, илебезнећ,
халкыбызныћ килђчђге дђ шундый
булыр.

Азнакай мљхтђсибђте дђ балаларга, аларныћ ата-
аналары белђн берлектђ, дљрес дини тђрбия, гыйлем
бирњдђ, балаларны илебезгђ, ќђмгыятькђ файда китер-
њче шђхеслђр итеп тђрбиялђњдђ эш алып бара.

Балалар мђдрђсђсе Зђћгђр мђчеттђ инде љч ел
дђвамында эшлђп килђ. Гљлшат џђм Гайшђ ханымнар
балаларга џђр якшђмбе ислам дине нигезлђрен,
пђйгамбђрлђр тарихын, гарђп телен, Коръђн, намаз укыр-
га љйрђтђ. Мђдрђсђдђ тљрле чаралар уза: Ђлифба
бђйрђме, Сабантуй, Намаз џђм Коръђн уку бђйгелђре...
Мђдрђсђгђ 7-16 яшьлек балалар йљри. Быел да монда
белем алырга телђњче кызлар џђм малайлар ђнилђре,
ђбилђре, апалары белђн Зђћгђр мђчеткђ килђ ала. Уку-
лар 1 октябрьдђн башлана.

Мђдрђсђдђ укучы балалар республикакњлђм чара-
ларда да катнашып, призлы урыннар ала. Мђсђлђн, быел
6 нчы мђктђп укучысы Фђйрњзђ Ђминова Чаллыда уз-
ган республикакњлђм Коръђн уку бђйгесендђ III урынга
лаек булды џђм Болгарда яшьлђр љчен оештырылган
мљселман лагеренда ял итте.

Балалар љчен бђйрђмнђрне мљхтђсибђтебез шђџђр
књлђмендђ дђ уздыра: Ураза гаете Яћа Юл мђчете иха-

Балалар диндђ тђрбиялђнђ
тасында спорт чарасы буларак инде љченче ел оешты-
рыла. Былтыр Корбан гаетендђ Яшьлђр њзђгендђ теат-
ральлђшкђн тамаша књрсђтелде, балалар њзлђре дђ чы-
гыш ясады. Февральдђ шунда ук "Кышкы уеннар" узды,
Пђйгамбђребезнећ (сгв) хђдисенђ нигезлђнеп тљше-
релгђн "Мђрхђмђтлек" дигђн мультфильм књрсђтелде.
Ќђен Ђсђйдђ мђселман Сабан туе, Тарсус паркында
балалар љчен Сабантуй оештырдык. Бђйрђмнђргђ килгђн
балаларныћ берсе дђ бњлђксез китми. Гомумђн, эшмђк-
ђрлђребез џђр чарада матди ярдђм књрсђтђ.

Ќђен балаларныћ ялын оештыруда да мљхтђсибђт
читтђ калмый. Џђр ел мљселман лагере йљзгђ якын ба-
ланы ќыя. Мђскђњдђн, Казаннан, башка шђџђрлђрдђн
ђби-бабайлары янына ќђйге ялга кайткан балалар да,
њзебезнекелђр дђ Ак мђчет каршындагы лагерьга бик
телђп йљри. Алар анда дин сабаклары љйрђнђ, тљрле кон-
курслар, спорт чараларында књћел ача, экскурсиягђ йљри,
ђхлак тђрбиясе ала. Лагерьда балалар белђн мђдрђсђдђ
гыйлем алучы яшьлђр эшли: кызлар љчен Алсу ханым
ќаваплы, аћа ярдђмгђ Урыссу посёлогындагы "Фђнис"
мђдрђсђсендђ укучы Диана белђн Энќе кайта. Малай-
ларны да "Фђнис" мђдрђсђсендђ укучы егетлђр тђрбия-
ли. Яшьлђребез љчен бу њзенђ књрђ бер тормыш тђќри-
бђсе, алар шул рђвешле ќђйге практикаларын да њтђ.

Авылларда да балаларга дини белем, тђрбия бирњ
љлкђсендђ эш алып барыла. Џђр ел эшлђп килњче
Ђсђйдђге ќђйге лагерьда Илгизђ абыстай укыта. Урсайда
Фђнзия ханым дђреслђренђ уннан артык бала йљри. Алар
шђџђребездђ узучы бер чараны да калдырмый, тљркем-
нђре белђн килеп, рђхђтлђнеп бђйгелђрдђ катнаша, при-
злы урыннар ала. Быел Кђкре Елга авылында да берен-
че тапкыр лагерь оештырылды. Анда 25 бала ял итте.
Ялны Фђџим хђзрђт белђн Гњзђл ханым оештырды.

Айгљл ШЂРИПОВА,
Азнакай


