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Дђњлђтнећ дини
сђясђтендђ –

либеральлђштерњ

Хаќ кылуныћ хикмђте

25 октябрь –
Корбан бђйрђме

Њз кљнен њзе књрђ
торган  мђктђп

ХАЌИЛАРНЫЋ БЕРЕНЧЕ
ЉЧ ТЉРКЕМЕ ИЗГЕ
СЂФЂРГЂ ЧЫКТЫ

11 октябрь кљнне иртђнге сђгать
биштђ (5.00) Казан халыкара аэропор-
тыннан "ДУМ РТ Хадж" программа-
сы буенча изге хаќ сђфђрен кылыр-
га ќыюнучы мљселманнарныћ бе-
ренче љч тљркеме Мђдинђ шђџђренђ
юл тотты. Хаќилар аэропортка тљнге
икедђ (2.00) ќыелдылар, теркђлњ љчен
кирђк булган документлар тикшерел-
де, оештыру моментлары каралды.
Аларны озатырга имам-мљхтђсиблђр,
хаќ сђфђрен алдагы елларда кылган
тђќрибђле хаќилар, мљселман уку
йортлары мљгаллимнђре ќыелган
иде. Хаќилар арасында ђле беренче
тапкыр гына изге сђфђргђ ќыюнучы-
лар да, шул ук вакытта 7-8 тапкыр ба-
ручылар да бар иде.

Хаќиларны озатырга Татарстан
мљфтие вазифаларын вакытлыча
башкаручы Габдулла хђзрђт Ђдџђмов
џђм Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ Аппарат ќитђкчесе Ри-
шат Хђмидуллин да килгђн иделђр.

"НЫК ИМАНЛЫ" КУБОГЫ-
НА ФУТБОЛ ЯРЫШЛАРЫ

УЗДЫРЫЛАЧАК
2012 елныћ 14 октябрендђ Ка-

зан мђчетлђре арасында футбол
ярышлары њткђрелђ. Мђчет команда-
лары "Нык иманлы (Сильноверую-
щий)" кубогы љчен кљрђшђчђк. Чара-
ны, Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте џђм "Зђкят" фонды ярдђме
белђн, "Алтын урта" татар мљселман
яшьлђре ќђмгыяте оештыра. Матч
Њзђк стадион янындагы Футбол џђм
ќићел атлетика манежында унынчы
яртыда (9.30) башланачак.

Ярышларда Ђнилђр, Кабан
арты, Ризван, Апанай, Мђрќани мђче-
те командалары катнашачак.

III САМАТОВ УКУЛАРЫ
ЊТКЂРЕЛЂ

Бњген Мђрќани мђчетендђ Та-
тарстан мљселманнары Диния нђзар-
ђте III Саматов укуларын уздыра.
Ђлеге чара 2010 елдан башлап Габ-
делхак хђзрђт Саматов туган кљндђ
њткђрелђ.

Габделхак хђзрђт Саматов (1930-
2009) - XX йљз ахыры - XXI йљз башы
књренекле дин ђџеллђренећ берсе, књп
сандагы дини китаплар авторы, нђзар-
ђтнећ беренче казые. Ул - татар халкы-
ныћ инкыйлабка кадђрге чордагы бай
дини мирасын тудыручы дин ђџеллђ-
ренећ дђвамчысы.

Саматов укулары Габдехак
хђзрђтнећ мирасын барлау, эшчђнле-
ген љйрђнњ џђм традицион ислам кый-
ммђтлђрен ачу максатыннан оешты-
рыла. Чара кысаларында књркђм дини-
милли эшчђнлек алып баруы белђн
аерылып торган шђхеслђргђ Г.Саматов
исемендђге "Рухи мирас" премиясе
тапшырыла. Ђлеге чара њткђрелгђннђн
соћ конференциядђ ясалган чыгыш-
лардан торган ќыентык нђшер ителђ.

Быел узачак Саматов укуларына
Ханты-Манси автономия округы
мљфтие Таџир хђзрђт Саматов, Чуаш-
стан мљфтие Ђлбир хђзрђт Крганов,
Самара љлкђсе мљфтие Талиб хђзрђт
Яруллин џ. б. дин ђџеллђре, шулай ук
дини оешмалар ќитђкчелђре, Габдел-
хак хђзрђтнећ укучылары, чордашла-
ры чакырылган.

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА ОНЫТМЫЙК!

1 сентябрьдђн 2013 елныћ
I яртыеллыгы љчен
"Дин вђ мђгыйшђт"

(язылу индексы - 16046)
џђм "Умма" (83072) газеталарына
язылу башланды. 6 айга язылу

бђясе - 118,38 сум.

ТРАДИЦИОН  ИСЛАМ

6+

Хаќ - ислам дине нигезлђренећ берсе булган олуг бер
гыйбадђт. Хаќ дип Мђккђи-Мљкђррђмђгђ барып, шђри-
гатьтђ књрсђтелгђн рђвештђ билгеле бер гамђллђрне
кылу белђн бергђ Кђгъбђтулланы зиярат кылуга
ђйтелђ. Хаќ - бљтен гыйбадђтлђрне, ягъни ќан, тђн
џђм мал гыйбадђтлђрен њз эченђ алу љстенђ мљсел-
маннар љчен бер гыйбрђтле вакыйга да булып тора.

Ислам диненећ башка баганаларыннан аермалы буларак, ул билгеле
бер вакыт эчендђ џђм Ќир шарыныћ билгеле бер урынында кылына. Ђ
намаз, ураза, зђкят гыйбадђтен, ќаена карап, телђгђн урында кылырга була.

Аллаџы Тђгалђ коллары љчен кагыйдђ џђм кануннарны шундый итеп
билгелђгђн, аларны њтђгђннећ файдасын мљселманнар бу џђм теге дљнья-
да да књрђчђк. Коръђни-Кђримдђ хаќ кылудан булган файда џђм зирђклек
турында ђйтелђ.

Хаќ кылуныћ кайбер хикмђтлђре:
1. Мљселманнарны берлђштерњ. Ислам дине дљнья халыклары ара-

сында дустанђ мљнђсђбђтлђр урнашуга зур ђџђмият бирђ. Ислам канун-
нары мљселманнарныћ берлђшњенђ ярдђм итђ. Мђсђлђн, бер квартал
мљселманнары якындагы мђчеттђ фарыз ќђмђгать намазларын кылу љчен
кљнгђ 5 тапкыр очрашалар. Мљселманнар атнага бер тапкыр гына булса
да ќомга намазына мђчеткђ килергђ тиеш. Ђ Ќир йљзендђ яшђњче мљсел-
маннарныћ хаќ вакытында бер-берсе белђн очрашырга мљмкинлеклђре
бар.

2. Мљселманнар бердђмлеген яћартып ќибђрњ. Барлык миллђт
мљселманнары бер њк йола џђм кагыйдђлђрне њтилђр, барлык кешелђр
љчен Бер булган Аллаџы Тђгалђгђ њтенечлђрен юллыйлар, Кђгъбђтулла
ягына юнђлеш тоталар.

3. Ќирнећ тљрле почмакларында яшђњче  мљселманнарны Ис-
лам дљньясыныћ њзђге - Бер Аллаџы Тђгалђгђ ышану дине тарал-
ган Мђккђ шђџђренђ тарту.

4. Мљселманнарныћ тигезлеген белдерњ.  Хаќ кылу вакытында
беркемнећ  дђ бернинди  љстенлеклђре юк: хуќа белђн хезмђтче, министр
белђн эшче - барысы да бер дђрђќђдђ булалар. Бу - Аллаџы Тђгалђ кар-
шында бљтен кеше бертигез икђнлеген исебезгђ тљшерђ торган урын. Шулай
ук хаќ  барыбызныћ да курку хђлендђ киемсез, исђп-хисап алдында тора-
чагыбызны; байлыгыбыз да, затлы нђселдђн булуыбыз да, ќђмгыятьтђ
тоткан урыныбыз да булыша алмаган Кыямђт кљне турында исебезгђ
тљшерђ.

5. Хаќ - мљселманнарныћ иманын ныгыту љчен пђйгамбђрлђр
џђм сђхабђлђр турында искђ тљшерњ ул. Хаќ йолалары њткђн џђрбер
урын нинди дђ булса тарихи вакыйга белђн бђйле. Дљньядагы беренче кеше
атабыз Адђмне (гс) џђм бљтен дљньяны су баскач ишелгђн  Кђгъбђтулла-

ны яћадан тљзњче Ибраџимны (гс) џђм Исмђгыйльне (гс) искђ тљшерђ-
без.

Шулай ук мљселманнар Кђгъбђне тљзеклђндерергђ  булышучы, аны
ђйлђнеп њтњче, "Ђл-Хаќђр ђл-ђсвад" ташын њбњче рђсњлебез Мљхђммђтне
(сгв) књз алдына китерђлђр. Сафа џђм Мђрва калкулыклары хаќ кылучы-
ларга, улы Исмђгыйль пђйгамбђргђ су эзлђгђн Хаќђр (аћа Аллаџныћ
рђхмђте булсын!) турында искђ тљшерђлђр. Минада ташлар ыргыту вакы-
ты, бу ќирдђ ташлар ыргытып, њзеннђн Иблисне куган Ибраџим пђйгамбђр
џђм шул урыннан ђтисе корбан итњ љчен алып киткђн Исмђгыйль пђйгам-
бђрне искђ тљшерђ.

Гарђфђ тавында исђ хаќилар саубуллашу хаќын кылучы Аллаџы
Тђгалђ илчесен књз алдына китерђлђр. Ул аларга васыять итеп, болай дигђн:
"И кешелђр, Аллаџы Тђгалђ бер генђ, џђм сез барыгыз да Адђм токы-
мыннан, Адђм ќирдђн ясалган, гарђпнећ гарђп булмаган кеше алдында
љстенлеге - тђкъвалыгында гына була ала. Бер-берсе белђн кљрђшкђн кя-
ферлђргђ охшамагыз..."

6. Хаќ гамђле - хаќины тђрбиялђњ дђ ул. Сђфђрдђ тљрле кыен-
лыклар белђн очрашканда ул сабырлык књрсђтергђ тиеш. Хаќда бер урын-
да бик књп мљселман очраша, џђм монда кыенлыклар  белђн очрашканда
чыдамлылык, тыйнаклык, ђдђплелек, књндђмлек књрсђтергђ кирђк. Хаќ
шулай ук кешедђ  юмартлылык тђрбияли: Корбан бђйрђме кљнендђ корбан
чалып, мохтаќларга  сђдака тараталар.

Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Соћгы вакытларда со-
циаль челтђрлђр "Ис-
лам сњзенђ "традици-
он", яки "традицион
булмаган" дигђн сњзлђр
тагу кемнећ башына
килде?!", "Гомумђн,
нинди традициялђр бу-
лырга мљмкин инде ул
диндђ?!" - дигђн сорау-
лар џђм шуларга тљрле
аћлатмалар бирњ белђн
чуарланып бетте.

Матбугат битлђреннђн, телеви-
зор экраннарыннан, интернет портал-
ларыннан ислам темасы  тљшми.
Мондый популярлыкка традицион ис-
ламга еш кына ялгыш аћлатма бирњ
дђ ярдђм итђ. Ђ андый тљгђллектђн
бик ерак торган аћлатмалар  тради-
цион исламны тулысынча аћлап  бе-
термђњ аркасында килеп чыга.

- Кайберђњлђр "традицион ис-

Терактлар эшлђњче кешелђр дђ њзлђрен
мљэмин-мљселман дип атыйлар.

лам" тљшенчђсен ялгыш аћлыйлар,
кайберђњлђрдђ ул шик уята, - ди
мљфти вазифаларын башкаручы
Габдулла хђзрђт Ђдџђмов. - Башка-
сын куркуга сала, књплђр аныћ та-
рафдары булыр љчен, мђчеттђ сђда-
ка калдыру џђм намаз уку ќитђ дип
уйлый.

Аныћ фикеренчђ, Ислам берва-
кытта да традициялђргђ каршы бул-
маган, тик аныћ таралышын билге-
ле бер кысаларда чиклђгђн генђ.
Гарђплђрдђ, мђсђлђн, ќаџилият за-
маннарында ук ир кеше никах укыт-
кан вакытта, бары тик ярђшелгђн
кызныћ ђтисенђ генђ мђџђр тњли тор-
ган булган. Ислам кабул ителњ белђн,
мђџђр бирњ юкка чыкмаган, ђ аћа
бары бераз њзгђреш кенђ кертелгђн,
хђзер инде ул кияњнећ булачак хаты-
нына биргђн бњлђге булып санала
башлаган.

Рљстђм Батыр "традицион ис-
лам" тљшенчђсе башка отышлыра-
гы булмау сђбђпле генђ кабул
ителгђн термин дип исђпли. Хђтта

традицион исламныћ тљп идеологла-
рыныћ берсе булып исђплђнгђн Вђли-
улла хђзрђт Якупов та, аныћ
сњзлђренђ караганда, тљрле  термин-
нар кулланган: традицион ислам,
мђзџђби ислам, Пђйгамбђребез (сгв)
исламы. "Ислам бар мљэмин-мљсел-
ман љчен бер булса да, кайбер мљсел-
маннарныћ соћгы еллардагы караш-
лары бездђ элеккеге вакытларда ук
булган карашлардан аерыла башла-
ды. Џђм дђ бездђ гасырлар буе бул-
ган карашларны ачыклап ђйтергђ
ихтыяќ туды", - ди иде ул.

Рљстђм хђзрђт диннећ тљп асы-
лын аћламый торып  традицион ис-
ламныћ ни икђнлеген тљгђлрђк белњ
мљмкин тњгеллеген ђйтеп, сљй-
лђшњне ерактан башлады: "Ислам ул
- шђхеснећ трансформация юлы,
њзећнећ мин-минлегећне, эгоцентриз-
мыћны ќићеп чыгу, "сљекле" њзећ
љчен генђ тњгел, ђ Аллаџы Тђгалђ
ризалыгы љчен игелеклђр кылу".

Шђхеснећ шул дђрђќђдђ рухи
њсеп ќитлегње традицион исламны

формалаштыручы љч фђн: 1) ислам
тђгълиматы; 2) ислам  хокукы; 3)
мљселман этикасы кысаларында
башкарыла. Вакытлар њткђн саен бу
дисциплиналар тђќрибђсе њсђ бара,
ул билгеле бер мђзџђплђрдђ тупла-
на. Вакыт сынавын њткђн бу мђз-
џђплђр - шул традициянећ њзе була
да инде. Матуриди мђктђбе, хђнђфи
мђзџђбе ђџеллђре - традицион ислам
тарафдарлары.

Табигый, њзеннђн-њзе шундый
гади бер сорау туа, безнећ бабала-
рыбыз сайлап алган бу мђзџђплђр
башкаларыннан принципиаль
рђвештђ ни белђн аерыла соћ? "Ђбу
Хђнифђ, њзенећ тђгълиматын
тљзегђн вакытта, безнећ бар фикер
каршылыкларыбызны да Аллаџы
Тђгалђ хљкеменђ калдырырга кирђк,
дип ђйтђ торган булган", - дип  ќавап
бирђ Р.Батыр. - Андый фикер йљртњ,
Аллаџка ышану бары тик ике
љлештђн тора дигђн вакытта, алай

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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(Ахыры. Башы газетабызныћ
5 октябрь санында.)

19. Ђгђр дђ Коръђнне укучы њз
тавышын њзе ишетмђсђ, мондый уку-
ны тулы сыйфатлы дип ђйтеп бул-
мый. Лђкин Коръђнне эчтђн укырга
да була, бу бары тик укучыныћ њз
ниятеннђн генђ тора. Ђгђр дђ риялык-
та (ясалма, мактанып укуда) шик бар
яки кычкырып уку башкаларга кома-
чаулый икђн, эчтђн уку тиеш. Ђгђр
дђ сез башкаларга комачауламый-
сыз, сезне риялык шиге астына алыр-
га урын юк икђн, сезнећ укуыгыз сез-
не џђм башкаларны рухландыра
икђн, кычкырып уку яхшырак.

20. Аятьлђрнећ чын мђгънђсенђ
тљшенмичђ, аныћ рус яки башка бер
телдђге тђрќемђсенђ генђ таянып,
ул аятьлђрнећ чын мђгънђсен
љстђн-љстђн генђ, њз белдегенчђ
аћлатырга тырышу - Коръђнне сан-
га сукмау билгесе. Коръђннећ
мђгънђсен тљгђл аћлата алмау ке-
шелђрне ялгыш  юлдан  ќибђрђ, џђм
дђ андый кеше, башкаларны Коръђн
буенча яшђргђ чакырган олуг
сњзлђр артына яшеренеп, чынлык-
та (хђзерге вакытта моны ваџџаб-
чылар џђм башкалар эшлђгђн ке-
бек) Исламга каршы чыгыш ясый.
Андыйлар турында Пђйгамбђребез
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!): "Кем Коръђнне њз бел-
деге белђн аћлата - њзлђренђ
ќђџђннђм утында  урын  ђзерлђ-
сеннђр", - дигђн. (Ђт-Тирмизи, Ђбу
Давыд џђм ђн-Нђсаи).

21. Коръђнне чистартылмаган
авыз белђн уку хупланмаганга, аны
чайкап алу џђм сивак куллану
сљннђт санала.

Ђгђр дђ Коръђнне укыган ва-
кытта пауза ясалса, яћадан укый
башлаганчы теш џђм уртларны си-
вак белђн чистартып алу џђм
"Ђгњњзњ биллђђџи минђш-шђйтаа-
нир-раќиим" дип ђйтњ тиеш.

22. Ђгђр дђ укыган вакытта
кикерђсе килђ (кикертсђ) яки йокы
килњдђн иснђтђ башласа, укуны тук-
татырга кирђк. Мондый халђттђн
соћ тынычлангач кына укуны дђвам
итђргђ була.

Коръђн уку Коръђн уку Коръђн уку Коръђн уку Коръђн уку ђдђбеђдђбеђдђбеђдђбеђдђбе
2012 ЕЛ - ТАТАРСТАНДА КОРЪЂН ЕЛЫ

23. Коръђнне йокымсырау, йокы
басу халђтендђ уку хупланмый, чљнки
бу вакытта ялгышу ихтималы зур.

24. Коръђн укуны дикъкать
белђн тыћлау сљннђт санала.

25. Вакыт-вакыт Коръђнне
љйдђ дђ укырга кирђк. Хђдистђ: "Њз
йортларыгызны Коръђн укылмый
торган кабергђ ђйлђндермђгез", -
диелђ (Бђйхакый).

26. Коръђнне укучы, игътиба-
рын шулкадђр дђрђќђдђ тупларга
тиеш, гњяки ул Аллаџныћ каршын-
да басып тора.

27. Коръђнне базарда, тавыш-
кљлке, кычкырып сљйлђшњлђр књп
булган шау-шулы, кешелђр ашап-
эчеп я књћел ачып утырган урын-
нарда уку ярамас.

28. Коръђн укучыга уку вакы-
тында башка сњзлђр ђйтергђ;
кљлђргђ; бармаклар белђн уйнап
утырырга ярамый.

29. Сњрђлђрне Коръђндђ ките-
релгђн эзлеклелектђ уку сљннђт са-
нала.

30. Коръђнне тљркем булып, бер
тњгђрђккђ ќыелып уку яхшы: берђњ
укый,  калганнары - тыћлый. Чират-
лашып уку да мљмкин.

31. Коръђнне матур тавыш
белђн укырга тырышырга кирђк.
Хђдистђ: "Коръђнне матур тавыш-
ларыгыз  белђн  бизђгез", - диелгђн
(Ђбу Давыд, ђн-Нђсаи, бине Маќа,
Хђким).

32. Ђгђр дђ ќыелганнар ара-

сында Коръђнне яхшы укучы бар
икђн, аннан Коръђн укуын њтенеп,
аны тыћлап тору сљннђт санала.

33. Коръђнне укып чыккач:
"СђдакАллаџы-газыйм вђ бђллага
рђсњлњџњл-кђрим. Аллахњммђ-
нфђгънђ биџи џђ бђрик лђнђ фиџи
вђл-хђмдњ лиллђџи раббил галђминђ
вђ ђстђгъфируллахђл-хђййђл-
каййњмђ (Бљек Аллаџ хак сњзне
ђйтте џђм хљрмђтле Пђйгамбђр аны
халыкка  ќиткерде. Ђй Аллаџ, Коръ-
ђнне уку рђхђтен џђм файдасын бир
безгђ. Бар мактаулар да Аллаџка -
дљньялар Хакименђ џђм  гљнаџла-
рымны кичерњећне сорап Сића
мљрђќђгать итђм, мђћге Тере џђм
Мђћге калучы!)", дип ђйтергђ кирђк.

34. Коръђнне укып чыккач дога
уку - Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџ-
ныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
сљннђте булып санала. Ул доганы
Аллаџ кабул итђ џђм аћа ќавап бирђ.
Коръђнне укып чыккач бар гаилђ
ђгъзаларын, кардђшлђрећне, якынна-
рыћны ќыю да шундый ук ђџђмият-
ле сљннђт санала. Аллаџтан њзећ
љчен генђ тњгел, ђ ата-анаћ, љйдђге-
лђрнећ барысы љчен дђ, бар туган-
нарыћ, якыннарыћ, дус-ишлђрећ
љчен, бар мљэмин-мљселман љчен дђ
дога кылу, аларныћ Исламны
књтђрњлђрен, мљселман хакимнђрен
Хак юлдан ќибђрњен сорарга кирђк.

Аллаџ безне ярдђменнђн таш-
ламаса иде џђм безнећ Коръђн уку-
ларыбызны кабул итсђ иде.

Њзђклђшкђн дини оеш-
ма - Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђ-
тенећ Кама буе тљбђге
казые Рљстђм хђзрђт
ШЂЙХИВЂЛИЕВныћ
корбанга бђйле кайбер
аћлатмалары:

- Мљхтђрђм дин кардђшлђре-
без! Шђригатебез буенча корбан
бђйрђмендђ гает намазы уку џђм
корбан чалу каралган. Корбан гает
намазы укылганнан соћ беренче,
яки икенче, яки љченче кљнне чалы-
на. Зљлхиќќђ аеныћ уникенче
кљненђ кадђр (ахшам намазына чак-
лы) корбан чалуны тљгђллђргђ
кирђк. Ђгђр инде шул вакыттан соћ
чалынса, корбаны дљрес булмый.

Корбанга безнећ якта љч тљрле
хайван чалына - сарык, кђќђ, сыер;
шђригать буенча - дњрт тљрле.
Бездђ аларныћ дњртенчесе - дљя
њрчетелми. Сарыкны кайбер яклар-
да "куй" да дилђр. Сарык џђм
кђќђнећ бер яше тулган булырга
тиеш. Куй булса, ул инде эре сарык.
Шушы куйларныћ гына рљхсђт
ителђ алты айлыкларын корбанга
чалырга. Ђ болай сарык, кђќђ - бер,
сыер ике яшен тутырырга тиеш.
Сарык, кђќђ бер кеше, ђ сыер књп
дигђндђ ќиде кеше љчен чалына.

25 ОКТЯБРЬ – КОРБАН БЂЙРЂМЕ25 ОКТЯБРЬ – КОРБАН БЂЙРЂМЕ25 ОКТЯБРЬ – КОРБАН БЂЙРЂМЕ25 ОКТЯБРЬ – КОРБАН БЂЙРЂМЕ25 ОКТЯБРЬ – КОРБАН БЂЙРЂМЕ

Сыерны чалганда бер кеше ике
љлешкђ кергђн вакытта биш кешегђ
берђр љлеш кала. Ђмма бу очракта
кешелђр саны алтыдан артмый.
Џђм инде аларныћ ниятлђре фђкать
корбан чалуда гына булырга тиеш.
Ягъни арадан берсе ит љчен генђ дип
керсђ, калганнар бу хакта белсђлђр,
аларныћ корбаннары корбанлыктан
њтми. Ђгђр бу кеше моны ђйтмичђ

эшли икђн, њзе генђ гљнаџлы була,
башкаларныћ корбанлыгы корбан-
лыктан њтђ. Шућа књрђ белђ торып
кемнедер ит љлешенђ кертњдђн сак
булырга кирђк.

Безнећ халыкта корбанга бђйле
кайбер аћлашылмаучанлыклар яши.
Мђсђлђн, быел гаилђ белђн корбан
чалабыз, дилђр. Икенчелђр: "Быел
њземђ, алдагы елны хатыныма, ан-
нары балаларыма чалам", - дип ђйтђ.
Корбан гаилђдђн тњгел, ђ мљмкин-
леге булган кешедђн чалына. Фитыр
сђдакасы гаилђнећ џђр ђгъзасы
љчен бирелгђн кебек. Гаилђ ђгъза-
ларыныћ кайсысыныћ булса да кор-
бан гаете кљненђ мљмкинлеге бул-
са, ягъни нисабы ќитсђ, ул џђр елны
корбан чалырга тиеш. Бу алар љчен
вђќип гамђл. Кљмеш нисабы белђн
исђплђгђндђ, малларыныћ нисабы
(бњгенге кљндђ 20 мећ сумга туры
килђ) тулган вакытта, аларныћ
џђркайсы корбан чала. Шулай да бу-
лырга мљмкин: ир-атныћ нисабы
ќитми, ђ хатынныћ ќитђ. Бу очрак-
та корбан чалу хатынга гына тиеш
була.

Корбан чалучы хђлле кеше бул-
са, корбанлыгыныћ љчтђн бер љле-
шен мохтаќларга, икенче љлешен
туганнарына, књршелђренђ тарата, ђ
љченче љлешен њз гаилђсе љчен
тота. Њзенђ калдырмыйча тулаем
мохтаќларга таратса да, дљрес була.

Нисабы ќитмђњчелђр арасын-
да да корбан чалырга телђњчелђр
очрый. Мондый мохтаќ кешелђр
корбаннары итен таратмыйча њз га-
илђлђрендђ генђ тотсалар да ярый,
ђ корбан чалган љчен аларга ђќер-
савап була.

Чалган корбанлыкныћ тиресен
сатып акчасын њзећђ куллану яра-
мый. Тирене берђр мохтаќ кешегђ
сђдака итеп бирњ яисђ аны сатып
шуныћ акчасын сђдака итеп тапшы-
ру тиешле, ђмма сатмыйча књн яисђ
тун итњ дљрес.

Корбанлыкка нинди хайван
бара дигђндђ, сау-сђламђтлђре. Бик
арык хайваннар, йљри алмаслык
дђрђќђдђ аксаклар, яисђ бер кола-
гыныћ, мљгезенећ, койрыгыныћ
љчтђн бер љлеше "џђлак булган" хай-
ваннар корбанлыкка ярамый.
(Мљгезне кисњ дигђннђн, аны
бђлђкђйдђн њк дару белђн яндырып
њстертмђњчелђр бар џђм шулай ук
њзе мљгезсез хайваннар да була.
Мондый очракларда корбанга ярый.
Ђ инде њскђн мљгез кисеп алынса
яки сугып сындырылса, ярамый).
Шулай ук бер књзе сукыр, яки ко-
лаксыз, яки койрыксыз (ђгђр туган-
да ук шундый булмасалар) хайван-
нар корбанга чалынмый.

Корбанны кеше њзе чалса
књркђм була. Ђмма чала алмаса
ышанычлы кешедђн чалдыра. Кор-

Ђлеге хђдислђргђ таянып, ислам
диненећ гыйлемгђ нигезлђнгђнен
књрђбез џђм мљселман кешесе ић
ђњвђл белемле булырга тиеш дип ђйтђ
алабыз. Ђ бездђ мљселманнарга белем
алырга шартлар тудырылганмы соћ?
Бу сорауны ишеткђч књплђр,
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсе, Россия ис-
лам университеты кебек уку йортла-
рын књздђ тотып, бер тавыштан: "Ђйе",
- дияр. Баксаћ, бездђ мљселман бала-
лары љчен гомуми белем бирњ мђктђбе
дђ бар бит. "Госмания" исемен йљртђ
торган ђлеге шђхси гыйлем йорты,
хљкњмђт лицензиясе буенча эшлђсђ дђ,
дђњлђт тарафыннан финансланмый, ул
иганђчелђр, балаларына ислам дине
кушканча аћ-белем бирергђ омтылган
мљселман ђти-ђнилђре ярдђме белђн њз
кљнен њзе књрђ.

"Госмания" мђктђбе Казан
шђџђренећ бер читендђ, Северный би-
стђсендђге "Нурислам" мђчете белђн
янђшђ урнашкан. Билгеле, без књреп
љйрђнгђнчђ, ике катлы, дистђлђгђн
бњлмђле, иркен, кић гыйлем йорты
тњгел ул. Ђ ќыйнак кына итеп тљзелгђн,
шулай ук ике катлы итеп эшлђнгђн
бинада урнашкан. Корылманыћ
тњбђсендђ ярымай балкый. Заманын-
да бу бинаны Вафа хђзрђт Гыйлђќи
улы дин сабагы укыту љчен мђдрђсђ
ачу нияте белђн салган. Ул бина "Ну-
рислам" мђчетенеке. "Госмания"
мђктђбен ачу эшен беренчелђрдђн бу-
лып Камил хђзрђт Вђлиуллин башлап
ќибђрђ. 1995 елда Казанда беренче
џђм бердђнбер мљселман мђктђбе ачы-
ла. 1995-1996 нче уку елларында бе-
ренче сыйныфка 12 бала укырга
килсђ, хђзер биредђ 120 укучы белем
ала.

Мин "Госмания"гђ килгђндђ бер-
ничђ хатын-кыз шау килеп аш-су
бњлмђсендђ кайнаша иде. Баксаћ, ра-

ЊЗ КЉНЕН      
ТОРГАН         

Белгђнебезчђ, Мљхђммђд (сгв) Коръђни-Кђримнећ
беренче аятьлђре "икъра", ягъни "укы" дип ићђ.
Пђйгамбђребез (сгв) исђ бер хђдисендђ: "Џђр мљсел-
ман ир-ат џђм хатын-кызга гыйлем алу - фарыз", -
диелђ. Ул шулай ук: "Гыйлем алган кеше белђн гый-
лемсез гыйбадђт кылган кешенећ аермасы тулы ай
џђм аныћ янында књренгђн йолдызлар кебек", - дип
белдерђ.

мазан ае ућаеннан балалар џђм ђти-
ђнилђр љчен ифтар уздыралар,
иртђннђн њк шућа ђзерлђнђлђр икђн.
"Ышанмассыз, Аллаџы Тђгалђ безне
менђ шулай ярдђменнђн ташламый.
Уку елы вакытында да балаларга ри-
зык ђзерлђргђ кайчак ит бетсђ, Раб-
быбыз кљтмђгђн яктан бирђ: я берђрсе
нђзер ђйткђн була да, сарык суеп ки-
терђ яки корбаннан љлеш чыгаручы
табыла", - дип сљйлђп китте шундагы
мљлаем бер ханым. Кем булуымны
ђйткђч, мђктђпнећ директоры Илсур
хђзрђт Фатыйхов килеп ќиткђнче, ул
мине уку йорты белђн таныштыра то-
рырга да ризалашты. Яшерен-батырын
тњгел, мђктђпне шђџђрдђге заманча
уку йортлары белђн чагыштырып бул-
мый. Бњлмђлђр артык зур, купшы
тњгел, џђркайсында компьютер кебек
ќиџазлар да юк. Џђрнђрсђ гади, тый-
нак булса да, биредђ њзенђ бер тљрле
ќылылык бљркелђ. "Монысы китап-
ханђ, - дип таныштыруны дђвам итте
ханым. - Укучылар монда яратып керђ.
Ђ менђ бу бњлмђгђ књптђн тњгел инте-
рактив такта алып куйдык. Ул безнећ
мђктђптђ бердђнбер. Монда исђ кыз-
лар намаз укый, ир балалар, намаз
вакытлары ќиткђч, мђчеткђ керђ.
Аскы катта тђџарђт алу љчен махсус
урын бар. Бездђ кызлар мљселманча
киенђ. Ризык - хђлђл. Башка
мђктђплђрдђге кебек чыршы куеп, Яћа
елны каршыламыйбыз. Безнећ љчен ић
књркђм кљн - гает бђйрђме. Аны зур-
лап уздырабыз..." Шулай мђктђп эшч-
ђнлеге белђн танышып йљргђндђ Ил-
сур хђзрђт тђ књренде.

- Мин ђлеге вазифага моннан љч
ел элек алындым, - дип ђћгђмђгђ ку-
шылды ул. - Директор булып килгђч,
мђктђпнећ бинасын кићђйтеп, "при-
строй" эшлђдек, ќылылык системасын,
электр чыбыкларын алыштырдык.

бан малы чалынганда аныћ янында
тору яхшы. Ђмма тора алмаса да
дљрес, бу эш мђќбњри тњгел. Шу-
лай ук кайбер кешелђр, догасын бел-
мим дигђн сылтау белђн корбан ча-
лудан тыелып торалар. Аллаџы
Тђгалђгђ ният кылып: "Я Раббым
Аллаџ, фђлђн-фђлђн улыннан, фђлђн-
фђлђн кызыннан Њз ризалыгыћ
белђн кабул ит, дип ђйтђсећ дђ, "Бис-
миллђџи Аллаџу ђкбђр" дип чала-
сыћ. Бернинди дђ катлаулылыгы юк.
Намазын укый, догасын кыла бел-
мим дип корбан чалмау да дљрес
тњгел. Корбан чалганнан соћ намаз
уку да мљстђхђб гамђл, мђќбњри
тњгел.

Кайбер урыннарда корбанны
пђйгамбђребез Мљхђммђдкђ (сгв)
атап чалу гадђте бар. Ђлбђттђ, ул
Аллаџы Рђсњленђ хљрмђт књрсђтњ
булып тора. Ђмма шђригатьтђ ан-
дый ђйбер юк. Џђр кеше њзенђ ча-
лырга тиеш. Чљнки ул аныћ њзе љчен
вђжип гамђл. Асып тунарга, сљяген
вакларга, этлђргђ бирергђ ярамый
дип ђйтњлђр дђ шул урындагы
гадђткђ кайтып кала. Бу гамђллђр
яхшы ният белђн кергђннђрдер.
Ђмма алар шђригатьне бозу булып
тора. Ђйтик, сљяген вакламыйча
сыер малын ничек бњлђсећ? Корбан
малы калдыкларын исраф итеп таш-
лаганчы эткђ бирњ дђ хђерлерђк
тњгелме?
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    ЊЗЕ КЊРЂ
     МЂКТЂП

Књреп торганыгызча, бљтен ќиргђ ви-
деокамера куйдык. Гадђттђн тыш хђл
килеп чыкканда хђбђр бирњ ќайланма-
сы урнаштырдык. Бу эшлђр барысы
бергђ якынча ике миллион сумга
тљште.

Белем бирњ мђсьђлђсенђ
килгђндђ, "Госмания"дђ дђ, башка го-
муми белем бирњ мђктђплђрендђге
кебек њк, дљньяви фђннђр укытыла.
Дин, ђхлак-ђдђп, тђрбия дђреслђре ђти-
ђнилђрнећ телђклђре белђн факульта-
тив дђрес, тњгђрђк формасында оеш-
тырылган. Аларда вакытныћ књп
љлеше Коръђни-Кђримне укытуга би-
релђ. Беренче сыйныфтан ук егет-кыз-
лар љстђмђ дђрестђ "Џђфтияк шђриф"-
тђге кыска сњрђлђрне љйрђнђ. Коръђ-
ни-Кђримне камилрђк белергђ, аны ят-
ларга телђгђн укучылар љчен РИУ
мљгаллиме Габдњррђшит Фђизов атна-
га ике кљн дђрес уздыра.

- Габдњррђшит безнећ балаларны
Коръђн укучылар бђйгесенђ дђ ђзер-
ли, - ди директор. - Бђйгенећ талђплђ-
ре елдан-ел катгыйлана бит. Безнећ
укучылар ничђ ел рђттђн II урынны
яулады инде.

Моннан тыш шђџђрнећ башка
мђктђплђреннђн аермалы буларак,
"Госмания"дђ чит тел итеп беренче
урында гарђп теле тора. Укыту планы
нигезендђ укучылар аны II сыйныф-
тан љйрђнђ башлый. Књрђсећ, шућа-
дыр гарђп теле буенча шђџђр олимпи-
адаларында "Госмания" укучыларына
тићнђр юк икђн. V сыйныфтан инде
чит теллђр исемлегенђ инглиз теле
љстђлђ. Аћа кадђр балалар бу тел белђн
факультатив дђреслђрдђ, тњгђрђклђрдђ
таныша.

- Њзебезнећ спорт залы, химия,
физика классларыбыз юк, - дип про-
блемалары белђн дђ уртаклашты Ил-
сур Фатыйхов. - Килешњ буенча без
бу дђреслђрне 14 гимназиядђ узды-
рырга тиеш. Лаборатор эшлђргђ бала-
лар шунда йљри. Лђкин кљзге салкын
яћгырда, кышын карлы-буранлы
кљннђрдђ укучыларны анда ќибђрергђ
кызганабыз. Мђчетнећ подвалын спорт
залы итеп ќиџазладык, џава љрдерергђ
махсус ќайланмалар куйдык. Бу эш-
лђрне "Нурислам" мђчете имам-хатый-
бы Фђнис хђзрђт ярдђме белђн баш-

карып чыктык. Балалар шунда да
шљгыльлђнђ. Егетлђребез спорт
тљрлђреннђн дзюдоны њз итђ. Шуныћ
буенча быел алты мђктђп арасында
алты беренче урынны алдылар.

"Госмания" мђктђбендђ булып
кайткач, мића шунысы кызык тоелды:
укучыларныћ аудиториясе кић анда.
Књплђр мђктђптђ њзебезнећ республи-
ка балалары гына белем ала дип уй-
лыйдыр. Чынлыкта исђ ђлеге уку йор-
тында бљтен Рђсђйдђн ќыелган малай-
лар џђм кызлар гыйлем туплый. Ил-
сур хђзрђт ђйтњенчђ, ђлеге гомуми
белем бирњ мђктђбен бердђнбер дияргђ
мљмкин. Шућа да мљселманнар њз ба-
лаларын биредђ укыту љчен, йорт-ќир-
лђрен сатып, читтђн Татарстанга књче-
неп килђ икђн.

- Укучылар арасында тљрле
миллђт вђкиллђре - ислам динен ка-
бул иткђн руслар да, башкортлар да,
кыргызлар да, њзбђклђр дђ бар, - ди
ќитђкче. - Ислам дине кушканча кыз-
ларны џђм ир балаларны аерым укыту
дђрђќђсенђ ирешђ алмыйбыз ђле.
Чљнки бина тар, кысан. Гђрчђ, бала-
ларны аерым укыту хђерле. Пђйгамб-
ђребез Мљхђммђд (сгв) заманыннан ук
кызлар белђн малайлар бергђ
йљрмђгђн. Књргђнебезчђ, мђчетлђрдђ
ирлђр џђм хатын-кызларныћ намаз уку
урыннары аерым. "Бер сафка басып
укылган намаз бозыла, яћадан аерым
басып намазны кайтарырга кирђк", -
диелђ. Сафка тезелгђндђ дђ, алга сау-
сђламђт ир-атлар, аннары балалар,
алар артына авыру ирлђр баса. Шун-
нан соћ гына хатын-кызларга урын
бирелђ. Боларны књздђ тотып, дђрес-
не игътибар белђн тыћласыннар, фи-
керлђре чуалмасын, шђџвђтлђре кома-
чауламасын, егетлђр кызлар яки, ки-
ресенчђ, кызлар егетлђр каршында
чыгыш ясарга оялмасын љчен малай-
лар - алдагы, кызлар арттагы
љстђллђрдђ утыра. Аларга ялгызы гына
калырга да рљхсђт бирмибез.

- Илсур хђзрђт, бердђм дђњлђт
имтиханнары тапшыру мђсьђлђсе
сездђ ничек куелган? - дип сорыйм.

- Безнећ укучылар да бердђм
дђњлђт имтиханнарыннан азат тњгел, -
ди директор. - Укучылар дђњлђт сы-
науларын имтихан кабул итњ пунктына

барып тапшыра. Традицион имтихан-
нарны њзебезнећ укытучылардан
тљзелгђн комиссия кабул итђ. Быел
сыйныфлар саны тугыз гына иде. Ал-
дагы елда укучылар X џђм XI сый-
ныфка калмады, кемдер "Мљхђммђди-
я"гђ, кемдер башка уку йортына кит-
те. IX сыйныф укучылары гына имти-
хан тотты.

"Госмания" мђктђбендђ белем алу-
чылар укуларын, гадђттђ, РИУда,
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсендђ, КФУныћ
Шђрыкны љйрђнњ џђм халыкара
мљнђсђбђтлђр институтында дђвам ит-
терђ, араларында педагогика кљллият-
лђрен сайлаучылар да бар икђн. Кай-
чандыр безнећ мђктђп турында тљрле
сњзлђр йљрде, бездђ белемне начар
бирђлђр дип ђйтњчелђр дђ булды, - ди
Илсур хђзрђт. - Кадрлар мђсьђлђсе
белђн авырлыклар туды, хезмђт хакы
белђн тоткарлыклар чыгып, мљгал-
лимнђр эштђн китте. Мин директор бу-
лып килгђндђ мђктђпнећ 500 мећ сум
бурычы бар иде. Аллага шљкер, бњген-
ге кљндђ укытучыларга ђќђтем юк.

Шђхси мђктђп булып саналса да,
"Госмания"дђ белем алу бушлай. Бала-
ларныћ ђти-ђнилђре хђйрия акчасы гына
тњли. Ел дђвамындагы бљтен чыгымнар-
ны исђплђгђндђ, моћа торак-коммуналь
хезмђтлђр, хезмђт хакы, дђреслеклђр

сатып алу, косметик ремонт ясау, бала-
ларны ашату-эчертњ, мђктђптђн тыш
чаралар уздыру џ. б. керђ, ким дигђндђ,
3 миллионнан артып китђ.

- Мљселман кешелђре авырлык-
ларны белђ, њзлђреннђн љлеш кертђ, -
ди Илсур хђзрђт. - Аллага шљкер, зар-
ланмыйбыз, ярдђм итњчелђр табылып
тора. Шунысы бераз књћелне борчый:
олимпиада кебек чараларда ќићњ яула-
сак та, бњлђген бирмилђр. "Сезгђ гранд
та каралмаган", - дилђр. Гђрчђ без дђ
башка хљкњмђт мђктђплђре кебек њк
дђњлђт талђплђрен њтђп тиешле белем
бирсђк тђ.

Дмитрий Медведев 2011 елда
шђхси џђм дђњлђтнеке саналган бар-
лык гомуми белем бирњ мђктђплђре-
нећ тигез хокукка ия булулары турын-
дагы указга кул куйды. Лђкин болар
кђгазьдђ кала, џаман акча бњлеп би-
релми. Шђхси мђктђплђргђ хљкњмђт
ярдђм итђргђ атлыгып тормый. Илсур
хђзрђт ђйткђнчђ, хђтта ић яхшы булган
очракта да аларга тиешле бњлђкне бир-
милђр. Моны ничек аћларга? Мђктђп
нинди генђ булса да анда бит Россия
балалары белем ала. Бездђ, ягъни Та-
тарстанда, ђлеге мђсьђлђгђ тњрђлђре-
без аеруча игътибарлы булырга тиеш,
минемчђ. Энќе БАСЫЙРОВА

"Идел" журналыннан алынды

Дђњлђтнећ
дини

сђясђтендђ
–

либераль-
лђштерњ
Бљек Ватан сугышын-
нан соћ, илебездђ дингђ
ышанучыларныћ дини
тормышы дђњлђтнећ
дини сђясђтенећ ча-
гыштырмача либе-
ральлђшњ фонында
бара.

 Узган гасырныћ утызынчы ел-
ларында, мђчетлђрне тоталь ябулар
џђм профессиональ дин эшлеклелђ-
ренђ карата алып барылган репрес-
сиялђр нђтиќђсендђ, сугыш азагы
чорына гыйбадђт йортлары саны
нык кимегђн, мђсђлђн, Башкортстан
территориясендђ генђ дђ, 1927 елны
булган ике мећ ярым мђчеттђн 12
рђсми теркђлгђн мђчет торып кал-
ган. Билгеле, республиканыћ бар
мљселман халкыныћ  дини тормы-
шы шул унике мђчеткђ генђ кайтып
калмаган, ђлбђттђ. Бу тормышныћ
авырлык њзђге ђкренлђп  љйлђргђ,
гаилђлђргђ књчкђн, ђ диндарлык исђ
чит књзлђрдђн ныклап яшерелгђн,
нигездђ тормыш-кљнкњреш даирђ-
сенђ књчкђн.

Мљселманнарныћ дини тор-
мышлары џђм кљн саен Исламга
мљрђќђгать итњлђре сизелмичђ
њткђн. Авылларда эшли торган
мђчетлђрдђ дини йолалар башка-
рылган, аларга, ќомга кљннђрендђ,
5-10 кеше килгђн. Љйлђрдђ башка-
рылган бар йолаларны, тормыш-
кљнкњрештђге динилекнећ исђбен,
хђтта барысын да књреп торучы
СРК вђкиле дђ књзђтеп бара алма-
ган. Шућа да карамастан, аныћ от-
чётлары буенча, ул вакытларда да
авылларда балаларны сљннђткђ
утыртучы "сљннђтче бабайлар"
йљргђн булган.

Дини тормышныћ дђвам итње
дини бђйрђмнђрне билгелђп  њткђн
вакытта аеруча яхшы књренгђн.
Мљселманнар ел саен Ураза, Корбан
џђм Мђњлид  бђйрђмнђрен билгелђп
њткђннђр. Бђйрђм кљннђрендђ эшч-
ђнлеклђрен алып баручы мђчетлђр
каршында, шул ук вакытта эшчђн-
леклђрен алып бармаучылары кар-
шында да, зур халык тљркемнђре
ќыела торган булган. Сугыш
беткђннђн соћ њткђрелгђн беренче
мљселман  бђйрђмен - Ураза
бђйрђмен билгелђп њтђр љчен (ђ ул
1945 елныћ 7 сентябренђ туры
килгђн) Уфаныћ Ќђмигъ мђчетенђ
генђ дђ љч мећ кеше ќыелган. Ђ
шул ук елныћ Корбан бђйрђмен
бђйрђм иткђн вакытта (1945 елныћ
15 ноябре) ун мећ кеше катнашкан.
XX йљзнећ 50 нче еллары башына
кадђр бђйрђм кљннђрендђ
мђчетлђргђ  килњчелђрнећ саны
чагыштырмача бер тирђдђрђк бул-
ган. Мђчеткђ килњчелђрнећ 10-30
проценты хатын-кызлар булган,
алардан тыш, Њзђк мђчетлђрдђ,
ата-аналары белђн килгђн 30-50
бала да дини йолаларны башкаруда
катнашкан.

Ураза бђйрђме белђн тљгђллђнђ
торган рамазан аенда, џђр тљн саен
тђравих намазы укыганнар, ќомга
кљннђрендђ Њзђк мђчетлђргђ ќомга
намазына 200-250 кеше килгђн, ђ
љлкђн яшьтђгелђр ураза тотканнар
(якынча йљз иллешђр кеше). Бу ва-
кытта хакимият органнары ураза
тоту џђм дини бђйрђмнђрне бђйрђм
итњ, ќђмђгать тђртибендђ, эшкђ
йљрњдђ, хезмђт дисциплинасында

(Ахыры 4 нче биттђ.)

РФ Хљкњмђте рђисе
Дмитрий Медведев ру-
ханиларны хђрби
хезмђткђ алуны кичек-
терњне караган указга
кул куйды. Моннан
тыш, Премьер дин тоту-
чылар белђн эш итњче
командир ярдђмчесе
вазифасын башкару
љчен кирђкле рухани-
ларныћ махсус курслар
њтњ кагыйдђлђрен рас-
лады.

Указ буенча, хђрби хезмђтне
кичектерњне ел саен 150 кеше ала-
чак. Ул дини оешмалар соравы
буенча бирелђчђк. Хђрби хезмђт
итњне  кичектерњне  рухани
дђрђќђсе булган џђм дини оешма-
ларда эшлђгђннђр, дин тотучылар
белђн эш итњче командир ярдђм-
чесе вазифасын башкару љчен
махсус курслар њтњ шарты белђн
ала алачаклар (хђзерге вакытта
Россия армиясендђ хезмђт итњ-
челђр рђсми рђвештђ шулай ата-
ла).

Шулай ук бу указ хђзерге ва-

Дин ђџеллђрен армиядђ хезмђт
итњдђн азат иттелђр
кытта армиядђ рухани вазифасын
башкаручыларга да кагылачак.
Семинариядђ укучыларга указ ка-
гылмый, алар хђрби хезмђткђ баш-
калар белђн беррђттђн алыначак.

Хђрби хезмђтне кичектерњ
православие, яџњд, ислам џђм буд-
да дин ђџеллђре  љчен 2008 елга
кадђр булган. Шул вакыттагы указ
љч йљз кешегђ кагылган. Соћрак
Владимир Путин, хђрби хезмђтнећ
вакыты кыскару сђбђпле, указны
гамђлдђн чыгара. Бу руханиларда
канђгатьсезлек уята. "Церковь,
государство и общество" соборы
тљркеменђ кергђн 24 архиерей ил
ќитђкчелђренећ "мондый инициа-
тивасы рухи мђгарифне џђм тула-
ем Рус православ чиркђвенећ
ќђмгыятьтђ ђхлаклылык тђрби-
ялђњ урынын аћлап бетермђњлђрен
књрсђтђ" дигђн фикергђ килде.
Иерархлар фикере буенча, рухани-
ларныћ армиядђ капелланнар бу-
ларак хезмђт итње илгђ књбрђк
файда китерђ алыр иде.

Ил белђн Дмитрий Медведев
ќитђкчелек итђ башлагач, ситуа-
ция њзгђрђ башлый: 2009 елда ар-
миядђ дин тотучылар белђн эш
итњче командир ярдђмчесе вази-
фасын кертђлђр. Башкача

ђйткђндђ, армиядђ дин тотучылар-
ныћ дини ихтыяќларын канђгать-
лђндерњче дин ђџеллђре барлык-
ка килђ. 2011 елда хђрби хезмђтт-
ђге дин ђџеллђрен замполит
дђрђќђсенђ тићлилђр. Алар

хезмђт итњчелђрне тђрбияли џђм
ђхлакый инструктаж бирђ ала.
Д.Медведев инициативасына кара-
мастан, бњгенге кљндђ армиядђ
тагын 90 % дин ђџеле ќитми, дип
хђбђр итђ "Российская газета".
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чагылыш алмавын зур талђпчђнлек белђн књзђтеп торганнар.
Ураза тотучы мљселманнарга кљндез эшлђргђ туры

килгђн. Књплђре ураза тотуларын яшергђннђр. "Ураза  тоту-
чылар ђћгђмђлђр њткђреп ачыкланды, тик барысы да ураза
тотуларын танып бармыйлар. Ураза тотуларын књрсђтмђскђ
тырышалар, чљнки бу аларда шђригать буенча  тыелган гамђл,
мактану булып исђплђнђ", - дип яза СРК вђкиле.

Корбан бђйрђме вакытында корбан итеп, дин кагыйдђлђ-
ренђ туры китереп  сарыклар чалганнар, аныћ итен пешереп
бђйрђм сыйлары оештырганнар, итнећ бер љлешен туганна-
рына, књршелђренђ таратканнар. 1947 елны Уфада  корбанга
илле сарык чалынган, ун сарык тиресе муллаларга хђер итеп
бирелгђн. Ђ бар Башкортстан буенча, барысы љч мећ сарык
чалынып, алар тиресенећ 30 процентына кадђр дђњлђт ђзерлђњ
оешмаларына сатып тапшырылган.

Корбан бђйрђме вакытында мљселманнарныћ љйлђрендђ
башка мљселманнарны џђм муллалар  чакырып  корбан ашла-
ры њткђргђннђр. Бђйрђм сыйлары њткђрњче мљселманнар шул-
кадђр књп булган, алар муллаларны  чакырыр љчен чиратка язы-
ла торган булганнар. Ђ муллаларга исђ, њз кљннђрен сђгатьлђп
планлаштырырга туры килгђн. Мљселманнар љчен Мљхђммђд
пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
туган кљненђ  багышланган Мђњлид бђйрђме изге кљн булып
исђплђнђ. Љч кљн бара торган бу бђйрђм вакытындагы
вђгазьлђрдђ Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђла-
ме булсын!) турында сљйлђнђ. Кљндез књп урыннарда Мђњлид
ашы њткђрђлђр. "Мљселман  бђйрђмнђре кљннђрендђ халык
мђчетлђргђ шатланып, књтђренке књћел белђн килђ", - дип шак-
тый еш билгелђп бара вђкил. Мђчетлђргђ мљселманнар гына
тњгел, ђ кызыксынып, шђџђр халкы да килђ. Алар арасында
татарлар да, башкортлар да, башка милллђт вђкиллђре дђ була.
Мђчетнећ ишегалдында књп санда телђнчелђр була, алар љчен

бу кљннђр  аеруча зур ућыш белђн тљгђллђнђ. Љлкђн яшьтђ-
гелђр бу йолаларда катнашучыларныћ 70 процентын тђшкил
иткђн, ђ яшьлђр исђ биш процентын.

Дини йолаларны башкарырга  килњчелђр, гадђттђ, ун-ун-
бишђр кешелек тљркемнђргђ  ќыелып, юлда  барган вакытта
ук ритуаль тђкбир ђйтеп мђчеткђ  бара торган булганнар, чат-
ларда, тыкрыкларда туктап, кычкырып Аллаџны олылаганнар.

Мљселманнарныћ хђер-сђдакалары мђчетлђрнећ генђ
тњгел, ђ Диния нђзарђтенећ дђ табышларыныћ тљп матдђсе
булган. Гадђти кљннђрдђ регуляр керемнђр зур булмаган. Аныћ
урынына, мљселман бђйрђмнђре кљннђрендђ мљселманнардан
акча ќыю њткђрелгђн џђм Диния нђзарђтенећ казнасы нык кына
тулыланган. Ќыелган бар хђйрия акчалары да, Диния нђзарђ-
тен, мђхђллђлђрдђге мђчетлђрне тотарга, мђчет, зиратларны
тљзеклђндерергђ, хаќга баруны оештырырга, ятимнђргђ ярдђм
итђргђ џђм башка хђйрия максатларына бњлеп тотылган.

Шунысын да ђйтеп њтик, сњз рђсми рђвештђ теркђлгђн
мђхђллђлђр, дини ќђмгыятьлђр турында бара. Ачык књренеп
тора, андый сандагы рђсми теркђлгђн дини  ќђмгыятьлђр генђ
бар мљселманнарныћ да дини  ихтыяќларын канђгатьлђндерђ
алмаган. Нђтиќђдђ, мљселманнарныћ књп љлеше "рђсми
теркђлмђгђн" дип аталучы дини ќђмгыятьлђргђ (егерме џђм
аннан да књбрђк сандагы) џђм дини тљркемнђргђ (5-10 кеше)
берлђшергђ мђќбњр булганнар. Књп кенђ дини ќђмгыятьлђр-
нећ эшчђнлеге 1941 елларга кадђр њк, ђ кайберлђре исђ су-
гыш башланыр алдыннан гына тыелган булган. Џђм шућа да,
мљселманнар  њзлђренећ ул ќђмгыятьлђрен канунсыз дип
исђплђмђгђннђр, аеруча 1946 елныћ 28 гыйнвар постановле-
ниесеннђн соћ. Мђчетлђрне џђм дини ќђмгыятьлђрне торгы-
зу буенча гариза  бирњ, алар фикеренчђ, дини эшчђнлекне
дђвам итђргђ ќитђрлек нигез булып торган.

Теркђлмђгђн дини ќђмгыятьлђрнећ, кагыйдђ буларак, њз
дин ђџеллђре булган. Гадђттђ, элеккеге муллалар. Џђрхђлдђ,
аларны шундый сыйфатта таный торган булганнар. Тљркемн-

ђрне очраклы кешелђр ќитђклђгђн, алар шул ук вакытта дини
хезмђтлђр, йолаларны башкару функциялђрен дђ њз љслђренђ
алганнар. Алар, гадђттђ, Коръђн, догаларны, дини кагыйдђлђ-
рне яхшы белгђн  љлкђн яшьтђге кешелђр булганнар.

Андый тљркем џђм ќђмгыятьлђрнећ булуы ќирле хаки-
мият органнарын, СРК вђкилен зур хафага тљшергђн. Соћгы-
сы, теркђлњ алмаган ќђмгыятьлђрнећ эшчђнлеге турында
њзенђ ни дђ булса мђгълњм булган саен, шунда ук куркыныч-
сызлык органнарына ќиткергђн: "Куркынычсызлык мини-
стрлыгына. Сезнећ игътибарыгызга шуны ќиткерђм, кайбер
район џђм шђџђрлђрдђ, элеккеге мулла џђм башка дин эш-
леклелђре ќитђкчелегендђ, тљрле мљселман тљркемнђре, дини
йолалар башкару љчен рђсми рљхсђт алмыйча, гыйбадђт кы-
лалар... Алда санап њтелгђн бар бу тљркемнђр дђ, якында
эшлђп килњче гыйбадђт йортларына кушылырга тљрлечђ кар-
шы баралар. Элеккеге дин ђџеллђре, салымнар тњлђњдђн чит-
лђшер љчен тљркемнђрен легальлђштермилђр... - Кђримов".

Рђсми теркђлњ њткђн ќђмгыять мљселманнары дини йо-
лаларны, књп халык ќыелган мђчетлђрдђ башкарганнар, дини
йолалар муллалар ќитђкчелегендђ њткђрелгђн. Эшлђњче
мђчетлђрнећ саны аз булу аркасында, мљселманнарныћ књп
љлешенђ догалар укуны, дини йолалар башкаруны љйлђрендђ
эшлђргђ туры килгђн. Ќомга кљннђрендђ, дини бђйрђмнђр
вакытында, алар, шулай да, берђр мљселманныћ љендђ яки
ябылган, беркем тарафыннан да файдаланылмый торган иске
мђчетлђрдђ яисђ ачык џавада, зиратларда ќыелып ќђмђгать
намазларын укыганнар. Андый ќђмђгать намазларында
катнашучылар саны,  рђсми теркђлњ алган мђчетлђрдђ гый-
бадђт кылучылар саныннан књпкђ кимрђк булган, ул 20-100
кеше аралыгында тирбђлгђн.

(Ахыры газетабызныћ килђсе санында.)
Марат хђзрђт МЂРДАНШИН,

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ Голамђлђр
шурасы ђгъзасы

Дђњлђтнећ дини сђясђтендђ –
либеральлђштерњ

Бараны на Курбан-байрам. Забой, доставка.Тел.: 89046683857 (Артур)

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

дип ђйтергђ дђ мљмкин (традицион ислам дин галимнђре фикеренчђ, Ислам-
да иман тљшенчђсе - дингђ ышануны тел белђн ђйтњ џђм аны књћелгђ,
йљрђккђ сећдерњ). Иманныћ љч љлешле булуы турында сљйлђгђндђ, гамђл-
лђрнећ дђ иманныћ бер љлеше булуы турында ђйтелђ. Мондый фикер буен-
ча, ђгђр дђ саваплы гамђллђр булмый икђн, мђсђлђн, кеше намаз укымый
яки гљнаџлар кыла икђн, мондый кеше кяфер булып исђплђнђ".

Исламны аћлауда хђзерге вакытта агрессив кљрђш бара, хђзрђтлђр фи-
керенчђ, иманны ике љлешле итеп аћлатуны юк дђрђќђсенђ тљшерњ, андый
агрессив кљрђшнећ бер пункты. Сђлђфилђр идеологиясе Исламны  љч љлештђ
аћлатуны, максатчан рђвештђ, кљчлђп тагарга  тырыша дип раслыйлар алар.
Алар (сђлђфилђр), хђтта, татар китапларын бозып, њзгђртеп књрсђтњгђ кадђр
барып  ќитђлђр. Ике љлешле аћлатудан баш тарту, аларныћ сњзлђре буенча,
кемнећ дљрес итеп киенње, кемнећ чын мљфти, ђ кемнећ "чын тњгел" икђн-
леге, кайсы имам хак имам, ђ кайсысыныћ хак тњгел икђнлеге турында хљкем
чыгарырга мљмкинлек бирђ, дилђр. Кеше њз љстенђ хљкем чыгаручы  хоку-
кын алган вакытта, бу терактлар џђм башка куркыныч гамђллђр белђн яный.

Теракт эшлђгђн кешелђр дђ њзлђрен мљэмин-мљселман дип исђплилђр.
"Алар њз диндђшлђрен џђлак иткђн вакытта, бу гамђллђрендђ њз-њзлђрен
ничек тђ булса аклау љчен, корбаннарыныћ иман тљшенчђсен љч љлешле
итеп аћламауларын, шул сђбђпле башкаларны мљселман итеп ис-
ђплђмђњлђрен дђлил итеп китерђлђр, - дип дђвам итте Рљстђм хђзрђт. - Ђ бу
исђ, аларныћ фикер йљртњлђренећ нигезендђ ята. Аларныћ књћелендђ џаман
да шул бер њк аклану: "кяферлђрнећ гамђллђре хак гамђл тњгел, ул гљнаџ
кылган, димђк, ул кяфер, шућа да, мин аны ничек телим, шулай хљкемгђ
тарта алам" дилђр".

Хђнђфи мђзџђбенећ тљп њзенчђлеге - аныћ акылга сыешлы (рациональ)
булуында. Шул нигездђн - милли гореф-гадђтлђр, йолалар идеясе дђ. Ђгђр
дђ халык берничђ гасыр буена ниндидер гореф-гадђтлђр њти икђн, бу болай
гына, бернинди дђ сђбђпсез эшлђнми, ђ мђсьђлђгђ акыл белђн якын килњ
нђтиќђсе буларак тормышка ашырыла. Хакыйкать, бар дљнья буенча та-
ралган вакытта, котылгысыз, тљрле дђверлђрнећ, тљрле ќирлеклђрнећ тари-
хи рђвешен ала. "Бу гореф-гадђтлђр тормыш чынбарлыгыннан хасил була-
лар. Аларны кире кагу - ахмаклык", - ди Рљстђм хђзрђт.

Р.Батыр шул ук вакытта, ни љчен сђлђфилђр мђзџђбе яшьлђргђ нык
ошый дигђн сорауга да ќавап  бирде. Аныћ фикеренчђ, "традицион исламда,
артык сњз ђйтњдђн кыенсынып, 40 яшећ тулганчы љлкђнрђклђргђ бары тик
"чђй китереп торырга гына рљхсђт ителгђн" булса, ђ традицион булмаганын-
да - Коръђн белђн Сљннђтне кулыћа ал да, књкрђгећне киереп, њзећ телђгђнчђ
аћлат".

Нияз САБИРЌАНОВ
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