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Исеме дђ
њзенчђлекле

Вакыф – Исламда
хђйриячелекнећ

нигезе

Хђнђфи мђзџђбе –
татарларныћ дини

традициясе

МЂДРЂСЂ ЌИТЂКЧЕЛЂРЕ
ЏЂМ БЕЛГЕЧЛЂРЕ ЉЧЕН
КУРСЛАР ЊТКЂРЕЛЂ

Казан (Идел буе) федераль уни-
верситеты базасында 10, 11, 12 џђм
17, 18 ноябрь кљннђрендђ "Россия-
нећ дљньяви џђм дини мђгарифендђ
заманча уку-укыту технологиялђре"
дип аталган џљнђри белемне њстерњ
курслары њткђрелђ. Ђлеге курсларны
Этномђдђни мђгариф фђнни-методик
њзђге Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђте белђн берлектђ дини
мђгариф учреждениелђре ќитђкчел-
ђре џђм белгечлђре љчен оештыра.

Курсларда заманча уку-укыту
технологиялђре буенча белемнђрне
ныгытудан тыш, 2012 ел ќђендђ
мђдрђсђлђрдђ њткђрелгђн тикшерњ
нђтиќђлђренђ кагылышлы фикер
алышу да кљтелђ.

ИЗГЕ ГАМЂЛ ДЂ СЂДАКА
7 ноябрь кљнне Татарстан

мљселманнары Диния нђзарђте кар-
шындагы "Зђкят" хђйрия фонды
Казанныћ балалар йортында кыз ба-
лалар љчен махсус хђйрия чарасы
оештырды. Фонд активисты, џљнђре
буенча Франциядђ белем алган про-
фессиональ парикмахер балаларныћ
чђчлђрен кисеп, аларга тљрле причёс-
калар ясады. Шул рђвешле ул њзенећ
гамђле белђн сђдака кылды.

"Зђкят" хђйрия фонды ќитђкче-
се Сђетќђгъфђр хђзрђт Лотфуллин
сњзлђренђ караганда, алга таба фонд
активистлары тарафыннан мондый
тљр акциялђрне даими њткђрњ књздђ
тотыла.

МОХТАЌЛАРГА
КОРБАН ИТЕ
ТАРАТКАННАР

Тњбђн Кама Ќђмигъ мђчете
тарафыннан оештырылган корбан
итен кабул итњ пунктында 1300 ки-
лограмм корбан ите ќыелган.
"Ђлеге итне пакетларга тутыру, бњлњ
џђм тапшыру ярты атна дђвамында
башкарылды", - дип хђбђр иттелђр
район мљхтђсибђтеннђн. Ќирле њзи-
дарђ кићђше белђн мохтаќ гаилђлђр
исемлеге тљзелгђн. Мђчеткђ йљрњ-
челђр ђлеге исемлеккђ кергђннђргђ
корбан итлђрен илтеп биргђннђр.
Мљселманнар биш йљзлђп адрес бу-
енча барып, шђџђрдђ яшђњчелђрне
бђйрђм белђн котлаганнар џђм кор-
бан итлђрен тапшырганнар.

АПАНАЙ
МЂЧЕТЕ АПАНАЙ

ОНЫКЛАРЫН ЌЫЙДЫ
8 ноябрьдђ Казанныћ тарихи

Апанай мђчетендђ танылган дин
ђџеле, ќђмђгать эшлеклесе Габдул-
ла Апанаев нђселе дђвамчылары
ќыелды. Ђлеге чараны Апанай мђче-
те, "Иман" мђркђзе белђн берлектђ
"Мљслимђ" иќтимагый оешмасы уз-
дырды.

2011 елныћ 2 декабрендђ Казан-
ныћ ић борынгы мђчетлђренећ бер-
се - Апанай мђчете, унбиш ел дђвам
иткђн реставрация эшлђре тђмамлан-
гач, рђсми рђвештђ яћадан ачылды.
Билгеле булганча, ул башкалабызда
Мђрќани мђчетеннђн соћ, 1768-1771
елларда сђњдђгђр Якуп Солтангалиев
акчасына тљзелгђн. XX йљз башына
кадђр мђчетнећ иганђчелђре булып
сђњдђгђр Апанаевлар гаилђсе тора.

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ  рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

6+

Кеше  гомере –
Аллаџы Тђгалђнећ ић зур бњлђге

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.

7, 8 ноябрь кљннђрендђ
Г.Камал театрында Ту-
фан Мићнуллин ђсђре
буенча куелган "Мулла"
спектакленећ премьера-
сы булды. Яшђњ дђве-
рендђ књпне књргђн яшь
кенђ егет мулла булып
авылга кайта. Аныћ кай-
туыныћ максаты - бетеп
барган авылга яћа су-
лыш љрњ. Ислам дљнья-
сындагы ыгы-зыгылы
вакытта бу спектакльнећ
куелуы кић ќђмђгатьче-
лектђ зур кызыксыну
уятты.

Мулла сњзе фарсылардан
кергђн, ул укымышлы кеше, укы-
тучы дигђнне аћлата. Алар мђчеттђ
биш вакыт намаз укыта, дини йола-
ларны башкара. Мулла - ќђмгыя-
тебездђ динне тотып торучы, ке-
шелђр колагына Коръђн аятьлђрен
ишеттерњче дђ. Тормышка башы-
аягы белђн чумган адђм балалары-
на ким дигђндђ никах, балага исем
кушу, кешене икенче дљньяга озату-
га багышланган чараларда Аллаџы
Тђгалђнећ сњзлђрен ќиткерњ - мул-
ланыћ тљп вазифаларыннан санала.
Бњгенге заман кешедђн бик књпне
талђп итђ: џђр ќиргђ дђ ќитешњ,
ишеткђн мђгълњматларны анализ-
лап, кирђклесен генђ сећдерњ, алга-
рышны (прогрессны) кабул итеп
љлгерњ џђм аны тормышыћа кертеп

ќибђрњ. Тормыш мондый хакый-
катьне муллалар алдына да куя.
Мђгълњмати џљќњм заманында
синећ сњзећне ишетсеннђр љчен XXI
гасыр мулласы нинди булырга тиеш
соћ? Минемчђ, ић беренче чиратта,
мулла вазифасын башкаручыга их-
лас булу мђќбњри. Бар ќирдђ ялган-
нан туйган адђм баласы ихласлык-
ны тиз тоя џђм дин ђџеленђ аннан
берни кирђкмђгђнлекне аћлап,
хђзрђт биргђн кићђшлђргђ колак
салырга мљмкин.

Икенчесе - гыйлем. Мулла ва-
зифаларын башкарырга ниятлђгђн
кешегђ дин мђсьђлђлђрен бар нечк-
ђлеклђре белђн белњ кирђк. Џђм,
ђлбђттђ, дљньяда барган хђллђрдђн
хђбђрдар булу, њз заманыннан арт-
та калмау, дђвер белђн бергђ атлау,

инновацион технологиялђр белђн
яхшы таныш булу џђм њз эшчђнле-
гендђ аларны куллана белњ тиешле.

Љченчесе - кешелђр белђн ара-
лаша белњ (коммуникабельность).
Хђзерге вакытта хезмђткђрлђр эзли
торган оешмаларныћ игъланнарына
књз салсак, мљџим шартларныћ бер-
се булып кешелђр белђн аралаша
белњ сђлђте тора. Кешегђ њз фике-
рећне ќиткерђ белњ дђ зур роль уй-
ный. Муллага њз вазифаларын баш-
карганда тљрле кешелђр белђн ара-
лашырга туры килђ: гади хезмђткђр,
зур эшкуар, фђн эшлеклелђре, тот-
кыннар, дђвалап булмый торган авы-
руга дучар булганнар... Књбесенчђ,
мулла янына њзе хђл итеп бетерђ

                Замана мулласы
нинди булырга тиеш?

(Ахыры 2-3 нче битлђрдђ.)

Ислам динендђ кеше њтерњ зур
гљнаџлардан санала: ул ширектђн
соћ икенче урында тора. Шђригать
кеше њтерњ хокукын, аерым очрак-
лардан кала, беркемгђ дђ рљхсђт
итми. Лђкин бњген кеше гомеренђ
кул салу гадђти књренеш кебек ка-
бул ителђ башлады, куркыныч ќина-
ятьне кылучылар бђндђлђр гомерен
љзњ Аллаџы Тђгалђ каршында зур
гљнаџ икђнен оныталар.

Хђтта шђригатьтђ каралган њч
алу мђсьђлђсе кеше гомерен сакла-

уны њз эченђ ала. Коръђни-Кђримдђ
болай диелђ (мђгънђсе): "Хђтта њч
алуга хокук та тормышыгызны њз
эченђ ала, адђм балалары!" Бу кеше
берђњне њтерергђ ниятлђсђ, аныћ
њзен дђ њлем кљтђ дигђн сњз. Баш-
ка кеше ќанын кыю њз њлеменђ ки-
терђчђкне аћлау акылы булганнар-
ны ќинаять эшлђњдђн туктата. Шу-
лай итеп, шђригатьнећ њч алуны
рљхсђт итње кеше њтерњне тыюны
књз алдында тота. Аятьнећ
мђгънђсе никадђр зурлыгы шунда

књренђ.
Аллаџы Тђгалђ Коръђндђ ђйтђ:

"Менђ шућа књрђ, Исраил угылла-
рына шулай дип яздык:

- Кем дђ кем кеше ќанын кый-
маганны њтерсђ яки дљньяда бозык-
лык кылмаганны њтерсђ, бљтен ке-
шелђрне дђ њтергђн кебек булыр.
Бер ќанны коткарып калган кеше
бљтен кешелђрне њлемнђн коткарган
кебек булыр. Пђйгамбђрлђребез
моћа ап-ачык дђлиллђр китерде,
ђмма моннан соћ да аларныћ књбе-
се ќир йљзендђ хђттин аштылар"
("Маидђ (Табын)" сњрђсенећ 32 нче
аяте).

Ибне Габбас бу аятьнећ

мђгънђсен болай аћлата: "Аллаџы
Тђгалђ тыйган кешене њтерњ барлык
кешелђрне њтерњгђ тић". Бу аятьтђн
Аллаџы Тђгалђ алдында миллђтенђ,
яшенђ, ќђмгыятьтђ тоткан урынына
џђм башкаларга карамастан, барлык
кешелђрнећ дђ тигез булуы књренђ.

Кеше гомере - Аллаџы Тђгал-
ђнећ ић зур бњлђге, аны Аллаџы
Тђгалђ генђ ала ала. Без исђ, Коръ-
ђни-Кђрим љйрђткђнчђ тыныч џђм
мђрхђмђт кылу юлыннан барырга
тиешбез.

 Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Кызганыч, илебездђ соћгы елларда ислам дљньясы-
ныћ ић књренекле имамнарыныћ, галимнђренећ го-
мерлђре љзелде.

МЂДРЂСЂЛЂРДЂ СУФИЧЫЛЫКНЫ
УКЫТУ НИГЂ КИРЂК?

Шђригать фђннђре буенча
билгеле китапларныћ кереш
љлешлђрендђ шђригать канунна-
ры љч љлешкђ бњленђ дип языла:

1) гакыйдђ (дин тђгълиматы);
2) гыйбадђт (Аллаџка табы-

ну);
3) ђхлак.

Ислам диненећ фђнни тђгъли-
маты мђсьђлђлђре белђн гакыйдђ
(дин тђгълиматы) џђм кђлђм
(мљселман дин гыйлеме)
шљгыльлђнђ. Мљселман хокукын,
шул исђптђн Аллаџка табынуныћ га-
мђли (практик) аспектларына кара-
ган белемнђрне дђ, фикъџе фђне
љйрђнђ. Мораль-этик сораулар џђм
ђхлак нормалары ђхлак џђм тђса-
увњф фђннђренећ љйрђнњ предмет-
лары булып торалар.

"Тђсаувњф" сњзе кайбер мљсел-
маннарныћ аћында бу фани дљнья-
дан баш тарта торган будда, индуи-
стик карашларныћ тљрле формала-
ры, аскетизм џђм дђрвиш тормыш
рђвеше белђн ассоциациялђнђ.
Лђкин андый карашлар ни тарихи, ни
теоретик чынбарлыкка туры килми.
Мљселман галимнђренећ књпчелеге
тђсаувњфне - максаты књћелдђге
яшерен бозыклыклар белђн кљрђшњ
џђм шђхесне рухи тђрбиялђњ булган
ислам фђне дип исђплилђр.

Билгеле булганча, хђзерге Рос-
сия территориясендђ Ислам тара-
лыш алуда, аеруча Алтын Урда чо-
рында, зур рольне суфичылык
мђзџђблђре (тарикатьлђр) уйнаган.
Безнећ ќирлђрдђ булган ясђвия,

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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ВАКЫФ –
ИСЛАМДА ХЂЙРИЯЧЕЛЕКНЕЋ НИГЕЗЕ

Вакыф гарђп телендђ "саклар-
га", "чиклђргђ" яки "тыярга"
дигђн мђгънђне аћлата. Ислам-
да бу сњз ниндидер билгеле бер
милеккђ ия булуны џђм аны
билгеле бер файдага яки хђйри-
ячелек љчен саклауны џђм аны
шушы конкрет максатлар кыса-
ларыннан тыш, башка љлкђ-
лђрдђ телђсђ нинди куллануны
џђм реализациялђњне тыюны
аћлату љчен кулланыла.

Бу билгелђмђ - вакыфта куллану вакы-
ты чиклђнмђгђн шартнамђлеккђ туры килђ,
ягъни, бу - њзлђштерелергђ џич тђ тиеш бул-
маган, юкка чыкмый торган милек. Шућа да
вакыф ќир џђм биналар белђн нык бђйле.
Лђкин шул ук вакытта китаплар, авыл хуќа-
лыгы техникасы, терлек, кыйммђтле
кђгазьлђр, "тере акча" вакыфлары да бар.

Вакыф идеясе кешелекнећ њзе кебек њк
борынгы. Мљселман хокукы белгечлђре
Мђккђдђ Кђгъбђне (Гарђп ярымутравыныћ
кљнбатыш љлешендђ) тљзњ - ић беренче ва-
кыфларныћ берсе дип раслыйлар, чљнки,
Коръђн ("Ђл-Гыймран (Гыймранныћ гаилђсе)"
сњрђсенећ 96 нчы аяте) аны кешелђр дини
йолалар башкару љчен ќыела торган берен-
че гыйбадђт йорты дип искђ ала. Бер ис-
кђрмђсез дип ђйтерлек, бар ќђмгыятьлђрдђ
дђ, бар мђхђллђлђрдђ дђ дини йолаларны баш-
кару љчен бњленгђн билгеле бер ќир кишђр-
леклђре џђм биналар бар. Гасырлар буена
гыйбадђтханђлђр (мђчетлђр) џђм башка тљр
корылмалар тљзелгђннђр џђм дини практика
љчен файдаланылганнар.

Вакыфныћ башлануы џђм аныћ тљрлђре.
Ислам тарихында беренче дини вакыф булып
Мђдинђдђге Куба мђчете (ул Мђккђдђн 400
чакрым кљньяктарак урнашкан) тора. Ягъни
ул пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) килгђч,
622 елны тљзелгђн. Ул хђзер дђ шул урында
тора, тик бераз зурайтылган гына. Алты ай
њткђч, Куба мђчете њрнђгенђ Мђдинђнећ ур-
тасында тљзелгђн Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) мђчете дђ

иярђ. Мђчетлђр џђм књчемсез милеклђр
мђчетне тђэмин итњ љчен сарыф ителњлђр
белђн чиклђнђлђр. Техник хезмђт књрсђтњ џђм
агымдагы чыгымнар дини вакыфлар катего-
риясенђ керђлђр.

Хђйрия вакыфы - вакыфларныћ икенче
тљренђ керђ. Ул ќђмгыятьнећ ярлы љлешен
џђм китапханђлђр, фђнни тикшеренњлђр, мђга-
риф, сђламђтлек саклау системасы, тирђ-як
мохит џђм хайваннар дљньясын саклау, кече
бизнеска кредитлар бњлњ, парклар, юллар,
књперлђр, плотиналарны тоту џђм башка
шуныћ кебек халыкныћ кић катламы
мђнфђгатьлђренђ туры килњче эшчђнлекнећ
бар тљрлђрен дђ яклау љчен юнђлтелђ. Хђйрия
вакыфлары Мљхђммђд пђйгамбђрнећ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)

њзеннђн њк башланып киткђннђр. Сђхабђлђр-
нећ берсе њзенећ Мђдинђдђге ќиде бакчасын
вафатыннан соћ Мљхђммђд пђйгамбђргђ (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) ка-
луын телђгђн булган.

Џиќринећ дњртенче елында бу кеше ва-
фат булган. Џиќри - Мљхђммђд пђйгамбђр-
нећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!) Мђккђдђн Мђдинђгђ књчкђн 622 елдан
башлана торган ай календаре. Пђйгамбђр (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!) бу
бакчаларны кабул итеп алып аларны ярлы џђм
мохтаќлар файдасына хђйрия вакыфы иткђн.
Пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) бу гамђлен аныћ сђхабђсе,
икенче варис Гомђр (Аллаџ аћа ризалыгын
бирсен!) кабул итеп алып дђвам иткђн. Ул
Пђйгамбђрдђн (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!): "Гарђп ярымутравыныћ
тљньяк љлешендђ урнашкан Хђйбђр шђџђрен-
дђге бакча белђн нишлђргђ икђн?" - дип сора-
ган. Пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) аћа: "Ђгђр дђ телђгегез бул-
са, сез бу милекне вакыф итеп тота, ђ аныћ
ќимешлђрен хђйрия итеп тарата аласыз", - дип
бавап биргђн. Пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) вафатыннан соћ
(џиќринећ 632 нче елы), тагын башка књп
хђйрия вакыфлары барлыкка килеп њз
кљчлђренђ кергђннђр.

Вакыфныћ љченче тљре Пђйгамбђрнећ
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе булсын!)
вафатыннан соћ, аныћ икенче варисы Гомђр
(Аллаџ аћа ризалыгын бирсен!) (635-645) ха-
кимияте вакытында ук башланып киткђн.
Гомђр (Аллаџ аћа ризалыгын бирсен!) њзенећ
Хђйбђрдђге вакыфын язма рђвештђ теркђргђ
телђгђч, ул бу документка шђџадђтлек кыл-
сыннар љчен Пђйгамбђрнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) берничђ сђха-
бђсен чакыртып алган.

Тагын бер Ќђбир (Аллаџ аћа ризалыгын
бирсен!) исемле сђхабђ: "Бу хђбђр барысына
да барып ќиткђч, алар барысы да њз књчем-
сез милеклђрен вакыфка бирделђр", - дип
сљйли. Кайберлђре бу вакыфлардан килгђн
керемнђр џђм бакча  ќимешлђре, ић беренче
чиратта, њз балаларына, аларныћ килђчђктђ-
ге нђселлђренђ тотылуын, бары тик аннан ар-

тканнары гына, ђгђр дђ андыйлары булса, яр-
лыларга бирелергђ тиеш, дип шарт куйганнар.
Мондый вакыфлар - нђселдђн килгђн яки гаилђ
вакыфлары дип аталалар. Шућа да, дини џђм
хђйрия максатлары белђн генђ чиклђнгђн
Америкадагы фондлардан аермалы буларак,
ислам ќђмгыятендђге вакыфлар њз гаилђћ
џђм килђчђктђге бала-оныкларыћ љчен дђ
файдаланырга мљмкинлек бирђлђр.

Юридик књзлектђн караганда, вакыфка
милек хокукы вакыфка элек ия булган кешегђ
кире кайтарылмый. Кайбер мљселман юрис-
тлары вакыфка милек хокукы Аллаџныкы дип
раслыйлар. Икенче берђњлђр исђ ул табышка
ия булучыларныкы (хђзерге финанс џђм юри-
дик терминология белђн ђйтсђк, бенефициар-
ларныкы) дип исђплилђр, гђрчђ аларныћ бу
милке аннан файдалану мђгънђсендђ тулы дип
атала алмаса да. Чљнки, алар бу милек белђн
бары тик аны нигезлђгђн кагыйдђлђр кыса-
ларыннан тыш, башка максатларда файдала-
ну хокукларына ия тњгеллђр. Бу љлкђдђ ва-
кыф - фондлар белђн идарђ итњнећ тљп прин-
ципларыннан аерыла. Фондлар, кагыйдђ була-
рак, милек итеп сатылырга мљмкиннђр. Ђ бу
исђ - куллану срогы чиклђнмђгђн ия булу хо-
кукы - вакыфларда, фондларга караганда,
ныграк чагылган булуны аћлата.
ВАКЫФНЫЋ ТИПЛАРЫ.

Хђйриячелекнећ махсус бер тљре бу-
ларак, вакыфныћ њз њзенчђлеклђре бар.

I. Куллану вакытыныћ чиклђнмђгђн
булуы.

Бу - вакыф итеп бирелгђн милек (еш кына
књчемсез милек) бљтенлђйгђ кала икђнлеген
аћлата. Вакыфныћ књчмђ милек кебек
тљрлђрен юкка чыгару - авыр џђм озакка су-
зылган процесс. Андый књчемсез милекне
тићдђш бђясендђге  башка милеккђ мђхкђмђ
хуплавыннан соћ гына књчерергђ була. Андый
операциялђр эшлђгђч тђ, яћа књчемсез милек,
шул ук максатлардагы вакыф булып, бенефи-
циарлар љчен элеккечђ њк булып кала. Димђк,
срогы чиклђнмђгђн булу - теоретик яктан ка-
раганда вакыфныћ сыйфатлары кимергђ тиеш
тњгел икђнлекне књз алдында тота.

Вакыф эшен документлаштыру џђм сак-
лау љчен вакыфныћ оештыручылары џђм
хљкем органнары љстђмђ саклык чаралары

Исламныћ хезмђт
мљнђсђбђтлђренђ керешње

Ислам принципларыныћ без-
нећ тормышка њтеп керњен
тљрле позициялђрдђн тикше-
рергђ була. Мђсђлђн, зђкят
тњлђњ проблемасын карарга
мљмкин, џђм бу дљрес тђ. Зђкят,
чыннан да, ислам баганалары-
ныћ берсе, аны тњлђми калу
кешене коточкыч килђчђккђ
алып бара.

Кешенећ зђкят тњлђњ буенча бурычы аныћ
булган байлыгына бђйле. Џђм дђ бњгенге кљндђ
Россия халкыныћ књп љлеше, принципта, алар-
га зђкят тњлђњ бурычы йљклђнђ алырлык ха-
лык категориясенђ кертелђ алмый. Шућа да,
бу - мљселманнарныћ икътисади тормышына
массакњлђм куела торган талђп дип без ђйтђ
алмыйбыз.

Ђгђр дђ, хђзерге Россиянећ массакњлђм
икътисади мљнђсђбђтлђре арасында ислам
принциплары урын алырга тиеш булган
мљнђсђбђтлђрне караган вакытта, бу, ђлбђттђ,
ић беренче  чиратта - хезмђт мљнђсђбђтлђре.

Бу - кешенећ хезмђткђ карата булган
мљнђсђбђте, аныћ џљнђр сайлап алуы, эш кљне-
нећ озынлыгы, эшнећ авырлыгы, хезмђт хакы
књлђме, аныћ вакытында тњлђнње, эш урынын-
да хезмђткђр ия булырга тиешле сыйфатлар,
хезмђткђрнећ карьера баскычы буенча књтђре-
лње, эшлђњчелђргђ ќђза куллану чаралары, аны
эшеннђн азат итњ џђм, ниџаять, пенсиягђ чыга-
ру проблемалары.

Без бу процессларныћ барысын да књзђтеп
бара алабызмы, џђм дђ, хезмђтнећ њзара
мљнђсђбђтлђре вакытында безнећ, я хезмђт

куючы буларак, яки эш бирњче буларак, тђрти-
бебез Ислам принципларына туры килњ-килмђ-
вен билгели алабызмы соћ? Ђйдђгез, бњгенге
кљндђ Исламныћ бу мђсьђлђлђрнећ кайберлђ-
ренђ карата булган  позициясенђ кыскача сый-
фатлама биреп китик.

Хезмђт - Ислам концепциясе буенча дин-
нећ бњлеп алып булмый торган бер љлеше. Бу
турыда Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!) хђдисендђ дђ
ђйтелгђн: "Рифагђ бине Рафиныћ сњзлђре буен-
ча, бер вакытны Пђйгамбђрдђн (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булсын!): "Кешенећ каза-
нышларыныћ кайсысы ић яхшысы?" - дип со-
раганнар. Ул: "Бу - кешенећ њз куллары белђн
эшлђп яки игелекле сђњдђ белђн тапкан  ђйбер-
лђредер", - дигђн. Коръђндђ хезмђт сњзе (ђл-
гамђл) 360 аятьтђ, ђ аныћ синонимы ђл-фигыль
- 109 аятьтђ искђ алына. Бу аятьлђр барысы да
хезмђтнећ мљџимлеге турында сљйлилђр.

Исламда ниндидер бер белгечлеккђ яки
эшчђнлек даирђсенђ љстенлек  бирелми. Алар-
ны сайлап алу - кешенећ њз иркендђ. Коръђндђ
(62 нче сњрђ, 10 нчы аять): "Намаз укылып
бетњгђ њк кайсыгыз кая таралыгыз џђм Аллаџ-
тан нигъмђт сорагыз. Аллаџны књп зикер иткђн
кешенећ Сђгадђткђ ирешње ихтимал", - диелгђн.
Ягъни кеше њзен џђм њз гаилђсе тормышын
ќитешле итђр љчен файдалы шљгыль белђн
мђшгуль булырга тиешлеге турында ђйтелгђн.

Коръђндђ Мђрьям радыйаллаџу ганџу (ул
Гайсђ пђйгамбђрнећ анасы) џђм Гайсђ
пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ сђламе булсын!) та-
рихы турында языла. Бервакыт аныћ ашарына
да, эчђренђ дђ булмый. Ул пальма агачына сљя-
леп торган була. Аллаџ Њзенећ фђрештђсе аша
аћа: "Пальма агачыныћ кђњсђсен селкет, аннан

љлгергђн, љр-яћа хљрмђ ќимешлђре коелыр", -
ди. Коръђнне тђфсир итњчелђр бу аятьнећ асы-
лын шулай итеп аћлаталар: ђгђр дђ Аллаџ телђсђ,
ул хљрмђ ќимешлђре пальма агачыннан њзлђре
коелып тљшкђн булырлар иде, тик Аллаџы
Тђгалђ безне џђрвакыт хезмђт куярга, барысы-
на да њз хезмђтебез белђн ирешергђ омтылыр-
га љйрђтђ.

Акча эшлђгђн кеше, ић беренче чиратта,
аны њз гаилђсен тђэмин итњ љчен тотарга тиеш.
Пђйгамбђребезнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) сњзлђрен тапшырган Ђбу
Џљрђйрђнећ шаџитлђве буенча: "Аллаџ юлын-
да сарыф иткђн бар динарларыгыз (гарђплђрдђ
кулланыла торган акча берђмлеге) арасында
сезнећ кол сатып алуга, ярлыларга хђер тарату
буенча хатыныгыз џђм балаларыгыз љчен то-
тылган динарлар арасында (Аллаџы тарафын-
нан) ић кадерле булып саналучылары - сезнећ
њз гаилђгез љчен тотылган динарлардыр", - ди-
елгђн. Њз гаилђсенђ кирђкле булган бар ђйберлђр
белђн аны тђэмин итђр љчен тырышып хезмђт
куйган кеше, Аллаџка, њз туганнары мђнфђгать-
лђре турында онытып, кљн-тљн дога кылучыдан
књпкђ  кадерлерђк булып исђплђнђ.

Хђзерге Россия мљселманнары арасына
ислам кыйммђтлђре њтеп кердеме соћ? Бу про-
цессларны ачу буенча социаль тикшеренњлђр
бармы? Россиялелђр арасында гадел хезмђт
куюга мотивация кимње фонында, мљселман-
нар арасында хезмђткђ мљнђсђбђтнећ яхшыруы
турында дђлиллђр бармы? Моћа ќавапларны
без килђсе мђкалђлђрдђ эзлђргђ тырышырбыз.

Галим ВАХИТОВ,
икътисад фђннђре кандидаты,

Россия ислам университетыныћ Ислам
икътисады џђм идарђсе

кафедрасы мљдире

                  Замана                   
нинди  булырга                    
(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

алмаган мђсьђлђсе, я ниндидер књћел борчуы
булган кешелђр килђ. Андый кешегђ књћеле
кабул итђрлек сњзлђрне кирђкле књлђмдђ џђм
њтемле тавыш белђн ђйтњ бик мљџим.

Ђхлаклылык ђйткђн сњзлђрећ белђн гам-
ђллђрећ арасында аерма булмауда ул. Тирђ-
юньдђгелђрдђ Ислам турындагы књзаллау
мљселманнарныћ гамђллђренђ карап барлык-
ка килђ. Муллалар џђрвакытта да динебезнећ
ђхлаклылык књрсђткече булып торалар.
Љстђвенђ, мулла булу - ул џљнђр генђ тњгел.
Дђњлђт оешмаларында кеше иртђнге сигездђн
кичке бишкђ кадђр эшлђсђ, калган вакытын-
да аныћ нилђр белђн шљгыльлђнње берђњне дђ
кызыксындырмый.

Ђ муллалар тђњлекнећ 24 сђгатендђ дђ
халык књз алдында. Ђгђр аныћ гамђллђре
вђгазьлђрендђ сљйлђгђн сњзлђрдђн аерылып
торса, кешелђр алдында ђйткђн фикерлђре-
нећ кыйммђте калмаячак. Шул сђбђпле,
њгет-нђсыйхђт бирњ хокукы яшђњ рђве-
шеннђн килеп чыга. Мулла кешенећ шђхси
мђнфђгатьлђре икенче урынга кала, чљнки
тђњлекнећ тљрле вакытында сића кемнећ-
дер њлеме яки берђр фаќигале хђл турында
хђбђр итђргђ мљмкиннђр. Дин ђџеллђрен мин
табиблар белђн чагыштырыр идем, табиб-
лар тђн яраларын дђваласа, муллалар -
ќанны-рухны дђвалаучылар.

Инициатив, актив, иќади - бњгенге књћел
ачу урыннары халыкныћ буш вакытын уз-
дыру љчен тљрледђн-тљрле чаралар табып
кына торалар.  Исламга халыкны, бигрђк тђ
яшь буынны ќђлеп итњ љчен, муллага да њз
мђхђллђ халкы љчен тљрледђн-тљрле кызык-
лы, шул ук вакытта файдалы чаралар узды-
ру лазем.
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књрђлђр. Бу гаќђп тђ књренергђ мљмкин, лђкин
књп кенђ шђџђр џђм бистђлђр мђхкђмђлђре-
нећ (судларныћ) XV џђм XVI гасыр докумен-
тларында вакыф сыйфатлары турында
бљртеклђп язылган язмалар ђлегђ кадђр дђ
булса сакланалар. Андый язмаларныћ књбесе
"исђн-сау" џђм аларны Истанбул, Каџирђ, Фђс,
Димђшкъ (Шам), Кодњс (Иерусалим), Исфа-
хан кебек шђџђрлђрнећ тарихчылары тикшерђ.

II.  Вакыфны нигезлђњченећ шартна-
мђсендђге даимилек. Вакыф - ирекле хђйрия
акты буларак, аны нигезлђњче билгелђгђн
шартларда (ђгђр дђ алар шђригать канунна-
рына каршы килмђсђлђр џђм аны бозмаса-
лар) гамђл ителергђ тиешле. Ђ бу исђ аннан
алынган табышлар бары тик аны нигезлђњче
билгелђгђн максатларда гына кулланыла ала,
идарђ џђм административ мђхкђмђ тарафын-
нан куелган мђсьђлђ, бер яктан - шђригатькђ
туры килгђн вакытта, ђ икенче яктан - баш-
карыла ала торган вакытта њзгђртелђ алмый
дигђнне аћлата. Вакыфныћ максатлары њтђлђ
алмый башласа, аныћ табышлары шућа ох-
шаш максатларда файдаланылырга тиешле,
ђгђр дђ алар булмаса, ярлы џђм мохтаќларга
таратылырга тиеш. Вакыф тљзњ љчен билге-
ле бер шартлар талђп ителђ.

Алар арасында аеруча мљџимнђре:
1. Вакыфка бирелгђн мљлкђт књчем-

сез милек яки ниндидер бер бђягђ ия бул-
ган ђйбер булырга тиеш. Мљселман ќђмгы-
ятендђ вакыф ќирлђре, биналар, дљялђр, сы-
ерлар, сарыклар, китаплар, зђркђн (ювелир)
ђйберлђре, кылычлар, авыл хуќалыгы корал-
лары џ. б. кић таралган.

2. Милек даими нигездђ тапшыры-
лырга тиеш. Кайбер юристлар вакытлы ва-
кыфлар барлыгын да таныйлар. Андый вакыф-
лар  бары тик гаилђ вакыфлары очрагында
гына була алалар.

3. Вакыфны нигезлђњче, аћа юридик
яктан туры килергђ џђм андый операци-
ялђрне башкаруга сђлђтле халђттђ булыр-
га тиеш. Акылы зђгыйфь яки бала булган
кеше яисђ бу милеккђ хокукы булмаган зат
вакыф тљзи алмый.

4. Вакыфныћ максаты, ахыр чиктђ,
шђригать књзлегеннђн караганда да, аны
оештыручыныћ нияте буенча да хђйри-
ячелек булырга тиеш. Димђк, бай кешелђр
файдасына вакыф тљзњ њзеннђн-њзе њк
мљмкин булмаган эш, чљнки бу - хђйриячелек
дип атала алмый.

Гамир ГЫЙБАДУЛЛИН,
Татарстанныћ Вакыф фонды генераль

директоры;
Нияз САБИРЌАНОВ

Татар халкыныћ књп љлеше
сљнни юнђлеше эчендђ чиста-
лыгын саклап калган ислам
динен тота. Татарлар тоткан
сљнни дини юнђлеш Ђџле-
Сљннђт вђл-Ќђмђгать исеме
астында билгеле. Бу термин
астында њзлђренећ дљньяга ка-
рашларына юл тотып, рђх-
мђтлђребез яуган пђйгамбђре-
без Мљхђммђд (сгв) Сљннђте,
аныћ сђхабђлђренећ, аларныћ
дђвамчылары – табигыйннар-
ныћ традициялђрен алган
мљселман љммђтенећ књпчеле-
ге (кайбер белгечлђр фике-
ренчђ, дљньядагы мљселман-
нарыныћ 90 проценты) књз ал-
дында тотыла.

922 елда хђзерге татарларныћ бабалары
яшђгђн Идел Болгарстанында Ислам рђсми
дин итеп кабул ителђ. Лђкин аћа кадђр њк инде
Идел Болгарстаныныћ књп кенђ халкы сљнни
Исламныћ дини-хокукый мђзџђблђренећ бер-
се булган хђнђфи мђзџђбендђге ислам динен
тоткан булган. Бу борынгы дђњлђт террито-
риясендђ шул вакытларда ук мђчетлђр,
мђдрђсђлђр булган.

Алга таба регионныћ исламлашуына
аныћ Иран, Кавказ, Урта Азия белђн булган
бђйлђнешлђре џђм мљселман динен тарату-
чыларныћ эшчђнлеге ярдђм итђ. Шуны да
ђйтеп китђргђ кирђк, Ислам Идел буе џђм
Урал ќирлђренђ тыныч юл белђн килгђн, шућа
да Исламныћ хђнђфи мђзџђбендђге хокукый
нигезлђре буенча бу ќирлђр чын Ислам ќир-
лђре (дарњл-Ислам) булып исђплђнђ.

Шул вакытлардан башлап, Исламныћ
хђнђфи мђзџђбе тарихи рђвештђ татарларныћ
дини традициясе булып киткђн. Моћа
мђзџђбнећ башкача фикер йљртњгђ карата
билгеле бер дђрђќђдђге толерантлыгы, гад-
ђти ќирле хокукны кић куллануы да ярдђм
иткђн. Мђзџђбкђ нигез салучы имам Ђгъзам
Ђбу Хђнифђ Ногман ибне Сабит ибне Зута
ђл-Фариси (џиќринећ 150 нче елында вафат)
табигыйннар буынындагы кеше џђм беренче
тапкыр ислам хокукын (фикъџе) системага
салган галим булган. Дљньядагы сљнни мљсел-
маннарныћ яртысыннан артыгы шушы дини-
хокукый мђзџђб тарафдары. Бу мђзџђб  Габ-
басилар чорында џђм Госман солтаннары
вакытында рђсми мђзџђб булып исђплђнгђн.
Хђнђфи мђзџђбе Россия џђм Бђйсез
Дђњлђтлђр Берлеге (СНГ) мљселманнарыныћ
књпчелек љлеше љчен традицион булып
исђплђнђ.

Хђнђфи юнђлешендђге Ислам џђм рђсми
рђвештђ бу динне кабул итњ – татарларныћ
ата-бабаларын бер халык итеп туплаган,
“мљселман” тљшенчђсе ата-бабаларыбызныћ
њз иденфикациясенђ ђйлђнгђн.

Татар-монгол явы бу љлкђдђ артык зыян
китермђгђн, бу илнећ хакимнђре соћыннан
њзлђре Исламны џђм ќирле традициялђрне ка-
бул иткђннђр. Алтын Урда дђверендђ џђм
аннан соћгы татар ханлыклары чорында да,
хђнђфи мђзџђбе љстенлек иткђн, ул Идел-Урал
тљбђге мљселманнарын берлђштергђн.

Њз тарихларыныћ авыр чорларында да,
њз дђњлђтчелеклђрен югалткач та, татарлар

Бњгенге кљндђ яшьлђргђ традицион ислам турында
мђгълњмат ќиткерњ мљџим

њз милли њзенчђлеклђрен саклап кала алган-
нар, моћа шактый дђрђќђдђ дини фактор,
мљселман дљньясыныћ бер љлеше булулары
да зур ярдђм иткђн. Казан ханлыгы яуланган
вакытта татарларныћ каршылык
књрсђтњлђрендђ дини подтекст та булган.

Татарлар сљнни Исламныћ хђнђфи
мђзџђбен тотуларыныћ мљџим бер љлеше
булып, алар бу мђзџђбнећ матуридилык тар-
магы тарафдарлары булуын да ђйтеп њтђргђ
кирђк. Тарихи яктан барлыкка килње буенча,
хђнђфилђрнећ књп љлеше, шул исђптђн татар-
лар да, сљнни кђлђменећ матуриди тармагын
тоталар.

Сђмђркандтан булган имам Ђбу Мансур
ђл-Матуриди (џиќринећ 333 елында вафат)
џђм Басрадан булган сљнни имам Ђл-Ђшари
Исламныћ сљнни булмаган агымнарына кар-
шы торулары белђн билгеле. Ђл-Матуриди
иманны яћартучы булып исђплђнђ, ул Ислам
тђгълиматыныћ њз вакытында гомуми
рђвештђ Ђбу Хђнифђ белђн урнаштырылган
нигезлђрен формалаштырган џђм аны систе-
мага салган.

Димђк, имам ђл-Матуриди тљзегђн дин
тђгълиматы Изге Коръђнгђ џђм пђйгамбђре-
без Мљхђммђд (сгв) Сљннђтенђ нигезлђнгђн.
Ђбу Хђнифђ мђзџђбе тарафдарлары башка
тљркемнђрдђн аерылып тору љчен њзлђрен
матуридичылар дип атап йљри башлаганнар.

Мљселманнарныћ татар миллђтеннђн
булган хђзерге вђкиллђре књпчелек очракта
дингђ карата булган эзђрлеклђњлђргђ дђ џђм
аннан соћ читтђн кертелгђн Исламны чистар-
ту идеялђре таралуга да карамастан, диннећ
яћадан тергезелњенећ юл башында гына бул-
салар да, матуридичылык тарафдарлары бу-
лып кала бирђлђр. Алар њз ата-бабаларыныћ
сљнни Ислам карашлары буенча хак юлдан
барган булуларын, аларныћ аћлы рђвештђ
хђнђфичелек џђм матуридичылыкны сайлап

алганнарын аћлыйлар. Чљнки Ђбу Хђнифђ џђм
ђл-Матуридиларныћ тђгълиматы Коръђнгђ
џђм Сљннђткђ, ягъни бу дљньяга, пђйгамбђ-
ребез Мљхђммђд (сгв) китергђн тђгълимат-
ка тулысынча туры килђ.

Фикъџе мђсьђлђлђре шђригатьтђ тљп
мђсьђлђлђр булып саналмасалар да,  бњгенге
кљндђ мљселман татарлар љчен хђнђфи
мђзџђбе практикасы буенча дин тоту
мђсьђлђсе кискен тора. Хђнђфи мђзџђбе бу-
енча дини йолалар башкаручы мљселманнар-
га, дин џђм мђзџђблђр мђсьђлђлђре буенча,
кагыйдђ буларак, ќаџил булган башка мљсел-
маннар тарафыннан џљќњм итњ очраклары
ешайды.

Изге Коръђн џђм Сљннђт хакыйкатьлђ-
рен аћлатучы хђнђфи мђзџђбенећ дљрес юл
икђнлеген актив џђм эзлекле рђвештђ аћлата
бару мљџим. Совет хакимиятенећ авыр елла-
рында љлкђн буын вђкиллђренђ ничек итеп
диннђрен саклап, ђ њзлђренећ гамђл кылучы
мљселманнар булып кала алулары турында
яшьлђргђ аћлату џђм њгет-нђсыйхђтне ќит-
керерњ аеруча мљџим. Россиядђ дингђ џђм
Исламныћ абруйлы кешелђренђ карата алып
барылган репрессиялђр џђм эзђрлеклђњлђр
елларында исђ мљселманнар Аллаџка сыгы-
ну (тђвђккњл) џђм бар михнђтлђрне дђ сабыр
џђм књндђм генђ кичерђ алу сђлђтлђре булу
аркасында гына исђн-сау кала алганнар. Бар
бу михнђтлђр аларга Аллаџ тарафыннан иман-
нары ныклыгын сынау љчен ќибђрелгђн икђ-
нлеген аћлаганнар. Хђтта шундый катлаулы
хђллђрдђ дђ алар њзлђренећ ата-бабалары
кебек њк хђнђфи мђзџђбенђ тугры булып кала
алганнар.

Марат хђзрђт МЂРДАНШИН,
Татарстан мљселманнары Диния

нђзарђтенећ Голамђлђр шурасы ђгъзасы,
Ютазы районы имам-мљхтђсибе

Књршем џђм остазым

                   мулласы
                   тиеш?

Муллага кљчле рухлы булу кирђк. Аныћ
тирђ-янында нинди генђ ыгы-зыгылар булу-
ына да карамастан, ул њз максатына, њз иде-
ялђренђ тугры булырга тиеш.

Барлык муллаларга  да Аллаџы
Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђ сабырлык, кљч-куђт
насыйп ђйлђсђ иде.

Фото Камал театрыныћ рђсми сайтыннан
алынды.

Ландыш ИБРАЏИМОВА

Мамадыш шђџђрендђ яшђњче Венера Сљлђйманова књплђргђ
њрнђк. "Књршећ булса, бай булсын, бирмђсђ дђ, сорамас", - дигђн
мђкаль бар халык телендђ. Мин аћа тагын "изге књћелле булсын"
дип тђ љстђр идем. Чљнки шундый кешелђр белђн янђшђ яшђгђндђ
тормыш сикђлтђлђре онытылып тора.

Сњзем - књршем Венера Мићнехан кызы Сљлђйманова турында. Ул 1938
елныћ 30 июлендђ гаилђдђ беренче бала булып дљньяга килђ. Биш яшьлек
чагында ђтисез кала, аны хђтта хђтерлђми дђ. Ятим њскђнлектђн, аћа бик
яшьли эшкђ тотынырга туры килђ. Лубян техникумын яхшы билгелђргђ тђмам-
лый. Соћрак югары белем дђ ала. Бљтен хезмђт юлы урман хуќалыгы белђн
бђйле. Ђбисе аны изгелек кылып яшђргђ љйрђтђ. Хђзер андый кешелђр сирђк,
халык њз эченђ биклђнгђн, бергђ ќыелып эч серлђрен сљйлђшњлђр юкка
чыгып бара. Ђмма Венера Мићнехан кызы кайда гына књренмђсен, аныћ

тирђсендђ кешелђр бетми. Чљнки ул бик игелекле, биргђн вђгъдђсен беркай-
чан да њтђмичђ калмый, кићђш-табышка бик булган. Берђр йомыш кушсаћ,
ахырына чаклы њтђмичђ тынычланмый. Љенђ килеп керсђћ, якты елмаеп, ачык
йљз белђн каршы ала, хђерле юл телђп озатып кала. Мин њзем аны сигез ел
белђм. Ислам дине юлында файдалы эшлђр эшлђргђ - мђетлђр юарга, Коръђн
укырга аны чакыралар. Мђет юарга књбрђк мохтаќ кешелђргђ йљри. Аћа ияреп
минем дђ барганым бар. Остазым исђн булганда бу авыр хезмђтне њзлђштер-
ђсем килђ. Мине дђ Аллаџ диненђ чакыручы ул булды. Остазымныћ сњзлђреннђн
дђ файдалырак, књркђмрђк сњз юктыр. Мин аны ић изге књћелле кешелђрдђн
саныйм. Гомумђн, књршемдђ шундый кеше яшђве белђн мин бик бђхетле.
Кылган изгелеклђре њзенђ меће белђн ђйлђнеп кайтсын.

Ф.МИНГАЛИЕВА,
Мамадыш шђџђре
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Исеме дђ њзенчђлеклеИсеме дђ њзенчђлеклеИсеме дђ њзенчђлеклеИсеме дђ њзенчђлеклеИсеме дђ њзенчђлекле

Беренче вакытта мђчет бер заллы, сигез кырлы мана-
ралы була. 1872 елда архитектор П.И. Романов проек-
ты буенча, мђчеткђ тљньяктан ике катлы љстђмђ
бина кушыла, ул беренчел бина белђн бер њк
стильдђ тљзелђ. 1882 елда мђчет тирђсендђ кир-
печтђн койма эшлђнђ, анда бер катлы
лавка тљзелђ. Апанай мђчете
ТатЊБК Президиумыныћ 1930
елныћ 6 февральдђге карары ниге-
зендђ ябыла. Совет чорында мана-
ра, мђчет залларыныћ гљмбђзлђре
ќимерелђ, ђ эчке як љч катка бњленђ.
Декоратив элементларныћ књбесе юк
ителђ. Бинада балалар бакчасы ур-
наштырыла. 1995 елда ул "Мљхђммђдия" мђдрђсђсенђ тапшы-
рыла, реставрация эше башлана. Бњгенге кљндђ манара џђм эчке
бњленеш тљзђтелгђн.

Тарихны белњ кеше тормышында зур урын алып торырга
тиеш. Њткђнне белмђгђннећ килђчђге юк, дилђр бит халыкта.

Мића, њз гомерендђ књп сынаулар њткђн, тормышыныћ кай-
сы гына чорын алып карама, истђлекле вакыйгаларга бай ђби
белђн танышырга туры килде. Мђзњфђр ђби. Исеме дђ њзенчђ-
лекле, башкалардан аерылып тора. Танышуымныћ тљп сђбђбе -

Апанай мђчете Казан шђџђренећ Иске татар
бистђсендђ урнашкан. Ул  Казанда патша-
бикђ Анна Иоанновна боерыгы буенча
ќимерелгђн џђм янган мђчетлђр урынына
Ђби патша Екатерина II яћа ике таш мђчет
тљзергђ рљхсђт биргђч, татар сђњдђгђре Якуп
Солтангалиевныћ ярдђме белђн 1768-1771
елларда тљзелђ.

тарихи вакыйгага барып тоташа. Ул да булса, Апанай мђчетен
тљзеткђн Якуп Солтангалиевка.

Телефоннан сљйлђшкђндђ дђ сњзлђре књп иде, шуныћ љчен
њзен књреп сљйлђшергђ дип љенђ юнђлдем.

- Бђлђкђй чакта ђбилђр сљйлђшкђндђ тыћлап утыра идем.
Алар безнећ Якуп бабай бай кеше булган, мђчет салдырган дип

сљйлђшеп утыралар иде. Якуп бабайныћ ике малае була. Бе-
ренчесе - Ислам исемле, икенчесе - Исмђгыйль. Ислам дигђн
улын ђтисе акча тњлђп армия хезмђтеннђн алып кала. Ис-
мђгыйль белђн ниндидер килешмђњчђнлеклђре килеп чыга,
ђтисе аны армия хезмђтеннђн алып калмый, - диде ул.

Исмђгыйль хезмђт иткђннђн соћ Казанга кайт-
мый, Буа якларына кайтып тљплђнђ. Шунда

љйлђнђ дђ. Исмђгыйльнећ улы
Ибраџим, аныћ улы Мђзњфђр
ђбинећ ђтисе Мостафа була.
Ђбинећ фамилиясе Измайло-
ва. Ул вакытта шулай фамили-
ялђрне руслаштырып язу "га-
дђте" булган. (Фамилия чын-
лыкта Исмђгыйлева булырга
тиеш бит.) Ул Тархан (хђзерге
Тђтеш) районыныћ Чагылдым
авылында туа. Бу авылга бе-

ренчелђрдђн булып, Мђзњфђр ђби ђйтњенчђ, аныћ бабасы Ибра-
џим белђн бер чуваш кешесе нигез сала. Шулай итеп, татар-
чуваш авылы яши башлый. Ул вакытта авылда татарлар гљрлђп
торсалар да, бњгенге кљндђ алар авылда ђз генђ торып калган-
нар. Мђзњфђр ђбилђр гаилђдђ барысы тугыз бала булалар.
Кђњсђрия, Ќђњџђр, Мђзњфђр, Мирзаќан, Фоат, Илфас, Рушания,
Гљлфируз, Илгизђр. Бњгенге кљндђ апасы Ќђњџђр белђн сећле-
се Гљлфируз џђм энесе Мирзаќан гына исђн-сау. Мостафа Бљек
Ватан сугышы елларында љлкђн сержант булып хезмђт итђ. Ул

Буага кайтып њлгђн. Мђзњфђр ђби ђтисе турында яћа мђгълњмат-
ларны телевизордан књрсђтелгђн сюжеттан гына књреп белђ.
Мђзњфђр ђби њзе 4 класс  белем ала. Ул вакытта бит инде књрше
авылга йљреп укулар була. Бљтен сугыш чоры кешелђре кичергђн
авырлыклар аныћ да башыннан њтђ: тыл хезмђтчђне була. Ур-
ман кисњлђрдђ катнаша. Еллар њтђ тора. Егерме яшь тђ булмый
ђле ул кияњгђ чыкканда. Яратып йљргђн егете гармунчы була.
Аћа бирмилђр. Армиядђн яћа гына кайткан егет белђн тормыш
корып ќибђрђлђр. Туганнары да Мђзњфђр ђбинећ кияве мулла
гаилђсеннђн, яхшы кеше булыр, дип ризалашалар.

Яшь ир читкђ йљри, салып кайткалый, кул да књтђргђли баш-
лый. Шулай да, гаилђ дип биш ел тњзеп тора аныћ белђн Мђзњфђр
ђби. Аннан соћ аерылышалар. Уллары Рђисне берњзе тђрбиялђп
њстерђ. Штукатур-маляр булып эшли. Инде 1954 елдан бирле
Казанда яши ул. Бер сыналса сынала бит ул адђм баласы. Бар
да њз кљенђ генђ барганда, улыныћ командировкага киткђн
ќиреннђн њле гђњдђсе генђ кайта. Аћа бары тик 26 яшь кенђ
була ђле бу вакытта. Шулай итеп, Мђзњфђр ђби ялгызы гына
торып кала. Бњгенге кљндђ берњзе генђ яшђп ята.

Моћынчы халыкка билгеле дђ тњгел иде бит ђле Апанай
мђчетен салдыручы Якупныћ оныкчыклары турында. Мђзњфђр
ђбигђ бер кљнне тљш керђ. "Имеш, мин љйдђ юк икђн, ди. Улым
гына љйдђ икђн, ди. Ђти улыма документлар биреп калдырган
икђн, дим. Менђ шушы тљштђн соћ Апанай мђчете турында те-
левизордан књрсђттелђр. Тљшлђр бит юкка гына керми. Нинди-
дер хикмђте бар инде моныћ дим", - дип уртаклашты ул.

Мђзњфђр ђби белђн сљйлђшњ мине књп вакыйгалар эченђ
алып кереп китте, тарихка янђ бер кат алып кайтты. Ул шундый
ачык йљзле. Аћа карасаћ, авырлыкларга юлыккан дип уйламый-
сыћ да. Декабрьдђ аћа 80 яшь тула. Аллаџы Тђгалђ аћа шат-
лыклы картлык насыйп итсен.

Сљмбел ШЂРИФУЛЛА,
КФУ студенты

МЂДРЂСЂЛЂРДЂ СУФИЧЫЛЫКНЫ УКЫТУ НИГЂ КИРЂК?

нђкшибђндия, кубравия мђзџђблђре
њзенчђлекле мљселман мђдђнияте
формалашуга зур љлеш керткђннђр,
аеруча ђдђбиятта, шигърияттђ, Ис-
ламны аћлауда, аћа интерпретаци-
ялђр бирњдђ [Якупов В. Мусульман-
ская культура в общественной сфе-
ре. - Казань: Иман, 2007. - С. 3].

Шућа књрђ дђ безнећ
шђкертлђр, атаклы фђкыйџ,
мљфђссир, мљхђддислђрдђн тыш,
Харис Мљхђсиби, Ќњнайд Багдади,
Габделкђрим ђл-Кошайри, Ђхмђд
Ясђви, Баџаведдин Нђкышбђнди,
имам Раббани кебек башка бљек
мљтђсаввифлђрне дђ љйрђнергђ,
хљрмђт итђргђ џђм сљяргђ тиешлђр.
Аларныћ њгетлђре белђн књп кеше-
лђрнећ књћеле Ислам нурына коен-

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.) ды, бозыклыклардан тазарынды,
Аллаџы Тђгалђгђ сљю белђн тулды
џђм Аныћ рђхмђтен яуларга омты-
ла башлады.

Безнећ шђкертлђргђ суфичылык
тарихы буенча фђнни эшлђр (курс
џђм чыгарылыш эшлђре) язарга, та-
тар галимнђренећ бу фђн турындагы
хезмђтлђрен љйрђнергђ кирђк. Чљнки
безнећ мирас тђсаувњф белђн нык
бђйле. Шул вакытта гына алар чын
суфичылыкны ялган суфичылыктан
аера белђчђклђр, дљрес џђм аћлаеш-
лы итеп тђсаувњфныћ максатын џђм
ысулларын аћлата алачаклар. Бњген-
ге кљндђ тђсаувњфны пропагандала-
учы џђм алар суфичылык тарафдар-
лары дип раслаучы тљркем џђм
агымнар бик књп. Шућа да сак бу-
лырга кирђк, чљнки књплђр суфичы-
лыкны ялгыш аћлыйлар. Ђ бу ялгыш

аћлау Коръђн белђн Сљннђткђ кар-
шы бара торган инструкциялђр буен-
ча эш кылуларга, шундый ялгыш
гамђллђргђ китерђ.

Књптђн тњгел тђсаувњф тарихын
Россия ислам университетында укы-
та башладылар. РИУ студентлары
тђсаувњф темасы буенча бик яхшы
хезмђтлђр эшлђделђр. Аерым пред-
мет буларак, тђсаувњф тарихын
мљселман югары уку йортларында
гына тњгел, ђ урта мђдрђсђлђрнећ
соћгы курсларында да укытырга
кирђк дип исђплим. Мђсђлђн, Казан
ислам колледжында бу предмет III
курста атнасына бер дђрес укыты-
ла.

Ђйтеп китђргђ кирђк, Вђлиулла
хђзрђт тђсаувњф тарихын, аныћ мак-
сат џђм тђрбия ысулларын укытуныћ
мљџим икђнлеген аћлап, суфичылык

турында аз булманган санда китап-
лар бастырып чыгарды. Мђсђлђн,
Сњрия галимнђре хезмђтлђренећ
тђрќемђлђрен. Шулар арасында
Йосыф Хаттар Мљхђммђднећ "Су-
фичылык энциклопедиясе" џђм шђех
Сђед ђфђнде Чиркавиныћ "Файдалы
белемнђр хђзинђсе" (татар телендђ),
Ђбу Хђмид ђл-Газзђлинећ "Бђхет
элексиры" џ. б.

"Иман" нђшриятында татарлар-
да суфичылык тарихы, Ђхмђд Ясђ-
ви, Суфи Аллаџияр, Мђњлђ Колый
џђм безнећ халык бик яратып укы-
ган џђм хљрмђтлђгђн башка тљрки-
татар суфи шагыйрьлђре ђсђрлђре
буенча књп китаплар нђшер ителде.

Мђкалђмнећ ахырында билгеле
дин галиме, фђкыйџ, џиќринећ II га-
сыры мљхђддисе Габдулла бине ђл-
Мљбарђкнећ сњзлђрен китерђсем

килђ: "Без књп белемннђргђ ия булу-
га караганда, элементар ђдђпкђ
(тђрбиялелеккђ) књбрђк мохтаќ". Бу
сњзлђр бњгенге кљндђ дђ актуаль.
Бњген шђригать белемнђрен телђгђн
џђр кеше дђ ала ала. Лђкин чын
мљселман булу љчен бу гына ќитми,
югары ђхлак сыйфатларына да ия
булырга кирђк. Ягъни алган белемн-
ђребез аркылы без тискђре сыйфат-
лардан арынырга, яхшыларын туп-
ларга тиешбез. Тђсаувњф тарихы
предметын љйрђнњ безнећ
шђкертлђргђ Исламныћ рухи-ђхла-
кый якларын тирђнрђк аћларга ярдђм
итђчђк, безнећ љчен њрнђклек љлге-
се булган тђсаувњф шђхеслђренећ
тормыш эшчђнлеге белђн танышыр-
га мљмкинлек бирђчђк.

Нияз САБИРОВ,
Татарстан мљселманнары Диния

нђзарђтенећ
 Голамђлђр шурасы ђгъзасы,

Казан ислам колледжыныћ
директор урынбасары

Дини темага рђсемнђр ясап ярыштылар
4 ноябрь кљнне Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте каршын-

дагы "Зђкят" хђйрия фонды Кабан арты мђчетендђ "Аллаџ бу дљньяны
яраткан" дип аталган темага рђсемнђр конкурсы њткђрде. Конкурста
мђчеттђ њткђрелђ торган дин сабакларына йљрњче кече џђм мђктђп
яшендђге егерме бала катнашты. Мђктђпкђчђ яшьтђге балалар рђсемн-
ђрен кулдан, ђ љлкђнрђклђр компьютерда ясады.

Мђктђпкђчђ яшьтђге балалар арасында беренче урынны Мђдинђ Сђлахо-
ва, икенче урынны - Лђйсђн Хђйретдинова, љченче урынны - Ђхмђт Лотфул-
лин алды. Ђ компьютерда их яхшы рђсем ясаучы дип Мљхђммђт Лотфуллин
табылды. Икенче урында - Азат Гайнуллин, љченчедђ - Илдан Муллин.

Конкурста ќићњчелђргђ, катнашучыларга "Зђкят" фонды бњлђклђр тап-
шырды. Моннан тыш, аларга ђкият геройлары катнашында бђйрђм оештырыл-
ган иде. Соћыннан исђ балалар мђчетнећ социаль ашханђсендђ ђзерлђнгђн та-
бында сыйландылар.


