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СЉЕКЛЕ  РЂСЊЛЕБЕЗ
 (СГВ) ТЂКЪДИМ

ИТКЂН  ДЂВА

КАЗАНДА  ВЂЛИУЛЛА
ЯКУПОВ  МУЗЕЕ

АЧЫЛДЫ

МЂЊЛА КОЛЫЙ
ХИКМЂТЛЂРЕНЕЋ

КЫЙММЂТЕ

МЂРЌАНИ МЂЧЕТЕНДЂ
КОРЪЂН ДЂРЕСЛЂРЕ УЗА

Октябрь аеннан Казан шђџђре-
нећ Мђрќани мђчетендђ изге Коръђн
китабын дљрес џђм матур уку буенча
махсус дђреслђр њткђрелђ башлады.

Укулар сишђмбе џђм пђнќешђ-
мбе кљннђрендђ кичке сђгать биштђн
(17.00) ќидегђ кадђр (19.00) њтђ. Дђрес-
лђрне Казан ислам колледжыныћ ић
яхшы укучы шђкертлђре алып бара.
Биредђ Коръђн дђреслђреннђн тыш,
Ислам нигезлђре дђ љйрђтелђ.

Ђлеге курсларга телђгђн бар
кеше дђ йљри ала. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв): "Арагызда ић яхшы-
лары шулардыр ки, кем Коръђнне
љйрђнђ џђм башкаларга да љйрђтђ", -
дип ђйткђн.

"САБЫЙГА" АКЦИЯСЕНЂ
ЙОМГАК ЯСАЛДЫ

Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенећ хђйрия бњлеге џђм
"Болгар" радиосы тарафыннан оеш-
тырылган "Сабыйга" акциясенђ
йомгак ясалды.

Акция дђвамында подгузниклар,
бала чњпрђклђре, кечкенђ бала кием-
нђре џђм гигиена кирђк-яраклары
ќыелды. Акциядђ урта хђлле кешелђр,
пенсионерлар џђм студентлар кат-
нашты. Ќыелган ђйберлђр Казан
шђџђренећ 2 нче балалар йортына
тапшырылды.

Мондый тљр акция љченче тап-
кыр њткђрелде. Исегезгђ тљшерђбез,
беренче акция дђвамында ќыелган
ђйберлђр Казан шђџђренећ йогышлы
авырулар хастаханђсендђге, икенче
акциядђ ќыелганнары - Бљгелмђ хас-
таханђсендђге ташландык балаларга
тапшырылган иде.

СТУДЕНТЛАР КЉЧ
СЫНАШТЫ

28 ноябрь кљнне РИУныћ акт-
лар залында Студентлар дебаты тур-
нирыныћ (Хатын-кызлар лигасы)
љченче этабы њтте.

РИУныћ матбугат њзђге хђбђр
иткђнчђ, бђйгенећ икенче турында
катнашучылар "Пробиркадагы бала:
ђйе яисђ юк?" соравына ќавап табар-
га тырышты.

БЉГЕЛМЂ
ХАЌИЛАРЫ КОРБАН

АШЫНА ЌЫЕЛА
Бњген кљндезге сђгать икедђ

(14.00) Бљгелмђнећ Ќђмигъ мђче-
тендђ агымдагы елда џђм аннан
алда хаќ сђфђрендђ булган мљселман
кардђшлђребез љчен Корбан ашы
њтђчђк. Узган гасырныћ 90 нчы елла-
рыннан башлап бњгенге кљнгђ кадђр
вакытны алсак, Бљгелмђдђ хаќилар
саны йљз иллелђп кешегђ ќиткђн.
Ђлеге чарада мђхђллђ халкы да катна-
шачак, хаќилар изге сђфђрдђн алып
кайткан тђэсирлђре белђн дђ уртакла-
шачак. Коръђн укылып, хаќиларга
"Ић яшь хаќи", "Ић љлкђн яшьтђге
хаќи" кебек исемнђр тапшырылачак.
Шулай ук мљселманнар изге зђм-зђм
суы белђн сыйланачак.

Мђгълњматлар
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ  рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

6+

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.

Мљселман кардђшлђребез –
Кљнбатышта

Мљселманнарныћ мљселман
булмаган Кљнбатыш ќђмгыятьлђ-
рендђ тамыр ќђю проблемасы ис-
лам динен тотучылар белђн башка
дин џђм яшђеш мђслђклђренећ та-
рафдарлары арасындагы
мљнђсђбђтлђр даирђсендђ ХХ йљз
урталарыннан башлап ђлегђчђ ић
актуаль џђм кискен мђсьђлђлђрнећ
берсе булып тора. Ђледђн ђле бу
иллђрнећ иќтимагый тормышында
ќђнќаллар чыгып, мљселманнарга
каршы ниндидер чыгышлар яки ки-
ресенчђ булган вакыйгалар ућае
белђн протест књрсђтњ дулкыннары
да булгалый. Андый конфронтаци-
ялђр еш кына шђхси-кљнкњреш кы-
саларыннан чыгып та китђлђр џђм
кайвакыт Кљнбатыш иллђренећ ха-
кимият органнары тарафыннан да
оештырылып ќибђрелђлђр. Франци-
ядђ, мђсђлђн, ќђмђгать урыннарын-
да никаб киеп йљрњне тыю турында
2010 елда кабул ителгђн канунны
гына да искђ тљшереп њтњ ќитђр.
Шундый ук канун Бельгиядђ дђ ка-
бул ителде.

Ђлбђттђ, мондый очракларда
Ислам тарафдарларыныћ дини хис-
лђрен аћларга була, алар Кљнбатыш
иллђре хакимият даирђлђренећ

моныћ ише сђяси активлыкларын,
мљселманнарны дини мотивлар бу-
енча кысу џђм  дискриминациялђњ
дип кабул итђлђр. Бу очракта,
Кљнбатыш демократиясенећ сый-
фаты буенча куелган сораулар бик
урынлы: ул демократия њзе игълан
иткђн принциплар буенча абсолют
чиклђрдђ эш итђме, ђллђ  кешелђр-
не категориялђренђ карап сайлап алу
юлы белђн барамы?

"… Мљселманнарга карата
бельгиялелђрнећ башка стандарт-
лар кулланылуы аћлашыла башлый.
Безгђ мљнђсђбђт башка, безнећ
љчен аерым кануннар языла, чљнки
без ќђмгыятьнећ башка љлешлђ-
реннђн, љстенлек итњче норматив-
лардан аерылып торабыз џђм аныћ
эченђ органик рђвештђ кереп китђ
алмыйбыз" (Изабель Прэль - Бель-
гиянећ мљселман башкарма оешма-
сы вице-президенты, http://
nohchipress.info).

Лђкин бу проблеманыћ башка
ягы да бар. Ул мљселманнарныћ
њзлђренђ, аларныћ бу иллђргђ барып
чыгу сђбђплђреннђн башлап, алар-
ныћ шактый љлешенећ яћа мђдђни-
этник шартлардагы яшђњ рђвеше,
тђртибе џђм дђ социаль-сђяси ак-

тивлыгына кадђр кагыла.
Кљнбатыш иллђрендђ мљсел-

ман иммигрантлар барлыкка килњ
тарихын карап карыйк. Бу феномен
сђбђплђрен, метрополиягђ элеккеге
колониялђрдђн чыгучыларныћ килеп
тљплђнњенђ сылтау ясап, мљселман
дљньясыныћ элеккеге колониаль
њткђненђ генђ калдырып калып бул-
мый. Алай аћлату мљселман Шђры-
гындагы сђясђтнећ традицион уен-
чылары - Франция белђн Бљекбри-
тания љчен кабул итђрлек дип
исђплђнђ алырга мљмкин кебек бул-

са да, Германия, АКШ, Канада џђм
књп кенђ башка иллђр љчен кабул ит-
ђрлек тњгел, чљнки бу иллђрнећ
мљселман дљньясында колониялђре
булмаган, лђкин, шућа да карамас-
тан, бу иллђрдђ мљселманнарныћ
љлеше ярыйсы гына.

Мљселманнарныћ Кљнбатыш
дљньясына массакњлђм килеп
тљплђнњлђренећ сђбђплђре нидђ
соћ? Сђбђбе бик гади: кеше кайда
яхшы, шуны эзли, мљселманнар да
бу универсаль кагыйдђгђ искђрмђ

Коръђн укучылар бђйгесенђ кљтђбез!Коръђн укучылар бђйгесенђ кљтђбез!Коръђн укучылар бђйгесенђ кљтђбез!Коръђн укучылар бђйгесенђ кљтђбез!Коръђн укучылар бђйгесенђ кљтђбез!

Гыйбадђтханђне ул тљзелгђн ташлар олыламый, киресенчђ,
гыйбадђтханђ њзе ул ташларга мђгънђ бирђ.

(Антуан де Сент-Экзюпери)

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Тарихи-мђдђни мирас елы кысаларында игълан ителгђн Коръђн
елы ућаеннан, Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте респуб-
лика књлђмендђ Коръђн укучылар бђйгесен оештыра.

Џђрбер катнашучыдан аерым осталык, зур ќаваплылык сорый
торган ђлеге бђйге пђйгамбђребез Мљхђммђдкђ (сгв) ићдерелгђн
Коръђни-Кђримнећ илаџи аџђћен тоярга мљмкинлек бирђчђк.

Габдерраззак џђм башка мљхђддислђр риваять итђ торган
хђдистђ Пђйгамбђр галђйџиссђлђм ђйтте: «Џђр нђрсђнећ њз бизђге
бар, ђ Коръђннећ бизђге – матур тавыш». (Кешелђр) сорадылар:
«Ђгђр кешенећ тавышы матур булмаса?» (Моћа) ул ђйтте: «Бул-

дыра алган кадђр матур укырга тырышсын» (Изгелђр бакчасы).
Риваять ителђ: «Ђбу Љмђмђ (разыяллаџњ ганџњ) ђйтте: “Мин

Аллаџ Илчесе галђйџиссђлђмнећ: “Коръђн укыгыз, чљнки, дљрес-
лектђ, Кыямђт кљнендђ ул укыганнар љчен шђфђгатьче булып
килђчђк”, – дип ђйткђнен ишеттем» (Мљслим).

Бђйгенећ ђџђмияте дђ шунда: Коръђни-Кђримне уку џђм тыћ-
лау књћеллђребезгђ рухи азык кына биреп калмый, ђ гамђл
дђфтђрлђребезгђ игелекле бер гамђл буларак та теркђлђ.

Бђйге 1 декабрь кљнне Россия ислам университетында узачак.
Бњгенге кљндђ конкурста катнашырга Татарстанныћ тљрле район-
нарында яшђњче кырыктан артык кеше телђк белдерде.

Коръђн елы кысаларында мондый тљрдђге бђйгелђр њткђрњ
матур бер традициягђ ђйлђнде: апрель џђм март айларында
мљхтђсибђтлђрдђ њткђрелсђ, ноябрь-декабрь айларында республи-
ка џђм Россия књлђмендђ уздырыла. Ђлеге бђйге – йомгаклау бђйге-
се.

Ул республикабыз районнарында ќићеп чыккан кардђшлђре-
безне бергђ ќыеп, аларга  3 номинация буенча сђлђтлђрен
књрсђтергђ мљмкинлек бирђчђк:

1. Коръђннећ утызынчы ќњзеннђн яртысын белњ;
2. Коръђннећ утызынчы ќњзен белњ (“Гаммђ” ќњзе);
3. Коръђнне дљрес уку.
Бђйгедђ катнашучылар Россия ислам университетындагы

Коръђн-хафизлар њзђгенећ эшчђнлеге белђн танышачаклар.
Ќићњчелђргђ кыйммђтле бњлђклђр тапшырылачак.
Мондый тљрдђге бђйгелђрне њткђрњ традициясе килђчђктђ

дђ дђвам итђчђк. Аллаџы Тђгалђ сњзен килђсе буыннарга ќиткерњдђ
џђрбарчабыз да љлешен кертер, дип чын књћелдђн ышанып кала-
сы килђ.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ



№ 22 (165)  16-мљхђррђм-14342 ДИН ЏЂМ ТОРМЫШ

Мљселман
кардђшлђребез –
Кљнбатышта

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Корылтай эшендђ Апанай
мђчете имамы, "Иман" ислам
мђдђнияте њзђге ќитђкчесе Наил
Гарипов, Татарстанныћ баш казые
Ќђлил хђзрђт Фазлыев, "Мљслимђ"
иќтимагый оешмасы рђисе Ђлми-
ра Ђдиятуллина, Вђлиулла Якупов-
ныћ хезмђттђшлђре, фикердђшлђре,
дин белгечлђре катнашты.

Казанда  Вђлиулла  Якупов  музее  ачылды

Ђйтергђ кирђк, 20 елдан артык
вакыт эчендђ "Иман" њзђге тара-
фыннан мећнђн артык басма хезмђт
дљнья књргђн. Оешма "Мљхђм-
мђдия" мђдрђсђсен, Апанай мђче-
тен торгызуда џђм мљселманнарга
"Касыймия" мђдрђсђсен кайтаруда

катнашкан. Њзђкнећ хђзерге ќитђ-
кчесе Наил Гарипов Вђлиулла
хђзрђт исђн чакта ук "Иман"
мђркђзенђ фђнни эшчђнлек алып
бару љчен чакырылган булган. "Ни
кызганыч, агымдагы елныћ 19
июлендђ безнећ остазыбыз, ќитђк-

29 ноябрь кљнне "Иман"
ислам мђдђнияте
мђркђзендђ њзђк оешуга
багышланган XXI ко-
рылтай булып узды.
Вакыйга ућае белђн "Ка-
сыймия" мђдрђсђсе би-
насында Апанай мђче-
тенећ элеккеге имамы,
дин юлында књп
хезмђтлђр куйган, озак
еллар мђркђзнећ ќитђк-
чесе булган шђхес -
Вђлиулла хђзрђт Яку-
пов музее ачылды.

чебез њтерелде, ђмма безгђ аныћ
башлаган эшлђрен дђвам иттерергђ,
хђзрђтнећ идеялђрен тормышка
ашыру юлында тырышырга кирђк",
- дип, Наил Гарипов њз сњзен тетрђ-
ндергеч вакыйгаларны искђ алудан
башлады. Аныћ сњзлђренђ караган-
да, дини журналлар ай саен чыгып
килђ. "Бњгенге кљндђ безнећ кљн
саен яћартыла џђм экстремистик
эшчђнлеккђ каршы кљрђш алып
бара торган уннан артык сайтыбыз
бар, аларга хђбђрчелђр алдык.
Фђнни эшчђнлек тђ бер урында тор-
мый. Берничђ "тњгђрђк љстђл" уты-
рышлары њткђрдек", - дип билгелђп
њтте Н.Гарипов. Њзђкнећ ќитђкче-
се хђбђр иткђнчђ, "Касыймия"
мђдрђсђсендђ якшђмбе саен укулар
узачак. "Шђкертлђр килђ башлады,
ике-љч тљркем формалашты", - диде
ул. Аныћ сњзлђреннђн аћлашылган-
ча, килђсе елда Тукай урамындагы
38 нче йортта Галимќан Баруди му-
зеен ачу да књздђ тотыла.

"Вђлиулла хђзрђтнећ интернет-

Шљкер, безнећ халкыбыз да
сљенечле вакытларга, књћелле
кљннђргђ килеп ќитте. Ислам
диненећ ватаныбызда аякка
басу, тернђклђнњ, књтђрелњ
чоры бу. Њзебез телђгђн дини
китапларны уку, мђгънђсен ха-
лыкка аћлату, мђктђплђрдђ ис-
лам диненећ асылын тљшенде-
реп, Аллаџ кушканнарны њтђп,
ул тыйганнардан тыелып
яшђргђ инандыру мљмкинлеге-
без бар.

Балтач районы мђктђплђрендђ ислам ка-
нуннарына нигезлђнеп ђхлак кагыйдђлђрен
укыта башлауга быел унбиш ел тулды (бездђ
1997-1998 нче уку елыннан башлап алты
мђктђптђ ђхлак дђреслђре укытыла башла-
ды). Бњгенге кљндђ районныћ барлык татар
мђктђплђрендђ џђм хђтта Югары Субаш,
Чепья, Балтач кебек тљрле миллђт вђкиллђре
укыган мђктђплђрдђ дђ бу дђреслђр укыты-
ла. Дђреслђргђ укучылар њз телђклђре џђм
ђти-ђнилђр ризалыгы белђн йљрилђр. Хђзерге
вакытта мондый дђреслђр социаль-педагогик
тњгђрђк статусында алып барыла.

Балтач районында тљрле миллђт вђкил-
лђре њзара аралашып, дус-тату яшилђр, мил-
лђтара џђм дини каршылыкларга бђйле низаг-
ларныћ булганы юк. Менђ љченче уку елы инде
Урта Кљшкђт урта мђктђбендђ православие
дине џђм ђдђби ђсђрлђр нигезендђ ђхлак ка-
нуннары љйрђтелђ. Аны рус теле џђм ђдђбия-
ты укытучысы Светлана Николаевна алып
бара. Џђм ул џђр елны дњрт-биш мђктђптђ
њткђрелђ торган ачык дђреслђрдђ џђм чара-
ларда актив катнаша, чыгышлар ясый, фикер-
лђрен уртаклаша. Быел њзе дђ ачык дђрес
књрсђтергђ ќыена. Ул ђхлак мљгаллимнђре
љчен бердђм программа тљзњдђ дђ катнаш-
ты.

Ђйткђнемчђ, џђр уку елында без дњрт-
биш мђктђптђ ачык дђрес џђм дђрестђн тыш
чара карап, тђќрибђ уртаклашабыз, фикер
алышабыз, яћа методик алымнарны
дђреслђрдђ актив кулланырга љйрђнђбез.

Ђхлаклы булу –-
заман талђбе

телевидение оештыру хыялы да бар
иде, шућа књрђ без гамђлдђге
iman.tv сайтын вђгазьлђрдђн тыш,
кљндђлек яћалыклар белђн баетыр-
га уйлыйбыз. Аналитика да кертеп
ќибђрергђ кирђк", - дигђн фикерен
ќиткерде Н.Гарипов.

Татарстанныћ баш казые
Ќ.Фазлыев Вђлиулла Якупов турын-
да хатирђлђрен яћартып, аныћ тара-
фыннан гамђлгђ ашырылган эшлђр-
не књћеленнђн њткђрде, бергђлектђ
китап чыгарып йљргђн чакларын искђ
тљшерде, эшкђ тотынганда аныћ ал-
дан књрњчђнлек сыйфатын ассызык-
лап узды: "Ул њткен теле, тирђн фи-
кере белђн књплђрне дђртлђндереп
йљрде. Аныћ ил књлђмендђ вђгазь-
челђрне ќыеп, форум оештыру иде-
ясе белђн янып йљргђнен дђ хђтер-
лим. Безгђ аныћ шушы тормышка
ашмаган хыялларын чынга ашырыр-
га омтылырга кирђк. Шул вакытта
аныћ рухы шат булыр".

Гљлнар
ГАРИФУЛЛИНА

булып тормыйлар. Шулай итеп, массакњлђм
миграцияне хђрђкђтлђндерњче тљп кљчлђр бу-
лып икътисади, сђяси, ягъни књп тапкырлар
сљйлђнгђн шђхес иреге џђм кеше хокуклары
сђбђп булып тора. Мљселманнарныћ Кљнба-
тыш яшђњ рђвеше биргђн бу бђрђкђтлђрне
аћлый алулары куанычлы:

"Без Франциядђ хатын-кызлар ирегенећ
ни рђвешле аћлануын Ђфганстанда хатын-
кызлар ирегенећ ничек булуыннан аера бе-
лергђ тиешбез. Монда - урамда булган ва-
кытта хатын-кыз џђрвакыт полициягђ ярдђм
сорап мљрђќђгать итђ ала, ягъни Франция-
нећ ќђмђгать пространствосында аћа кур-
кынычсызлык тђэмин ителгђн"

 (Рђшид Некказ. Бизнесмен. Франция.
http://www.islam-today.ru).

Некказ ђфђндедђн љзек китерњне исђ
Ђфганстанда хатын-кызларга куркынычсыз-
лык тђэмин ителми кебегрђк нђтиќђлђр
белђн дђ дђвам иттерергђ мљмкин булыр иде.
Лђкин бу мђсьђлђ ошбу мђкалђбезнећ кыса-
ларыннан чыгып китђ, шућа књрђ карала тор-
ган темага кире кайтыйк. Хђзерге вакытта
безгђ, ђгђр дђ мљселманнар ќитђрлек
дђрђќђдђ аек акыл књрсђтеп, чынбарлыкны
адекват кабул итсђлђр џђм чит монастырьга
њз уставыћ белђн йљрмилђр, дигђн гади џђм
борынгы хакыйкатьне аћларлык џђм аныћ
буенча тормыш алып барырлык дђрђќђдђ
генђ булса да элементар психик сђламђтлеккђ
ия булсалар, мљселманнарныћ Кљнбатыш
ќђмгыятьлђренђ интеграциясе проблемасы
чишелгђн булыр иде икђнлеген аћларга  ва-
кыт. Иран џђм Согуд Гарђбстанында евро-
пача киенгђн хатын-кызныћ берњзенђ генђ
аныћ белђн бергђ баручы ќирле кешедђн
башка урамнан њтњ мљмкинме соћ? Юк, бу
мљмкин эш тњгел, чљнки бу иллђрдђ ќирле
традициялђрне хљрмђт итњне џђм хатын-кыз-
ларныћ тиешенчђ киенњен, тиешле кыяфђттђ
булуын талђп итњче махсус кануннар кабул
ителгђн. Лђкин, ислам традициялђре тараф-
дарлары булмаган хатын-кызлар љчен андый
талђплђр кую каян алынган соћ? Бђлки, ан-
дый талђплђр, мљселман булмаган хатын-кыз-
лар мљселманнар арасында мљсеманча кие-
нергђ тиеш, дигђн талђплђр Коръђннећ њзендђ
њк язылгандыр? Юк, Коръђндђ андый
књрсђтмђлђр бирелмђгђн. Димђк,  башка дин
вђкиллђрен ислам дресс-кодын њтђргђ
мђќбњр итњ - Изге Язмаларныћ "дин эшлђ-
рендђ мђќбњр итњ кулланылырга тиеш тњгел"
дигђн књрсђтмђсенђ каршы килђ. Шућа да
карамастан, мондый хђл мљселман иллђрендђ
норма кебек кабул ителђ. Ђ ул вакытта,
Кљнбатыш иллђре хљкњмђтлђренећ њз

дђњлђтлђре мђнфђгатьлђрен яклап, кешелђ-
рнећ тышкы кыяфђте буенча кайбер норма-
лар куеп кануннар кабул итње ни љчен мљсел-
маннар тарафыннан дискриминация буларак
кабул ителђ? Ачык књренеп тора, бу мђсьђлђ
гади дини диспут кысаларына гына сыеп
бетми, чљнки ул, элементар мораль кагыйд-
ђлђрне њтђњгђ генђ кайтып кала. Ђ бу мо-
раль кагыйдђлђр бик гади: чынлап та тђрби-
яле дини кеше, башкалар арасыннан артык
аерылып торырга тырышмаячак џђм њзенећ
кайсы дин вђкиле икђнлеген башкаларга ки-
рђгеннђн артык фаш итеп, књрсђтеп
йљрмђячђк.

Лђкин бу проблеманыћ ђйтелмђгђн бер
ягы бар. Ул шуннан гыйбарђт: Кљнбатыш ил-
лђре хакимиятлђре, тыю буенча шундый ча-
ралар кабул итеп, њзлђре њк ... ислам тараф-
дарлары булып чыгыш ясыйлар! Мондый
раслау, ђлбђттђ, бђхђсле дђ кебек, тик бе-
ренче карашка гына. Алда ђйтеп кителгђн
тыюлар, мђсђлђн, Бельгияне алыйк, бары тик
хатын-кыз киемнђренећ йљзне каплап йљртђ
торган љлешлђренђ генђ кагыла. Ђгђр дђ без
Коръђнгђ мљрђќђгать итсђк, анда хатын-кыз-
ларга йљзлђрен ниндидер тукыма артына
яшерергђ кирђклеге турында талђплђр бар,
дип интерпретация бирерлек берни дђ таба
алмабыз. Шулай итеп, безнећ бу эшебез
бљтенлђй башка юнђлеш ала: њзлђрен мљсел-
маннар дип књрсђтњче Кљнбатыш хатын-
кызлары Коръђндђ књрсђтелмђгђнчђ эш
итђлђр, ђ Кљнбатыш иллђренећ кануннары
бу хатын-кызларны Коръђн талђплђре буен-
ча киенергђ мђќбњр итђ. Димђк, проблема
кайбер мљселман хатын-кызларыныћ кайсы
диндђ икђнлеклђрен демонстрациялђп, баш-
калардан аерылып торырга тырышуларын-
да. Ђ чынбарлыкта исђ, моныћ чын дини-
леккђ бер катнашы да юк,  ул чамасыз
књпергђн эго-нђфеснећ ямьсез бер чагылы-
шы гына. Ђлбђттђ, кайбер мљселман галим-
нђре язган шђригатькђ сылтамалар ясарга
була, анда без хатын-кызларныћ ничек кие-
неп йљрњ турындагы кайбер кагыйдђлђрен
дђ таба алабыз, тик кайсы мљџимрђк соћ:
Аллаџ ићдергђн Коръђнме, ђллђ гади бер
галимнђр язган шђригатьме? Ђгђр дђ шђри-
гать Коръђн Сњзлђренећ њзенђ њк каршы
килђ икђн, бу исђ шђригатьнећ њз проблема-
лары, ђ йљзлђрен каплап, тоташ кара киемнђр
киеп йљрњче кешелђр арасында яшђргђ туры
килње аркасында њзлђрен бик ућайсыз хђлдђ
тойган Кљнбатыш иллђре халкыныћ тњгел.

(Ахыры бар.)

Књзђтњне Айдар
ХЂЙРЕТДИНОВ ђзерлђде

Дљрес, ќђй кљне дђ тик ятмыйбыз. Тирђ-
як районнардан да йљзлђрчђ баланы ќыйган
мљселман балалар Сабан туе њзе генђ дђ ни
тора! Ул џђр елны Бљрбаш авылында
њткђрелђ, узган елны анда мљфти Илдус
хђзрђт Фђиз дђ катнашкан иде. Мђчетлђр кар-
шында оештырылган ќђйге ќыеннар да ел-
дан-ел књбрђк баланы њзенђ ќђлеп итђ, бала-
лар ул лагерьларны кљтеп алалар, телђп
йљрилђр. Бергђлђп тљрле дини бђйрђмнђр
њткђрњ дђ халкыбызныћ асылына кайтуы
љчен бер этђргеч булып тора. Еш кына бала-
лар ђти-ђнилђрен ќитђклђп мђчетлђргђ алып
килђ. Хђер, болары аерым тема.

Бу язмам Алан гомуми урта белем бирњ
мђктђбендђ "Заманча белем џђм тђрбия
бирњдђ ђхлак укытуныћ актуаль
мђсьђлђлђре" дип исемлђнгђн семинардан
алган тђэсирлђрем турында.

Алан - ић беренчелђрдђн булып ђхлак
дђреслђре укытыла башлаган мђктђп. Аныћ
хђзерге директоры, филология фђннђре кан-
дидаты Рђќђп Фђтхетдин улы Бђдретдинов
мђктђпнећ элекке традициялђрен њстерњ, ны-
гыту џђм алдынгы технологиялђр белђн бае-
туга књп кљч куйган.

Књптђн тњгел генђ узган семинарга ул
њзенећ остазы, фђнни ќитђкчесе, филология
фђннђре докторы, Казан (Идел буе) федераль
университеты профессоры Хатыйп Йосыф улы
Мићнегуловны да чакырган иде. Остаз белђн
шђкерт бергђлђп "Кол Галинећ "Кыйссаи Йо-
сыф" ђсђрендђ ђхлакый мотивлар" дигђн тема
буенча IX сыйныфта ачык дђрес бирделђр.
Дђрестђ укучылар "Йосыф хикмђтлђре" ки-
табы авторы, Балтач имам-хатыйбы Рамил
хђзрђт Бикбаевка да сорауларын бирђ алды-
лар. Алар њзлђрен кызыксындырган
"Пђйгамбђрлђр гљнаџлымы?" џђм "Стенага
рђсем ясау Йосыф кыйссасы язылган заман-
да тыелганмы?" дигђн сорауларына китап ав-
торыныћ кызыклы џђм дђлилле ќавапларын-
нан канђгать калдылар.

Ђлбђттђ, директор абыйлары, профессор
џђм китап авторы њткђргђн кызыклы џђм
мђгънђви дђрес укучылар хђтерендђ мђћгегђ
уелып калыр.

Мин њзем тагын шућа сокланып утыр-
дым. Укучылар актив, мљстђкыйль фикер
йљртђлђр џђм фикерлђрен ышандырырлык
итеп дђлилли алалар. Бигрђк тђ малайларныћ
активлыгы гаќђплђндерде. Шулай булмыйча,
ђхлак мљгаллимнђре арасында бердђнбер ир-
егет Айрат абыйлары Гыйбадуллин укыта бит
аларны! Ул VIII сыйныфта "Гамђл џђм гый-
бадђт" дигђн темага дђрес књрсђтте.

Кић карашлы, мљстђкыйль фикерле ба-
лалар тђрбиялђњ бурычын њтђрдђй тел-ђдђби-
ят дђреслђрен Рђќђп Бђдретдинов укыта
икђн. Бер семинарда ике ир-егетнећ дђресен
караган юк иде ђле!

Башлангыч сыйныфлар мљгаллимђсе
Т.М. Хђбибуллина быелгы уку елыннан
мђктђплђргђ кертелгђн "Россия халыклары-
ныћ рухи-ђхлакый мђдђнияте нигезлђре"
(элегрђк ул "Дини мђдђният нигезлђре џђм
дљньяви этика" дип атала иде. - ред.) фђненнђн
"Мљселманнар тормышыныћ биш кагыйдђсе"
дигђн тема буенча њзенчђлекле џђм њрнђк
булырдай дђрес књрсђтте.

Мљнђќђтлђр, моћлы, мђгънђви ќыр-ши-
гырьлђр тыћлап ял итеп тђ алдык. Алан
мђктђбе укучыларыныћ иќади таланты белђн
таныштык.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Белгђнебезчђ, Казан ханлыгы
яулап алынгач килеп чыккан
иќтимагый-сђяси вазгыятьтђ
халкыбыз чукындыру, эзђр-
леклђњ сђясђтенђ дучар була.
Моћа каршы тору љчен татарлар
рухи корал итеп ислам динен ала,
шул рђвешле генђ миллђт булып
сакланып кала. Чљнки ислам дине
тљрле авырлыклардан чыгу юл-
ларын књрсђткђн, кешене рухи
яктан тынычландыручы, кљч би-
рњче фактор булып торган.

Моны татар язучылары џђм шагыйрь-
лђре бик яхшы аћлап алганнар џђм халыкка
да аћлатуны њзлђренђ бурыч итеп куйган-
нар. Шул исђптђн, Мђњла Колый исемле та-
тар шагыйре дђ шундыйлар рђтендђ була.
Ул шушы бурычын ќиренђ ќиткереп њтђњ
џђм татар халкыныћ миллђт буларак сакла-
нып калуына зур љлеш кертњ љчен
"Хикмђтлђр" дип аталган шигырьлђр ќыел-
масын иќат итеп, халыкка тђкъдим итђ. Исе-
меннђн њк књренгђнчђ, аныћ џђр шигырендђ
ниндидер бер хикмђт яшеренгђн, фђкать
шуны ача белњ зарур.

Мђњла Колый ђсђрлђренећ язылу уры-
ны: "Ђйтелде Шђџре Болгар кђндлђрендђ", -
дип књрсђтелђ. Бу сњзлђрдђн аныћ хикмђтлђре
Шђџре Болгар тирђсендђге авылларныћ бер-
сендђ язылуы аћлашыла. Шагыйрьнећ чын
исеме - Бђйрђмгали Колыев. Татар галиме
Марсель Ђхмђтќанов язганча, ул 1678 елда њз
иптђшлђре белђн Билђр шђџђренђ књчеп нигез
кора. Алар мљселман мђдђнияте њзђклђрен сак-
лап калу нияте белђн књченђлђр. Нђтиќђдђ,
Билђрдђ мљселманнар яши торган торак пункт
барлыкка килђ. Монда татарларныћ ныгый
баруы патша хљкњмђтенђ ошамый. Моныћ ише
урта гасыр мљселман мђдђни мђркђзенећ та-
тарларны оештыру њзђге булып китњендђ хри-
стиан дђњлђте њзенђ куркыныч књргђн. Шун-
лыктан, бу тљбђктђн татарларны куып тара-
тып, анда рус хђрби њзђге оештыру планына
керешђлђр.

Билгеле, XVII гасырда Идел буенда су-
фичылык идеялђре аеруча кљчђеп киткђн. Дин
эшеннђн џђм хљкњмђт идарђсеннђн читлђште-
релгђн руханилар, галим-укымышлылар ара-
сында суфичылык идеологиясе шактый кулай
ќирлек таба, аларныћ књћел халђтенђ аваздаш
булып чыга. "Кеше авыр тормыштан ярдђм
сорап Аллаџка мљрђќђгать иткђн. Иске Бол-
гар хђрабђлђрендђге "изге" каберлеклђргђ,
гыйбадђтханђлђргђ суфи-дђрвишлђр, догачы
габидлар килеп тулуы моћа бер мисал", - дип
яза ђдђбиятчы галим К.Дђњлђтшин.

Шулай итеп, Мђњла Колый њзенећ халкы-
на шундый тынгысыз заманда кирђкле кићђш-
лђрен, њгет-нђсыйхђтлђрен бирњне њзенећ бу-
рычы итеп саный. Чљнки тормышта ќђбер-зо-
лымныћ соћгы чиккђ ќитњен књреп торган

дучар ителгђн "бичара"ларга телђктђшлек
књрсђтеп, аларга ярдђм кулы сузарга телђгђн
џђм башкаларны да шућа чакырган", - дип яза
филология фђннђре кандидаты К.С.
Дђњлђтшин.

"Мђњла Колыйныћ йљзгђ якын хикмђтлђ-
ренећ ким дигђндђ яртысында авторны бик
уйландыра торган глобаль тема - њлем темасы
ята. Моныћ сђбђбе беренче чиратта, ђлбђттђ,
автор яшђгђн авыр тормыш шартларында,
идеологик торгынлык џђм халыктагы рухи
пессимизмда. Мђњла Колыйныћ њлем турында
уйланулары, нигездђ, ислам дине
љйрђтмђлђреннђн читкђ чыкмый", - дип бил-
гелђп њтђ филология фђннђре докторы Ђ.Т.
Сибгатуллина.

Мђњла Колый татар халкына бу коточ-
кыч авыр хђлдђн чыгу юлын књрсђтергђ ом-
тыла. Бу юл - Аллаџы Тђгалђгђ таянып џђм
сабыр итеп, дошманнар алдында ныклык
књрсђтњ. Мђњла Колый нык тору дигђндђ дош-
маннарны корал белђн тњгел, ђ иман ныклы-
гы џђм сабырлык белђн ќићњне књздђ тота.
Чљнки татар халкы инде бик књп мђртђбђ ко-
рал белђн каршы чыгу аркасында бик књп
кеше кырылды, џђлак булды. Бу сынауны
кеше беркайчан да берњзе генђ њтеп чыга ал-
мавын белгђнгђ, таянырга ниндидер бер терђк
кирђк булганга, шагыйрь бу терђк итеп Ал-
лаџы Тђгалђне књрсђтђ. Сынаулар никадђр
авыррак, књбрђк булса, кешенећ Аллаџы
Тђгалђгђ таянуы да шулкадђр арта. Мђњла
Колый халык њзе њч ала алмаганлыктан, бу
њчне Аллаџка калдырырга њгетли, чљнки
Аллаџ залимнђрне Кыямђт кљнендђ, џичшик-
сез, ќђзага тартачак икђнлеген ђйтђ. Мондый
тљр сынауларны хђтта пђйгамбђрлђр, ђњлия-
лар да књрђ. Мисал итеп ђдип Ибраџим
пђйгамбђрне китерђ. Аны Нђмруд исемле пат-
ша утка ата. Ђмма Аллаџы Тђгалђгђ чын
књћелдђн таянганга књрђ, Аллаџ аны коткара.
Шулай ук хикмђтлђрендђ Ќирќис кыйссасы
да китерелђ. Ул дине љчен дњрт тапкыр ќанын
биреп, ахыр чиктђ ќићњгђ ирешђ:

"Бу дљнья газапларын Ќирќис књрде,
Ул, газапта, дњрт кат Хакка ќанын бирде.
Ул хђлдђ икђн, Хак књзенђ књренњ торды,

-
Шул вакытта Хак дидарын књрмештер

ул".
Шулай ук Йосыф, Ђюб пђйгамбђрлђрне

телгђ алып, аларны њрнђк итеп књрсђтђ. Бу
пђйгамбђрлђр, ђњлиялар Аллаџка таянып џђм
сабыр итеп, ахыр чиктђ ућышка, ќићњгђ
ирешђлђр. Мђњла Колый аларны њрнђк итеп
биреп, халыкка бу авырлыклардан чыгу юлын
књрсђтђ. Ул хђтта њлем белђн янасалар да, го-
мерећђ куркыныч янаса да, барыбер иманны
саклауда нык торырга, кирђк икђн ќаныћны
корбан итђргђ кирђк икђнлекне белдертђ:

"Ихлас илђ џђркем кылса Хакныћ эшен,
Тђгать кылып Хакга еглап тњкђр яшен;
Хакка бирер корбан љчен ќанын-башын,
Хакны эстђгђн баш ќандин кичмђй бул-

мас".

МЂЊЛА КОЛЫЙ ХИКМЂТЛЂРЕНЕЋ КЫЙММЂТЕ

Узган гасырда Мамадыш райо-
ныныћ бары тик ике авылында
гына йљз елдан артык манара-
ларын горур тотып айлы мђчет-
лђр басып торды. Берсе - Тњбђн
Ушмада, икенчесе - минем туган
авылым Уразбахтыда.

Тњбђн оч мђчетенећ манарасын кисеп
мђктђп иткђннђр, љске мђчет (ул без яши
торган љйнећ каршында) манарасын шђмдђй
тотып, 47 ел клуб, 28 ел склад ролен њтђде.
Ремонт, хђстђр књрмђгђн мђчетнећ манара-
сы 100 елдан соћ бер давылда ауды. Алла-
ныћ рђхмђте белђн, зур манарасы бер ке-
шегђ дђ зыян салмыйча тип-тигез булып
тљшеп ќиргђ ятты. Икенче елны ук аныћ
урынына иманлы кешелђр яћа мђчет салып
куйдылар. Башлап йљрњчесе - егерме ел
имам-хатыйб булып торган Зиннур хђзрђт
Шакиров. Хђзерге вакытта мђчеткђ йљрњче
картлар аныћ эчен-тышын тђртиплђп тора-
лар. (Хђзер мђчет газ белђн ќылытыла.) Го-
шер, фитыр сђдакалары белђн беррђттђн,
авылыбыздан чыгып киткђннђр дђ матди
ярдђм књрсђтеп, савап алып торалар. Дин
тоту тыелган чорда да иманлы картлары-
быз, карчыкларыбыз књп булды. Њлгђнче
алар њз кыйблаларына тугры калдылар.

Йљз еллык тарихы булган мђчеттђ – Корбан ашыЙљз еллык тарихы булган мђчеттђ – Корбан ашыЙљз еллык тарихы булган мђчеттђ – Корбан ашыЙљз еллык тарихы булган мђчеттђ – Корбан ашыЙљз еллык тарихы булган мђчеттђ – Корбан ашы

Ялгыз Шђфига ђбине дђ искђ алып китми
ярамас. Бу ђбидђ џђр ќомга саен намазлар
укылып, илгђ-ќиргђ тынычлык, иминлек,
бђрђкђт, татулык, муллык, тигезлек сорады-
лар. Шђфига ђбинећ, џђр атна саен пђнќеш-
ђмбе кљнне барып, идђннђрен юа идем. Буяу
књрмђгђн идђн. Аны кер сабыны, мунчала
белђн агартып юдыра иде ул. Кљче булганда
њзе генђ юа торган булган. Кешегђ ышанып

тапшырмаган бу эшне...
Менђ шушы йљз еллык тарихы булган

мђчеттђ ќомга саен мђчетебез мулласы Ша-
яздан Гасыймов вђгазьлђр укый. Рамазан
аенда авыз ачтыру, Корбан гаетендђ ашлар
њткђрњ књркђм бер гадђткђ ђверелде. Шушы
араларда гына мђчеттђ Корбан ашы њткђрел-
де. Изге чара районыбыз мљхтђсибе Илџам
хђзрђтнећ тирђн эчтђлекле вђгазе белђн баш-

ланды. Вђгазьлђр, котлау сњзлђре тыћлан-
ганнан соћ, барысы да намазга тезелде.
Ќђмђгать белђн саф-саф тезелеп, намаз уку-
ныћ тђмен белсђгез иде сез. Мин њзем бик
зур шатлык кичерђм. Књркђм мђќлес аш-су
љстђлендђ дђвам итте. Илџам хђзрђт, ќыел-
ган халыкка хђлђл ризыклар гына ашарга
љндђп, янђ бер вђгазь сљйлђде. Ул арада икен-
че кунагыбыз - њзлђрендђ ќомга намазын
уздырып, Ђхмђд Ясђви мђчете имам-хатый-
бы Нурислам Газизов килеп ќитте. Ул да
халыкка эчтђлекле, файдалы вђгазь-
нђсыйхђтлђр сљйлђп њтте. Уразбахты авылын-
да Корбан ашын уздыруга хђйрия ярдђме
књрсђтњчелђрнећ - авылыбыз абыстае Ну-
рания Усмановага, кадерле ђнием, тђмле
ашлар пешерњче Сания Ганиуллинага, сый-
нигъмђтлђргђ искиткеч бай табын оештыру-
га љлеш кертњчелђрнећ барысына да Аллаџы
Тђгалђнећ рђхмђтлђре яусын. Кайтыр юлга
чыккач: "Илџам хђзрђт, без сезнећ белђн
килгђндђ Уразбахты юлына асфальт салсын-
нар иде дип дога кылган идек", - дидем. Ин-
шалла, быелгы Корбан ашына тип-тигез ас-
фальт юлдан бардык. Догабызныћ, њткђргђн
ашларыбызныћ кабуллыгына чын књћелдђн
сљендек.

 Фирая МИНГАЛИЕВА,
Мамадыш.

нинди ђдипнећ йљрђге ђрнемђсен дђ, ничек бу
турыда уйланмасын?

Мђњла Колый иман саклау мђсьђлђсенђ
бик кић туктала. Њзенећ хикмђтлђренећ књп
ќирлђрендђ ул иман белђн дљньядан њтњ љстен-
леклђрен санап њтђ:

"Иман берлђ њлсђм дињ љмидем вар,
Иман ђйтњ - њлгђн колга рђхмђт дуслар".
Шулай ук:
"Бу дљньядин иман берлђ њтђр булса,
Гњрдђ юлдаш гњр эчрђ ятар, имеш.
Оќмахка илтер, кыямђт кљн йитђр булса
Оќмах љмид идеп, иман ђйгем килер".
Мђњла Колый бик тынгысыз бер чорда

яши. Бу елларда илдђ ќђбер-золым тњзђ ал-
маслык дђрђќђгђ ќитђ. Гаделсезлектђн коты-
лу, динен џђм миллђтен саклап калу љчен та-
тар халкы актив кљрђшкђ књтђрелђ. Халык
арасында азатлык идеялђре тарала башлый,
ђмма бу кузгалышлар рђхимсез рђвештђ бас-
тырылып килђ. К.С. Дђњлђтшин язганча, кре-
стьян кузгалышларын бастыру царизмга ко-
лониаль сђясђтне тагын да шђфкатьсезрђк
њткђрњ љчен нигез бирђ. Шушы сђбђплђр нђти-
ќђсендђ йортсыз-ќирсез калган хђерче-га-
риплђрнећ саны хисапсыз арта. Љстђвенђ, бу
елларда таралган тљрле эпидемиялђр, ачлык
џђм хђерчелек халык љстенђ књтђрђ алмаслык
афђт булып тљшђ. Мондый бђхетсез адђмнђр,
ђлбђттђ, дљньядан туя, бу авырлыклардан
котылу юлын књрђ алмаганлыктан яшђњнећ
мђгънђсен югалта. Менђ шушы љметсезлеккђ
баткан, язмышына рђнќегђн бђндђлђрнећ
књћелен юатуны Мђњла Колый њзенећ буры-
чы итеп саный".

Мђњла Колый гариплђр турында язганда
тђннђре зђгыйфь яки имгђнгђн кешелђрне генђ
књздђ тотмый, бђлки, ќаннары, књћеллђре
имгђнгђн, рђнќетелгђн, кыерсытылган кешел-
ђрне књздђ тота. Бу исђ чукындыру сђясђте
белђн дђ бђйле булган. Автор татар халкыныћ
тормышлары искиткеч авыр булуы, хђтта алар-
ныћ тыныч кына ятып њлђрлек урыннары да
юклыгын ќан тетрђткеч юллар белђн тасвир-
лый:

"Гариплђргђ тормага йорт-мђкян каны?
Баш агырса, ђќђл йитђр, куркар ќаны, -
Олуг-кардђш кыла алмас сђне гани,
Гариплектђ њлем килсђ, дљшвар иркђн.
Башында ултырмага ятасы юк,
Љстендђ хђсрђт йияр анасы юк.
Ућлы-суллы, хђлен сорар иясе юк, -
Бер њлмђке мећ њлмђкдин яман иркђн,
Гариплђргђ њлем килсђ, моћлыг башы,
Юк аныћ гњргђ куяр карендђше.
Аш кылмагай, гарип љчен тикмђ кеше, -
Гариплектђ килгђн њлем шул тик иркђн".
"Мђњла Колыйныћ гариплђр турындагы

хикмђтенђ таянып, шуны ђйтергђ була: ша-
гыйрь бу ђсђрендђ кыерсытылган ярлы ха-
лык вђкиллђренећ канлы яшь тњгњен чагыл-
дыра алган. Чљнки шагыйрь њзе дђ, тормыш-
тан аерылган ниндидер дђрвиш-аскет булмый-
ча, ватандашларыныћ аџ-зарын књреп, тоеп
яшђрлек актив шђхес булган. Авыр хђллђргђ

Мђњла Колый динне саклауда бик нык са-
быр итђргђ куша. Сабыр иткђндђ генђ Аллаџ
ућыш џђм ќићњ бирђчђк икђн. Чљнки
пђйгамбђрлђр дђ сабырлык аркасында гына
ќићњгђ ирешкђннђр:

"Сабыр берлђ Ђюп тапты сиххђт њзен
Сабыр берлђ Ягкуп ачты књрмђс књзен.
Сабыр берлђ Йосыф тапты дђњлђт йљзен,
Сабыр сњзен телдин ќљда итсђ булмас".
Мђњла Колый Аллаџка џђрвакыт сыена

џђм Аннан џђрвакыт саклавын џђм рђхмђтен
сорый, аныћ бљеклеген, кодрђтен кат-кат ис-
кђртеп тора џђм Аллаџ мљэминнђрне њз якла-
вы астына ала, дип мљрђќђгать итђ. Мљэмин
кеше џђрвакыт Аллаџныћ саклавын тойсын
љчен Хозыр Ильясны искђ ала:

"Туннары илђ, мђћге суына чумды анлар,
Ул сђбђбтин тузмас анлар кигђн туннар.
Кемдин хушнуд булып, кыйлса дога мон-

лар,
Дљнья-ахирђт дђњлђтен бирер булгай.
Яланда азсаћ, йђ суда булса хђтђр,
Анларга иткел нияз, мђдђд итђр,
Азмыш улырсыћ, юл тњндерер ярдђм

итђр,
Џђм дђрьяда йеп салып тартар булгай".
Шулай итеп, Мђњла Колый иманны сакла-

уда нык торырга, сабыр итђргђ, Аллаџы
Тђгалђгђ таянырга, Аннан яклау кљтђргђ ча-
кыра. Берњк Аллаџтан башка бњтђн затка та-
бынудан катгый рђвештђ тыя:

"Билећ игеп, куя књрмђ башыћ потка,
Баш бирде Изем сђќдђ кыйлгаймы дип".
Мђњла Колый кешенећ њз иманын саклап

калу љчен њлњендђ дђ бернинди куркыныч
нђрсђ књрми, чљнки, аныћ фикеренчђ, иманлы
кеше генђ ахирђттђ чын тормыш белђн яши
башлый, ђ бу дљньяда хайваннар кебек динсез
яшђњнећ ђџђмиятен књрми.

Беркемгђ дђ сер тњгел, иман кешенећ тор-
мышында мљџим роль уйный џђм зур урын
алып тора. Кешенећ бу дљньядагы џђм ахирђ-
ттђге бђхете нђкъ менђ аныћ иманына, дљресле-
генђ, чисталыгына бђйле. Мђњла Колый да укы-
мышлы кеше булганга, бу турыда яхшы
белгђн, аћлаган џђм њз халкы љчен кайгырган.
Ул заманда дин тотуы бик авыр булган: М.Ко-
лый яшђгђн заман кљчлђп чукындыру, дин
љчен эзђрлеклђнњ вакытына туры килђ. Кеше-
лђрне тљрле ысуллар белђн христиан диненђ
кертњ юллары уйлап табыла: кљч белђн, тљрле
льготалар, матди ярдђм итњ юлы белђн џ. б.

Шулай итеп, Мђњла Колыйныћ хикмђтлђр
китабы татар халкына динен саклап калырга
ярдђм итњ, кићђшлђр бирњ, килгђн бђлалђрдђн
котылу юлларын књрсђтњдђн гыйбарђт. Мђњла
Колый ђсђрен шигырь белђн биреп, њзенећ ки-
ћђшлђрен, њгет-нђсыйхђтлђрен њтемлерђк ка-
бул ителњенђ ирешђ. Ул татарларныћ њзе
яшђгђн чорда килеп чыккан проблемаларын
књрђ белгђн џђм миллђттђшлђре љчен психо-
лог функциясен дђ њтђгђн.

Айдар ГАЙНЕТДИНОВ,
филология фђннђре кандидаты
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СЉЕКЛЕ  РЂСЊЛЕБЕЗ  (СГВ)
ТЂКЪДИМ  ИТКЂН  ДЂВА

Салкыннар якынлашкан
саен, чирлђњ куркынычы
да арта. Њзећне џђм гаил-
ђћне авырып китњдђн
ничек сакларга? Пђйгам-
бђребез Мљхђммђд (сгв)
сђламђтлекне ныгыту
љчен њзенећ дин-кардђш-
лђренђ нинди табигый
дђвалану чараларын
тђкъдим иткђн соћ?

Берничђ гасыр њтеп, химия џђм
фармацевтика љлкђсендђ байтак
кына ачышлар ясап, миллионлаган
пациенталарда химик препаратлар-
ныћ йогынтысын љйрђнгђннђн соћ
да кешелек ќђмгыяте, нђтиќђлерђк
џђм куркынычсыз булып саналган
табигый дђвалану чараларына
љстенлек бирђ. Бу ућайдан Рђсњле-
без (сгв) тђкъдим иткђн шифалы та-
бигый медицина препаратлары
аерым урын алып тора. Галимнђр
Аллаџы Тђгалђнећ нигъмђтлђ-
реннђн бал, кара тмин, алоэ, кыст
џинди, зђгъфран џ. б. бик кљчле те-
рапевтик џђм дђвалау њзлеклђренђ
ия булуын ачыклаганнар.
Мљхђммђд пђйгамбђр (сгв) нђкъ
менђ шушы чараларны тљрле чир-
лђрне дђвалаганда кулланырга
тђкъдим иткђнлеге мђгълњм. Ђнђ,
бњгенге кљндђ аларны кайберђњлђр
ризыкка кушыла торган биологик
актив матдђлђр, икенчелђр - пара-
фармацевтик, љченчелђр - нутри-
цевтиклар дип љйртђ. Ђмма алар-
ныћ асылы моћа карап њзгђрешсез
кала бирђ. Бу табигый матдђлђр кул-
ланганда кеше организмына тискђ-

ре тђэсир итми, ђ бђлки аны сђламђ-
тлђндерњ, чистарту џђм ныгытуда
ярдђм итђ, адђм баласыныћ гомерен
озайта џђм аны бђрђкђтлерђк итђ.

Салкын тиюдђн саклану џђм
аны дђвалауда Рђсњлебез (сгв)
тђкъдим иткђн чаралар турында сњз
алып барганда, ић ђњвђл адђм бала-
сыныћ сђламђтлеге сагында тору-
чы табигый "сакчы" - иммунитет ту-
рында телгђ алу урынлы.

Шунысы бђхђссез: нык иммуни-
тет саф-чиста организмда гына була
ала. Хђдислђрнећ берсендђ суныћ да
чистарту њзлеге искђ алына. Моны
заман медицинасы да инкарь итми.
Беренчедђн, организмдагы су кыт-
лыгы  инсульттан алып нерв авыру-
ларына кадђр булган тљрле чирлђргђ
китерергђ мљмкин. Икенчедђн, го-
мер буе дљрес тукланмау нђтиќђ-
сендђ безнећ организм бик нык пыч-
рана. Биредђ мљселманнарныћ
кљндђлек ризыгында  итнећ, тљрле
майлы ашамлыкларныћ, камыр аш-
ларыныћ гаять књп булуын искђртеп
китњ урынлыдыр. Организмныћ
шулай итеп пычрануы иммунитет-
ныћ кимњенђ китерђ. Шућа књрђ,
бњгеннђн њк тђњлегенђ бер литр ярым
кайнамаган саф су эчђ башлыйк. Ул
организмны чистартачак. Суны
ашарга 15-30 минут кала эчњ файда-
лы. Балаларны да ризык кабул итњ
ђдђбенђ љйрђтегез. Ризык ашаганда
су эчђргђ, чњпрђ салып пешерелгђн
икмђк ашарга, организмны шлаклар
белђн баета торган баллы џђм газлы
эчемлеклђргђ, тљрле казылыкларга
џђм ысланган балык ашарга књнек-
термђгез.

Рђсњлебез (сгв) бер хђдисендђ

сенна њлђненећ (александрийский
лист) ућай сыйфатлары турында
искђртеп узган. Эчђклђрегезне
шушы њлђн ярдђмендђ чистартудан
тыелмагыз. Књзђнђклђрнећ иммуни-
тетын арттыру љчен аларны токсин-
нардан чистарту зарур. Шуннан соћ
чистарган организмны табигый ча-
ралар белђн тазарту эше тагын да
нђтиќђлерђк џђм тизрђк барачак.

Кара тминныћ файдасы турын-
да байтак фђнни хезмђтлђр язылган.
Аныћ турында Рђсњлебез (сгв) кат-
кат искђртђ. Соћгы елларда га-
лимнђр кара тминныћ вилочковый
бизлђргђ тђэсир итње џђм аны эшлђ-
тње турында гаќђеп ачыш ясады.
Ђлеге бизлђрнећ кеше организмы-
ныћ саклану њзлеклђре љчен ќавап-
лы булуын онытмыйк. Сынаулар
вакытында кара тмин кеше организ-
мындагы Т-лимфоцитлары, Т-кил-
лерлар џђм башка књзђнђклђрнећ
ишђюе, аныћ чирлђрдђн дђвалану
џђм саклану кљчлђрен арттыру љчен
ќавап бирњен књрсђтте.

Иммунитетны арттыруныћ яћа
ысулын тђкъдим итђбез. Иртђн ач
карынга 30 мл мангостан ќиме-
шеннђн ясалган Ксанго согын џђм
бер бал кашыгы кара тмин маен, ђ
кич белђн ашка кадђр шул ук микъ-
дарда май белђн 30 мл алоэ согын
эчђргђ. Тљшке аш вакытында 30 мл
књлђмдђ ђлеге соклар майсыз гына
эчелђ. Болай эшлђгђндђ организм
зарарлы матдђлђрдђн џђм токсин-
нардан арына, иммунитет ныгый,
невратения, аллергия џђм тире авы-
руларыннан котыла.

Алоэ согын эчеп дђвалану да
искиткеч зур ђџђмияткђ ия. Шуны-

сы бар, медицинада алоэныћ "Вера"
дигђн сорты гына файда китерњен
истђ тотарга кирђк. Калганнары исђ
хђтта яман шеш авыруы китереп
чыгарырга сђлђтле икђн. Ђ ић кур-
кынычсызы - АКШта ќитеште-
релгђн "Алоэ Форевер" согы. Ул
ашкайнату процессларына булыш-
лык итђ, организмнан токсиннарны
џђм шлакларны чыгара, бактери-
ялђргђ, вирусларга џђм
гљмбђчеклђргђ каршы тора, су џђм
майларны эретњче витаминнарны
њзлђштерњне арттыра, тире авыру-
лары, шул исђптђн псориаз белђн
интегњчелђрнећ књзђнђклђрен янђ
"сафка бастыру"га ярдђм итђ, им-
мун системасыныћ эшен ќайга сала,
ашкайнатуны яхшырта, моннан тыш
ђлеге сок табигый антибиотик була-
рак авыртуны киметђ џђм
књзђнђклђрнећ яћаруын тђэмин итђ.

Бер бал кашыгы кара тмин ма-

ена бер бал кашыгы лецитин кушып
эчсђћ, дерматит џђм аллергиядђн дђ
дђваланырга мљмкин. Ђлеге катнаш-
ма бавырдагы ташларны ќимерђ,
нерв системасын торгыза, хђтерне
яхшырта џђм, ђлбђттђ, иммунитет-
ны ныгыта. Аны љч ай дђвамында
кљненђ ике тапкыр ашаганчы кул-
ланырга кирђк.

Чыршын (перга) џђм чђчђк сер-
кђсе турында да аерым искђртеп
њтик. Кљн саен бер бал кашыгы бал
белђн шуларны тел астына салсагыз,
салкын тиюне бар дип тђ белмђссез.
Кышкы салкын кичлђрдђ бер чеме-
тем кара тмин белђн кардамонныћ
вак итеп тљелгђн орлыкларын ко-
фега салып эчсђгез дђ файдасы ти-
мичђ калмас.
Гљлназ МИЯССЂРОВА ђзерлђде

("Islam today" мђгълњмати-
аналитик федераль

порталыннан алынды)

25 ноябрь кљнне Казан шђџђренећ
Ђнилђр мђчетендђ џиќри исђп буенча
Яћа елга багышланган бђйрђм чарасы
њтте. Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте тарафыннан оештырылган
чарада Яшел њзђн районыныћ балалар
йортыннан, "Госмания" мљселман
мђктђбеннђн, шулай ук шђџђребезнећ
књп балалы гаилђлђреннђн килгђн
йљзлђп сабый катнашты. Алар љчен
махсус театраль тамаша, мавыктыр-
гыч уеннар, шулай ук Коръђн уку
бђйгесе оештырылган иде. Бђйрђмне
њткђрњдђ РИУ студентлары да зур ак-
тивлык књрсђтте.

Соћыннан сабыйлар РИУ ашхан-
ђсендђ кунак булдылар, аларныћ
џђрберсенђ дђ истђлекле бњлђклђр тап-
шырылды.

Балалар љчен Яћа ел бђйрђме узды
Шуннан соћ књћелдђ кайнаган фикер-тойгыларны уртаклашу љчен

кара-каршы сљйлђшњгђ ќыйналдык. Аныћ темасы "Ђхлаклы булу заман
талђбеме?" дип билгелђнгђн иде.

Сљйлђшњдђ мђктђптђ књп еллар эшлђгђн районныћ мђртђбђле мљгал-
лимнђре Нурия Вђлиева, Надирђ Хаќиева, Мђймњнђ Нурмиева, Рђмзия
Мљэминова, районныћ ђхлак мљгаллимнђре, ђти-ђнилђр, журналистлар, КФУ
профессоры Хатыйп Мићнегулов, район прокуроры Зљфђр Абитов, Татар-
станныћ баш казые Ќђлил хђзрђт Фазлыев, район мђгариф бњлеге мето-
дисты Гадения Гарипова катнашты.

Бик књћелле, мђгънђле сљйлђшњ узды. Кодрђтемнђн килсђ, мин бу тап-
шыруны республикабызныћ "Татарстан - Яћа гасыр" каналыннан књрсђтер идем,
ул аћа џичшиксез лаек.

Менђ шулай эшлилђр безнећ мљгаллимнђребез. Џђр дђресне республика
дђрђќђсендђ яћалык алырлык, тђќрибђ тупларлык итеп њткђрђлђр. Моныћ љчен
алар ић ђњвђл Ќђлил хђзрђткђ рђхмђтле. Чљнки ул тљпле, акыллы кићђшлђре
белђн џђрдаим ярдђм итеп тора.

Ђминђ МЉХЂММЂТЌАНОВА,
Балтач районы Шубан тљп мђктђбенећ
югары категорияле ђхлак мљгаллимђсе

Ђхлаклы булу – заман талђбе
(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)


