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ИГЪТИБАР! Мљфти
булырга телђњчелђргђ

куелган талђплђр

РУХИ МАТУРЛЫК ЏЂМ
ТЫШКЫ МАТУРЛЫК

Исламда
хатын-кыз

Мђњла Колыйныћ
дини-илаџияти

карашлары

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
КАМИЛ ХЂЗРЂТ
ЖУРНАЛИСТЛАР БЕЛЂН
ОЧРАШТЫ

6 март кљнне Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђтендђ мљфти
вазифаларын вакытлыча башкаручы
Камил хђзрђт Сђмигуллин журналис-
тлар белђн очрашу њткђрде.

Камил хђзрђт, сорауларга ќавап
биреп: "Бњген Диния нђзарђтендђ Пле-
нум утырышы њткђрелде. Менђ шушы
утырышта мића вакытлыча Татарстан
мљфтие вазифалары йљклђнде. Килђсе,
чираттан тыш Корылтайга џђм яћа
мљфти сайланганчыга кадђр Татарстан
мљфтие вазифаларын вакытлыча мин
башкарып торачакмын. Бњгенге кљндђ
безнећ тљп бурыч - Диния нђзарђтенећ
эшчђнлеген яхшы дђвам итњ, љммђте-
безнећ тынычлыгын, бердђмлеген сак-
лау џђм корылтайга тиешенчђ ђзерлђ-
неп, аны яхшы итеп уздыру", - диде.

Шулай ук очрашуда Мљфти бу-
лырга телђњчелђр 14 мартка кадђр Ди-
ния нђзарђтенђ гаризаларын тапшыра
алулары хакында ђйтелде. (Газетабыз-
ныћ 4 нче битенђ игътибар итегез.)

Президиум кандидатларныћ доку-
ментларын тикшерђчђк. 16 март кљнне
тагын бер кат чираттан тыш Пленум
утырышы уздырылачак. Анда рђсми
кандидатлар игълан ителер џђм чират-
тан тыш корылтай кљне билгелђнер
дип кљтелђ. Корылтайда исђ мљфти
сайланачак.

КАЛЛИГРАФИЯ
КОНКУРСЫНА РЂХИМ ИТЕГЕЗ!

14 март кљнне Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте гарђп кал-
лиграфиясе буенча конкурс њткђрђчђк.
Чарада катнашучыларныћ эшен та-
нылган каллиграф Нђќип Нђккаш џђм
Россия ислам институтындагы каллиг-
рафия њзђге директоры Рамил Насый-
буллов бђялђячђк.

Конкурсныћ њткђрелњ урыны итеп
Халыклар дуслыгы йорты (Казан
шђџђре, Павлюхин урамы, 57 нче йорт)
билгелђнгђн. Ул каллиграфия сђнгатен
џђм гарђпчђ язу мђдђниятен популяр-
лаштыру максатыннан оештырыла.

Конкурс љч љлештђн торачак. Бе-
ренчесе - тљрле язу тљрлђре белђн эш
итњ, икенчесе - ирекле каллиграфия
композициясен тудыру, љченчесе - кал-
лиграфия композициялђрен уку. Кон-
курста шулай ук алдан ќибђрелгђн
эшлђр дђ каралачак. Ахырдан таныл-
ган каллиграфлар мастер-класслар
њткђрђчђк.

СТУДЕНТЛАРГА - КИТАП,
МОХТАЌЛАРГА - РИЗЫК

"Зђкят" хђйрия фонды "Гыйлем
- яктылык" акциясе кысаларында
махсус сумкалар ђзерлђде. Фонд эмб-
лемасы тљшерелгђн ђлеге сумкаларга
дини китаплар тутырылган. Бу њзенч-
ђлекле сумкалар Казан мђчетлђрендђ
балаларга Коръђн љйрђтђчђк студент-
лар љчен ђзерлђнгђн.

Шулай ук фонд хезмђткђрлђре
шушы кљннђрдђ мохтаќларга ризык
тутырылган пакетлар љлђште. Фондка
мљрђќђгать итеп тђ килђ алмаганнар-
га, хастаханђлђрдђ ятучыларга пакет-
лар илтеп бирелде.

Мђгълњматлар Татарстан
мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

Ђхлакый џђм эстетик якларны
бергђ бђйлђњ Ислам турындагы
карашларныћ бербљтенлеген
билгели.

Рус классикларыныћ берсе шулай
дип язып калдырган: "Кешедђ барысы да
гњзђл булырга тиеш: йљзе дђ, киеме дђ,
књћеле дђ, уйлары да". Бу гыйбарђнећ
мљџимлеге бњгенге кљндђ дђ њзен яхшы
сиздерђ. Моныћ аеруча Исламда тулы-
сынча чагылыш табуын књрђ алабыз.
Чљнки Ислам кешенећ эчке књћел халђте:
аныћ гљнаџлы уйлардан арынуын кай-
гыртуны гына тњгел, ђ бђлки тђнећнећ дђ,
киемнђрећнећ дђ чиста џђм пљхтђ булу-
ын талђп итђ торган дин. "Аллаџ гњзђл
џђм гњзђллекне ярата", - диелђ хђдистђ.

Лђкин кайвакыт кешенећ бу ике мак-
саты - рухи матурлыкка џђм тышкы ма-
турлыкка омтылышы њзара ярашып,
њсеп китђ алмый, бер-берсенђ каршы
килђ башлый. Кайберђњлђр рухи матур-
лыкны - књркђм холыкны џђм игелекле

6 март кљнне Татарстан мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ Пленум утырышы њткђрелде. Анда Татар-
стан мљселманнары Диния нђзарђте рђисе, мљфти
Илдус хђзрђт Фђйзов сђламђтлегенђ бђйле сђбђпле
отставкага китњен белдерде. Шулай ук мљфтинећ
беренче урынбасары Габдулла хђзрђт Ђдџђмов та
њз вазифасыннан китте. Бертавыштан кабул
ителгђн карар нигезендђ, вакытлыча мљфти вазый-
фаларын башкару мљфтинећ фђнни эшлђр буенча
урынбасары Камил хђзрђт Сђмигуллинга
йљклђнде.

Сђмигуллин Камил Искђндђр улы турында БЕЛЕШМЂ.
1985 елныћ 22 мартында туган.
Дини белеме:
2003 ел - Тљньяк Кавказ ислам университетында бе-

лем ала (Махачкала шђџђре);
2004-2007 еллар - Истанбул шђџђре мђдрђсђсендђ укып,

фикъџе, фикъџе ысулы, гакыйдђ, хђдис, хђдис ысулы, хљснел
хат, сарыф (морфология) џђм нђџњ (грамматика) буенча
иснђд (Пђйгамбђребездђн (сгв) башлап Ђбу Хђнифђ аша љзел-
ми килгђн чылбыр) белђн иќазђт (шђригать фђннђрен укы-
ту љчен рљхсђт) ала. Шулай ук 6 ышанычлы хђдис ќыен-
тыгыннан белем бирњ љчен шђех Габдерђхим Сђет Ликрим
бине Нђхилдђн (Марокко) алган иќазђте бар;

2013 ел - Россия ислам институты ислам фђннђре фа-
культетыныћ соћгы курсында укый.

Эш урыны:
2008 ел - Казан шђџђренећ Мирный бистђсендђге Ты-

нычлык мђчете имам-хатыйбы итеп сайлана;
2011 елдан Татарстан мљселманнары Диния нђзарђ-

тенећ нђшрият бњлеген ќитђкли.
Башкарган вазифалары: фђнни эшлђр буенча мљфти

урынбасары, нђзарђтнећ Президиум ђгъзасы. Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђтенећ Голђмалар шурасы

ђгъзасы, Татарстан Республикасыныћ баш казые кићђшче-
се, Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ Эксперт-
лар советы ќитђкчесе.

Гарђп џђм тљрек теллђрендђ иркен аралаша.
Љйлђнгђн, 3 баласы бар.

Чыганак: www.dumrt.ru

ниятлђрне югары
баскычка куеп, тыш-
кы кыяфђт ул кадђр њк
мљџим тњгел дип
исђплђргђ дђ мљмкин.
Алар ни рђвешле ки-
енеп йљрњлђренђ,
нинди кыяфђттђ булу-
ларына артык
ђџђмият бирмилђр,
бу турыда еш кына

оныталар, њз-њзлђрен кайгыртмыйлар.
Икенчелђре исђ, киресенчђ, њзлђренећ
тышкы кыяфђтлђре хакында артык нык
уйланалар, њзлђрен тљрле зиннђтле
ђйберлђр, затлы "кием"нђр белђн бизђргђ
тырышалар. Шулай итеп, алар тышкы
кыяфђтлђрен табыну объектына
ђйлђндерђлђр, ђ њзлђренећ књћел халђтл-
ђре турында, гомумђн, оныталар.

Лђкин кешенећ матурлыгын билгел-
ђњче бу ике якныћ тљрле табигый
тљсмергђ ия булуын истђн чыгармаска
кирђк. Алар шућа књрђ дђ бер-берсенђ
каршы куела алмый, чљнки џђрберсе ка-

батланмас кыйммђткђ, њзмђгънђгђ ия.
Ђгђр дђ рухи матурлык кешелђрдђ сый-
фатка ия љстенлеклђр барлыкка китерђ,
аныћ холкын яхшырта, анда сабырлык
џђм тыйнаклык кебек сыйфатлар тђрби-
яли икђн, тышкы кыяфђт исђ гамђли
ђџђмияткђ ия. Пљхтђ, чиста џђм матур
итеп киенеп йљргђн мљселман кешесе
тирђ-юньдђгелђргђ њзе турында гына
тњгел, ђ бар ислам дине турында да ућай
образ тудырырга џђм яхшы тђэсир кал-
дырырга сђлђтле. Нђкъ менђ ђхлакый џђм
эстетик якларны берлђштерњ Ислам ту-
рында бербљтен карашларны билгели дђ
инде. Моћа охшаш дђлиллђрне Ђбел-
Ђхвас ђл-Ќашами аша тапшырылган
хђдислђрнећ берсендђ табарга була: "Бер-
вакыт Пђйгамбђребез (аћа Аллаџныћ
рђхмђте џђм сђламе булса иде!) мине иске
сђлђмђ киемнђрдђ књреп, минем матди
хђлемнећ ничек булуы турында сорады.
Мин њземнећ яхшы ук хђлле кеше булу-
ым турында ђйттем. "Ђ синећ нинди бай-

(Ахыры 2,4 нче битлђрдђ.)
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ИСЛАМДА ХАТЫН-КЫЗ

Ислам динен гаеплђргђ
ќыенган кеше башка халыклар-
дагы џђм башка диннђрдђге  ха-
тын-кызларныћ тормышлары
белђн дђ кызыксынып карасын
иде. Византиядђ дђ, Иранда да,
Џиндстан белђн Кытайда да,
яџњдилђрдђ џђм христианнарда
да, ислам динен кабул иткђнче
яшђгђн гарђплђрдђ дђ хатын-кыз-
ларныћ хђле яхшылардан булма-
ган. Тарих фђненнђн язылган ки-
тапларны укып карасагыз, ха-
тын-кызларныћ бернинди дђ хо-
куклары булмавын књрерсез.
Ислам дине килгђнче хатын-кыз-
лар књпме кимсетелњлђргђ ду-
чар булган!

Мђсђлђн, ислам динен кабул
иткђнче, гарђплђр ярлылыктан
џђм хурлыктан куркып, яћа ту-
ган кыз балаларны тере килеш
књмђ торган булганнар. Коръђ-
ни-Кђримдђ бу турыда болай
диелђ: "Аларныћ берђрсенђ:

- Хатыныћ кыз бала тапты, -
дип, сљенечле хђбђр китерсђћ,
њпкђлђњдђн аныћ йљзе карала. Бу
хђбђрне алгач, ул кардђшлђренећ
књзенђ књренергђ оялып, качып
йљри:

- Моны (кыз баланы) мескен
рђвештђ янымда асрыйммы,
ђллђ туфракка књмимме? - дип
хђсрђткђ бата. Гыйбрђт алыгыз:
бу нинди яман гамђл" ("Нђхел
(Бал корты)" сњрђсенећ 58-59
нчы аятьлђре).

Ислам дине килњ белђн, ха-
тын-кызларныћ хокуклары бар-
лыкка килђ. Аћа хљрмђт белђн
карый башлыйлар. Ислам ди-
нендђ ана хокуклары ата кеше
хокукларыннан љстенрђк була
башлый. Моны Ђбу Џљрђйрђ ки-
тергђн хђдис тђ дђлилли. "Аллаџ-
ныћ Рђсњленђ (сгв) берђњ килгђн
дђ:

- Ий Аллаџныћ Рђсњле, ми-
нем тарафтан яхшы мљгамђлђ
љчен ић лаеклысы кем? - дип
сораган.

Ул ђйткђн:
- Синећ ђниећ.
Аннан соћ бу кеше тагын

сорау биргђн:
- Ђ аннан кала кем?
Рђсњлебез (сгв):
- Синећ ђниећ, - дигђн.
Бу кеше кабат:
- Ђ аннан соћ кем? - дигђн.
Ул тагын:
- Синећ ђниећ, - дип ќавап

кайтарган.
Бу кеше янђ бер тапкыр:
- Ђ аннан соћ кем? - дип со-

раган.
Шуннан соћ Пђйгамбђребез

(сгв) аћа:
- Синећ ђтиећ, - дигђн".
Ислам дине килњ белђн "ха-

тын-кыз" сњзе горурлык белђн
ђйтелђ башлаган, чљнки бу ата-
ма белђн Коръђни-Кђримдђге
сњрђлђрнећ берсе аталып
йљртелђ. (Сњз Џиќрђттђн соћ
Мђдинђдђ ићгђн "Ђн-Ниса",
ягъни "Хатыннар" сњрђсе ту-
рында бара. Бу сњрђдђ хатыннар
турында, ќђмгыять эчендђ алар-
ныћ хаклары, иќтимагый
мђйдандагы тоткан урыннары
турында сљйлђнђ. - ред.) Аллаџы
Тђгалђ дине хатын-кызларга ми-
рас калдыру хокукы бирђ џђм
шулай ук хатын-кыз милкен ка-
гылгысыз итђ.

Бу - ислам дине хатын-кыз-
ларга биргђн хокукларныћ бер-
ничђсе генђ.

Феминистик оешмалар ха-
тын-кызларга азатлык бирњне
талђп итђ, ђ без андый азатлык-
ныћ хатын-кызга зарар китерњ-
ен књрђбез, чљнки чиксез азат-
лык беркемгђ дђ яхшылык ки-
терми. Ул азатлык азат хатын-
кызларга нђрсђ бирђ соћ?
Тђннђре белђн сату итњнеме?
Хђмер эчемлеклђр эчњнеме?
Наркоманиянеме? Телђсђ кем
белђн ќенси мљнђсђбђтлђргђ
керђ алунымы? Нђрсђгђ кирђк
мондый зат? Кемгђ кирђк мон-
дый азатлык? Бу "азат" хатын-
кызныћ матурлыгы кемгђ
кирђк? Ђ картайгач, ул њзе генђ
кемгђ кирђк булачак? Ул карт-
лык кљннђрен ялгыз кичерђ, ђ
балалары аныћ янына елга бер-

ике мђртђбђ генђ килеп хђлен
белђ башласа яки бљтенлђй таш-
ласа?

Хљрмђтле хатын-кызлар, уй-
ланыгыз! Бу хатын ислам дине
биргђн ирекне сайлап, уйдырма-
лы азатлыктан баш кага. Ул мил-
лионнарча хатын-кыз њзендђ
таба алмаганны табуы белђн
бђхетле.

Ир-ат таштан яисђ кирпечтђн
йорт салса, бу йорт - бу дљнья-
ныћ бђрђкђте, ђ йортка туры-
лыклы хатын-кыз биргђн ямь,
ќылылык џђм тђрбия бу џђм
килђчђк дљнья љчен бђрђкђт бу-
лып тора.

Йорт - мљселман кеше љчен
ныгытма. Ђгђр дђ бу ныгытма-
ны тљзњдђ хатын-кыз катнашма-
са, анда бђрђкђт булмый. Ал-
лаџы Тђгалђне зекер иткђн, ис-
лам динен љйрђнгђн, турылык-
лы мљселманнар тђрбиялђгђн га-
илђлђр бђхетле.

Ана - батырларны, галимн-
ђрне џђм тђкъва кешелђрне
тђрбиялђп њстерњче зат. Безне
чын тормыш белђн таныштыру-
чылар - књркђм холыклы, дини,
белемле, сабыр, дога кылучы,
гафу сораучы ђнилђребез.

Мондый хатын-кызларныћ
берсе белђн Мљхђммђд
пђйгамбђр булганчы да,
пђйгамбђр булгач та ризалыкта
тигез тормыш кичергђн. Хђдичђ
- беренчелђрдђн булып: ислам
динен кабул итњче, Пђйгамбђре-
без (сгв) белђн намаз укучы,
ќђннђт белђн шатландырылучы,
Коръђн сњзлђрен ишетњче. Аны
Аллаџы Тђгалђ Ќђбраил
фђрештђ аша сђламли. Ул њзенећ

Бњгенге кљндђ кайсы диндђ хатын-кызныћ хокуклары
кимрђк дигђн сорау куйсак, џичшиксез, књпчелек кеше:
"Ислам динендђ", - дип ђйтер иде. Моныћ сђбђбе - ис-
лам дине дошманнарыныћ гасырдан артык мљселман
хатыннарыныћ хокуклары бозылуы турында чаћ кагу-
ларында. Ђ без, кайчандыр кљчле булган џђм алдынгы
урында торган мљселманнар, бњгенге кљндђ шуларныћ
ихтыярына буйсынабыз. Кљчлђп тагылган фикерлђр
белђн эш итњебез аркасында Аллаџы Тђгалђ биргђн кљч-
кодрђтебезне югалттык та инде. Кљндђлек тормышы-
бызда дин књрсђтмђлђрен њтђмибез. Тормышыбыз, га-
илђлђребез Кљнбатыш иллђре њрнђгендђ кљйлђнгђн.

милкен Аллаџы Тђгалђ юлына
тота. Пђйгамбђребезне (сгв) ке-
шелђр кире каккач та, ул аћа
ышана, ялганда гаеплђгђч - хак-
лыгын раслый, ярдђмсез кал-
дыргач - ярдђм итђ. Џђм Аллаџы
Тђгалђ аларны балалар белђн
шатландыра.

Пђйгамбђребезнећ (сгв)
Хђдичђдђн туган кызы Фатый-
ма, Хђсђн белђн Хљсђеннећ
ђнисе, Гали хатыны - бљтен ха-
тын-кыз џђм барлык аналар љчен
њрнђк булып тора.

Гайсђ пђйгамбђрнећ ђнисе
- Мђрьямнећ диндарлыгы ха-
кында Коръђни-Кђримнећ књп
кенђ аятьлђрендђ ђйтелђ. Аныћ
исеме белђн Коръђни-Кђримдђ-
ге бер сњрђ дђ атала.

Фиргђвен хатыны Асия дђ,
иренећ ышанмавына карамас-
тан, Аллаџы Тђгалђгђ ышана. Ул
Муса галђйџиссђламне тђрбияли.

Бљек галимнђр, укытучылар
тормышын љйрђнсђк, аларныћ
галим  булуларында яшьтђн њк
белем алырга љндђгђн ђнилђре-
нећ љлеше зур. Мисал итеп, Ђбу
Хђнифђне, имам Шђфигыйне
китерергђ була.

Уйланыгыз! Хатын-кызларга
аеруча ихтирам књрсђтелђ баш-
лау ислам дине белђн бђйле
тњгелме соћ? Ирлђре хатынна-
рын саклап кына торырдай энќе
бертеге дип атамыйлармы?
Мондый хљрмђт Аллаџы
Тђгалђгђ буйсынган, Аныћ
књрсђтмђлђрен башкарган џђм
тыйганнарыннан тыелган хатын-
кызларга гына насыйп була. Ир-
атларныћ дњрт кешегђ карата
бурычлары бар: ђнигђ, хђлђл

ќефеткђ, сећеллђргђ џђм кыз
балаларга. Аллаџы Тђгалђ бездђн
аларныћ џђрберсе турында со-
раячак. Без аларныћ хокукларын
саклаганбызмы? Ђниебезнећ
сњзен тыћлаганбызмы, аћа кара-
та яхшы телђктђ булганбызмы,
шатландырырга тырышканбыз-
мы? Сећелебезне яклаганбыз-
мы, хђлђл ќефетебезгђ карата
гадел булганбызмы, кыз бала-
бызга дљрес тђрбия биргђнбез-
ме?

Бњген бљтен дљнья 8 Март
бђйрђмен - Халыкара хатын-кыз-
лар кљнен билгелђп њтђ. Бу
бђйрђмнећ килеп чыгышы ту-
рында тљрле юрамалар йљри.
Безнећ љчен кадерле булган ха-
тын-кызларыбызны елга бер
тапкыр гына, уйлап чыгарылган
бђйрђмне сђбђп итеп, игътибар
књрсђтеп, њпкђлђтђсе килми. Бу
бђйрђмне оештыручыларга
сђбђп кирђк булса, мљселман
кешесенђ хатын-кызлар љчен кљн
саен бђйрђм оештырырга кирђк.
Ђгђр дђ без ђдђпле џђм ђнилђре-
безгђ карата ихтирамлы булсак,
аларга ярдђм итђргђ џђм алар-
ны шатландырырга тырышсак,
бу бђйрђм алар љчен тњгелме
соћ? Сећелебезгђ шалтыратып,
хђллђрен белешеп, кунакка ба-
рып йљрсђк, сећелкђшебез љчен
бу бђйрђм булмыймы соћ? Ха-
тыннарыбызга карата гадел бул-
сак, йомшак сњзлђр кулланып
сљйлђшсђк, ягымлы џђм игъти-
барлы булсак, бу алар љчен
бђйрђм булмыймы соћ? Кызы-
бызны яхшы гореф-гадђтлђрдђ
йомшак холыклы итеп тђрби-
ялђсђк, бу аныћ љчен шатлык
булмыймы соћ?

Ђйе, кардђшлђр, бу чынлык-
та да шулай. Ђгђр дђ без, ир-ат-
лар, хатын-кызларыбызныћ
џђрберсе љчен тиешле гамђллђр
кылсак, гаилђ бђйлђнешлђре нык
булачак, ђ моныћ белђн бергђ
без яшђгђн ќђмгыять тђ яхшы
якка њсђчђк.

Вђгаземне тђмамлап, сезгђ
Аллаџы Тђгалђнећ сњзлђрен исе-
гезгђ тљшерђсем килђ: "Ђй, бар-
ча инсаннар! Сезне бер ќаннан
яралткан вђ аћа хатынны бар
иткђн, аларныћ икесеннђн ир
ќенес вђ хатын ќенесен њрчеткђн
Раббы (каршында гљнаџ кылу-
дан) куркыгыз. Исемен телђклђ-
регездђ куллана торган Аллаџ ал-
дында гаепле булудан џђм кардђ-
шлек ќеплђрен љзњдђн сакланы-
гыз. Шик-шљбџђсез ки, Аллаџ сез-
не књзђтеп торучыдыр" ("Ђн-
Ниса (Хатыннар)" сњрђсенећ 1
нче аяте).

РУХИ МАТУРЛЫК
ЏЂМ ТЫШКЫ МАТУРЛЫК

лыкларыћ бар соћ?" - дип сорады ул. Мин:
"Аллаџныћ рђхмђте белђн миндђ дљялђр
џђм сарыклар бар", - дип ќиткердем
Пђйгамбђребезгђ (аћа Аллаџныћ рђхмђте
џђм сђламе булса иде!). "Ул вакытта Раб-
быбызныћ биргђн мул бњлђклђрен син
башкаларга да књрсђт инде", - дип кићђш
итте ул мића". (Бу хђдис Ђхмђд, Тирмизи,
Нисагыйлар тарафыннан китерелђ.)

Гњзђллекнећ џђм чиксез ђхлаклылык-
ныћ љлгесе булып имам Ђбу Хђнифђ
мисалы яхшы њрнђклђрдђн хисаплана.
Гаять зур дђрђќђле гыйлем кеше булуы-

(Дђвамы. Башы 1 нче биттђ.) на да карамастан, ул њзенећ тышкы кыя-
фђтенђ дђ зур игътибар биргђн. Аныћ
сакал ќибђрње, чиста, матур киемнђр,
чалма, сандалилар киеп йљргђнлеге бил-
геле. Ул мљлаем тавышка, књркђм, матур
сљйлђмгђ ия булган џђм еш кына хушбуй
да сибеп йљргђн. Хушбуйныћ таралган
исеннђн аныћ килгђнлеген белергђ
мљмкин булган.

Шулай итеп, Ислам књрсђтмђлђре ке-
шелђрне артыгын кыланмый, тђкђббер-
леккђ џђм исраф кылуга юл куймыйча,
алтын урталык талђбен саклап, матур ки-

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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XVI гасырда татарлар њз
дђњлђтчелеклђрен югал-
та џђм шуныћ нђтиќђ-
сендђ традицион сђяси
џђм мђдђни институт-
лардан да колак кага.
Иван Дњртенченећ улы -
патша Фёдор Иоанно-
вич "Барлык мђчетлђр-
не дђ акрынлап ябарга,
аларны тора-бара
тђмам юк итђргђ" дигђн
указ чыгара.

Казан ханлыгыныћ
яшђњдђн туктавы татар ќђмгы-
яте тормышыныћ табигый ба-
рышын боза. Дђњлђтчелекне
югалту халык љчен фаќигагђ
ђйлђнђ. Ул Мђскђњнећ социаль-
икътисади љстенлегенећ тупас
дини ќђберлђњлђр белђн бергђ
алып барылуы сђбђпле тагын да
тирђнђя. 1555 елда Казанда бу
ќирлектђге халыкны, ић берен-
че чиратта - татарларны хрис-
тиан диненђ књчерњ љчен архи-
епископ кафедрасы тљзелђ [Му-
хаметшин Р. Ислам в обще-
ственной и политической жиз-
ни татар и Татарстана в XX веке.
- Казань: Татарское книжное
издательство, 2005. - С. 22].

Бу шартларда ислам дине
џђм мђдђнияте татарларныћ
милли џђм рухи њзенчђлеклђ-
рен саклап калу ќђџђтеннђн
халкыбызныћ тљп таянычына
ђйлђнђ.

Татарларны руслаштыру
џђм чукындыру сђясђте XVII-
XVIII гасырларда да дђвам итђ.
Бу дђвердђ дђ татарларга (XVI
гасырдагы кебек њк) њз милли
бђйсезлеклђре љчен кљрђшергђ
туры килђ. 50-60 нчы елларда-
гы баш књтђрњлђр (ихтилал) ва-
кытында татар ќђмгыятенећ
феодаль югары даирђсе тулы-
сынча диярлек юк ителњ
сђбђпле, каршылык књрсђтњ
хђрђкђтен рухи ќитђкчелђр њз
кулларына ала. Алар аннан со-
ћгы чор халык књтђрелешлђре-
нећ дђ рухландыручылары бул-
ганнар [Адыгамов Р. Габдра-
хим Утыз-Имяни. - Казань: Фђн,
2005. - С. 14]. Шундый зур ха-
лык књтђрелешлђренећ берсе
Сђед (1681-1683 еллар) мулла
ќитђкчелегендђ булган.

XVII-XVIII гасырларда та-
тар ќђмгыятендђ суфичылык
актуальлђшђ. Бу чорда татар-
ларда суфичылыкныћ нђкышб-
ђнди (икенче тљрле - нђкшибђ-
ндия) юнђлеше (тарикате) кић
тарала. Аныћ ватаны булып
Урта Азия исђплђнђ. Билгеле
булганча, татар халкы дини гый-
лем алыр љчен, нигездђ, Урта
Азиягђ бара торган булган.
Ђлеге тљбђк белђн багланышлар
татарлар њз  дђњлђтчелеклђрен
югалткач та љзелми. Књп кенђ
татарлар Бохара, Сђмђрканд џ.
б. Урта Азия дини њзђклђрендђ
укыган вакытта нђкышбђнди
тарикате тарафдары булып
киткђн. Нђкышбђнди шђехлђре
(остазлары) татар шђкертлђренђ
гаять зур йогынты ясаган. Шућа
да XVII-XVIII гасыр татар иќти-
магый-фђлсђфи фикере књп
очракта Урта Азия суфичылы-
гы йогынтысында њсеш ала.

Алда ђйтеп кителгђнчђ,
XVII-XVIII гасырларда Идел
буенда суфичылыкныћ ныклы
таралыш алуыныћ да њз мотив-
лары була, ул - халыкны туры-

Мђњла Колыйныћ дини-
-илаџияти карашлары

дан-туры хђрби-сђяси каршы-
лыклардан рухи-ђхлакый
кыйммђтлђр буенча берлђш-
терњгђ књчерњ зарурлыгы.

Нђкышбђнди тарикате
њзенећ исемен XIV гасыр кеше-
се Баџаведдин Нђкышбђндтђн
(1318-1389) ала. Ул Габделхалик
Гиќдувани формалаштырган
"Тарик хаќиган" (Хаќигания)
мистик тђгълиматын Ђхмђд Яс-
ђви тарикатеннђн алынган ни-
гезлђмђлђр џђм гамђли эшлђр
белђн баета, алардан фикерлђр
љсти, нђкышбђнди мђзџђбенећ
оешма структураларын тљзи.

Нђкышбђнди - карашлары
буенча катгый сљнни булган 12
ана кардђшлеге (дини ќђмгы-
ять) мђзџђбенећ берсе, аныћ
рухи силсилђсе, ул бер яктан
Ђбу Бђкергђ, ђ икенче яктан
Гали бине Ђбу Талибка барып
тоташа [Ислам. Энциклопеди-
ческий словарь. - М.: Наука,
1991. - С. 187].

Баџаведдин хђзрђт аскетиз-
мга, дљньяви эшлђрдђн баш тар-
туга кискен каршы чыга,
хезмђткђ џђм гыйлемгђ љнди. Ул
њзе дђ менђ дигђн тукучы џђм
металлны уеп рђсем ясаучы
булган. Ни рђвешле эш алып
барырга џђм хезмђт ќимешлђ-
рећ белђн ничек итеп файдала-
нырга кирђк икђнлеген ул њз
њрнђгендђ књрсђтђ алган. Аныћ
шундый сњзлђре бар:

Књћел - сљеклегђ (Аллаџка),
Кул - хезмђткђ.
Баџаведдин Нђкышбђнднећ

шундый яћалык кертње аныћ
дђвамчыларын барлыкка ки-
терђ. Књп санлы суфи
дђрвишлђр, њзлђре њк ќђмгы-
ятьлђр тљзеп, Аллаџ юлында
тырышлыклар књрсђтњ џђм йо-
лалар башкарудан тыш, њзлђрен
тђэмин итђр љчен хезмђт белђн
дђ шљгыльлђнђ башлыйлар [Бе-
резиков Е. Святые ислама. - Ка-
зань: Татарское книжное изда-
тельство, 1996. - С. 125].

Нђкышбђнди тђгълиматы-
ныћ йогынтысы XVII-XVIII га-
сырларда яшђгђн књп кенђ суфи
татар шагыйрьлђренећ иќатын-
да да тоемлана. Тарих фђннђре
кандидаты Г.Идиятуллина, XVII-
XVIII гасыр татар ђдђбиятында
суфичылык мотивларыныћ
кљчђюен, Идел-Урал тљбђге та-
рихыныћ локаль њзенчђлеге бу-
лудан бигрђк, мљселман
мђдђнияте њсешенећ, Могол
Џиндстаныннан алып Госман
Тљркиясенђ кадђр булган бар-
лык мљселман тљбђклђре љчен
дђ хас булган гомуми њсеш ча-
гылышы дип карарга тђкъдим
итђ [Идиятуллина Г. Духовно-
религиозная атмосфера в По-
волжье в XVII-XVIII вв. / Ислам
в Среднем Поволжье: история
и современность. Очерки. - Ка-
зань: Мастер Лайн, 2001. - С. 176-
201].

Татар суфи шагыйрьлђре
ђсђрлђренећ теле халыкныћ
сљйлђм теленђ бик якын торган.
Књп кенђ татарлар аларныћ
ђсђрлђрен яттан белгђн. Шул ук
вакытта, алар тљрле
мђдрђсђлђрдђ дђреслек-куллан-
малар итеп тђ файдаланылган.
Суфичылык шигърияте татар
халкына колониаль чорда рухи
мђслђкне югалтмаска, дљньяви
вђсвђсђгђ бирелмђскђ ярдђм
итђ, рухи тынычлану тойгысы
бирђ, аны мђћгелек
кыйммђтлђргђ юнђлтђ.

Тикшерњчелђрнећ билгелђ-
ве буенча, Идел буе џђм Урал
алды XVIII гасырга кадђр,
нђкышбђнди тарикатеннђн
тыш, ђле џаман да ясђвия
мђзџђбе йогынтысында була
[Кемпер М. Суфии и учёные в
Татарстане и Башкортостане.
Исламский дискурс под рус-
ским господством / Пер. с не-
мецкого. Серия "Зарубежное
исламоведение". - Казань: РИУ,
2008. - С. 131; Об Ахмаде Йаса-
ви и Йасавийа. См.: Ходжа Ах-
мед Яссави. История г. Туркес-
тан (Яссы). - Казань: Иман, 2003;
Березиков Е. Святые ислама. -
Казань: Татарское книжное из-
дательство, 1996. - С. 54-69. Ди
Уис Д. Йасавийа // Ислам на
территории бывшей российской
империи: Энциклопедический
словарь. / Отв. ред. С.М. Прозо-
ров. - Вып. 4. - М., 2003. - С. 35-
38].

Татар суфичылык поэзия-
сенећ XVII гасырныћ икенче
яртысындагы ић књренекле
вђкиле булып Мђњла Колый (ша-
гыйрьнећ тђхђллњсе шулай би-
релђ) исђплђнђ. Аныћ иќатын-
да ясђвия џђм нђкшибђндия та-
рикатьлђре традициясе чагы-
лыш тапкан. Филология
фђннђре докторы М.Ђхмђтќа-
нов шагыйрьнећ чын исемен
Бђйрђмгали Колыев (Бимкђ
суфи яки Бимђк суфи) дип
књрсђтђ. Ул XVII гасыр уртала-
рында Казан љязенећ Чыты авы-
лында (хђзер Татарстанныћ
Питрђч районына керђ. - авт.)
туа. Казан мђдрђсђлђренећ бер-
сендђ укый. 1678 елда Казан
љязенећ тљрле авылларындагы
мљселманнар белђн бергђ
Билђргђ књченђ. Гомеренећ со-
ћгы елларын ул хђзерге Лени-
ногорск районыныћ Иске Иш-
тирђк авылында њткђрђ. "Татар
ђдђбияты тарихы"нда 1678 елны
Бимђк суфи Татарстанныћ
хђзерге Минзђлђ районындагы
"Шыгай авылында галим Рабгу-
зиныћ "Кыйссасел-ђнбия" кита-
бын књчереп алган" дип языл-
ган. Шул белешмђлђргђ нигезл-
ђнеп, татар халкыныћ атаклы
галиме М.Ђхмђтќанов Мђњла
Колый ђле 1868 елда да исђн бул-
ган дип раслый [Кара: Ђхмђтќа-
нов М. Татар кулъязма китабы.
- Казан: Татарстан китап нђшри-
яты, 2000. - 270 б.]. Ђмма халкы-
бызныћ икенче бер књренекле
галиме Мђсгуд Гайнетдинов
М.Ђхмђтќановныћ бу фикере
белђн килешми, Мђњла Колый
иќатында аныћ Бђйрђмгали Ко-
лыев биографиясенђ туры кил-
њче фактлар юк дип исђпли
[Кара: Гайнетдин М. Гасырлар
мирасы. - Казан: Татарстан ки-
тап нђшрияты, 2004. - 319 б.].
Мђњла Колый барыннан да
бигрђк њзенећ хикмђтлђре белђн
билгеле [Хикмђт (гарђпчђдђн
зирђк гыйбарђ, фђлсђфђ; фило-
софия; мђкаль; сер дигђнне
аћлата) - шђрык, шул исђптђн
татар ђдђбиятында да дидактик
жанр. Хикмђтлђргђ кыскалык,
афоризмлык, гыйбрђтлелек,
фикер тирђнлеге, аћлаешлылык
хас. Хикмђтлђрнећ књбесендђ
ђхлакый-фђлсђфи проблемалар
чагылыш таба]. Татар ђдђбияты
белгече Г.Сђгъди: "Алар фор-
маль џђм стиль ягыннан Ђхмђд
Ясђви (XII йљз) яки аныћ тради-
циялђрен дђвам итњче башка
суфилар хикмђтлђренђ барып

тоташалар", - дип яза [Кемпер
М. Суфии и учёные в Татарста-
не и Башкортостане. Исламский
дискурс под русским господ-
ством / Пер. с немецкого. Серия
"Зарубежное исламоведение".
- Казань: РИУ, 2008. - С. 134].
Мђњла Колый књп кенђ хикмђт-
лђрендђ (без бу мђкалђбездђ
Мђњла Колыйныћ тњбђндђге
ќыентыкта нђшер ителгђн хик-
мђтлђрен файдаландык: Колый
М. Хикмђтлђр / Тљзњче, кереш
сњз авторы М.Гайнетдин. - Ка-
зан: Иман, 2001. - 136 б.) Ђхмђд
Ясђвинећ шђкерте Сљлђйман
Бакырганины (1186 елны вафат)
искђ ала. Мђњла Колый њзе
нђкышбђнди тарикате тарафда-
ры була. Бу турыда аныћ Ма-
май мулла остазы турындагы
белешмђлђр дђлил булып тора.
Ул Казан шђџђрендђ туган џђм
Урта Азия шђехлђрендђ белем
алган [Абилов Ш. Шагыйрьнећ
исеме Мђњла Колыймы, ђллђ
Меллаголмы? // Совет ђдђбия-
ты. - 1958. - № 11. - Б. 108]. Мђњла
Колый њзенећ 20 нче хикмђтендђ
аныћ пире (остазы) Мђхзњми
Ђгъзам (1464-1542) нђселеннђн
булуы турында хђбђр итђ:

Пиремнећ Мђхзњми Ђгъзам
бабалары,

Андин мђдђд телђр ќиџан
падишаџлары.

Шагыйрь  њз остазыныћ
яхшы сыйфатларын санап: "Ул
Сђмђркандта туган иде, тљрле
ќирлђрдђн - Болгардан, Казан-
нан чыккан књп кенђ кешелђр
аныћ мљридлђре иделђр", - дип
искђ ала. Сњз Урта Азиянећ
атаклы сђясђт џђм дин эшлек-
лесе Мђхзњми Ђгъзам турында
бара . Аныћ  хезмђтлђрендђ
нђкышбђнди мђзџђбенећ сђяси
эшчђнлеге  турындагы  ни-
гезлђмђлђр аеруча зур тулы-
лыкта њсеш ала. Бу сђяси эшч-
ђнлек, Мђхмњд Ђгъзам фикере
буенча, аерым бер миссия -
тарикать ќитђкчесе хакимнђре-
нећ явызлык  кылмавы  џђм
шђригать буенча хакимлек ит-
њлђре  љчен  ќаваплылык .
Мђхзњми  Ђгъзам  џђм  аныћ
нђселе , дђвамчылары  Урта
Азия суфичылыгы тарихында
гадђттђн тыш роль уйный, алар
нигезлђгђн  нђкшибђндия-
дђџбидия традициясе озак ва-
кытлар бу тљбђктђ ђйдђп бару-
чы юнђлеш булып кала [Иба-
туллина Г. Развитие татарской
общественной и богословской
мысли в XVIII веке // Восста-
ние под предводительством Ба-
тырши и общественно-куль-
турная ситуация в татарском
обществе в XVIII в. Материалы
научно-практической конфе-
ренции (17 мая 2005 г., г. Ка-
зань). - Казань: Институт исто-
рии им. Ш.Марджани АН РТ,
2007. - С. 21]. Без билгеле бер
ышанычлылык  белђн Мђњла
Колый нђкшибђндия-дђџбидия
суфичылык тарикате идеялђре
тарафдары  булган  дип  ђйтђ
алабыз.

(Дђвамы бар.)

Нияз хђзрђт САБИРОВ,
Татарстан мљселманнары

Диния нђзарђтенећ
Голђмалар шурасы ђгъзасы,

Казан ислам колледжы
директоры урынбасары

Мђктђп еллары куаныч-
лы да, књћелле дђ, тын-
гысыз да. Моны XI сый-
ныфта гына аћлыйсыћ
икђн. Мђктђп еллары џђр
кеше тормышында зур
урын алып тора, чљнки
ул еллар - балачак елла-
ры. Ђ балачак елларын
ђле беркемнећ дђ читлђ-
теп њтђ алганы юк. Шу-
ныћ белђн бергђ ул ел-
лар - кешенећ шђхес бу-
ларак формалашкан ел-
лары да. Олыгая барган
саен, ул елларныћ џђр
мизгеле њзђклђрне љзеп
хђтерлђрдђ кабат яћара-
чак ђле.

Мђктђптђ башлангыч сый-
ныфларда укыганда кић књћелле
укытучым Нурия апаныћ, елма-
еп: "Хђерле кљн, балалар. Ђй-
дђгез, дђресне башлап ќибђрик",
- дип эндђшњлђре ђле дђ истђ. Га-
дел, тњземле, тыныч џђм ягымлы
булуы белђн укучыларны њзенђ
тартып торучы якын дус иде ул.
Ућышларыбызга сљенеп, кайгы-
ларыбызны уртаклаша, хђлебезгђ
керђ иде.

Кызганыч, хђзер укучылар-
ныћ укытучыларга карата мљ-
нђсђбђте без укыган еллардагы
кебек тњгел. Бњгенге укучы хљр-
мђт дигђн тљшенчђне оныта бара,
ахрысы. Укучылар, гомумђн, ар-
тыгын кылана: укытучы белђн
теллђшђ, киресен сљйли, ачуланы-
ша, дђреслђрдђ кирелђнеп, холык
књрсђтеп утыра. Мондый књре-
неш кљннђн-кљн ешая, чљнки га-
илђдђ ата-ана баласында хљрмђт
хислђре тђрбиялђми. Балалар га-
илђнећ кљзгесе дип зерђгђ генђ
ђйтмилђр бит. Шђхси њзенчђлекл-
ђре булуга да карамастан, бала-
ларда гаилђнећ холкы чагыла.

Бала гаилђ тормышы аша
дљнья белђн таныша, яхшыны,
начарны, тђрбиясезлекне књрђ.
Балалар  њсеп ќиткђнче, вакытла-
рыныћ књп љлешен ата-аналары
янында уздырган бер чорда, алар-
га урамда ничек тђртипле булыр-
га, табигатьне ничек сакларга,
авыруларга, картларга ничек
ярдђм итђргђ кирђклеге турыдан-
туры љйрђтелергђ тиеш.

Књптђн тњгел сећелемне мђк-
тђптђн каршы алырга бардым.
Коридорда кљтеп торганда шун-
дый књренешкђ тап булдым. Йљге-
реп уйнаучы укучыга љлкђн яшь-
тђге укытучы кисђтњ ясады,
мђктђптђ йљгереп йљрергђ ярама-
ганлыгын аћлатты. Укучыга
кисђтњ ошамады, ул укытучыныћ
сњзлђрен колагына да элмичђ, тел-
лђшеп, ачу белђн узып китте.
Ђйтерсећ њз яшьтђше белђн
сљйлђшђмени, киткђндђ хђтта бо-
рын астыннан нђрсђдер мыгыр-
данды да.

Мондый књренешнећ ќђм-
гыятебездђ ешаюы, яшь буынныћ
олыны олы, кечене кече итеп књрђ
белмђве кешелек кыйммђтлђ-
ренећ тњбђнгђ тђгђрђве тњгелме-
ни?

Иркђ САДРИЕВА

К А ЯК А ЯК А ЯК А ЯК А Я
ТЂГЂРИБЕЗ?ТЂГЂРИБЕЗ?ТЂГЂРИБЕЗ?ТЂГЂРИБЕЗ?ТЂГЂРИБЕЗ?
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22 февраль, 1 март саннарында.)

Аллага дога кылу књренеше
Тукайныћ "Туган тел", "Йокы ал-
дыннан" шигырьлђрендђ дђ бик тђэ-
сирле итеп чагылдырыла.

Кеше њз књћеленђ урын таба
алмаганда, кайгы-хђсрђткђ дучар
булганда яки туры юл эзлђгђндђ дђ
Аллага мљрђќђгать итђ: Аллаџныћ
изге сњзе - Коръђнне укый, шуныћ
белђн ќанын тынычландыра, рухи
азык таба. Тукай да бљтен ќан ты-
нычлыгын Коръђн укудан табуы
турында "Тђэссер", "Китап" кебек
шигырьлђрдђ бђян итђ.

Гомернећ читен, ќайсыз,
           ућгайсыз бер минутында,
Ђгђр янсам кайгы вђ хђсрђтнећ
                                мин утында,
Укыйм тиз-тиз књћелдђн бер
          гаќаиб сњрђ Коръђннђн, -
Газаплар мђгънђви бер кул илђн
                     алынадыр ќаннан.

Билгеле булганча, џђр мљселман
љчен белем алу фарыз. Татарлар да
мђгърифђтле, аћ-белемле булуга,
балаларда яшьтђн њк белем алуга
мђхђббђт тђрбиялђњгђ аеруча зур
игътибар биргђннђр. Тукай да, чын
педагог буларак, балаларга белем
алуныћ, тырышып укуныћ зарури-
лыгын књп кенђ шигырьлђрендђ
дђлилли. "Ата илђ бала" шигырендђ
гаилђ башлыгы буларак, ата њз ба-
ласына файдалы кићђшлђр бирђ,
аны рухи яктан дљрес тђрбиялђњгђ
омтыла:

Яз, газиз угълым: кара
        тактаны сыз акбур белђн!
Џђм кара књћелећне  ялт иттер
                  сызып ак нур белђн!
Љч наданга алмашынмас - бер
                       язу белгђн кеше;
Мђгърифђт эстђр, иренмђс
             џич - кеше булган кеше.

"Бђхетле бала" шигырендђ Ту-
кай бђхет тљшенчђсен белем тљшен-
чђсе белђн тыгыз бђйли:

Бђхетле шул баладыр, кайсы
                дђрсенђ књћел бирсђ,
Мљгаллимне олуг књрсђ,
          белергђ кушканын белсђ.
Сабакка калмаса соћга, бо-

рылмый барса ућ-сулга,
Уенга салмаса ихлас - менђ

бђхете аныћ шунда.

Биредђ шагыйрь, белем алуныћ
фазыйлђтен ассызыклавы белђн
бергђ, белем алу ђдђплђрен дђ
књрсђтђ. Бњген укытучыларга
мљнђсђбђт тискђре булган ќђмгыя-
тебездђ Тукай шигыре тагын да ак-
туальлђшђ.

"Ике юл" шигырендђ дђ гыйлем
алуныћ љстенлеге дђлиллђнђ:

Ике юл бар бу дљньяда:
        берсе будыр - бђхет эстђњ;
Икенче шул: гыйлем гыйшкында
       булмак - мђгърифђт эстђњ.
Синећ кулдан телђрсећ -
 мђгърифђтле бул, бђхетсез бул;
Вђ яки бик бђхетле бул, ишђк бул,
                      мђгърифђтсез бул.

Биредђ ишђк кебек, йђ булма-
са, бер кайгысыз рђхђт гомер киче-
реп, матур киенеп, тђмле ашап, књп
йоклап яшђњ беренче карашка бђхет
кебек тоелса да, чынлыкта бђхетсез-
лек икђнлеге аћлашыла. Ђ авырлык-
ларны сабырлык белђн кичереп
гыйлем эстђњ бђхеткђ китерђ.

Чын бђхеткђ ирешњ љчен, гый-
лем алу белђн бергђ, хезмђт итњнећ дђ
мљџимлеген Тукай сабыйларга "Эш"
шигырендђ њтемле аћлатып бирђ:

Тынма, эшлђ, и сабый!
    Бел, Тђћредђн эшлђргђ - кљн,
Эшлђп аргачтан бирелгђндер
                 тыныч йокларга тљн.
Иртђ торгач та язарга,
              дђрсећ укырга тотын;
Тынма, эшлђ, торма тик,
 тынсаћ тынарсыћ ќомга кљн.

"Эшкђ љндђњ" шигыре дђ бу
фикерне дђвам итђ. Мђћгелек
бђхеткђ  ирешњ , њзећнђн  соћ
књркђм эз калдыру љчен фидакарь
хезмђт  куюныћ  зарурилыгын
дђлилли Тукай.

Шулай итеп, Г.Исхакый да,
Г.Тукай да халык књћелендђ мђћге
яшђячђк, тђрбияви ђџђмияткђ ия
булган ђсђрлђр тудырып, гаделлек,
тынычлык, югары ђхлак, нык иман-
лы нђсел дђвамчыларыныћ булуы,
миллђт язмышы кебек мђћгелек
проблемаларны књтђреп чыгалар
џђм ђсђр укучыларны да шул хакта
уйлануга этђрђлђр.

Ильмира НИЗАМОВА

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте "Татар радио-
сы" џђм Бљгелмђ мљхтђсибђте белђн берлектђ, ђти-ђни-
лђре ташлаган сабыйларга подгузник, пелёнка кебек
кирђк-яраклар ќыю максатыннан, "Сабыйга" дип атал-
ган хђйрия акциясе уздыра.

Сабыйлар Бљгелмђ районы балалар хастаханђсе каршында ур-
нашкан "социаль койкалар"да сђламђтлђндерњ џђм тернђклђндерњ
курслары њтђ. Мондый курсларны алар 30 кљн эчендђ њтеп бетђргђ
тиеш, лђкин тормыш књрсђткђнчђ, ђлеге вакыт аралыгында гына
моћа ирешеп булмый, шунлыктан дђвалану берничђ айга сузыла.
Балаларны урнаштыру буенча аларныћ хокукларын кайгырту (опе-
ка) бњлеге шљгыльлђнђ, алар балага яћа ђти-ђни таба яки аны якын-
дагы балалар йортына урнаштыру ќаен карый. Уртача алганда, ай
дђвамында балаларныћ "социаль койкалар"ыннан дистђгђ якын
сабый уза. Ђлеге сабыйлар њзлђренећ ђти-ђнилђре тарафыннан кире
кагылсалар да, ќир йљзендђ ярдђм кулы сузарга ђзер торучы
мђрхђмђтле кешелђр аз тњгел. Барчагызны да сабыйларныћ гоме-
ренђ битараф калмаска чакырабыз.

Акция 1 марттан 31 мартка кадђр уза. Балаларга ярдђм итђргђ
телђњчелђр бала карау ђйберлђрен Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђтенђ китерђ ала. Адресыбыз: Казан шђџђре, Лобачевс-
кий урамы, 6 нчы йорт, хђйрия џђм ярдђм књрсђтњ бњлеге. Элемтђ
љчен телефон: +7 (843) 264-61-58 (Гљлнара Садыйкова).

"Сабыйга"
акциясендђ катнашыйк!

ИГЪТИБАР !
МЉФТИ БУЛЫРГА ТЕЛЂЊЧЕЛЂРГЂ

КУЕЛГАН ТАЛЂПЛЂР
2013 елныћ 14 мартына, кичке сђгать бишкђ (17.00) кадђр Мљфти вазифа-

сына кандидатлардан документлар кабул ителђ.
Мљфтилеккђ кандидат булырга телђњчелђр гариза язарга тиеш.
Гариза тњбђндђгечђ языла:
Пленум утырышында ______________ вазифасына рђсми кандидат буларак

карау џђм раслау љчен документларны кабул итњегезне сорыйм.
Гаризадан тыш, тњбђндђге документлар сорала:.паспортныћ ксерокњчермђсе;.татар џђм рус теллђрендђ язылган автобиография (кулдан язылырга тиеш);.белем алуны раслаучы документларныћ ксерокњчермђсе;.хезмђт кенђгђсенећ ксерокњчермђсе.
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте Уставыныћ 7.2 пункты нигезендђ,

мљфтилеккђ кандидат дини
џђм дљньяви белемле, гадел,
намуслы булырга тиеш.
Шулай ук бернинди дђ сђя-
си партиялђрдђ тормавы,
хљкемгђ тартылмаган џђм
начар гамђллђр кылмаган
булуы шарт. Моннан тыш,
дини ќитђкчелек урынын-
да ић киме 5 ел дђвамында
љзлексез эшлђве талђп
ителђ.

Мљфтилеккђ рђсми
кандидатлар Татарстан
мљселманнары Диния
нђзарђте Пленумында
раслана.

емнђр киеп йљрњне тыймый гына тњгел, хђтта хуплый да. Бу турыда
Коръђни-Кђримдђ дђ ђйтелгђн (мђгънђсе): "Ђй, Адђм балалары,
намаз укый торган урынга барганда џђрвакыт пакь киемнђр кие-
гез; ашагыз, эчегез, лђкин (артыгын) исраф кылмагыз. Аллаџ ис-
рафчыларны сљйми" ("Коръђн аятьлђренећ татарча
мђгънђлђре"ннђн, "Ђгъраф (Пђрдђ, калкулык)" сњрђсенећ 31 нче
аяте).

Исламда хатын-кыз матурлыгына да яхшы мљнђсђбђт урнаш-
кан. Ул энќе бљртеге кебек, чит карашларга ташланмыйча, бары
тик љйдђ генђ њзенећ бар балкышы џђм књркђмлеге белђн тормыш
иптђшенећ књзлђрен назлар љчен ачылырга тиешле. Ић яхшы кием-
нђрећ белђн њзећнећ кадерећне белеп, ягымлы елмаю, књтђренке
књћел белђн ирећне каршы алу, књркђм, матур булып књренњ - Ал-
лаџы Тђгалђнећ мљслимђлђргђ йљклђгђн куанычлы вазифаларын-
нан санала.

Гомерлек юлдаш сайлаганда югарыда телгђ алынган матур-
лыкныћ кайсысына ђџђмият бирђ икђн безнећ укучыларыбыз?
Кызыксынып китеп, шул хакта сораштыру њткђрергђ булдым.
Ќавапларын сезгђ дђ тђкъдим итђм.

Мансур хђзрђт Хитматов: "Мића калса, тормыш итђр љчен
кешенећ эчке матурлыгына карарга кирђк".

Илнур (студент): "Кешенећ эчке матурлыгына игътибар итђм.
Чљнки тышкы матурлык њз вакыты белђн генђ, ђ кешенећ эчке ма-
турлыгы озак саклана.Тышкы матурлыкка гына игътибар иткђн
кешене мин сукыр дип саныйм. Эчке матурлык ул - зур бђхет".

Илнар (оператор): "Матурлык дигђч татар халык мђкалђсе
искђ тљшђ: "Матурлык туйда кирђк, акыл кљн дђ кирђк". Димђк,
кешенећ књћеле матур булырга тиеш".

Шулай итеп, шуны истђ тотсак иде: ислам дине њз-њзећне пљхтђ
тотарга, хђлећђ карап киенергђ љнди. Затлы киемнђр белђн масаеп,
кыланып йљрњ мљселманлык сыйфаты тњгел. Монда да чама хисен
югалтмасак иде.

Лђйсђн ГОБЂЙДУЛЛИНА

РУХИ МАТУРЛЫК
ЏЂМ ТЫШКЫ МАТУРЛЫК

(Ахыры. Башы 1,2 нче биттђ.)
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