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Элек џђм хђзер

Татарстан мљселманнарыныћ 13 апрельдђ њткђн чират-
тан тыш V корылтаенда ТР мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ кљнњзђк мђсьђлђлђре яктыртылды. Сигез ай
ярым вакыт эчендђ шактый гына нђтиќђле эшлђр баш-
карылды. Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте
хезмђткђрлђре, имам-мљхтђсиблђр, казыйлар, респуб-
ликабыз имамнары белђн бергђлектђ, куелган максат-
ларга ирешелде.

Идеологик эшчђнлек кљчђйтелде: Њзђклђшкђн дини оешма - Татар-
стан Республикасы мљселманнары Диния нђзарђтенећ, мљхтђсибђт џђм
мђхђллђлђрнећ Уставлары Россия Федерациясенећ законнар ќыелмасы
белђн яраклаштырылды. Эшчђнлек Коръђн џђм Сљннђткђ, хђнђфи
мђзџђбенђ туры китерелеп башкарылды. Мљфтиятнећ оештыру докумен-
тларына кертелгђн њзгђрешлђр Россиянећ Татарстан буенча Юстиция
министрлыгы идарђсендђ теркђлде. Мљхтђсибђтлђр џђм мђхђллђлђрнећ
оештыру документларына кертелгђн њзгђрешлђрне теркђњ љчен, Диния
нђзарђте Россия Федерациясенећ Татарстан Республикасы буенча Юсти-
ция министрлыгы идарђсенђ гаризалар ђзерлђњ џђм ќыеп бирњне конт-
рольдђ тота џђм тиешле дђрђќђдђ башкарып килђ. 2011 елныћ 1 декаб-
ренђ љч йљзлђп мђхђллђ тикшерњ њтте.

Кадрлар бњлеге хезмђткђрлђре яћа штатлы расписание булдырды.
Россия Федерациясенећ "Хезмђт турында"гы Кодексы нигезендђ, ТР
мљселманнары Диния нђзарђте хезмђткђрлђренећ џђм имам-мљхтђсиблђ-
рнећ шђхси эшлђре ќыелды џђм рђсмилђштерелде. Аттестация њткђрњ
љчен, Татарстан районнарыныћ имам-хатыйблары арасында анкета ту-
тыртылды, шуныћ нигезендђ республикабыз имам-хатыйбларын барла-
ган электрон база тљзелде.

Дини экстремизм, ксенофобия џђм исламофобиягђ каршы тиешле
чаралар књрелде: "Ислам террорчылыкка каршы" дип исемлђнгђн конфе-
ренция, "Ислам - тынычлык дине" дип аталган митинглар њткђрелде, "Эк-
стремизмга юл юк!" айлыгы кысаларында мљселман уку йортларында,
мђчет-мђхђллђлђрдђ вђгазьлђр укылды. ТР мљселманнары Диния нђзарђ-
тенећ Голђмђлђр шурасы республикабызда таратыла торган дини ђдђби-
ятныћ хђнђфи мђзџђбенђ туры килњ-килмђвенђ ачыклык кертте џђм ти-
ешле карарлар чыгарды.

Массакњлђм мђгълњмат чаралары белђн нђтиќђле эш башкарылды.
Диния нђзарђтенећ яћа сайты - www.dumrt.ru булдырылды. Россиядђ бе-
ренчелђрдђн булып, атналык мљселман газеталары - рус телендђ "Умма"
џђм татар телендђ "Дин вђ мђгыйшђт" газеталары дљнья књрђ башлады.
Социаль челтђрлђрдђ мониторинг њткђреп, мљфтиятнећ эшчђнлеген яктырту
џђм кић массага ќиткерњ љчен махсус кешелђр билгелђнде. Телевидениедђ
дин ђџеллђре ешрак чыгыш ясый башлады. 2012 елда "Tatar radiosi" џђм
"Яћа гасыр" радиоларында тапшырулар ђзерлђњ књздђ тотыла.

ТР мљселманнары Диния нђзарђте шулай ук мђгариф-агарту эшлђ-
ренђ дђ зур урын биреп килђ. Тњгђрђк љстђллђр, конференция, тљрле иќти-
магый чаралар оештырып, аларга Татарстаннан џђм Россиядђн генђ тњгел,
БДБ иллђреннђн дђ зыялылар, фђн эшлеклелђре, дђњлђт органнары, иќти-
магый оешмалар ќђлеп ителде.

2011 елда ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ яшьлђр сђясђте ђзер-
лђнде. Ел дђвамында "Алтын урта" клубы актив эшлђп килде, Болгарда I
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ЯТИМНЂРНЕ ЦИРККА
АЛЫП БАРДЫЛАР

24 декабрь кљнне ТР мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ хђйрия џђм
ярдђм књрсђтњ бњлеге, Казан шђџђре
имам-мљхтђсибе Мансур хђзрђт
Ќђлђлетдин џђм мљхтђсибђтнећ
яшьлђр белђн эшлђњ бњлеге вђкиле
Алан хђзрђт Панарин белђн берлектђ
Яшел њзђн районыныћ Норлат бала-
лар йортындагы ятимнђрне циркка
алып баруны оештырды.

Чыганак: www.dumrt.ru

ШАХМАТ ЯРЫШЛАРЫ УЗДЫ
25 декабрь кљнне ТР мљселман-

нары Диния нђзарђте РИУда мђчет
имамнары џђм дини уку йортлары
мљгаллимнђре арасында шахмат
ярышлары њткђрде. Ђлеге чарада
Ђнилђр, Солтан, Ал, Фђрхђд, Ислам,
Ризван, Ђќем мђчетлђре џђм Ислам
динен кабул итњгђ 1000 ел исемендђ-
ге мђдрђсђ катнашты.

I урынга РИУныћ ислам хоку-
кы кафедрасы мљдире Мљхђммђтмо-
рат хђзрђт Моратов лаек дип табыл-
ды. II урын РИУныћ филология џђм
иллђр љйрђнњ кафедрасы мљдире Ти-
мур хђзрђт Шђйхуллинга бирелде. III
урынны Солтан мђчете имамы урын-
басары Тимерхан хђзрђт Фђттахов
алды.

Ќићњчелђргђ медальлђр, дип-
ломнар џђм истђлекле бњлђклђр тап-
шырылды.

Чыганак: www.dumrt.ru

ТАЌИКСТАН ВЂКИЛЛЂРЕ
РИУДА БЕЛЕМ ЉСТЂЯЧЂК

Таќикстанныћ ђйдђп баручы
ислам югары уку йорты вђкиллђре-
нећ Россия ислам университетына
визиты кысаларында ике арада хез-
мђттђшлек турында килешњгђ кул
куелды.

Ђлеге документны РИУ ягын-
нан вуз ректоры Рђфыйк Мљхђм-
мђтшин, Таќикстанныћ ислам уни-
верситеты ягыннан анализ, контроль
џђм ќђмђгатьчелек белђн элемтђ
бњлеге ќитђкчесе Абдуманнон Сђе-
дов имзалады.

Хезмђттђшлек кысаларында
студентлар џђм профессорлар, укы-
тучылар алмашу, Таќикстан укыту-
чыларыныћ ислам дисциплиналары
буенча квалификациясен књтђрњ, ур-
так мђгариф џђм фђнни проектлар-
ны њстерњ књздђ тотыла.

Чыганак: www.e-riu.ru

КАНИКУЛ ВАКЫТЫНДА –
"ИЗГЕ ЮЛ"

МЉСЕЛМАН ЛАГЕРЕ
Кышкы каникул кљннђрендђ (2-

10 гыйнвар) егетлђр љчен "Изге юл"
мљселман лагере эшлђячђк. Ул Исхак
хђзрђт исемендђге миллђтара
мђдђни-агарту њзђге тарафыннан
РИУ белђн бергђлектђ оештырыла.

Лагерь Казанныћ Кабан арты
мђчете мђдрђсђсендђ 9-15 яшьлек
яшњсмерлђрне ќыеп њткђрелђ.

Балалар ялы мавыктыргыч
шљгыльлђргђ бай булачак. Биредђ
РИУныћ махсус ђзерлђнгђн шђкерт-
лђре ял итњчелђргђ ислам нигезлђрен
аћлата, Коръђн уку серлђренђ тљшен-
дерђ, гарђп язуын љйрђтђ алачак. Эш
рухи-ђхлакый тђрбия бирњ џђм
сђламђт яшђњ рђвешенђ књнектерњ
юнђлешендђ алып барылачак.

Лагерь азагында имтиханнар да
њткђрелеп, балаларга "Изге юл" кыш-
кы мљселман лагеренда дини белем
алганлыкларын раслаучы сертифи-
катлар тапшырылачак, истђлекле
бњлђклђр таратылачак.

Чыганак: www.isxak.ru

Проектлар мђктђбе њтте. Декабрьдђ "Мљселман яшьлђре берлеге" тљбђкара
иќтимагый оешмасы теркђлде. Чит иллђрдђ укучы студентлар да игъти-
барсыз калмады. Каникул кљннђрендђ алар белђн очрашу оештырылды,
килђчђктђ аларны Татарстанда эш белђн тђэмин итњ мђсьђлђлђрен чишњ
буенча да фикер алышынды.

Сентябрь аеннан Казанда имамнарныћ квалификациялђрен књтђрњ
њзђге эшли башлады, књп кенђ район имамнары ђлеге курсларда белемн-
ђрен дђ камиллђштерњгђ иреште. Хђнђфи мђзџђбенђ туры килђ торган
уку-укыту программалары ђзерлђнде, мђдрђсђ џђм мђчет каршындагы
курслар љчен џђм мљселман лагерьларын њткђрњ буенча яћа программа-
лар ђзерлђнде.

Диния нђзарђтендђ нђшрият бњлеге оештырылды. Бњлек хезмђткђр-
лђре Шиџабетдин Мђрќани, Ризаэддин Фђхреддин, Муса Бигиев кебек
XX йљз дин тђгълиматчыларыныћ хезмђтлђрен ќентеклђп тикшереп,
бњгенге кљнгђ яраклаштырып бастыру эшлђрен башлады. Шулай ук
нђшрият бњлеге дини ђдђбият бастыру, аудиокитаплар, вђгазьлђр ђзерлђњгђ
дђ игътибарын юнђлтеп килђ. Килђчђктђ џђр мљхтђсибђт каршында Ки-
тапханђ фонды оештырылачак.

Тљзђтњ колониялђрендђге мљселманнар да ђлеге китаплардан файда-
лана алачак. Татарстанныћ ќђзаларны њтђтњ буенча Федераль хезмђте
(УФСИН) белђн элемтђдђ тору бњлеге, колониялђрнећ џђм тљрмђлђрнећ
ќитђкчелеге белђн, тљзђтњ учреждениелђре мђчетлђрен ваџџаби китап-
лардан "чистартты". Колониялђрдђ тоткыннар белђн эшлђњ љчен махсус
имамнар билгелђнде, Ураза џђм Корбан гаетлђрендђ тљзђтњ учреждение-
лђрендђ бђйрђм чаралары оештырылды.

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ хђйрия џђм ярдђм књрсђтњ бњле-
ге "Апрель" тернђклђндерњ њзђген њз канаты астына алды. Ятимнђр,
мљмкинлеклђре чиклђнгђн балалар љчен чаралар њткђрелде, авыру бала-
ларны дђвалауга да даими рђвештђ хђйрия акциялђре оештырылып кил-
де.

Финанс эшчђнлеге њз эшен берничђ юнђлештђ алып бара. Имам-
мљхтђсиблђр џђм казыйлар хезмђт хакы ала башлады, якын килђчђктђ
мђдрђсђ укытучыларына да хезмђт хакы тњлђњ хђл ителђчђк. ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте Уставыныћ икътисад эшчђнлегенђ љстђмђлђр
кертелде. Диния нђзарђтенећ милке торгызылды џђм милеккђ хокук бирђ
торган кирђкле документлар њз кљченђ кайтартылды. Килђчђктђ имам-
нарныћ финанс мђсьђлђлђрен џђм матди проблемаларын чишњ максатын-
нан, вакыф милке торгызылды. Мљфтият каршында Мљселман эшмђкђр-
лђре ассоциациясе оештырылды, аларныћ ярдђме белђн I Республи-
какњлђм ифтар ашы узды.

Њткђрелгђн барлык чаралар да физик џђм юридик затларныћ иганђ
акчаларына, Ислам мђдђнияте, фђн џђм мђгарифенђ булышлык фонды
ярдђмендђ њткђрелде. Шул акчалар хисабына хезмђт хакы тњлђнде, ком-
муналь чыгымнар капланды, Диния нђзарђте бинасында ремонт эшлђре
башкарылды, ќђйге лагерь, тњгђрђк љстђл, конференция, ќыен, конкурс-
лар, Татарстан мљселманнарыныћ чираттан тыш V корылтае, хђйрия ак-
циялђре оештырылды. Казан шђџђренећ Тукай урамында урнашкан 3 нче
йортта вакыф њзђге ачылды.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Биектау мљхтђсибе:
"Халык хезмђтебезне

хуплау белђн каршы алды"

МЉСЕЛМАНЧА ЯЋА ЕЛ
Яћа ел - балачактан ук
истђ калган, бер-бере-
безне котлап, ниндидер
љметлђр белђн кљтеп
алынган кљн. Бу кљнне,
гадђттђ, кибеттђн тђм-
том алып кайтабыз,
гаилђ, туганнар белђн
булабыз.  Ђмма бу
бђйрђмне њткђрњ турын-
да ислам дине галимнђ-
ре ни фикердђ, нђрсђлђр
кићђш итђ икђн?

Быелныћ 26 ноябрь кљне кайбе-
рђњлђребез љчен сизелмичђ узып кит-

те. Тарихка књз салсаћ, бу кљнне
пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) 622
елны Мђккђдђн Мђдинђгђ џиќрђт
ясый џђм шушы кљннђн алып ислам
календаре буенча елныћ беренче
кљне санала башлый. Ђлеге беренче
айныћ исеме - Мљхђррђм. Бу айны
Аллаџы Тђгалђ аеруча сугышларны,
њч итњлђрне џђм башка тљрле кан ко-
юларны тыйган, чљнки Мљхђррђм -
тђњбђ џђм гыйбадђт кылу ае.

Шушыларны белеп, искђ алып,
алдагы якынлашып килњче 31 де-
кабрь кљнен мљселман кешесе, гаи-
лђсе ничек каршы алырга тиеш? Бу
кљн берђр њзенчђлеккђ ияме яисђ ул
гадђти кљннђр санына керђме?

(Ахыры 4 нче биттђ.)

2012 елда
дини бђйрђмнђр
џђм истђлекле

кљннђр
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Каш ясыйм дип књз
чыгармыйк!

Мђктђп укучысына югары мате-
матиканы љйрђтмилђр. Матема-
тика саннарны љйрђнњ, кушу-
алу, тапкырлау-бњлњдђн баш-
лана. Ђгђр балага катлаулы
формулалар љйрђтђ башласаћ,
фђнгђ карата нђфрђт кенђ туа-
чак. Галимнђр гади  халык
белђн сљйлђшкђндђ фђнни тер-
миннарны сирђгрђк куллана,
катлаулы проблемаларны њз
эчендђ хђл итђ.

Ђлеге књренешне юкка гына сурђтлђмђ-
дем. Мљселман љммђтендђ шундыйрак хђл
кљннђн-кљн арта бара. Гади халык дип ђйтик,
диннећ "д" хђрефен дђ белмђгђндђ, газета-
журнал битлђрен тутырып, радио-телевиде-
ниене шаулатып, "ваџџабилар" дигђн сњзлђр
чыкты, террорны мљселманнар белђн бђйли
башладылар, мђзџђблђр арасындагы аерма-
лар, тљрле сораулардагы каршылыклар ту-
рында бђхђслђр башланды. Ашап туйгач,
"Амин" ђйтеп куюдан артыгын белмђгђн ха-
лыкныћ књзе шар булды: ђби-бабадан килгђн
динебезнећ тагын нинди яклары ачылыр?

Авылда (район, шђџђрдђ) бер-бер артлы
яулык бљркђнгђн, атлаганда ќирне себереп
баручы озын итђклђр кигђн, књзлђрен љскђ
књтђреп тђ карамаучы кызлар саны ишђя
башлады. "Тњбђн очта яшђњче Салихныћ
кызы: "Телевизор шайтаннан ул, карамагыз",
- дип ђйтђ дигђн чышын-пышын аптырау
сњзлђре китте. Књрше авыл егете укырга
киткђн ќиреннђн кљрђк кадђр сакал њстереп
кайткач џђм мђктђптђ бергђ укыган кызлары
белђн дђ исђнлђшми башлагач, халык тагын
да борчуга калды: менђ нишлђтђ икђн ул дин!

Књп тђ њтмђде, икенче бер авылда шун-
дый "кљрђк сакаллылар" мђчеттђ яши баш-
лаган икђн, дигђн сњз чыкты. Дљрес, кемдер:

"Яшђмилђр, ђ кљн саен ќыелып нидер
сљйлђшђлђр", - дип тљзђтте. Шул арада бер-
се тагын: "Телевизордан књрсђткђн террор-
чылар булмасын тагын! Ваџџабилардыр ђле!"
- дип тђ ярып салды.

Тыныч кына яшђп ятучы кайбер га-
илђлђрдђ ата-ананы тљн йокысыннан калдыр-
ган борчу туды. Ђнђ бит, шђџђрдђ укып яту-
чы бердђнбер малайлары намаз укый баш-
ламакчы, икенче берђњлђренећ кызы: "Яулык
ябам", - дигђн була. Хђзер, ди, менђ! Бљтен
урамныћ бармак тљртеп кљлње, чышын-пы-
шын сљйлђвенђ тњзеп торасы юк - башкалар
нинди, безнећ балалар да шундый булырга
тиеш! Тђртипле булсыннар, тыйнак киен-
сеннђр - артыгын маташмасыннар. Ђнђ бит,
Гљлбикђнећ кызы бер мљселман егете белђн
танышып, ике ай йљргђннђн соћ кияњгђ чык-
ты да љйдђ биклђнеп яши башлады. "Мин њз
балама андый килђчђк телђмим!", "Намаз
укый башлар да, Яћа ел, туган кљн бђйрђм
итњ юк, дип, Салих кызы кебек, оятка кал-
дырып бетерер!"

Искиткеч бу, ќђмђгать! Юк, искиткеч
тњгел, коточкыч! Шулкадђр гњзђл, камил ди-
небезне нишлђттек?! "Ислам динен тотабыз"
дип тырыша-тырыша башкаларда аћа кара-
та нђфрђт тудыру - бу нђрсђ? Икейљзлелек-
ме, кяферлекме, гљнаџмы, ялгышумы, нђрсђ
бу?

Курыкканга куш, койрыгы белђн биш,
дилђр. Башына бђла тљшкђч кенђ: "Ярдђм
ит, Ходаем!" - дип ялвара башлый торган

халык књћелендђ вђсвђсђ туды: ата-бабала-
рыбыз тоткан динне белмђгђнбез генђ,
ахры...

Шул арада муллалар њзара бђхђслђшђ
башлады, моћа кадђр колакка ишетелмђгђн
"мђзџђб" дигђн сњзне еш кабатлый киттелђр,
гошер сђдакасы љчен дип мђќбњрилђп
бђрђћге ќыеп йљргђч, аларга булган бер там-
чы хљрмђт тђ парга ђйлђнеп очты...

Яшьлђр дингђ килђ, дип сљенђбез. Лђкин
ни љчен дингђ килгђн яшьлђребез артыннан
совет заманында њскђн коммунист ђти-ђни-
лђре дђ тартылмый? Ђгђр яшьлђр ислам ка-
нуннарын дљрес њти икђн, аларга карата со-
клану туарга тиеш тњгелме? Мљселман кеше-
се ђти-ђнисенђ аерата зур хљрмђт џђм ярату
белђн карарга, аларныћ фикерен аяк астына
салып таптамаска, нинди генђ караш белђн
яшђсђлђр дђ, аларны кире какмаска тиеш бит.
Бу турыда хђдислђр, гыйбрђтле хикђятлђр
књпме! Ислам тотучы кеше боларны белђ
булыр. Аларныћ књркђм сыйфатларын књреп
башкалар да сокланырлык булырга тиеш.
Аларны књреп сокланган кеше исламга тар-
тылмый мљмкин тњгел...

Берђр зур эш башлаганда, кечкенђдђн
гадђткђ кергђнчђ, "бисмиллђ" дип ђйтеп ку-
юдан артыгын белмђгђн гади халыкка ислам
диненећ кеше аћлап бетермђслек якларын
њзебезчђ аћлатып, катлауландырып, булмаган
тыюларны да ясап, нђфрђт кенђ тудырмый-
бызмы? "Мин мљселман", - дип кљне-тљне
намаз џђм догалар укып, ђти-ђнисе муенына

яшђп утыручы яшьлђребез хђерле гомер ки-
черђме? Саваплары књп булырмы?..

Бер гаилђ дђ эчке проблемаларын урам-
га чыгып кычкырмый! Мљселман љммђте
икђнбез, без дђ њз пробелмаларыбызны эчтђ
хђл итђргђ тиеш. Гаилђдђге кагыйдђлђрне
џичкем књршелђргђ кереп талђп итђ алмый -
моћа соклану аша тартырга, љйрђтергђ
мљмкин, ђ талђп итђргђ тњгел! Чит йортка њз
талђплђрећне куеп булмый - кеше књћеленђ
дђ талђплђр куя алмыйсыћ.

Балаларга фђнне љйрђтер љчен башта
соклану, кызыксыну уяталар. Беренче
дђреслђрдђн њк нђфрђт туган фђнне гомергђ
дђ љйрђнђ алмыйсыћ. Ђгђр исламга карата
шундый мљнђсђбђт туса - белмим, моныћ
љчен кем тњлђргђ тиеш?

"Кеше љчен тњгел, њзебез љчен тырыша-
быз, Кыямђттђ њзебез генђ булабыз", - дию-
челђр дђ булыр. Ђмма њз гамђллђребез њз
ќилкђбездђ булачак бит. Безнећ гамђллђр
аркасында исламга шиклђнеп яки
нђфрђтлђнеп (ђстђгъфируллаџ!) караучылар
љчен ќавапны да њзебез тотарбыз.

Ихлас књћелдђн кылган яхшылык кеше-
нећ йљзендђ нур уята. Бернинди ясалмалык
та, арттыру да, киметњ дђ, булмаганны бар
итђргђ тырышу да кирђкми. Йљздђге нур -
књћелдђн, ният-гамђллђр ихластан булырга
тиеш. Шул очракта сића сокланып карарлар.
Чын мљселман шундый була!

Таћсылу РЂХИМОВА

Тђлгать Эдуард улы Гай-
фуллин 1984 елныћ 20
октябрендђ Кукмарада
дљньяга килђ. Ул бер ай-
лык сабый булганда, ђти-
ђнисе, ике яшьлек абый-
сы белђн Дђрвишлђр би-
стђсенђ књченеп тора
башлый. Шушы бистђдђ
балалар бакчасына
йљреп, аннан 11 нче татар
гимназиясен тђмамлый.

- Мђктђп елларында татар телен
яхшылап њзлђштердем, ђмма гаилђ-
дђге тђрбия дђ зур йогынты ясаган-
дыр. Дђњ ђнием намаз укый башлау
белђн, минем дђ књћелем исламга
тартыла башлады. Дин гыйлемен
яхшырак њзлђштерњ нияте белђн
2001 елда РИУныћ ђзерлек курсла-
рына укырга кердем. Ђмма ул гына
ќанымны тынычландыра алмады.
Мећђр еллар мљселманнар њз гореф-
гадђтлђрен бњгенге кљнгђ кадђр сак-
лап калган илгђ барырга телђгем уян-
ды, - ди Тђлгать хђзрђт.

Кечкенђдђн спорт белђн
шљгыльлђнеп, куйган максатларына
ирешергђ тырышкангадырмы, шул
ук елны Тљркия иленђ барып, белем
ала ул:

- Бер елга якын чит илдђ тору
авыр булса да, андагы укытучыла-

Биектау МЉХТЂСИБЕ:

"Халык хезмђтебезне
хуплау белђн каршы алды"

рым дингђ чын мђхђббђт уятты. Шул
ук вакытта њз ватанымны сагыну
хислђре мине кире Казанга алып кай-
тты. Укуымны   "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсендђ дђвам иттердем. "Бу
дљньяныћ ић зур байлыгы - тђрбия-
ле хатын", - дилђр. Мин дђ 2007 елны
њз бђхетемне таптым. Шул елныћ
башында хатыным Лилия белђн ни-
кахлашып, туй ясадык. Аллаџы
Тђгалђ ризалыгы љчен гаилђ коручы
кешегђ бђрђкђтен Њзе бирђ. Казан
тирђсендђге авылларда йорт салыр-
га ќир эзлђп йљргђндђ искиткеч та-
бигатьле, бик књркђм  мђчете булган
Озёрный бистђсенђ тап булдым. На-
маз вакытына туры килгђн иде,
мђчеттђге бабайлар белђн танышкан-
нан соћ, аларныћ тђкъдиме белђн
имам булып хезмђт итђ башладым.
Чиксез Мђрхђмђтле Аллаџы Тђгалђ
безгђ шул ук елныћ ахырында ђти-
ђни булырга да насыйп итте. Тђњге
улыбызга Габделкђрим дип исем
куштык. Ул, чыннан да, Аллаџы
Тђгалђнећ юмарт бњлђге иде. Хђзер
без Озёрный бистђсендђ торабыз,
хђлђл ќефетем белђн ике малай њсте-
рђбез.  2007 елныћ март аеннан алып
бњгенге кљндђ дђ шушы бистђнећ
мђчетендђ имам-хатыйб вазифасын
алып барам. Быел май аенда Биек-
тау районы мљхтђсибе итеп сайлады-
лар. Минем љчен бу - бик кљтелмђгђн
булды, зур ќаваплылык талђп итђ
торган хезмђт бит ул, ђмма шулай да
риза булдым џђм тырышып башка-
рырга тотындым.

- Сездђ быел нинди эшлђр баш-
карылды?

- Быел ќђй мђчетлђрдђ балалар
љчен лагерьлар оештыра алдык. Рай-
оныбызныћ алты мђчетендђ егетлђр
џђм кызлар љчен аерым ќђйлђњлђр
узды. Балалар бик телђп укыдылар,
намаз укырга, дога кылырга, ислам
диненећ ђхлак кагыйдђлђрен
љйрђнде. Ђлеге эш-ниятебез халык
тарафыннан зур хуплау тапты.
Килђчђктђ балаларныћ ялын оешты-
ру буенча хезмђтебез тагын да

кићрђк колач алыр, дип уйлыйбыз.
Биектау бистђсендђ яћа мђчет салы-
на башлады. Беренче нигез ташын
куйганда Коръђн укып, тђкбирлђр
ђйттек. Берёзка, Шђпше авылларын-
да да тљзњ эшлђре алып барыла, алар
да озакламый мђчетле булыр, Иншђ
Аллаџ.

- 2011 елныћ Рамазан ае кай
ягы белђн истђ калды?

- Районыбызныћ барлык мђчет-
лђрендђ дђ диярлек авыз ачу мђќлес-
лђре оештырылды. Биектауныћ
Ќђмигъ мђчетендђ, Озёрный, Чып-
чык, Казаклар, Битаман авылларын-
да узган мђќлеслђрдђ катнаштым.
Ќђмигъ мђчетендђ оештырылган
ифтарда кљн саен љч йљзгђ якын кеше
сый-хљрмђт књрде.

- Эшегездђ нинди дђ булса кы-
енлыклар бармы?

- Кадрлар мђсьђлђсе - безне ић
борчыганы. Яхшы имамнар, ярдђм-
челђр ќитми. Менђ дигђн проектла-
рыбыз бар, шуларга алынырга телђ-
њчелђр юк. Матди кыенлыклар да
очрап тора.

- Укытулар оештырасызмы?
- Барлык мђчетлђребез дђ ял

кљннђрендђ дини дђреслђр њткђреп
килђ. Укырга телђњчелђр љчен яшь
буенча бернинди дђ чиклђњлђр юк,
телђгђн џђркем килђ ала. Килђчђктђ
мђдрђсђ оештырырга ниятлибез.

- Яшьлђр белђн ни рђвешле эш
алып барасыз?

- Вђгазьлђр белђн чыгабыз,
авылларга йљрибез.
www.vkontakte.ru социаль челтђ-
рендђ њз тљркемебез бар, анда
яћалыкларны да, њгет-нђсихђтлђре-
безне дђ урнаштырып барабыз. Рай-
он газетасында да мђкалђлђребез
чыгып килђ. 2012 елга эш планын
бергђлђп хђл иттек.

- Сезгђ килђчђктђ дђ Аллаџы
Тђгалђ зур хезмђтегезне башкару-
да ярдђм итсен! Сабырлык, сђла-
мђтлек, кљч-куђт телибез!

Ђћгђмђдђш -
Нияз САБИРЌАНОВ

Россиянећ Югары суды Башкортстанда Корбан џђм
Ураза бђйрђмнђрендђ ял итњне законлы дип тапты. "РИА
Новости" хђбђр итњенђ караганда, Башкортстан Дђњлђт
Ќыены дђгъвасына ќавап буларак, берничђ ай элек
кабул ителгђн ђлеге бђйрђм кљннђре ял кљне тњгел, дигђн
карар юкка чыгарылды.

Белгђнебезчђ, агымдагы елныћ сентябрь аенда Башкорстанда яшђњче
Сергей Дулов дигђн бер журналист мљселман бђйрђмнђрендђ ял итђргђ
телђмђве белђн танылды. Сергей Дулов ислам дине бђйрђмнђрендђ ял итњ
Россия Конституциясенђ, Хезмђт Кодексына џђм кайбер Федераль Закон-
нарга каршы килђ, дип саный. Башкортстан судларында яклау тапмагач,
ул Россия Югары судына мљрђќђгать итђ џђм телђгђненђ ирешђ: Россия
Югары Суды аныћ дђгъвасын канђгатьлђндерђ. Чљнки РФ Хезмђт Кодек-
сы "тарихи, милли џђм башка традициялђргђ бђйле хезмђт мљнђсђбђтлђре"н
кљйлђми икђн. Бу ућайдан федераль карар гына кљчкђ ия. Димђк, тљбђклђр
Ураза џђм Корбан бђйрђмнђрендђ ял итњне њзлђре генђ хђл итђ алмый.

26 августта Россия мљселманнары арасында зур бђхђслђр уяткан бу
мђсьђлђ буенча Башкортстан депутатлары РФ Дђњлђт Думасына илебез-
нећ мљселманнар књплђп яши торган тљбђклђрендђ Ураза џђм Корбан
бђйрђмнђрендђ ял итњ турында закон проекты белђн чыкты.

Бу ућайдан, 27 сентябрьдђ Казанда уздырылган республика мђчетлђ-
ре мљгаллимнђренећ I Кићђшмђсендђ ТР Дђњлђт Советыныћ Мђдђният,
фђн, мђгариф џђм милли мђсьђлђлђр комитеты рђисе Разил Вђлиев Россия
Югары суды карары белђн килешмђвен белдергђн иде. Ул: "Без республи-
када инде моннан дистђ елдан артык элек Корбан гаетен закон нигезендђ
ял кљне дип билгелђдек. Менђ узган ел гына Татарстан Дђњлђт Советында
яћа закон кабул итеп, Ураза гаетен дђ рђсми ял кљне дип игълан иттек. 922
елныћ 21 маенда Бљек Болгар дђњлђтендђ ислам динен рђсми дђњлђт дине
итњ турындагы датаны шулай ук законга кертеп куйдык. Ђмма бу арада
куанычлы гамђллђргђ тап тљшђ башлады. Россиянећ Югары суды ил субъек-
тларыныћ њз бђйрђмнђрен булдыра алулары законсыз, дигђн карар чыга-
ра. Башкортстан џђм Татарстан парламентлары моћа ризасызлык белде-
реп, Россия ќитђкчелегенђ мљрђќђгать итте. Бу кљннђрдђ ђлеге мђсьђлђ

карала. Џичшиксез, Россия законына
њзгђрешлђр кертелергђ џђм тљбђклђр њзлђре-
нећ бђйрђмнђре турында законнарны кабул
итђргђ тиеш. Минемчђ, бу мђсьђлђгђ ачыклык
керер, ул ућай хђл ителер дип ышанырга
кирђк. Конституцияне бозарга беркемнећ дђ
хакы юк. Президентныћ да, министрларныћ
да, депутатларныћ да", - дигђн иде ул.

"РИА Новости" биргђн мђгълњматларга
караганда, Башкортстанда Корбан џђм Ураза
бђйрђмнђрендђ ял итњ законы 1992 елдан бир-
ле гамђлдђ.

Айзирђк ГЂРЂЕВА
Чыганак: www.intertat.ru

Суд Ураза џђм Корбан
бђйрђмнђрендђ ял итњгђ

каршы тњгел
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Татарлар шђџђрлђрдђ, руслар белђн
бергђ, аерым очракларны исђпкђ алмаганда,
шђџђр сословиесе ќђмгыятьлђренђ -
сђњдђгђр (купец), мещан, џљнђрче ќђмгыять-
лђренђ кергђннђр, аларда тљп сњзне књпчелек-
не тђшкил иткђн христианнар ђйткђн. Авыл
ќирендђ исђ игенчелђр ќђмгыятен дђ,
мђхђллђне дђ тулаем татарлар тђшкил иткђн.

Дин џђм миллђт сњзе янђшђ йљргђн. Бе-
ренчедђн, бу књренеш  татарларныћ яшђњ
урыны белђн бђйле. Бик аз авылларда гына
башка миллђт вђкиллђре яшђгђн. Икенчедђн,
Идел-Урал тљбђгендђ татарлар зур халык бул-
салар да, ил књлђмендђ алар азчылыкны
тђшкил иткђн. Христианнар арасында
яшђгђн татарларныћ мљселман икђнлеклђре
аермачык књренеп торган.

Моннан тыш, мљселманнар арасында
феодаль элитаныћ аз санлы булуы, Пётр I нећ
морза, князьлђрне крестьян сословиесенђ
ђверелдерње татар ќђмгыятендђ дљньяви бе-
лемнећ њсешенђ комачаулык иткђн. Бездђ
руслардагы кебек дљньяви белемне њстерњче
дворян катламы булмаган дисђк, ялгыш бул-
мас. Кабат дворян статусын кайтарган мор-
залар яки бу югары катлам вђкиле статусы-
на хђрби хезмђт яки чиновник карьерасы аша
ирешкђн кешелђр њзлђре - ярлы, ќирлђре аз
булган. Нђтиќђдђ, татарларныћ књпчелегенђ
дини-иќтимагый аћ хас булган.

Революциягђ кадђр ир белђн хатын, ба-
лалар џђм љлкђннђр арасындагы
мљнђсђбђтлђр, мирас, милек бњлњ  џ.б.
џђммђсе дђ шђригать кануннары буенча бар-
ган. Бердђнбер њтђлми торган пункт - шђри-
гатьтђ каралган ќђзаларныћ кулланылмавы.
Ќинаятьчелђрне ќђзалау Россия дђњлђте за-
коннары џђм суды карары буенча тормышка
ашырылган. Дљрес, вак-тљяк ќинаятьлђрне
игенче ќђмгыятьлђре вђкиллђренђн торган
волость суды караган.

Без мђктђп-мђдрђсђлђр дип сљйлђгђндђ
шунысына да игътибар итђргђ тиешбез: бу
уку йортларында дин сабагы укытылса да,
алар, беренче чиратта, милли башлангыч џђм
урта мђктђп функциясен њтђгђн. Чљнки ул
вакыттагы укыту тђртибе џђм эчтђлеге ха-
лыкныћ ихтыяќына туры килгђн. XIX
йљзнећ икенче яртысында - ХХ  гасыр ба-
шында рус-татар мђктђплђре, аерым
мђдрђсђлђр янында ачылган рус класслары

ЭЛЕК ЏЂМЭЛЕК ЏЂМЭЛЕК ЏЂМЭЛЕК ЏЂМЭЛЕК ЏЂМ
ХЂЗЕРХЂЗЕРХЂЗЕРХЂЗЕРХЂЗЕР

Революциягђ кадђр татарларныћ берничђ иќтимагый оешмасы бул-
ган. Берсе - мђхђллђ - дини ихтыяќларны канђгатьлђндерњ љчен
тљзелгђн оешма (анда дин эшлђрен халык тарафыннан сайланып,
хљкњмђт раслап, билгелђп куйган дин ђџеле алып барган). Икенчесе -
игенчелђр ќђмгыяте, крестьян общинасы. Игенчелђр ќђмгыяте ул -
крестьян сословиесе њзидарђ оешмасы. Татар халкыныћ тљп љлеше
игенче булганлыктан, авыл ќирендђ яшђгђнлектђн, тормыш шушы
ќђмгыять кысаларында барган.

књпмедер дђрђќђдђ шушы милли-дини мђга-
риф системасына яћа тљсмер биреп, аларда
љлешчђ рус телен укытуны керткђн. Моны-
сы књбрђк хљкњмђт тырышлыгы белђн бар-
ган. ХХ  гасыр башында алдынгы карашлы,
Европага йљз тоткан кешелђр, бигрђк тђ
сђњдђгђрлђрнећ финанс ярдђме белђн ќђдид
мђктђплђре књбђеп, дљньяви фђннђрне укы-
ту арткан. Бер њк вакытта дини белем бирњ
дђ сакланган. Шулай итеп, кайчандыр дини
генђ булып тоелган уку йортларында дљнья-
ви фђннђр, рус теле укытыла башлап, алар
трансформация кичергђн.

Ул замандагы ић мљџим мђсьђлђлђрнећ
берсе - мђчет-мђдрђсђлђрне тљзњ, аларны ка-
рау. Узган гасырныћ 90 нчы елларында мил-
ли књтђрелешнећ аерылгысыз бер љлеше бу-
лып књплђп мђчетлђр тљзњ торды. Чљнки ха-
лык миллђтне џђм динне књтђрњне янђшђ
куйды. XX йљз ахырында књпсанлы дини
биналар сафка басты. Алар тљзелгђч, бљтен
халык мђчеткђ йљрер сыман тоелды.

1917 елгы революциягђ кадђр мђчет-
мђктђп тљзеткђн татар аларны карап-ремон-
тлап торуны њз бурычы санаган. Чљнки шђри-
гать шулай куша. Яћа буын вђкиллђре бу
биналарны аталары-бабалары тљсе дип тђ
карап торган. Диния назђрђте дђ, мђхђллђ
халкы да башка берђњ мђчет-мђктђпне ремон-
тларга телђсђ, мљтђвђллидђн (тљзегђн кеше)
рђхсђт сораган. Безгђ бу тђртипне пропаган-
далап, яћарту бик тђ мљџим.

Документларны љйрђнњ шуны књрсђтђ:
мђдрђсђлђрне тоту чыгымнарын аерым бай-
лар књтђргђн, аларда тљрле тљбђклђрдђн
килгђн булачак шђкертлђр - дин ђџеллђре
укыган. Ђ мђктђплђрне карау мђхђллђ
љстендђ булган. Урта Идел буендагы авыл-
ларда бу мђсьђлђ "кем књпме бирђ ала" дигђн
принцип буенча сђдака ќыеп кына хђл

лык белђн тђэмин итњ љчен игенче ќђмгыяте
ресурслары файдаланылган. Бу
тњбђндђгелђрдђ чагылган: ќђмгыять урма-
нын кисеп, утын ђзерлђњ, яки ќђмгыять ќир-
ренећ бер љлешен вакытлыча арендага биреп,
акча юнђлтњ, яки ќђмгыять кирђк-ярагына
(янгын куркынычсызлыгын тђэмин итњ, ян-
гын каланчасын, язгы ташуда зыян књргђн
књперлђрне яћарту, юлларны ремонтлау џ.б.)
ел саен џђр хуќалыктан мђќбњри ќыелган
салымныћ (мир салымы) бер љлешен дини
максатларга тоту яки дини ихтыяќларны
њтђњ љчен њзара салым салу. Авылда љч-дњрт
мђчет булса да шулай эшлђнгђн! Акча
бњленгђн.

Књрђбез, монда шђригатьнећ генђ тњгел,
ђ бђлки игенчелђр ќђмгыяте ђгъзаларыныћ
њзара ярдђмлђшње мљџим роль уйнаган,
мљселманнар  ќђмђгать мђсьђлђлђрен хђл
итњдђ кулланылган модельне кић кулланган-
нар. Мондый карарлар  ќђмгыять ќыенын-
да бердђм рђвештђ кабул ителгђн. Мића кал-
са, бњгенге кљндђ авыл халкыныћ бай яшђм-
ђвен исђпкђ алганда, игенчелек белђн
шљгыльлђнњче оешмалар бу мђсьђлђлђрдђ
ярдђм кулы сузарга тиеш. Ул вакытта игенче
хуќалыгыныћ имана кишђрлеге булган.
Бњген ул юк, игенче икътисади яктан ђле
мљстђкыйль тњгел.

Чљнки сњз шушы коллективларда эшлђ-
њчелђрнећ дини ихтыяќларын канђгатьлђн-
дерњ турында бара. Башка чара юк. Дини
институтлар џђрвакыт халык хисабына
яшђгђн. Шулай булганда гына алар дђњлђткђ
бђйле булмый, џђм финанс, џђм рухи
мљстђкыйльлеклђрен саклый.

Революциягђ кадђр 50-70 хуќалык (200
ир-ат) мђхђллђ тљзи алган. Андый авыллар-
да агач мђчет булган, ђ мђктђп бик еш гына
мулла хуќалыгында аерым йортта яки мул-

ла яшђгђн йортныћ бер ягында урнашкан
булган. Аерым мђктђп бинасы тоту љчен авыл
халкыныћ акчасы ќитмђгђн. Зур
мђхђллђлђрдђ исђ мђктђп биналары булган.

Гошер сђдакасы (ќыелган ућышныћ
уннан бер љлеше) мђхђллђлђрдђге муллалар-
га бњлеп бирелгђн (кљшел яисђ тартылган
ашлык белђн тњлђнгђн). Шунлыктан елына
ике тапкыр мулла сђњдђгђргђ ђверелгђн. Ул
кљшеллђрне шул килеш яисђ кеше яллап
њзенећ ындыр табагында суктырып, ашлык
итеп базарга чыгарып саткан. Корбан
бђйрђме њткђч мулла икенче тапкыр
сђњдђгђргђ ђйлђнђ торган булган: чалынган
терлек тирелђренећ џђммђсе дђ авыл мулла-
сына бирелгђн. Тик гошер сђдакасын бирњ
бљтен ќирдђ дђ таралмаган булган. Мондый
традиция булган ќирдђ муллалар яхшы
яшђгђн. Ђ кайбер тљбђклђрдђ, гомумђн, мул-
лаларныћ махсус керем чыганагы булмаган.
Гадђттђ, мулла кеременећ књп љлешен сђда-
ка тђшкил иткђн.

Игенче ќђмгыяте, ќыенда карар чыга-
рып, еш гына муллаларны дђњлђт салымы-
нан азат иткђн, њз љстенђ алган. Шулай ук
имам, мђэзингђ имана ќире бњлеп бирелгђн.
Кечкенђ авылларда, ярлы мђхђллђлђрдђ мул-
ла иген иккђн, мал асраган, умарта тоткан џ.б.
Иген ућмаган, ачлык елларында ярлы-яба-
гайга ярдђм итеп, аларны њзенђ бђйле итеп,
батрак итеп хуќалыкта файдаланган, авыл-
дашларын эксплуатациялђгђн дин ђџеллђре
дђ булган.

Империя чорында зђкят безнећ ќир-
лектђ кић таралган књренеш булмаган. Аны
XIX гасыр азагында Казанда кертђ башлаган-
нар. Фабрикант Акчуриннарныћ акционер-
лык ќђмгыяте Уставында: "Еллык табышныћ
2,5 процентын дини  чыгымнарга тотарга",
дип язылган булган. Бњген дђ шушы тђќри-
бђне кулланып була. Хђзерге юридик затлар
Уставларына "дини ихтыяќ"ларга 2,5% та-
бышны бирњ дигђн пункт кертсђлђр, бу - без-
нећ ил шартларында зђкятне рђсмилђштерњгђ
тић адым булыр иде. Элек Диния нђзарђтендђ
хђзерге кебек Зђкят фонды булмаган. Ђ менђ
вакыфларны књзђтњ  оешмасы эшлђгђн.
Књчемле џђм књчемсез милек мђчетлђргђ,
мђктђплђргђ, мђдрђсђлђргђ рђсми рђвештђ
бирелгђн. Россия хљкњмђте вакыфны таны-
маган, шућа књрђ рђсми кђгазьлђрдђ бњлђк
ителгђн милек "мђчеткђ (мђктђп, мђдрђсђ)
бирелгђн књчемсез милек" булып йљргђн, ђ
мљселманнар аны "вакыф" буларак биргђн.

 Илдус ЗАЏИДУЛЛИН,
ТР Фђннђр академиясенећ Ш.Мђрќани

исемендђге Тарих институтыныћ урта
гасырлар тарихы бњлеге мљдире

(Галим белђн ђћгђмђне газетабызныћ(Галим белђн ђћгђмђне газетабызныћ(Галим белђн ђћгђмђне газетабызныћ(Галим белђн ђћгђмђне газетабызныћ(Галим белђн ђћгђмђне газетабызныћ
алдагы саннарында тђкъдим итђрбез.)алдагы саннарында тђкъдим итђрбез.)алдагы саннарында тђкъдим итђрбез.)алдагы саннарында тђкъдим итђрбез.)алдагы саннарында тђкъдим итђрбез.)

ителмђгђн. Авыл халкы элек тђ авыр яшђгђн,
чљнки хакимият салымны игенче хуќалык-
ларныћ мљмкинлеген исђпкђ алып тњгел,
њзенђ књпме кирђк шулай салган, игенчелђр-
не авыр тормышка дучар иткђн. Бик еш оч-
ракта авылдагы мђчетлђрне, мђктђплђрне
ремонтлау, аларны кышкы чорга утын, ягу-

Татарстан мљфтияте ќитмеш
китапханђчек ђзерлђде

28 декабрь кљнне ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте,
Россиядђ беренчелђрдђн
булып, Татарстандагы
тљрмђлђр, тљзђтњ колония-
лђре гыйбадђтханђлђренђ
џђм республикабызныћ
мљселман белем бирњ уч-
реждениелђренђ бушлай
тапшыру љчен, традицион
хђнђфи мђзџђбенђ туры
килђ торган китаплар
тђкъдим итте.

Мљфтиятнећ фђн џђм мђгариф
бњлеге мљдире Вђлиулла хђзрђт Якупов
билгелђп њткђнчђ, элегрђк: "Бушлай
китаплар юк", - дигђн сњзлђрне дђ ише-
тергђ туры килгђн. Хђзер алар љчен ќит-
меш китапханђчек (барлыгы 700 китап)
ђзерлђнгђн. Алар арасында "Гыйбадђте
исламия", "Расскажи мне об Исламе",
"Намаз посланника Аллаха" китаплары
џђм 2012 елга чыгарылган "Фатиха" ка-
лендаре да бар. "Бу башлангычка
мљхтђсибђтлђр, ќирле дин ђџеллђре,
хђйриячелђр кушылыр дип љмет итђ-
без", - дип белдерде ул.

Мљфтиятнећ мђгариф џђм фђн
бњлеге белгече Айдар хђзрђт Кђрибул-
лин сњзлђренђ караганда, ђлеге китап-
лар мђдрђсђлђргђ џђм мђчетлђр кар-

шында эшлђп килњче курсларга тараты-
лачак. "Курсларда укытучылар безгђ
берничђ мђртђбђ шушы китапларны би-
рњне сорап мљрђќђгать итте. Бу уку-
укыту мђсьђлђлђрен ућай хђл итђргђ
ярдђм итђ. Чљнки барлык мђчетлђр кар-
шында да китапханђлђр юк. Шул ућай-
дан, бу бик кирђкле гамђл булып тора",
- диде ул.

ТР мљселманнары Диния нђзарђте-
нећ Ќђзаларны њтђтњ буенча федераль
хезмђтнећ Татарстандагы идарђсе белђн
элемтђлђрне координациялђњ буенча
бњлек башлыгы Айрат хђзрђт Зарипов
билгелђп њткђнчђ, тљрмђлђр гыйбадђт-
ханђлђрендђ имамнар куелган, алар
белђн эш алып барыла, кирђкле китап-
лар бирелђ џђм љйрђтелђ. "Максатыбыз
- алар тљрмђдђн ђхлакый яктан яхшы
мљэмин-мљселман булып чыксын.
Џђрхђлдђ, аларныћ књзендђ нур бар", -
диде А.Зарипов, бу юнђлештђ Ќђзалар-
ны њтђтњ буенча федераль хезмђтнећ
Татарстандагы идарђсендђ кљндђлек эш
алып барылуын белдереп. Бу идарђ
белђн мљфтият арасында махсус килешњ
дђ имзаланган.

Айрат Зарипов сњзлђренчђ,
тљрмђдђ дингђ килњчелђр арасында
тђртип бозучылар юк. Татарстан
тљрмђлђреннђн иреккђ чыгучыларныћ
ун проценты гына кабат рђшђткђ арты-
на элђгђ икђн. Ђ Россия буенча бу
књрсђткеч књпкђ зуррак.

Римма ГАТИНА
Чыганак: www.tatar-inform.ru
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ЯЋА ЕЛГА ЉР-ЯЋА ПЛАННАР БЕЛЂН!ЯЋА ЕЛГА ЉР-ЯЋА ПЛАННАР БЕЛЂН!ЯЋА ЕЛГА ЉР-ЯЋА ПЛАННАР БЕЛЂН!ЯЋА ЕЛГА ЉР-ЯЋА ПЛАННАР БЕЛЂН!ЯЋА ЕЛГА ЉР-ЯЋА ПЛАННАР БЕЛЂН!
Елныћ-елында Балтач
мљхтђсибђте ел тђмамла-
ну, ућышларны барлау,
фидакарьлђрне зурлау,
хђл ителмђгђн мђсь-
ђлђлђрне чишњ юлларын
билгелђњ љчен ќыен-
бђйрђм њткђрђ.

Ќыен авыллардагы мђчет-
лђрдђ укыту-тђрбия мђсьђлђлђре-
нећ торышына, ђхлак мљгаллимнђ-
ренећ эшлђренђ анализ ясый, халык
белђн эшлђњнећ њтемле алымнарын
ачыклый. Гомумђн, биредђ ућыш-
ларны барлап, ирешелгђннђргђ ка-
нђгатьлђнеп кенђ калмыйча, џђр
борчыган сорауны, килеп туган кы-
енлыкларны уртага салып
сљйлђшеп, хђл итњ юлларын бил-
гелђп, ачыклап була.

Ђлбђттђ, ќыенга килгђн олуг
кунаклар белђн очрашу-аралашу,
телђк-тђкъдимнђрне ќиткерњ
мљмкинлеге дђ књћелгђ хуш килђ.

Быелгы ќыенга Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт Фђиз, Ислам ди-
нен кабул итњгђ 1000 ел исемендђге
мђдрђсђ ректоры Ильяс хђзрђт Ќиџан-
шин, ТР Президентыныћ дини
берлђшмђлђр белђн хезмђттђшлек
идарђсе башлыгы Марат Гатин, Бал-
тач муниципаль районы башлыгы
Марат Зарипов, район башкарма ко-
митеты ќитђкчесе урынбасары Ва-
кыйф Зђкиев, Балтач кодагые Рђшидђ
абыстай, авыл мђчетлђре имамнары,
абыстайлар, ђхлак мљгаллимнђре ча-
кырылган иде.

Бер тљркем кунаклар "Ђссђлам"
мђдрђсђсенђ йљрњче нђнилђр тљрке-

менећ шљгыль-дђреслђрен карады.
Биредђ ђле љч яшьтђн алып алты
яшькђ кадђрге ундњрт бала
шљгыльлђнђ. Коръђн сњрђлђрен ят-
тан укуны бђлђкђй Зђкия башлап
ќибђрде.

Кунаклар, нђнилђрнећ зирђкле-
генђ, мљгаллимђлђренећ белемле,
ягымлы булуларына таћ калып,
џђммђсенђ ућышлар телђде.

Ќыенны Татарстанныћ баш ка-
зые Ќђлил хђзрђт Фазлыев алып
барды. Ул авыллардан ќыелган го-
шер сђдакаларыныћ мул булуын ку-
анып хђбђр итте џђм халыкка гошер-
нећ файдасын, аныћ мђќбњри булу-
ын аћлата алган имамнарга истђлек
бњлђклђре тапшырды.

Ђ менђ елныћ-елында гошерне
ић књп ќыйган (80 хуќалыклы авыл-
дан корылык елында да 46 капчык!)
Югары Шубан авылы имамы Гапте-
рђис хђзрђт "Халыкка хезмђт љчен"
медаленђ лаек булды.

Мђгълњмат ташкыны књп бул-
ганлыктан балаларга ђхлак тђрбия-
се бирњ бик мљџим. Бу уку елыннан
Урта Кљшкђт, Чепья урта
мђктђплђрендђ дђ православие ди-

ненђ нигезлђнгђн ђхлак кануннары
љйрђтелђ башлады. Димђк, тљрле
дин ђџеллђренећ џђм тљрле миллђт,
тљрле диндђге балаларныћ толеран-
тлыгы ныгый.

Илдус хђзрђтнећ Балтачка бе-
ренче генђ килње тњгел. Ђле мљфти
булганчы ук ул Шубан тљп
мђктђбендђ ђхлак дђреслђрен карап,
мљгаллимнђр эшчђнлеген югары
бђялђгђн иде. Мљфти итеп сайлан-
гач та районнарга сђяхђтен Балтач
районы мљселман балалары сабан-
туеннан башлады. Шућа ул Балтач-
ка кайтуын туган ягына кайтуга тић-
лђде. Бђйрђмнећ безнећ районга
гына хас књркђм гамђл булуын бел-
дерде. Ђхлак мљгаллимнђренећ елы-
на республикакњлђм дњрт-биш ачык
дђрес њткђрњлђрен батырлыкка тић
чара, дип атады. "Килђчђктђ хђерле
буын њссен, - дип тырышып йљрње-
гез љчен рђхмђт. Димђк, "Диннђр
тарихы"н љйрђтњгђ сезнећ район
ђзер", - диде ул.

Ќирле хакимият белђн киле-
шеп эшлђњ - алдан књрњчђнлек нђти-
ќђсе. Дђњлђт вђкиллђре дђ дингђ
килђ. Гаеттђ ќитђкчелђрнећ катна-

шуы "Аллаџ каршында барыбыз да
тигез", дигђн фикерне куђтли. "Без
дђњлђт белђн бер юлдан барабыз", -
диде Илдус хђзрђт, чыгышын тђмам-
лап. Безнећ районда мђчетлђрнећ
коммуналь тњлђњлђрен књмђк хуќа-
лыклар књтђрђ.

Марат Илшат улы дин юлында-
гыларныћ барысына да њтђ катлау-
лы, акыл, фикер тирђнлеге сорый
торган хезмђтлђре љчен рђхмђтен
белдерде. "Халык иманлы булса,
ќђмгыятебездђге социаль авырулар
(фахишђлек, эчкечелек, наркома-
ния) юкка чыгар", - диде ул, ђхлак
мљгаллимнђре, имам, абыстайларга
мљрђќђгать итеп.

Ђхлак мљгаллимнђре берлђшм-
ђсе ќитђкчесе Илзирђ Мортазина 22
мљгаллимнећ џђркайсы њз хезмђтен
фђнни югарылыкта, нанотехнологи-
ялђр кулланып, республикакњлђм
ачык дђрес дђрђќђсендђ башкаруын
белдерде.

Фикер алышулар, кићђш-та-
быш итњ, Рђшидђ абыстай Исхакый-
ныћ вђгазьлђрен тыћлый-тыћлый
бђйрђм мул табын артында дђвам
итте.

Менђ шундый файдалы,
мђгънђле, эшлекле узды ел йомгак-
ларына багышланган ќыен.

Яћа 2012 елга Аллаџныћ ярдђ-
ме белђн љр-яћа планнар, хезмђт
дђрте, иќади хыяллар белђн аяк ба-
сабыз. "Изге эшебездђ ярдђмче бул-
саћ иде", - дип Ходайга ялварабыз.

Ђминђ МЉХЂММЂТЌАНОВА,
Балтач районы Шубан тљп

мђктђбенећ югары
категорияле ђхлак

мљгаллимђсе,
хезмђт ветераны

(Ахыры.
Башы  1 нче биттђ.)

"Яћа ел мљселманнар, хрис-
тиан вђ башка дин ђџеллђре љчен
дђ бђйрђм тњгел. Ул дљньякњлђм
масштабында  уздырыла  џђм
дђњлђт тарафыннан да бђйрђм
кљннђре исђбенђ керђ. Шућа књрђ
без  бу  кљнне  књп  котлаулар ,
љстђмђ ял кљннђре, елмаю џђм
яхшы  кђеф белђн  њткђрђбез .
Тђнебезгђ вђ рухыбызга файдалы
булган актив ял, туганнарны зи-
ярђт итњ, кунак чакыру, бњлђклђр
бирњ џђм якыннарыбызны котлау
- ислам дине тарафыннан тыел-
маган, киресенчђ, яхшы гамђллђр
санына  керђ .  Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв): "Гамђллђре-
безгђ нияткђ књрђ хисап бирђчђ-
кбез", - дип ђйткђн. Икенче бер
хђдистђ:  "Бер-берегезне
бњлђклђгез - арагызда мђхђббђт
тойгысы артсын, ныгысын", -
диелђ. Ниятебезне камиллђште-
реп дљрес юнђлештђ куллансак,
бу бђйрђм кљннђре дђ безнећ
яхшы  гамђллђрдђн  саналыр ,
Иншђ Аллаџ!" - дип ќавап бирђ
хђзерге заман галиме, имам-ха-
тыйб Шамил Рифат улы Галђвет-
дин.

Тагын  бер  ислам  галиме:
"Кеше бирелгђн вакытыныћ кый-
ммђтен белсен. Хђтта бер мизге-
лен дђ сарыф итмђсен. Максат-
ларны дљрес куеп сњзлђрендђ вђ
гамђллђрендђ Аллаџы Тђгалђгђ
якынаю  юлларын  эзлђсен", -
дигђн.

Без вакыт ќитмђњдђн зарла-
набыз яисђ ял аз элђгњ сђбђпле
Коръђнне вђ китапларны аз укый-
быз, шул исђптђн гыйлемебезне
њстерњдђ кыенлыклар туа. Кай-
берђњлђр  хђрам  ризык  ашап,
исерткеч эчемлеклђр эчеп, га-
илђлђр таркалып, бер-берсенђ
кул књтђргђндђ, без, ќђмђгать,
китап укыйк, књрше-књлђмне,
якын дусларыбызны кунакка ча-
кырып, ислам диненећ гњзђлле-
ген аћлатыйк, пђйгамбђребезнећ
(сгв) тљп вазифасын њз тормышы-
бызда чагылдырыйк!

Шул  исђптђн ,  тыелган
гамђллђрдђн  тыелып ,  булган
мљмкинлеклђрне кулланып, Ал-
лаџы Тђгалђгђ якынаерга язсын!
Амин.

Рњзђл КЂРИМОВ
Чыганак: www.altinurta.ru

Мљселманча
Яћа ел

2012 елда
дини бђйрђмнђр

џђм истђлекле кљннђр
(Мљселман ай календаре буенча 1433-1434 џиќри еллар)

20 ГЫЙНВАР - Џиќрђт кичђсе кљне. Мљхђммђд пђйгамбђрнећ
џђм аныћ сђхабђлђренећ туган шђџђрлђре Мђккђдђн (Ясриб) Мђдинђ
шђџђренђ мђќбњри књчеп киткђн, џиќрђт иткђн кљн. Шушы кљннђн,
ягъни 622 елныћ 16 июль кљненнђн башлап, мљселман ел исђбе - џиќри
ел исђбе башлана.

4 ФЕВРАЛЬ - Мђњлид бђйрђме. Ић зур бђйрђмнђрнећ берсе -
Мљхђммђд пђйгамбђрнећ туган кљне. Бу изге бђйрђм нђкъ бер ай дђвам
итђ. Бу вакытта мђчетлђрдђ вђгазьлђр укыла, хђер-сђдака (зђкят)
љлђшенђ. Књп кенђ мљселман иллђрендђ факеллар џђм фонарьлар ка-
бызып, тантаналы мђрасимнђр уздырыла.

21 МАЙ - Идел Болгарстанында ислам динен рђсми рђвештђ ка-
бул иткђн кљн (џиќри буенча - 310, милади буенча 922 ел).

22 МАЙ - мљселман календаренда изге саналган Рђќђб аеныћ бе-
ренче кљне. Бу айда Ибраџим пђйгамбђрнећ, Гайсђ пђйгамбђрнећ ту-
ган кљннђре џђм башка истђлекле кљннђр билгелђп њтелђ. Шулай ук
кече хаќ (гомрђ) кылына.

24 МАЙ - Рђќђб аеныћ беренче ќомгасына каршы кич - Рђгаиб
кичђсе дип атала. Мљхђммђд пђйгамбђрнећ ђти-ђнисе Габдуллаџ белђн
Ђминђнећ бергђ кушылуын искђ алу кичђсе.

16 ИЮНЬ - Мигъраќ кичђсе. Мљхђммђд пђйгамбђрнећ Мђккђ
шђџђреннђн Иерусалимга џђм аннан ќиде кат књккђ - Аллаџы Тђгалђ-
нећ тђхете янына кылган могќизалы сђяхђте. Мигъраќ уразасы 100
тљн ураза тотуга тићлђнђ.

21 ИЮНЬ - дњрт изге айныћ берсе, мљселман ай календаре буенча
сигезенче ай - Шђгъбан ае башлану кљне.

4 ИЮЛЬ - Бђрађт кичђсе, ягъни "лђйлђтул-Бђрађт". Бђхет џђм
џђртљрле ућышлар, изгелеклђр ићђ торган изге кљн. Нђкъ шушы тљнне
Аллаџы Тђгалђ, џђркемнећ изге гамђле џђм догаларында ялварып со-
раган њтенечлђрен исђпкђ алып, кешелђрнећ язмышы турында карар
кабул итђ.

20 ИЮЛЬ - изге Рамазан ае џђм ураза башланган кљн.
14 АВГУСТ - Рамазан аенда ић кадерле кичђ - Кадер кичђсе.
19 АВГУСТ - Гайдел-фитыр, ягъни Ураза бђйрђме.
24 ОКТЯБРЬ - Гарђфђ кљне. Хаќ кылучылар тарафыннан Мђккђ

янындагы Гарђфђ тавына бару џђм тау итђгендђ намаз уку кљне.
25 ОКТЯБРЬ - Гайдел-Ђдъхђ, ягъни Корбан бђйрђме. Ић зур мљсел-

ман бђйрђме. Ураза тђмамлангач, нђкъ 70 кљннђн соћ башлана торган
Корбан чалу бђйрђме, ул 3 кљн дђвам итђ. Бу кљн Татарстандагы барлык
календарьларда кызыл тљс белђн билгелђнгђн.

26, 27, 28 ОКТЯБРЬ - Тђшрикъ кљннђре. Бу кљннђрдђ мљселман-
нар фарыз намазларын укыганнан соћ, Аллаџы Тђгалђне мактап махсус
сњзлђр ђйтђлђр.

15 НОЯБРЬ - 1434 ел, яћа мљселман елы џђм Мљхђррђм ае башлан-
ган кљн. Бу айда књп итеп хђер (зђкят) бирелђ, изге гамђллђр кылына.

24 НОЯБРЬ - Гашура бђйрђме. Сљннилђр Аллаџы Тђгалђнећ ун
пђйгамбђренђ књндерелгђн изгелеклђре хљрмђтенђ, ђ шигыйлар
Мљхђммђд пђйгамбђрнећ оныгы Гали хђлифђнећ улы Хљсђенне (626-
680) ќђзалап њтерњ кљнне мљбарђк, изге вђ хљрмђтле санап, ураза тота.

Тљзњче -
Абдулла хаќи ДУБИН


