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"ХАЌИЛАРНЫЋ БУРЫЧЫ – АЛЛАЏКА ИХЛАС ТАБЫНУ,
Ђ БЕЗ ТИЕШЛЕ ШАРТЛАРЫН ТУДЫРЫРБЫЗ"

Хаќ - исламныћ биш баганасыныћ берсе. Ихлас књћелдђн хаќ кылу -
кешене Аллаџка якынайта.  Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте-
нећ хаќ программасы ќитђкчесе Абдулла хђзрђт Галиев "Islam-today"
корреспондентына биргђн интервьюсында хаќ сђфђренђ баручылар
љчен Татарстанда нинди шартлар тудырылуы турында сљйлђде.

- Хђзрђт, хђзер сезнећ хезмђткђрлђр љчен
бик кызу џђм ќаваплы вакыт ќитте.

- Ђйе, Аллаџка шљкер! Соћгы атналарда
без Татарстанныћ район вђкиллђре катна-
шында нык эшчђнлек ќђелдердек. Казанныћ
Солтан мђчетендђ атнаныћ џђр шимбђ џђм
якшђмбесендђ, љйлђ намазыннан соћ аларны
ќыеп укыттык. Бирегђ Казаннан џђм аћа якын
булган районнардан хаќ кылырга ќыенучы-
лар килђ. Дђреслђргђ чакырылган табиблар
хаќ кылачак мљселманнарга сђламђтлеккђ ка-

гылышлы кићђшлђрен бирђ. Алар, вакытын-
да ясалган прививкаларныћ, юлда шђхси ги-
гиена талђплђрен њтђњнећ мљџимлеген ассы-
зыклый. Хаќ кылган вакытта књп вакытны
аяк љстендђ, ќђяњ йљреп њткђрергђ кирђк
була. Шућа да анда киеп бара торган аяк ки-
еме ќайлы булырга тиеш. Хаќ кылучыга,
аптечкада булган гади даруларга љстђп, та-
гын башкалары да кирђк булса, таможня тик-
шерњен њткђндђ проблемалар килеп чыкма-
сын љчен, аларныћ рецептлары да булырга

тиеш. Безнећ хезмђткђрлђр таможняда эшлђ-
њчелђр белђн дђ очрашып сљйлђште.

Кешенећ хаќ кыла алачакмы-юкмы икђ-
не - Аллаџ ихтыярында. Кызганыч, кайвакыт
шулай да була, хаќ кылырга ќыенган кайбер
кешелђр, аныћ хакын тњлђгђч, кисђк кенђ авы-
рып китђ я ќђрђхђт ала, џђм нђтиќђдђ, изге
урыннарга бара алмый кала. Аллаџ аларныћ
изге ниятлђрен кылынган гамђл итеп кабул
кылсын инде!

- Сездђн хаќ кылучыларга ќитђкчелђр
билгелђндеме?

- Без хаќ кылучыларны тљркемнђргђ
бњлдек. Џђр 50 кешегђ безнећ аерым бер вђки-
лебез ќитђкче итеп куелган. Књз алдына ки-
терегез: бер дњрт-биш кљн эчендђ Ђл-Хђрђм

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
ТАТАРСТАН ИСЛАМ
ИКЪТИСАДЫНДА ЊЗ УРЫНЫН
ЯУЛЫЙ

Бу кљннђрдђ башкалабызда
KAZANSUMMIT икътисад форумы
эшли. Ислам икътисады џђм финанслары
буенча уздырылган конференциядђ
дљньякњлђм танылган белгечлђр тђќрибђ
уртаклашты, ислам финанслары њсеше ту-
рындагы фаразларын ќиткерде. Алар фи-
керенчђ, ђле ярты гасыр элек кенђ књтђрелђ
башлаган ислам икътисады дљнья икътиса-
дында елдан-ел мљџимрђк урын били бара.
Конференциядђ билгелђп њтелгђнчђ, БДБ
иллђренећ ислам финансларында тоткан
урыны ђлегђ зур тњгел. 2018 нче елга ис-
лам финанслары њсеше программасы тор-
мышка ашырылгач, ислам банкы активла-
ры базары БДБ иллђрендђ 24 миллиард
долларны тђшкил итеп, шуныћ 10 милли-
ард доллары - Россия, 1 миллиард долла-
ры Татарстан љлешенђ туры килђчђк.

КАМИЛ ХЂЗРЂТ СЂМИГУЛЛИН
ИСЛАМ ЊСЕШ БАНКЫНЫЋ
ХОСУСЫЙ СЕКТОРНЫ ЊСТЕРЊ
БУЕНЧА ИСЛАМ КОРПОРАЦИЯСЕ
БАШ ИДАРЂЧЕСЕ БЕЛЂН
ОЧРАШТЫ

2 нче октябрь кљнне Татарстан мљфтие
Камил хђзрђт Сђмигуллин Ислам њсеш бан-
кыныћ Хосусый секторны њстерњ буенча
ислам корпорациясе баш идарђчесе Халед
Ђл Ђбњди (Согуд Гарђбстаны) белђн оч-
рашты. Халед Ђл Ђбњди Россия џђм Ис-
лам оешмасы конференциясенђ кергђн ил-
лђрнећ KAZANSUMMIT 2013 - V Халы-
кара икътисад саммитында катнаша.

Очрашуда мљфти кунакны Татарстан
мљфтияте, дини љлкђдђге тенденциялђр,
тормышка ашырыла торган яћа проектлар
белђн таныштырды.

КАЗАНДА "ХЂЛЂЛ ИНДУСТРИЯ"

ФОРУМЫ УЗДЫ
Казанда "EURO-ASIA EXPO 2013"

халыкара књргђзмђ кысаларында "Хђлђл
индустриясе" дип аталган форум узды.
Форум эшендђ катнашу љчен хђлђл товар-
лар ќитештерњчелђр џђм хезмђт књрсђ-
тњчелђр, предприятиелђр экспертлары,
фђнни ќђмђгатьчелек џђм дђњлђт хакимият
вђкиллђре чакырулы иде. Ачылышта Та-
тарстан мљселманнары Диния нђзарђте рђи-
се, мљфти Камил хђзрђт Сђмигуллин кат-
нашты.

Форумны "Евро-Азия Экспо" ќавап-
лылыгы чиклђнгђн оешмасы џђм Татарстан
мљфтияте карамагындагы "Хђлђл" стандар-
ты буенча комитет оештыра.

Форум "Россиядђ хђлђл индустриясе
њсеше тенденциялђре џђм перспективала-
ры" темасын њз эченђ ала. Ќыенда Росси-
ядђ продукцияне читкђ чыгару џђм Росси-
ягђ чит илдђн кертњ, "Хђлђл" индустрия-
сен Европа - Азия ќирлегендђ њстерњ,
дђњлђт органнары белђн хезмђттђшлек итњ,
ќитештерњ технологиялђре џђм књзђтчелек
мђсьђлђлђре каралды.

ТАТАРСТАНДА МЉСЕЛМАН ТУРИС-

ТЛЫК ЊЗЂГЕ ТЉЗЕЛЂ
Татарстан мљфтие Камил хђзрђт Сђми-

гуллинга мљселман авылы проектын
тђкъдим иттелђр. Ђлеге авылны М7 феде-
раль трассасында тљзергђ ниятлилђр.
Мљселман авылында кунакханђлђр,
мђчетлђр, ягулык салу станциялђре, биз-
нес њзђклђре, мунчалар, џљнђрчелек
њрнђклђре сатыла торган урыннар була-
чак.

Бу проект Татарстанныћ мљселман
туристлык њзђге булырга мљмкин.

Гакыйдђ џђм фикыџта
тљрле мђзџђблђрнећ

барлыкка килње

Бер яктан, Гайсђ (галђйџиссђлам)
пђйгамбђрдђн соћ кешелђр яћадан ши-
реккђ тљшђ, Гайсђ (галђйџиссђлам)
пђйгамбђргђ Аллаџы Тђгалђ сыйфатла-
рын билгелилђр, аны Аллаџы Тђгалђ яки
Аллаџы Тђгалђнећ улы (нђгузњбиллђџ)
дип атый башлыйлар, икенче яктан - шул
вакытта ширек кић таралган Гарђпстан
ярымутравында мљшриклђр саны гый-
бадђт кылган потларныћ саны љч йљз ал-
тмышка ќитђ. Ђхлак ягыннан алар бик
тњбђн тљшђ, алар арасында кыз балалар-
ны терелђтђй књмњ, ђџђмияте зур булма-
ган сђбђплђр аркасында кан коюлар кић
таралган була.

Бу вакытта Аллаџы Тђгалђ Њзенећ
соћгы пђйгамбђрен - Мљхђммђдне (сал-
лђллаџу галђйџи вђссђлам) ќибђрђ. Ул
ширеклђре ахыр чиккђ ќиткђн гарђплђр
арасында туа. Пђйгамбђребезнећ (саллђ-
ллаџу галђйџи вђссђлам) башкалардан
љстенлеге, байлыгы булмый, ул љстен кат-
лам кешелђре арасыннан да, сђясђтче яки

гаскђр ќитђкчелђре арасыннан да бул-
мый. Хак дин тарату юлында да аныћ
Хђдичђ (радыяллаџу гђнџђђ) исемле ха-
тыны, Зђйд ибне Сабит (радыяллаџу
гђнџњ) исемле хезмђтчесе, Ђбу Талиб
исемле абыйсыныћ бик яшь улы Гали
ибне Ђбу Талиб (радыяллаџу гђнџњ) џђм
якын дусты Ђбу Бакер Ђс-Сыйддикътан
(радыяллаџу гђнџњ) башка бернинди дђ
булышучылары булмый.

Шућа да карамастан, яшь Кораеш
токымыныћ вђкиле Мљхђммђд (саллђл-
лаџу галђйџи вђссђлам) бљтен дљньяга
аваз салып, њзенећ пђйгамбђр икђнлеген
ќиткерђ. 20 ел эчендђ ул њз янына бљтен
Гарђпстан ярымутравын берлђштерђ, тиз
арада аныћ љндђвен дљньяда яшђњче ке-
шелђрнећ чиреге кабул итђ, џђм бу љндђњ
бњгенге кљнгђ кадђр сакланып килђ џђм
тарала.

Соћрак ислам динен тел, дин, мђдђни-
ят џђм гореф-гадђтлђре тљрле булган  ха-
лыклар џђм иллђр кабул итђ. Бу - ислам

Адђм (гђлђйџиссђлам) чорыннан алып безнећ кљннђргђ кадђр Аллаџы
Тђгалђ кешелђрне туры юлга бастыру љчен чиста гакыйдђ, яхшы хо-
лыклы џђм башкаларга њрнђк булып торучы, Аллаџы Тђгалђдђн башка
беркемгђ дђ гыйбадђт кылмаган књп кенђ пђйгамбђрлђрне ќибђргђн.
Вакытлар узу белђн кешелђр, шайтан коткысына бирелеп, Аллаџы
Тђгалђ белђн беррђттђн потларга табына башлый, туры юлдан яза.

дине аренасында тљрле карашлар килеп
чыгуга китерђ. Бу барлык диннђр љчен
дђ гадђти књренеш. Шућа књрђ без, бигрђк
тђ ислам динендђ сђњдђгђрлеккђ (ти-
ќарђткђ) караган мђсьђлђлђрне књрђбез,
бу килђчђктђ мђзџђблђрнећ, гакыйдђ џђм
фикыџныћ барлыкка килњенђ сђбђп бу-
лып тора. Ђлбђттђ, гакыйдђ нигезе бул-
ган ысулда башкалыклар кешене
мљртђдлек, зиндикълыкка китереп, ислам
диненнђн чыгара ала, ђ фикыџ сораула-
рындагы џђм аныћ тармакларындагы
башкалыклар кешене бары хатага китерђ,
ислам диненнђн чыгармый.

Џиќри ел исђбе буенча II гасырда
(милади буенча VIII гасыр)  "Имам
Ђгъзам" Ђбу Хђнифђ Ногман ибне Са-
бит ђл-Књфи (рђхмђтуллаџи галђйџи)
пђйда була. Ул 80 нче елда туа џђм 150
нче елда вафат була, шулай ук аныћ
шђкертлђре џђм сђхабђлђре - "Њсулњд-
Дин"гђ (гакыйдђ-кђлям) џђм "ђхкђм" џђм
"мњгамђлђт"кђ (ђл-фикъџњль-ђхълак) ка-
раган "фикер йљрешен" тараткан кешелђр
барлыкка килђ. Аларныћ хезмђтлђре га-
кыйдђ џђм фикыџ гыйлемнђрендђ
књренђ.

Алар калђме астыннан исламда фи-
кер њсешенђ караган гаять књп китаплар
чыга. Ђбу Хђнифђ, аныћ шђкертлђре за-
манында џђм шулай ук соћрак та гакыйдђ
буенча тљрле фикерлђр тарала башлый,
гакыйдђ эчендђ тљрле мђзџђблђр барлык-
ка килђ башлый, мђсђлђн, мљгътђзилилђр,
шигыйлар, рафидыйлар, хариќилђр, кад-
ђрилђр, мњрќиилђр, ќђџмилђр,
ќђбђрилђр мђзџђбе џ. б.

Нђкъ менђ бу бђхђслђр џђм моназа-
ралар белђн тулы заманда, Ђбу Хђнифђ
вафат булганнан соћ бер гасыр њткђч,
хђлифђлек њзђгеннђн еракта, "Мђ њђра
ђн-Нђџр"дђ (хђзерге Урта Азия),
Сђмђрканд янындагы Мђтњрид ќирле-
гендђ имам Ђбу Мансур Мљхђммђд ибне
Мљхђммђд ибне Мђхмњд ђл-Мђтњриди ђс-
Сђмђрканди туа (261-389 - џиќри ел ис-
ђбе буенча, 875-999 нчы елларда милади
буенча).

(Дђвамы бар.)

Мљфти Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН,

Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе

(Ахыры 2 нче биттђ.)
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мђчетенећ чиклђнгђн мђйданында
миллионнан артык кеше ќиде тап-
кыр Кђгъбђне саубуллашу тђвафы
кылырга (урап чыгарга) тиеш. Бу
вакытта тљркемнећ бар кешелђре-
нећ дђ хђрђкђт итњлђрендђ тђртип
булуы џђм ул хђрђкђтнећ ипле,
ќайга салынган булуы зарур.

- Бу кљннђрдђ нђрсђ белђн
шљгыльлђнђсез?

- Хђзерге вакытта без хаќ кы-
лырга ќыенган кешелђрнећ књпсан-
лы шылтыратуларына ќаваплар
бирђбез. Тљркем ќитђкчелђре њз
тљркемнђрендђге хаќ кылучыларга
шылтыратып, аларныћ хђллђрен
белеп тора, саулыклары, кђефлђре
турында сораша, юлга чыгар ал-
дыннан аеруча ђџђмиятле булган
мизгеллђрне ислђренђ тљшерђ, аћла-
ту эшлђре алып бара. Сентябрь аза-
гыннан башлап, хаќ кылучыларны
Согуд Гарђбстанына ќибђрђ баш-
лыйбыз. Аллаџ боерса, октябрь ае
башында бу эш тљгђллђнер дип то-
рабыз.

- Сез књрсђткђн хезмђтлђр
арасында нинди яћа тљрлђре бар-
лыкка килде?

- Быел без бар хаќ кылучылар-
га да кызгылт-сары тљстђге кечкенђ
генђ букчалар џђм зур багаж бук-
чаларыннан торган комплектлар та-

раттык. Бу йљкнећ артык булуын,
џђм, хаќга барганда, аннан кайткан
вакытта багажларны югалту очрак-
ларын кисђтђчђк. Багажга тђга-
енлђнгђн бу букчаларныћ  џђрбер-
сендђ дђ безнећ адрес, телефоннар,
электрон адрес књрсђтелгђн бе-
лешмђлђр бар. Алар инглиз телендђ
язылганнар џђм, ђгђр дђ багаж ял-
гыш башка бер илгђ озатылса, ан-
дагы мљселманнар бу багажны безгђ
кире ќибђрђ ала. Аннан тыш, без
хаќ кылучыларныћ телђклђрен
искђ алып, аларга рус яки татар те-
лендђ "Хаќ кылуга баручылар љчен

сђламђтлек белешмђ сњзлеге", "Та-
тарча-русча-гарђпчђ сњзлек", Вђли-
улла хђзрђтнећ кабат бастырылган
"Хаќ џђм гомрђ" џђм "Дога" китап-
ларын тђкъдим итђбез. Ул догалар-
ны хаќ кылган вакытта укырга
кирђк. Бишенчесе - Ђхмђтџади
Максудиныћ "Гыйбадђте исламия"
китабы. Аннан соћ, без ир-атлар
љчен ихрамнар да бирђбез. Киемнђ-
рне њзебезнећ аэропортта ук алыш-
тырырга ниятлибез. Бездђн хаќ
кылырга баручылар 12 табиб
књзђтњендђ булачак.

- Туклану мђсьђлђлђре ничек

тора?
- Биш сђгатьлек очу вакытын-

да очкычныћ бортында ук, хаќ кы-
лырга баручыларга хђлђл ашлар
тђкъдим ителђчђк. Булачак хаќилар-
ны Мђккђдђ дђ, Мђдинђдђ дђ, Мина
њзђнлегендђ дђ ике тапкыр ашата-
лар. Мљздђлифђдђ џђм Гарђфђт та-
вында хаќ кылучыларга коры па-
еклар - печенье, хљрмђ џђм башка
ќимешлђр, сљт, ќирле шартларда
ќитештерелгђн соклар таратачак-
быз. Кунакханђлђрдђ аларга џђрва-
кыт кайнар чђй џђм каџвђ (кофе),
шикђр, лимон, коры сљт булачак.
Анда  якында гына азык-тљлек ки-
бетлђре дђ бар, телђгђн кеше
кыйммђт булмаган хакка гына алар-
дан ризыклар сатып ала ала. Шуныћ
љчен дђ без хаќ кылырга  баручы-
ларга њзлђре белђн 300-500 доллар
акча алырга кићђш итђбез.

- Хаќилар кайда яшђячђк?
- Безнећ хаќилар быел 2012 нче

елгы кунакханђдђ тњгел, ђ башка
кунакханђдђ яшђячђк. Ул бик яхшы
кунакханђ, Ђл-Хђрђмнђн чама белђн
3-4 чакрымда гына урнашкан. Ха-
ќилар без алдан сљйлђшеп куйган
кондиционерлы яхшы автобуслар-
да Ђл-Хђрђм мђчетенђ бик тиз генђ
барып ќитђ алачак. Автобус илтеп
куйган ќирдђн мђчеткђ 500 метр
гына ара кала. Кунакханђлђрдђ ха-
ќилар бер бњлмђдђ 4-8 ђр кеше, ир-

"ХАЌИЛАРНЫЋ БУРЫЧЫ – АЛЛАЏКА ИХЛАС ТАБЫНУ,
Ђ БЕЗ ТИЕШЛЕ ШАРТЛАРЫН ТУДЫРЫРБЫЗ"

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.) ат џђм хатын-кызлар аерым яшђ-
ячђк.

- Хаќ кылучыларныћ якынча
саны ничђ?

- Ђл-Хђрђм мђчетен реконст-
рукциялђњ белђн бђйле рђвештђ,
бар иллђргђ дђ квоталарны ки-
метњгђ дђ карамастан, бездђн мећнђн
артык кеше хаќ кылырга бара.
Тљзеклђндерњ эшлђре тђмамланган-
нан соћ, Согуд Гарђбстаны хљкњмђте
вакытлыча киметелгђн квоталарны
кире љстђп кайтарырга вђгъдђ итђ.

- Хаќ кылучылар Мљхђммђд
пђйгамбђр (аћа Аллаџныћ рђхмђте
вђ сђламе булса иде) мђчетенђ џђм
Мђдинђдђ аныћ исеме белђн бђйле
башка истђлекле урыннарга бара
алачаклармы?

- Ђйе, хаќ кылганнан соћ, без
љч кљнгђ Мђдинђгђ барачакбыз џђм
андагы истђлекле урыннарда бул-
ганнан соћ, туры рейс белђн Казан-
га очкычта кайтачакбыз. Хаќ кы-
лырга баруныћ сыйфатын яхшыр-
ту дигђндђ яхшы туклануны, туры
авиаочышлар оештыруны књз ал-
дында тотабыз. Хаќ кылырга бар-
ган кешелђр бар мђшђкатьлђрдђн
азат булырга џђм бљтен игътибар-
ларын Аллаџка ихлас табынуга туп-
ларга тиеш. Алар шуныћ љчен хаќ
кылырга бара бит.

Фђрид БАТЫРШИН

КАЗАН ХАЌИЛАРЫ ЮЛГА
КУЗГАЛДЫ

200 хаќидан торган беренче
тљркем Казаннан Ќиддђгђ туры-
дан-туры рейс белђн барып
ќитђчђк. Аэропортта аларны Та-
тарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин озатып калды.

Быел "ДУМ РТ Хадж" про-
граммасы ярдђмендђ хаќга бару-
чыларга хаќилар љчен махсус
ќыелма тђкъдим ителђ. Анда ки-
таплар џђм хаќ кылыр љчен кирђ-
кле ђйберлђр, шул исђптђн, ир-ат-
лар љчен ихрам киеме дђ бар.

КОРБАН ЧАЛУГА
ЂЗЕРЛЕК БАШЛАНДЫ

Татарстан мђчетлђрендђ Кор-
бан бђйрђменђ ђзерлек башланды.
Корбан чалдырырга телђњчелђр
корбанлык терлек сорап
мђчетлђргђ мљрђќђгать итђ ала.
Казан мљхтђсибђтендђ белдерњлђ-
ренђ караганда, быел Мђрќани,
Кабан арты, Ризван, Ђќем, Ну-
рислам, Ярдђм, Сљлђйман,
Хљзђйфђ, Ислам џђм башка
мђчетлђрдђ корбанлыклар
ђзерлђнђ. Ярдђм мђчете корбан
итеп мљгезле эре терлек чалырга
телђњчелђрдђн генђ гаризалар ка-
бул итђ.

Казыйлар быел корбан чалу
љчен нисабны  кљмеш бђясеннђн хи-
саплаганда 12 мећ сум књлђмендђ
итеп исђплђргђ тђкъдим итте.

ЗЂЙДЂ АГАЧ МЂЧЕТ АЧЫЛА
Зђй районыныћ Сармашбаш

авылында 11 нче октябрьдђ яћа
мђчет ачыла. Агач мђчет сиксђнгђ
якын намаз укучыны њзенђ сый-
дыра ала. Яћа мђчет районда 28
нче иман йорты  булачак. Зђйнећ
њзендђ бњгенге кљндђ биш мђчет
эшлђп тора.

Мђчет ачу тантанасына
нђзарђт, ќирлек хакимият вђкил-
лђре, ќирлектђге имамнар, авыл
халкы  чакырулы.

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР АЙНУР АХМЂТШИН:
"ЯШЬЛЂРНЕ КЫЗЫКЛЫ ПРОЕКТЛАР

БЕЛЂН ЌЂЛЕП ИТЂБЕЗ"
Бњгенге кљндђ яшьлђрне экстре-
мистик, радикаль дини хђрђкђт-
лђргђ иярњдђн саклап калу
мђсьђлђсе шактый кискен тора.
Монда аларга дингђ дљрес џђм хак
юлны књрсђтњ бик ђџђмиятле
роль уйный. Соћгы вакытларда
безнећ республикабызда бу юн-
ђлештђ  актив эш алып  барыла
џђм шуныћ нђтиќђсендђ ућай
њзгђрешлђр дђ сизелђ. Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте-
нећ яшьлђр белђн эшлђњ бњлеге
мљдире, Татарстанныћ мљселман
яшьлђре лидеры Айнур Ђхмђт-
шин белђн шул хакта сљйлђштек.

- Республикада "Экстремизмга - юк!"
шигаре астында айлык њткђрелње билгеле.
Ђлеге айлык кысаларында нинди эшлђр баш-
карыла?

- Ић беренче чиратта, бу чараныћ безнећ
яшьлђргђ юнђлтелгђн булуын џђм аныћ  акту-
альлеген ђйтеп китђргђ кирђк. Яшьлђргђ дини
экстремизм џђм радикализм проблемаларын
ачыктан-ачык сљйлђп, бу проблемаларны
бергђлђп тикшермђгђндђ, аларны безнећ иле-
бездђге мљселман љммђтенђ хас булмаган ради-
каль агымнар турында алдан кисђтмђгђндђ,
нђтиќђлђр аянычлы булырга мљмкин. Игъти-
бар иткђнегез бардыр, тљрле иллђрдђ барган
хђрби конфликтлар џђм дини каршы торулар-
ныћ тљп катнашучылары - яшь буын вђкиллђ-
ре бит. Чљнки аларны њз ягыћа аудару џђм эк-
стремизмга тарту - ић ќићеле.

Ђ "Экстремизмга - юк!" шигаре астында
њткђн айлыкка килгђндђ исђ, сентябрь аенда
берничђ мљџим акция њткђрдек. Без бу эшне
мђктђплђрдђн башладык, тљрле яшьтђге мђктђп
укучылары белђн очрашулар њткђрдек. Ан-
нан соћ бу чарага студентларны ќђлеп иттек.
Ђлеге чара кысаларында бизнес џђм эшмђкђр-
лек буенча зур семинар њткђрелде. Игълан
ителгђн айлык тематикасы семинар чыгышла-
рында кљчле яћгырады.

- Ђле књптђн тњгел генђ футбол буенча

традицион турнир узды, белњемчђ, ул да сез-
нећ бњлек катнашында њткђрелде бит...

- Ђйе, сентябрь аенда башкалабыз мђчет-
лђренђ йљргђн яшьлђребез арасында њткђргђн
тљп чараларныћ берсе шул футбол турниры
булды. Бу ярышлар да "Экстремизмга - юк!"
шигаре астында  узды. Турнирда "Мђрќани-
1", "Мђрќани-2", "Мђрќани-3", "Кђњсђр",
"Ярдђм", "Љмет", "Галиев", "Ђнилђр",
"Зђћгђр" такымнары (командалары) - барлы-
гы тугыз такым катнашты. Яшьлђр арасында
спорт ярышлары акциясе њткђргђн вакытта без
футбол уенын махсус сайлап алдык, чљнки
спортныћ бу тљре  яшьлђр арасында бик по-
пуляр.

- Яшьлђрне туплау џђм берлђштерњдђн
тыш, аларны экстремизм куркынычыннан
аралауныћ тагын нинди чаралары бар?

- Бњгенге кљндђ тљрле дини секталар, ра-
дикаль агымнар, милли џђм конфессияара

бђхђслђрне књпертергђ тырышып эш алып ба-
ручылар тарафыннан билгеле бер хђвеф си-
зелђ. Безнећ бурыч - яшьлђрдђ динебезгђ, Ал-
лаџы Тђгалђгђ, Мљхђммђд пђйгамбђргђ (аћа Ал-
лаџныћ рђхмђте вђ сђламе булса иде), џђм шу-
лай ук, исламныћ бљек идеалларын безгђ кадђр
китереп ќиткергђн ата-бабаларыбыз васыять-
лђренђ тугрылык хислђре тђрбиялђњ љчен, бар-
лык тискђре књренешлђргђ дђ каршы тору,
аларга каршы лаеклы альтернатива тђкъдим
итњ. Бу максатка ирешњ љчен љч баскыч њтђргђ
кирђк.

Беренче баскыч - идеология. Безнећ дине-
без - ислам, мђзџђбебез - хђнђфи мђзџђбе, мил-
лђтебез - татар. Ул Ќир шарындагы ић бо-
рынгы миллђтлђрнећ берсе. Безгђ менђ шул
тљп ориентирларга йљз тотарга кирђк. Алды-
бызда торган ић беренче мђсьђлђ - мљселман

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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"Без сђяси акыл зђгыйфьлеге џђм дини
тњзеп торалмаучанлык корбаннары

булырга тиеш тњгелбез"

Рљстђм БАТЫР:

АННАН ГЫНА ЮАНЫЧ АЗ
ШУЛ…

Њткђн атнада Россиядђ Коръђ-
ни-Кђримнећ тђрќемђсен тыйды-
лар. Моћа ышануы да кыен, ђмма
бу шулай. "Россия мђхкђмђ систе-
масыныћ маразмы чамасыз биек-
леклђргђ ќитте", - дип язды бу ту-
рыда журналист Максим Шевчен-
ко. Аныћ бу бђялђмђсе белђн књп
мљселманнар килешђ.

Џђр мондый очракта булганда-
гы кебек, ђлеге китапныћ бљтен ил
буенча килђчђген билгелђњче феде-
раль ђџђмияткђ ия карар бу юлы
да ниндидер бер провинциаль
шђџђр мђхкђмђсе тарафыннан чы-
гарылды. Кемдер, Коръђн њзе, ягъ-
ни аныћ гарђп телендђге оригина-
лы тњгел, ђ Изге Китапныћ тђрќем-
ђлђренећ берсе; хђтта Эльмир Ку-
лиев тђрќемђсе њзе тњгел, ђ аныћ
књп сандагы басмаларыныћ аерым
берсе генђ экстремистик ђдђбият
исемлегенђ кертелгђн, дип ђйтергђ
дђ мљмкин. Лђкин, бу аргументлар
мљселманнарга бик аз юаныч бирђ,
чљнки бу очракта, ни дисђћ дђ, Изге
Китап тђрќемђсе турында сњз бара,
гђрчђ ул бик њк тљгђл тђрќемђ бул-
маса да.

Сњз ућаеннан ђйтеп китик, та-
тарлар љчен традицион булган
хђнђфи мђзџђбен нигезлђњче имам
Ђбу Хђнифђ Коръђннећ тђрќемђл-
ђрен кануни караштан чыгып кара-
ганда Изге Язманыћ гарђп телендђ-
ге сакраль текстына тић дип
исђплђгђн, ђ бу исђ, башка яклар-
дан тыш, тиешле намазларны туган
телећдђ  башкару мљмкинлеген дђ
књз алдында тота. Лђкин, бу караш
мљселманнар арасында, шул исђптђн
Ђбу Хђнифђ мђзџђбе тарафдарла-
ры арасында да, љстенлек алмаган.
Лђкин, бу контекстта шуны ђйтеп
китњ мљџим, Коръђни-Кђримнећ
гарђп  телендђге тексты гына тњгел,
ђ аныћ џђр тђрќемђсе, бар мљсел-
маннар љчен дђ чиксез зур ђџђ-
мияткђ ия џђм алар Коръђнгђ
џђртљрле кул сузуларны бик авыр
кичерђлђр. Бу ђле, Кулиев очрагын-
дагы кебек, тђрќемђгђ карата сора-
улар тууга џђм аныћ бер генђ тљрле
аћлашылмый торган автор позици-
ясеннђн чыгып язылуына карамас-
тан. Дљресен генђ ђйткђндђ, телђсђ
нинди тђрќемђдђ дђ автор шђхесе-
нећ тђэсире булмый калмый.

ЂДЂПСЕЗЛЕК ЧИГЕН-
ДЂГЕ ТУПАСЛЫК ...

Бу кадђрле ачу чыгаргыч тыю
кабул итњгђ мљселманнарныћ кис-
кен реакциясе њзен озак кљттермђ-
де. Интернет мећнђрчђ кайнар фи-
кер алышулардан шартлады, ислам

Дини мђсьђлђлђрне чишњне уйламыйча, књзен йомып карарлар штамплап чыгара торган
механизмнар кулына калдырмаска кирђк

Новороссийск шђџђре Октябрь районы мђхкђмђсенећ
Эльмир Кулиевныћ "Коръђни-Кђримнећ рус теленђ
мђгънђви тђрќемђсе" китабын экстремистик дип табуы
турында карар чыгаруы Россиянећ мљселман ќђмђгать-
челегендђ зур реакция уятты. "БИЗНЕС Оnline" љчен
махсус язылган мђкалђсендђ Татарстан мљфтие урын-
басары Рљстђм Батыр кискен торучы бу мђсьђлђгђ ка-
рата њз позициясен аћлатып кына калмады, ђ пробле-
мага кићрђк якын килеп, Россия мљселманнарыныћ
бњгенге кљндђ ничек яшђве мђсьђлђлђрен дђ ачыклап
китте.

форумнары хђзер дђ ярсулы ачу-
дан кайнап тора, мљселман лидер-
лары катгый белдерњлђр белђн чы-
гыш ясый, ђ ул белдерњлђр  соци-
аль челтђрлђрдђ тарала. Бу ќђ-
џђттђн нигезле бер сорау туа: мон-
дый тыю белђн безнећ хакимият
нђрсђгђ ирешмђкче булды да,
нђтиќђдђ нђрсђ килеп чыкты?

Бу мђхкђмђ карарыныћ мотивы,
беренче карашка, ачык књренеп тора
кебек, ул - дини экстремизм белђн
кљрђш, бу карар, шулай итеп, хђтта
яхшы ният белђн кабул ителгђн дђ
кебек. Лђкин, "кљрђш"нећ андый
ысуллары шул дђрђќђдђ тупас џђм
ипсез, аны ђдђпсезлек дип атарга гына
кала. Халыкта кайбер хљкемдарлар
турында, аларга мљрђќђгать итњ
кђќђне бакчага кертњ белђн бер,
шућа да, аларны  эшкђ якын ќибђ-
рергђ кирђкми, алар эшне тагын да
катлауландыра гына, дип юкка гына
ђйтмилђр бит инде. Бу љлкђдђ хљкем-
дарлар бездђн артык нык аерылып
торалар дип ђйтеп булмый, тик шу-
лай да, аларныћ аерым бер статус-
лары бар, димђк, алар љстендђге
ќаваплылык та књпкђ зуррак. Бу
вакытта кайбер хљкемдарларныћ
башбаштаклыгыннан аерым бер
мљселманнар гына каза књреп кал-
мыйлар, ђ юрисдикция тегермђне
ташы астына элђккђн тагын бик
књплђр бу системаныћ корбаннары
була. Дмитрий Медведевныћ Россия
Президенты булган чагында сљйлђгђн
чыгышларыныћ берсе дђ экстреми-
стик материалларныћ  федераль
исемлегенђ керер дип кемнећ башы-
на килер иде икђн? Ђйе, андый факт
та булды бездђ, зур ќђнќал чыкты,
шуннан соћ бу карарны яћадан ка-
рарга  мђќбњр булдылар. Тик бу
факт њзе генђ дђ, хђзерге юридик
системаныћ, йомшак кына итеп
ђйткђндђ, ќитешсезлеклђрдђн азат
тњгел икђнлеген књрсђтђ.

БЕЗ ТАРИХЫБЫЗНЫ
НАЧАР ХЂТЕРЛИБЕЗ
ЏЂМ ЯХШЫ ТОРМЫШКА
БИК ТИЗ ИЯЛЂШЂБЕЗ

Ислам ђдђбиятын болай тљптђн
уйламыйча тыю, вљќдан иреге
љлкђсендђ соћгы елларда ире-
шелгђн гаять зур казанышларны
юкка чыгарырга мљмкин.  Беркем
дђ шул турыда уйланмый: илебез
тарихында да мљселманнар ђле бер-
вакытта да ул кадђр ирекле тњгеллђр
иде, беркайчан да! Бу патша Росси-
ясе вакытында да юк иде, ул вакыт-
та ислам башта эзђрлеклђнђ торган,
ђ  Екатерины II дђн соћ, бары тик
тњзеп торырга тиешле дин иде, Со-
ветлар Союзы вакытында исђ
дђџрилек режимы бар конфессиял-
ђрне дђ репрессиялђр џђм  концла-

герьлар богавында тотты. Кай-
берђњлђр: хђзерге Россиядђ дђ ис-
ламга карата барысы да шома гына
бармый, кайбер регионнарда хиќап-
ка, яћа мђчетлђр тљзњгђ каршы
кљрђшђлђр дип тђ ђйтергђ мљм-
киннђр. Ђйе, бу чынлап та шулай,
Татарстанда яшђњ бђхете бљтен ке-
шегђ дђ тђтеми инде. Лђкин, мин ка-
батлап тагын бер тапкыр ђйтђм:
мљселманнарныћ бњгенге кљндђге
кебек иреге, бу ил тарихында бер-
кайчан да булмады. Џђм без моћа
кадђр бервакытта да тигез хокук-
лылык шартларында яши алмадык.
Россия мљселманнарына мљселман
булганнары љчен генђ хђзер љстђмђ
салым салынмый, аларныћ илнећ
барлык вузларында да укырга,
телђсђ нинди дђњлђт вазыйфасын
башкарырга хокуклары бар, ђ илдђ
мећнђрчђ мђчетлђрнећ, йљзлђрчђ
мљселман уку йортларыныћ, сансыз
интернет-сайтларныћ, газеталар-
ныћ, телетапшыруларныћ џ. б.
эшлђп торуын ђйтеп тђ торасы юк.
Кайбер рус миллђтчелђре, хђзерге
Россиядђ титуллы миллђт вђкиллђ-
ре белђн чагыштырып караган ва-
кытта, мљселманнар иркенрђк тђ
яшилђр ђле, дип исђпли. Бђлки, бу
артык катгый карарга килњдер, тик
бу бик симптомистик фикер. Элек
Россиядђ андый фикерлђр бер ва-
кытта да булмаган. Кызганыч, без
њз тарихыбызны бик начар белђбез,
џђм яхшы тормышка тагын да
тизрђк иялђшђбез.

МЂХКЂМЂЛЂР КЕМ
ТЕГЕРМЂНЕНЂ СУ КОЯ
СОЋ?

Югарыда ђйтеп кителгђннђр,
нигездђ, Россиядђ де-факто (чын-
лыкта) милли идея итеп књп халык-
лардан џђм конфессиялђрдђн тор-
ган бердђм Россия миллђте тљзњгђ
ориентир алу белђн алшартлана.
Гђрчђ бу трендка каршы чыгучы-
лар булса да (шул исђптђн дђњлђт
чиновниклары арасында да), ил,
тулаем алган вакытта, шул юнђлеш
буенча бара. Моныћ ил џђм регион
ќитђкчелђренђ нинди титаник
дђрђќђдђ авырга тљшњен бер Аллаџ
њзе генђ белђ. Бу мегапроектны тор-
мышка ашыруныћ  федераль џђм
региональ элиталарга књпмегђ

тљшње бер Сергей Степашинга  (ђ
хђзер аныћ урынында  Татьяна Го-
ликова) билгеледер инде.  Сњз
ућаеннан: Казан универсиадасын
њткђрњне дђ шул мегапроектныћ
бер  љлеше дип карарга була.

Инде хђзер, књз алдына ките-
регез, ниндидер бер Урюпинск
шђџђрендђ исем-фамилиясе бер-
кемгђ дђ билгесез, исламга каршы
комплекслары булган ниндидер бер
хљкемдар утыра, ди. Шул хљкемдар
20 миллионлык Россия мљселманна-
рыныћ књз алдында ислам љммђте
љчен илебездђ соћгы елларда
эшлђнгђн бар казанышларны њзенећ
бер култамгасы белђн юкка чыга-
рырга мљмкин ди. Шуннан соћ
инде, бу илнећ тљп бурычы - мљсел-
маннарны юкка чыгару дип, Росси-
яне исламга каршы кљрђшњдђ га-
еплђњ - ќићелнећ дђ ќићеле. Мон-
дый вакыйгалардан соћ, посып ят-
кан почмакларыннан чыгып, илгђ
тљрле сепаратист џђм радикаллар
љере агыла башлый, алар Россия
дђњлђтенећ мљселманнарга каршы
мђкерле астыртын ниятлђре турын-
дагы тљрле сафсаталары белђн
мљселманнарны бу илгђ каршы ко-
тыртырга тотыналар. Сњз ућаеннан
ђйтик, гомуммљселман электораль
кырында эшлђп килњче "Хизб ут-
Тђџрир" сђяси фиркасенећ Росси-
ягђ каршы риторикасында бу илдђ
ислам ђдђбиятын тыю темасы - тљп
темаларныћ берсе. Шулай итеп, бо-
зык юрисдикция механизмы кыса-
ларында эшлђњче  безнећ бу мђх-
кђмђлђр, чынлыкта дини экстремизм
белђн кљрђшмилђр, ђ аны тудыра
џђм њстерђлђр генђ.

Ђ мондый тыюлар тыелган бу
ђдђбиятныћ таралуына каршы
кљрђштђ ярдђм итђме соћ? Тот кап-
чыгыћны! Былтыр, барысын да
гаќђпкђ калдырып, Оренбург
шђџђренећ бер район мђхкђмђсе
"Крепость мусульманина" исемле
кесђ дога китабын тыйды. Бу тыю-
ныћ нђтиќђсе шул - хђзер инде бу
китапны "Крепость верующего"
исеме астында бастыра башладылар.
Кљлке! Бу очракта да шулай ук:
Новороссийск шђџђренећ ниндидер
бер район мђхкђмђсе бар Россия
љчен Кулиевныћ бу тђрќемђсен
тњгел, ђ аныћ 2002 нче елгы Мђдинђ
басмасын тыю турында гына карар

кабул итте. Бу басма инде, болай да,
бернинди мђхкђмђ карарыннан тыш
та, бик сирђк кенђ очрый торган
басмага, ђдђби раритетка ђйлђнгђн
иде. Нђтиќђдђ, ђле басмага чамасыз
реклама ясалды, элек беркем дђ
белмђгђн бу тђрќемђ бар илгђ бил-
геле булды (тик башка чыганаклар-
да), аны укымаган кеше калмады,
хђзер ул инде бљтен интернет буен-
ча сђяхђт итђ. Бу тыюдан кем отты
соћ дип сорыйсы килђ. Ђ бу сорау-
га ќавап бик гади: бу процесстан
Кулиев њзе, одиоз оппозиционерлар
џђм сепаратистлар гына отты. Џаман
да шул ук тырмага басабыз: яхшы
булсын дип эшлђгђн идек тђ, тик бу
юлы да џђрвакыттагыча килеп чык-
ты...

"КАРА ИСЕМЛЕК"
УРЫНЫНА "АК
ИСЕМЛЕК" КИРЂК

Бар бђлалђрдђ Россия мђхкђ-
мђлђрен генђ гаеплђњ дђ бик дљрес
њк булып бетмђс. Еш кына алар
юридик формальлек корбаннары
булып кала. Бу формальлекнећ њз
мантыйгы бар, ул аныћ нигезендђ
чыгарылган  карарларныћ нинди
нђтиќђлђргђ китерњен игътибарга
ала белми. Лђкин, минем белђн ки-
лешерсез дип уйлыйм, бу формаль-
лек Коръђн тђрќемђлђрен џђм Рос-
сия Федерациясе Президенты
сњзлђрен тыю кебек шундый абы-
нуларга китерђ  икђн, димђк, безнећ
юридик машинабыз тљзеклђндерњгђ
мохтаќ.

Мин њзем, карашларым буенча,
бу тђрќемђнећ тарафдары булып
тормыйм. Фђнни даирђдђге ислам бел-
гечлђренећ бу басмага карата
мљнђсђбђте дђ, дипломатик итеп
ђйткђндђ, бик тыенкы гына. Лђкин, бу
вакытта сњз башка ђйбер - тљрле ма-
териалларны экстремистик итеп тану
турында бара. Телибезме без моны,
юкмы, безнећ ќђмгыятькђ мондый
проблемалар белђн очрашырга ?ич-
шиксез туры килђчђк, чљнки, ачык-
тан-ачык фашистик џђм шовинистик
оешмалар бар, ђ алар њз идеялђрен
формалаштыралар. Шул ук вакытта
њз радикальлеклђрен дин пђрдђсе
артына яшергђннђре дђ ќитђрлек.
Лђкин, миллионнарча кешелђрнећ
язмышын хђл итђ торган мђсьђлђ-
лђрне чишњ - камил булмаган меха-
низм кулында калдырылырга тиеш
тњгел. Бу система кайчак процесста
катнашучыларныћ гына тњгел, ђ
бљтен ил љчен хђлиткеч ђџђмияткђ ия
булган карарлар кабул итђ. Андый
дђрђќђдђге карарлар бљтенлђй баш-
ка, югарырак дђрђќђдђ, проблеманы
белњче экспертларны, кирђк булган
очракта традицион конфессиялђр бел-
гечлђрен дђ ќђлеп итеп, кабул ите-
лергђ тиешлђр. Бњтђн сњз белђн ђйткђн
вакытта, мондый карарга килњлђрне
ќђмђгатьчелек илђге аша њткђрергђ
кирђк.

Лђкин, экстремизм белђн кљрђш
ќђџђтеннђн тыелган китапларныћ
"кара" исемлеген тљзњгђ караганда,
киресенчђ, рљхсђт, тђкъдим ителгђн
китапларныћ "ак" исемлеген тљзњ
књпкђ тђэсирлерђк булыр иде. Интер-
нет заманында нђрсђне дђ булса тыю-
ныћ бер мђгънђсе дђ юк. Мондый

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Газета "Татмедиа" ААЌ филиалы – "Идел-Пресс"  полиграфия-нђшрият комплексында басылып чыкты
(420066, Казан шђџђре, Декабристлар урамы, 2).

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

тыюлар "ау оештырылган ул убыр-
лар"га љстђмђ реклама гына бирђлђр.

Аныћ урынына игелеклелекнећ
якты идеалларын тулысынча  чагыл-
дыручы, без ќђмгыятебезгђ би-
рергђ омтылган ориентацияле хуп-
ланган китапларныћ исемлеген тљзњ
хђерлерђк. Мондый мђсьђлђлђрне
шул исђптђн традицион конфесси-
ялђр вђкиллђреннђн башка гына хђл
итеп булмау сђбђпле, безгђ мантый-
кны гына тњгел, ђ карарлар кабул
итњ механизмын да њзгђртергђ
кирђк, ђ бу исђ тиешле закон  ини-
циативалары кертњне талђп итђ. Бу
механизмда ислам позициясен  иле-
безнећ бар мљселманнары љчен дђ
уртак булган оешма чагылдыра
алыр иде, моныћ љчен ул оешманы
тљрле Диния нђзарђтлђре вђкиллђ-
реннђн тљзергђ кирђк.

Дљньяда читтђн идарђ ителђ
торган ниндидер "кызгылтмы,
яшелме (кем књћеленђ нинди тљс
ошый) яз" сценариен Россиядђ дђ
эшлђтеп ќибђрергђ телђњче кљчлђр
булуын аћлау љчен сђясђт белгече

булырга кирђк тњгел. Аннан  башка
гына аларга Россиянећ нефть џђм
башка ресурсларын кулга тљшерњ
ќићел булмаячак. Ђ ул ябышкак
чит ил сљлеклђренећ илне талаула-
рына бездђ инде књптђн чик куйды-
лар. Безнећ илгђ карата андый план-
нары булуын алар ачыктан-ачык та
ђйтђ башлады инде. Бу ућайдан дини
кешелђрнећ хислђренђ кагылучы
андый мђхкђмђ карарлары џђм, ту-
лаем алганда, кайбер исламофоб
чиновникларныћ њз борын тљп-
лђреннђн арыны књрђ алмаулары -
кайбер геополитик уенчылар љчен
књктђн тљшкђн бер бђхет кебек.
Алар, безнећ књпмиллђтле федера-
тив илебезгђ књзлђрен тозланды-
рып, нђфес белђн карап тора. Ђ бит
нђкъ менђ милли-дини фактор ва-
тандашлар сугышы вулканы
бђреп чыккан беренче љзеклек сы-
зыгы булып китђргђ мљмкин дђ.

Без сђяси акыл зђгыйфьлеге
џђм дини тњзеп торалмаучанлык
корбаны булырга тиеш тњгелбез.
Безгђ провинциаль мђхкђмђлђрнећ
дини китапларны тыю практикасы-
на альтернатива эзлђргђ кирђк.

"Без сђяси акыл зђгыйфьлеге џђм дини
тњзеп торалмаучанлык корбаннары

булырга тиеш тњгелбез"
Ќђмгыятебезгђ мондый мђсьђлђлђр
буенча карарлар кабул итњлђрнећ
юридик механизмын эшлђп чыга-
рырга вакыт. Ул бњгенгесеннђн аер-
малы буларак, гадел, якланганлык,
ышанычлылык хисе бирњче; халык-
ларны таркатучы тњгел, ђ берлђш-
терњче механизм булырга тиеш. Бу
механизм безне уртак Йортта - Рос-
сиядђ берлђштерњ љчен хезмђт
итђргђ тиеш. Ђ без бу уртак Йор-
тыбызны безнећ илебез, Ватаныбыз
булган љчен  яратабыз.

"Ватанга мђхђббђт - иманныћ
бер љлеше" сњзлђрен безнећ
мљбарђк Пђйгамбђребезгђ адрес-
лыйлар. Коръђни-Кђримнећ тђрќе-
мђсен тыюга кадђр њк имам ђн-Нђва-
виныћ Пђйгамбђребез сњзлђренећ
классик ќыентыгыныћ тђрќемђсе
дђ тыюга  элђкте. Ђллђ инде, Аллаџ
рђсњленећ алда китерелгђн шул
сњзлђре дђ, бездђ тиздђн экстремис-
тик дип табылыр микђн? Кызганыч,
ђ бит безнећ башка Ватаныбыз юк.

Рљстђм БАТЫР,
Татарстан мљфтиенећ

беренче урынбасары

яшьлђрен берлђштерњ, аларны ур-
так максат џђм омтылышларда туп-
лау.

Икенчесе - дђгъвђт џђм мђгъри-
фђтчелек. Бу юнђлештђге эш тљрле
мђдђният, мђгърифђт чаралары
њткђрњ, мђчетлђргђ йљрњче яшьлђр
белђн эшлђњне књздђ тота. Бу
ќђџђттђн, њз халкыбызныћ бай ру-
хый мирасын, халыклар арасында
њзара дус џђм тату яшђњнећ ата-ба-
баларыбыздан килгђн тљп принцип-
ларын љйрђнњ аерым ђџђмияткђ ия.
Безгђ ниндидер чит ил принципла-
рын, шул исђптђн тљрле шикле агым-
нарны, њзебезгђ алуга зарурлык юк,
чљнки, ил тарихында лаеклы њз
урыныбыз, игътибарга џђм
љйрђнњгђ лаек ислам њсеше тарихы-
быз бар.

Љченчесе - яшьлђрнећ социаль
активлыгын њстерњ џђм аларны бу
эшчђнлеккђ ќђлеп итњ. Бу бик мљџим
эш, чљнки, социаль проблемаларныћ
мљселман яшьлђре тарафыннан хђл
ителње аерым бер мђгънђгђ ия. Бу
ућайдан, безгђ мљселман яшьлђре
арасында волонтёрлык хђрђкђтен
тагын да кићђйтеп ќибђрергђ кирђк.
Бњгенге кљнгђ республика буенча
унљч волонтёрлык отряды оешты-
рылды инде. Алар тљрле акци-
ялђрдђ катнашып, татарларга хас
булган хђйриячелек эшен торгы-
зырга ярдђм итђ. Без инвалидларга,

ятимнђргђ, балалар йортларына,
љлкђн яшьтђге кешелђргђ ярдђм ит-
ђбез. Аннан тыш, табигатьне саклау
џђм экология буенча да волонтёр-
лык эшчђнлеге алып барыла.

Тагын бер мљџим нђрсђгђ тук-
таласым килђ. Хђзерге вакытта ин-
тернетта мђгълњмат шулкадђр књп,
исламга яћа аяк атлап керњче яшь
кеше андагы тикшерњ њтмђгђн џђр
мђгълњматны чын хакыйкать итеп
кабул итђргђ, шуныћ нђтиќђсендђ
туры юлдан язарга мљмкин. Шућа
књрђ дђ, исламны мђчетлђрдђ, имам-
нар ќитђкчелегендђ љйрђнергђ
кирђк. Џђр дини кешенећ њз остазы
булырга  тиеш. Аннан башка юлдан
язуыћны кљт тђ тор. Мића моћсу
бер вакыйга турында сљйлђгђннђр
иде. Бер хатын њз улыныћ намазга
басуын сорап ике ел буе Аллаџка
ялварган. Лђкин аныћ улы, намазга
баскач та, исламны ялгыш аћлап,
њзенећ ђнисен кљферлектђ гаеплђгђн.
Менђ бу инде юлдан язуныћ ачык
бер мисалы. Гомумђн, ђгђр дђ сез
таныш булмаган берђрсе белђн
сљйлђшкђн вакытта яманатлы, књп
чђйнђлгђн шул "хђлифђлеклђр",
"ќиџадлар", "кяферлђр" турында
сњз куертуларны ишетсђгез, андый
кешелђрдђн читтђрђк тору хђерле,
ђ алардан дин љйрђнњдђн - бигрђк
тђ. Аларныћ тљп шљгыле - конфрон-
тациягђ бару џђм фетнђ оештыру.

- Айнур, мљселман яшьлђрен
тагын нинди проблемалар борчый?

- Андый актуаль проблемалар-
ныћ берсе - наркомания. Ул безнећ
заманныћ афђте. Без бу мђсьђлђ бу-
енча актив эш алып барабыз. 3 нче
октябрьдђ Мђрќани мђчетендђ
яшьлђр клубыныћ чираттагы уты-
рышы шул мђсьђлђ буенча
њткђрелђ. Утырышта врач-нарко-
лог, эксперт, иќат эшлеклелђре кат-
наша.

- Якын килђчђктђ нинди кы-
зыклы чаралар оештырырга план-
лаштырасыз?

- Ниятлђгђн эшлђрдђн шулар-
ны ђйтергђ була: 13 нче октябрьдђ
"Казан" милли-мђдђни њзђгендђ
хђлђл бизнеска багышланган семи-
нар њткђрђчђкбез,  Корбан
бђйрђмендђ татар яшьлђре љчен
бђйрђм тантаналары њткђрергђ
планлаштырабыз, 17 нче октябрьдђ
Татарстан Эчке эшлђр министрлы-
гыныћ Мђдђният њзђгендђ безнећ
тљп бђйрђм чарасы - "Корбан
бђйрђме мљбарђк булсын!" концер-
ты њтђчђк, болардан тыш, сукыр-
ларны реабилитациялђњнећ "Ярдђм"
њзђге љчен хђйрия акчасы ќыю да
оештырылачак. Аллаџка шљкер,
безнећ чакыруларга сђхнђ осталары
бик телђп ризалашты, алар арасын-
да Зљџрђ Сђхђбиева-Бигичева, Мић-
гол Галиев, Ильяс Халиков, Булат
Нигъмђтуллин џђм башкалар бар.

Чыганак:
www.islam-today.ru

"ЯШЬЛЂРНЕ КЫЗЫКЛЫ
ПРОЕКТЛАР БЕЛЂН

ЌЂЛЕП ИТЂБЕЗ"
(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

"Мохтаќларны тукландыр"
"ЗЂКЯТ" хђйрия фонды Корбан бђйрђме алдыннан "Мох-

таќларны тукландыр" акциясе башлануын белдерђ. Ђлеге акция
кысаларында фонд мохтаќларга - авыру кешелђргђ, инвалидлар-
га, ялгыз картларга, толларга, ятимнђргђ, шулай ук дини уку йор-
тларына љлђшњ максатыннан, корбан тђкђлђре сатып алу љчен акча
ќыя. Корбанлык тђкђнећ
бђясе (терлекне чалу,
эшкђртњ џђм таратуны да
кертеп) алты мећ сум.

Казан шђџђре, Габдул-
ла Тукай урамы, 3 нче йорт,
3 нче кат адресы буенча
яки +7 (843) 225-33-22 телефоны аша мљрђќђгать итђ аласыз.

Интернетта сайтыбыз: www.zakyatrt.ru.
Электрон почта: fondzakyat@yandex.ru.

Рђхмђт белдерђбезРђхмђт белдерђбезРђхмђт белдерђбезРђхмђт белдерђбезРђхмђт белдерђбез
Кадерлелђребез Ђлфит хђзрђт Ќамалетдиновны, Исмђгыйль

хђзрђт Гаяновны соћгы юлга озатуда матди џђм рухый ярдђм књрсђткђн
район ќитђкчелегенђ, Татарстан мљфтиятенђ, мљхтђсибђткђ (аеруча
Илџам хђзрђткђ џђм гаилђсенђ), мљселман кардђшлђргђ, ќирле Пен-
сия фонды идарђсе хезмђткђрлђренђ, якташларга, дусларга олы
рђхмђтебезне белдерђбез. Аллаџы Тђгалђ сезне ярдђменнђн ташлама-
сын.

Мђрхњмнђрнећ гаилђлђре,
ђти-ђнилђре, туганнары, якыннары

Урта Пошалым мђчетен

бергђлђп тљзик!
Хљрмђтле авылдашлар, якташлар, миллђттђшлђр џђм дин

кардђшлђр! Аллаџы Тђгалђ кушып, Татарстан Республикасы-
ныћ Арча районы Урта Пошалым авылында мђчет тљзелђ. Ха-
лыкта, ил тљкерсђ, књл була, дилђр. Ђйдђгез, шушы саваплы эшне
бергђлђп башкарыйк! Књгебездђ тагын бер изге ай калыксын!

Изге гамђлдђ матди ярдђм кылырга телђњчелђр љчен,
мђхђллђнећ Россия Саклык банкындагы исђп-хисап счёты номе-
ры: 42307810262165010034/ 48.

Корр. счёты номеры: 20202810167000100679.
Шулай ук, мђчет тљзелешенђ акчалата ярдђмне авылда (имам-

хатыйбка яисђ мђхђллђ казначеена) калдырып китђргђ дђ була.
Элемтђ љчен телефон: 89178689729 (Рђшит Галлђм).

Корбан чалу
кемнђргђ фарыз?
Кешегђ корбан чалу ваќиб гамђл дип исђплђнђ,

ђгђр дђ:
1) ул мљселман булса (мљселман булмаганнарга

корбан чалу ваќиб гамђл булып саналмый, чљнки кор-
бан чалу ул - гыйбадђт (Аллаџка  табыну));

2) ирекле кеше булса (кол булмаса);
3) авыл яки шђџђрдђ даими яшђњче булса (мосафир

булмаса);
4) тиешле мљлкђткђ ия булган хђлле кеше бул-

са. Пђйгамбђр (саллђллаџу галђйџи вђссђлам) бо-
лай дигђн: "Тиешле ќитеш тормышка (дђрђќђсенђ)
ќиткђн кеше корбан чалсын".

Аллаџныћ рђсњле (саллђллаџу галђйџи вђссђлам)
корбан чалу љчен шарт итеп (ваќиб гамђл итеп)
ќитеш тормышта яшђњне куйган. "Ќитеш тормыш"
бу кешедђге байлык књлђмен аћлата.

 Аныћ яшђњ урынын, ќиџазын, кием-салымын, хђрђкђт итњ чарасын
(автомашина) џђм бу кешенећ кљндђлек хаќђтлђре љчен кирђк булган баш-
ка мљлкђтне исђплђмђгђндђ) акчалата бђялђмђсе 200 дирџђм (612,36 грамм)
кљмеш яки 20 динар (87,48 грамм алтын) бђрабђреннђн дђ ким булмаган
мљлкђт байлык булып исђплђнђ.

Зђкятел-фитыр нисабы да байлык булып исђплђнђ (мђсђлђн, алтын-
кљмеш ђйберлђр, банк счётындагы акчалар, сатар љчен ђзерлђнгђн товар-
лар - болар барысы да - зђкят нисаблары; ђ аннан аермалы буларак, сђда-
кател-фитыр џђм корбан љчен нисаб исђплђгђн вакытта тиешле чыгымнар-
дан арткан бар ђйберлђр дђ нисаб исђбенђ керђ, мђсђлђн, сез киеп йљрми
торган артык киемнђр џ. б.).

"Бђдђигњс-санђђигь"
џђм "Китђђбњл-Њдъхийђџ" китапларыннан
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