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ТРТРТРТРТРАДИЦИОН ИСЛАДИЦИОН ИСЛАДИЦИОН ИСЛАДИЦИОН ИСЛАДИЦИОН ИСЛАМ ТИРЂСЕНДЂАМ ТИРЂСЕНДЂАМ ТИРЂСЕНДЂАМ ТИРЂСЕНДЂАМ ТИРЂСЕНДЂГЕГЕГЕГЕГЕ
МЂГЪНЂВИ КЊПТЉРЛЕЛЕКМЂГЪНЂВИ КЊПТЉРЛЕЛЕКМЂГЪНЂВИ КЊПТЉРЛЕЛЕКМЂГЪНЂВИ КЊПТЉРЛЕЛЕКМЂГЪНЂВИ КЊПТЉРЛЕЛЕК

АЛЛАЏНЫЋ ЧИКСЕЗ РЂХМЂТЕНЂ
ИРЕШЕРГЂ ЯЗСЫН!

"Традицион ислам" тљшен-
чђсе Россия мљселманнарыныћ
бњгенге хђле контекстында ић
књп тикшерелђ торган тљшенчђ.
Бу турыда телсезлђр џђм ялкау-
лар гына њз фикерен ђйтми кал-
ды бугай инде. Лђкин, тљп пара-
докс шунда: бу тљшенчђгђ алар-
ныћ џђрберсе њз мђгънђсен
сала. Кайбер дин эшлеклелђре-
нећ бу тљшенчђдђн, гомумђн,
баш тартырга телђве аћлашыла
да, чљнки бу тљшенчђне куллан-
ган вакытта семантика болган-
чыгына кереп батарга мљмкин.

"Нђрсђ ул традицион ис-
лам?" соравы - бњген ић књп би-
релђ торган сорауларныћ берсе.
Шушы мђкалђ кысаларында бу
сорауга ќавап бирергђ тыры-
шып карыйк ђле.

ТРАДИЦИОН ИСЛАМ
НЂРСЂ УЛ?

"Традицион ислам" тљшенч-

ђсен мљселманнарныћ дини мо-
хитендђ беренче тапкыр 1990 нчы
еллар башында Тђлгать Таќетдин
тђкъдим иткђн дип исђплилђр.
Аћа кадђр бу тљшенчђ кулланыл-
маган, ђ бђлки, гомумђн булма-
гандыр да. Лђкин эш Тђлгать
хђзрђттђ тњгел. Ђгђр дђ концепт
чамасыз зур популярлык ала
икђн, димђк, ќђмгыятьтђ аћа зур
ихтыяќ бар, ул чынбарлыкта бул-
ган иќтимагый процесс џђм ка-
рашларны чагылдыра.

Књп кенђ басмаларында
мљселманнар њзлђре бу термин-
ныћ барлыкка килњен, тимер
пђрдђлђр ќимерелеп, чит ил
эмиссарларыныћ идеологик эк-
спансиясе љчен шлюзлар ачыл-
гач, гасырлар дђвамында безнећ
ќирлђрдђ сакланып килгђн чын
исламны, Россия чынбарлыгы-
на ташкын кебек агылган тљрле
сектант аћлатулардан, ђ ић бе-
ренче чиратта, исламныћ "ваџ-

џабилык" яки "сђлђфилек" кебек
(аларныћ бу атамаларны кулла-
нуларыныћ никадђр корректлы
булу мђсьђлђсе аерым бер
сљйлђшњне сорый. - Автор ис-
кђрмђсе) сђясилђштерелгђн
формаларыннан аралап алу
љчен зарурлык килеп чыгуы
белђн аћлаталар.

Чын ислам дип бар дљньяда
да сљнни књпчелекнећ ортокси-
ясен атыйлар. Аутенистик ислам
ђдђбиятында бу ортодоксия -
Ђџле сљннђт вђл ќђмђгать дип
билгелђнђ. Совет чорыннан со-
ћгы књп россиялелђр љчен бу
ђйтеп тђ булмый торган катлау-
лы бер гыйбарђ булып кабул
ителђ. Бу - "традицион ислам"
тљшенчђсе барлыкка килњнећ
икенче сђбђбе. Россия ќђмгыя-
тенђ, исламныћ читтђн кер-
телгђн тљрле аћлатулары белђн
дискуссиялђр алып бару љчен
ќићелрђк аћлашыла, њзлђште-
релђ торган нинди дђ булса яћа
бер термин тђкъдим итђргђ
кирђк иде. Башка сњз белђн
ђйткђн вакытта, "традицион ис-
лам" - чарасызлыктан кабул
ителгђн тљшенчђ, џђм ул ић бе-
ренче чиратта Россия аудитори-
ясенђ ориентлашкан.

"Традицион ислам" тљшен-
чђсенећ рус телле килеп чыгы-
шы џђм шартлылыгы, аныћ ту-

рында татарча фикер йљртергђ
тырышкан вакытта аеруча си-
зелђ.  Мђсђлђн, 2012 нче елныћ
азагында "Татарстан - Яћа га-
сыр" телеканалы "Кара-каршы"
тапшыруы кысаларында шул те-
маны карады. Тапшыруга чакы-
рылган экспертларныћ берсе дђ
программаныћ тљп темасы бул-
ган "традицион ислам" тљшенч-
ђсенђ татарча тљгђл тђрќемђ
бирђ алмады. Нђтиќђдђ, тапшы-
руда катнашучы ун кеше татар
теленђ тђрќемђсез калдырылган
"традицион ислам" сњзен кулла-
нырга мђќбњр булды.

ИГЪТИБАР ЊЗЂГЕ
Бу гыйбарђ њз тормышы

белђн яшђп китте, аны, баштагы
антисектант мђгънђсеннђн читкђ
китеп, башлангыч вакытындагы
"Ђџле сљннђт вђл ќђмђгать"
тљшенчђсенећ тиће итеп тњгел, ђ
аерым бер мђгънђле тљшенчђ
итеп файдалана башладылар. Ђ
гыйбарђнећ семантикасы аны
тљзњче сњзлђр белђн билгелђнђ
башлады. "Традицион ислам"
гыйбарђсендђге игътибар њзђге
ђкренлђп "ислам" џђм "тради-
цион" сњзлђре мђгънђлђренђ
књчте. Интеллектуаль баталиялђр
хђзер нђкъ менђ шул љлкђдђ бара

(Ахыры 2 нче биттђ.)

2009 нчы елныћ августында Россия мљфтилђре
белђн очрашкан вакытта Дмитрий Медведев
ућайсыз хђлдђ калды. Ул вакытта Дмитрий Ана-
тольевич Россия Президенты иде, џђм традици-
он исламны яклап чыгыш ясады. Илнећ дини ли-
дерларыныћ берсе дђњлђт башлыгыннан бу гый-
барђне кулланмавын њтенгђч, Президентка да, оч-
рашуда катнашучыларга да ућайсыз булган иде.

МЉФТИЛЂР
МЂСКЂЊДЂ
ОЧРАШТЫ

6 нчы ноябрьдђ Татар-
стан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин Мђскђњдђ бул-
ды џђм берничђ очрашуда
катнашты. Аерым алганда,
ул Чувашстан џђм Мђскђњ,
Мђскђњ љлкђсе мљфтие
Ђлбир Крганов, Хант-Манси
- Югра автономияле округы
мљфтие Таџир хђзрђт Сама-
тов белђн очрашты. Очрашу
вакытында сњз диния нђзар-
ђтлђре арасындагы мљнђсђ-
бђтлђр, хезмђттђшлек юлла-
ры џђм Россиядђ мљселман-
нар тормышы хакында бар-
ды.

ЯШЬЛЂР
АРАСЫНДА

ШАШКА
ТУРНИРЫ УЗДЫ

Казанда мљселман яшь-
лђре арасында шашка буен-
ча турнир њткђрелде. Тур-
нирда Казанныћ Солтан,
Хљзђйфђ, Гадел, Нурулла,
Сљлђйман, Ал, Борнай
мђчетлђренђ йљрњчелђр, шу-
лай ук Россия ислам инсти-
туты, "Ак љмет" мљселман
пансионаты, Ислам динен
кабул итњгђ 1000 ел исеменд-
ђге мђдрђсђ шђкертлђре
ќыелган иде. Турнир Ярдђм
мђчетендђ узды.

Мљфти урынбасары,
иќтимагый проектлар ќитђ-
кчесе Илдар хђзрђт Баязитов-
ныћ билгелђп њтњенђ кара-
ганда, яшьлђрне мђчетлђргђ
спорт џђм социаль чаралар
аша ќђлеп итњ мљџим. Тур-
нирны оештыручы "Ярдђм"
илкњлђм хђйрия фонды ќит-
ђкчесе Илџам Исмђгыйлов
алга таба да Казанда яшьлђр
љчен тљрле проектларны тор-
мышка ашыру кљтелњен
ђйтте.

Шашка турнирында бе-
ренче урынны РИИ студент-
лары алды, икенчедђ - "Ак
љмет" мљселман пансиона-
ты, љченче урын - Ислам ди-
нен кабул итњгђ 1000 ел исе-
мендђге мђдрђсђ шђкертлђ-
рендђ.

САБЫЙЛАР
"ГАИЛЂ"ДЂ
ТЂРБИЯЛЂНЂ

 Татарстан мљселманна-
ры Диния нђзарђте кљзге ка-
никул кљннђрендђ мђктђп-
кђчђ яшьтђге џђм укучы ба-
лалар љчен Казанныћ Гаилђ
мђчетендђ мљселман лагере
оештырды. Анда балалар ис-
лам нигезлђре џђм йолала-
рын, ђхлак дђреслђрен
љйрђнђ, шулай ук халкыбыз-
ныћ рухый кыйммђтлђре
белђн дђ таныша. Укулар рус
џђм татар теллђрендђ алып
барыла.

Мђгълњматлар
Татарстан

мљселманнары Диния
нђзарђтенећ рђсми

сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

Бисмиллђџир-рахмђнир-ра-
хим!
Ђссђлђђмњ галђйкњм њђ рах-
мђтњллаџи њђ бђракђђтњџ!

 Мљкатдђс мљхђррђм аенда бер
олы кљн  -   Гашњрђ кљне бар. Ул
мљхђррђм аеныћ 10 нчы кљненђ, ђ
милади календарь буенча быел 13
нче ноябрьгђ туры килђ. Пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу галђйџи вђссђлам,
Мђккђи Мљкђррђмђ шђџђреннђн
Мђдинђи Мљнђњвђрђ шђџђренђ
џиќрђт кылганнан соћ, шушы
шђџђрдђ яшђгђн яџњдлђрнећ бу
кљндђ ураза тотканнарын књргђн џђм
алардан моныћ сђбђбен сораган.
Яџњдлђр: "Бу кљнне Аллаџы Тђгалђ
пђйгамбђребез Муса галђйџиссђлам-
не Фиргавеннђн џђм аныћ гаскђ-
реннђн коткарган. Шућа књрђ без бу
кљнне олылап ураза тотабыз", - дип
ђйткђн. Пђйгамбђребез саллђллаџу
галђйџи вђссђлам аларга болай дип
ќавап биргђн: "Сезгђ караганда Муса
пђйгамбђр безгђ якынрак". Рђсњле-
без Мљхђммђд саллђллаџу галђйџи
вђссђлам шушы кљнне уразада бул-
ган. Ул њзенећ љммђтен, мљэмин-
мљселманнарны да бу кљндђ ураза
тотарга љндђгђн. Гашњрђ кљнендђ
башка књп кенђ бљек вакыйгалар да
булган. Бу кљнне Бљек Раббыбыз
дљньяны, Адђм галђйџиссђламне
яралткан, Нух галђйџиссђламнећ
кљймђсе тауга килеп ќиткђн, Ибра-
џим галђйџиссђлам туган џђм

мђќњсилђрнећ учагыннан коткарыл-
ган, Ђюб галђйџиссђлам авыруыннан
терелгђн, Йосыф галђйџиссђлам олы
дђрђќђлђргђ ия булган џ. б.

Мљхђррђм ае да рђќђп, рамазан
айлары кебек њк изге-шђрђф ай бу-
лып санала. Ай буе ураза тоту хђле-
бездђн килмђсђ, без Гашњрђ кљненећ
унынчы џђм унберенче кљннђрендђ
генђ булса да ураза тотарга тырышыр-
га тиешбез. Ђ ић хђерлесе - рђттђн љч
кљн ураза тоту. Мљхђррђм аеныћ 9
нчы, 10 нчы џђм 11 нче кљннђрен ура-
за белђн уздырсак, Аллаџныћ чиксез
рђхмђтлђренђ ирешербез. Пђйгамбђ-
ребез саллђллаџу галђйџи вђссђ-
ламнђн: "Мљхђррђм аеныћ Гашњрђ
кљнендђ ураза тотсаћ нинди саваплар-
га ирешергђ була соћ?" - дип сорагач,
ул: "Узган елыгызныћ гљнаџларын,
хата-кимчелеклђрен Аллаџы Тђгалђ
гафу итђр, истигъфар кылыр", - дигђн.
Шулай ук бу кљнне сђдака љлђшњ, са-
быйларны, якыннарыћны сљендерњ,
Коръђн сњрђлђре, догалар уку савап-
лы гамђллђрдђн санала.

Аллаџ Раббыбыздан гљнаџлары-
бызны ярлыкавын љмет итеп
мљхђррђм аенда тоткан уразалары-
быз кабуллардан булса иде, Аныћ
чиксез рђхмђтенђ, дљнья-ахирђт бђхет-
сђгадђтенђ ирешергђ насыйп итсђ иде.

Мљфти Камил хђзрђт
СЂМИГУЛЛИН,

Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары

Диния нђзарђте рђисе



№ 17  (212)  5-мљхђррђм-14352
Укырга
ућайлы
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да инде. Дискуссиялђрдђ катна-
шучылар хђзерге вакытта тради-
ционлык критерие булып нђрсђ
тора, бу вакытта  нинди тради-
ция књз алдында тотыла, динне
традицион џђм традицион бул-
маган диннђргђ бњлњ дљресме џ.
б. сораулар љстендђ баш вата.

Юк урында килеп чыккан бу
дискуссия нђтиќђсендђ тради-
цион ислам тљшенчђсенећ бер-
ничђ интерпретациясе барлык-
ка килде. Ислам чынбарлыгын
аћлауны ќићелђйтергђ тиешле
неологизм, шулай итеп, кире-
сенчђ, барысына да буталчык-
лык кертте.

"ТРАДИЦИОН ИСЛАМ"-
НЫЋ ДЊРТ МЂГЪНЂСЕ
Тљрле текстларныћ бу про-

блема ућаеннан каралган ана-
лизлары "традицион ислам"
тљшенчђсенећ дњрт тљп мђгънђдђ
кулланылуын књрсђтђ. Бу семан-
тик мђгънђлђр бер-берсенђ са-
лынган сфералар кебек љлешчђ
њзара кисешђлђр џђм, нигездђ,
аларны гомуми бер књренешнећ
тљрле яклары, аерым бер эле-
ментлары итеп карарга була.
Ђмма, дискуссиялђрдђ катнашу-
чылар њзлђре алай дип ис-
ђплђми. Ђйдђгез, бу гыйбарђнећ
шул мђгънђлђрен карап китик.

"Традицион ислам" тљшен-
чђсенећ беренче мђгънђсен Рос-

сия исламы дип аћлатырга була.
Гыйбарђне бу мђгънђсендђ
дђњлђт џђм ќђмђгать эшлеклел-
ђре куллана. Алар љчен, ић бе-
ренче чиратта, Россия мљсел-
маннарыныћ њз дђњлђтчелеклђ-
рен яклавы, башка конфессия
вђкиллђре белђн њзара дус џђм
тату яшђњлђре мљџим. Алар
"традицион ислам" дигђн вакыт-
та нђкъ менђ шуны књз алдында
тота.

"Традицион ислам"ныћ
икенче мђгънђсен халык исламы
дип аћлатырга була.  Кагыйдђ
буларак, гыйбарђне бу
мђгънђсендђ номиналь, этник
мљселманнар куллана. Аларныћ
исламы диндар ђбилђре турын-
дагы истђлеклђреннђн ерак кит-
ми. Башка сњзлђр белђн
ђйткђндђ, бу очракта тђгълима-
ти ислам, ислам кануннары бу-
енча ул ничек булырга тиешлеге
турында сњз бармый, ђ мљсел-
маннарныћ дђџрилек чорла-
рыннан соћ љлешчђ деформаци-
ялђнеп сакланып калган элекке-
ге реаль дини практикасы кал-
дыклары турында сњз бара. Ха-
лык исламы белђн этнографлар
нык кызыксына, ул традицион
ислам дошманнарыныћ ярсулы
џљќњмнђренђ дучар була, алар
аны кимсетергђ тырышып "ба-
байлар исламы" дип атарга ты-
рыша, гђрчђ бу сњзлђрдђ бер-
нинди дђ тискђре мђгънђ булма-
са да.

Традицион исламныћ љчен-
че мђгънђсе - милли ислам (та-
тар исламы). Татар исламы
миллђт казанышы буларак кара-
ла, ул, бер яктан, татар халкыныћ
тарихый мирасыныћ бер љлеше
булып тора, ђ икенче яктан, аныћ
алга таба яшђп калуыныћ шар-
ты буларак карала. Бу вакытта
татар миллђтчелђре "татар исла-
мы"на тљрлечђ акцент куя. Кай-
берлђре љчен (беренче чиратта
дљньяви миллђтчелђр љчен), бу -
ќђдитчелек, ђ икенче берлђре
(беренче чиратта динилђре)
љчен, бу - кадимчелек, ягъни,
консервативлык.

Џђм ниџаять, традицион ис-
ламныћ дњртенче мђгънђсе -
йолаларны башкарып  барган
мљселманнарныћ њзлђре аћла-
вындагы мђгънђсе. Мондый
аћлауда традицион ислам - бар
ислам дљньясында борынгы ва-
кытларда ук булган ортодоксаль
ислам. Башка сњзлђр белђн
ђйткђндђ, бу Пђйгамбђребезнећ
(аћа Аллаџныћ сђламе вђ
рђхмђте булса иде) њзенђ њк ба-
рып тоташкан љч дини фђн - ка-
нуни хокук, догматик илаџият
џђм дини этика белђн
вђкалђтлђнгђн ислам. Ислам ор-
тодоксиясенећ мђгънђсе џђм
асылы да шунда, "Ђџле сљннђт
вђл ќђмђгать"тђ.

Традицион исламныћ тљп
дошманнары булган сђя-
силђшкђн ислам тарафдарларын

сектантлар дип нђкъ менђ шућа
атыйлар да, чљнки алар ислам-
ныћ ортодоксальлеген юкка чы-
гарырга тырыша. Беренчедђн,
алар ислам хокукындагы кану-
ни мђктђплђрне (мђзџђблђрне)
танымый, гђрчђ кайвакыт нин-
дидер бер конъюнктур ниятлђр
белђн, књз буяр љчен тышкы як-
тан хђнђфи мђзџђбе тарафдарла-
ры булып књренергђ тырышса-
лар да. Икенчедђн, алар ислам-
ныћ Коръђн џђм Пђйгамбђр (с.
г. в.) љйрђтњлђрен бар тулылы-
гында ача торган догматик
мђктђплђрен катгый инкарь итђ,
шул исђптђн аеруча дини толе-
рантлыгы белђн аерылып торган
мђтуриди мђктђбен дђ. Ђ татар-
лар џђрвакыт шул мђктђп тараф-
дары булган. Џђм, љченчедђн,
алар исламныћ рухый этикасы
белђн аяусыз кљрђш алып бара,
ђ рухый этиканы йљртњче булып
традицион рђвештђ суфыйчы-
лык чыгыш ясаган. Шулай итеп,
сђясилђшкђн ислам бернинди дђ
чиста ислам тњгел (ђ алар
њзлђрен чиста ислам тарафдар-
лары дип атый), ђ гади бер дини
секта.

ВИНОГРАД
ТУРЫНДА ХИКЂЯТ
Традицион ислам тирђсенд-

ђге мђгънђви књптљрлелек тљрле
буталчыклыклар китереп чыга-
ра џђм бу турыда дискуссия
алып баруныћ бернинди дђ

мђгънђсе калмый. Семантик бу
буталчыклык Ќ.Руминыћ ви-
ноград турындагы билгеле хикђ-
ятендђ бђян ителгђн вакыйганы
кљзгедђге кебек тљгђллек белђн
чагылдыра. Бу хикђяттђ тљрле
халык вђкиллђре бер ќимеш ту-
рында уртак фикергђ килђ алма-
ган, чљнки алар бер-берсен аћла-
маган, гђрчђ аларныћ џђрберсе
шул бер њк ќимешне њз телендђ
ђйткђн булган. Бу мђкалђдђ ка-
ралган очракта да без бер њк ата-
лышныћ ќилпђзђ кебек тљрле
мђгънђлђргђ таркалуын књрђбез.
Лђкин бу очракта да шул ук
нђтиќђ - уртак фикергђ килњ
мљмкин тњгел.

Ђлеге терминологик экс-
курс илебезнећ иќтимагый-
дини вђзгыятен тљшенергђ
телђгђн кешелђргђ ярдђм итђр
дип љметлђнђм. Предметны
белмђњ аркасында књп спекуля-
циялђр килеп чыга. Ић аянычы
шунда - монда традицион ислам
- чын ислам, Пђйгамбђр (с. г. в.)
исламы тљшенчђсе њзе дискре-
дитациялђнђ. Ђ бит бары тик шул
ислам гына бар мљселманнарны
да берлђштерђ џђм безнећ
ќђмгыятебезгђ тынычлык џђм
татулык бњлђк итђ алачак. Моћа
безнећ џђрберебез дђ мохтаќ.

Рљстђм БАТЫР,
Татарстан мљфтиенећ

беренче урынбасары
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(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтендђ
мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллин Коръђн љчен
гарђп язуыныћ яћа кал-
лиграфик стилен ђзерлђ-
њче эшче тљркем белђн
ќыелыш њткђрде. Яћа
шрифтны танылган хђт-
тат (каллиграф), дњртенче
хђлиф Гали ибне Ђбу Та-
либтан башлап мљселман
каллиграфлары чылбы-
рын дђвам итњгђ иќазђте
булган Рамил Насыйбул-
лов эшли.

 Эшче тљркемгђ Коръђни-
Кђрим белгечлђре, Россия ислам
институтындагы Коръђнхафиз-
ларны ђзерлђњ њзђге ќитђкчесе
Ибраџим Сабиров, шулай ук Ди-
ния нђзарђтенећ Коръђнне љйрђнњ
бњлеге ќитђкчесе Илнур Хђйрул-
лин керде. Илнур Хђйруллинныћ
Пђйгамбђребездђн (аћа Аллаџ-
ныћ сђламе вђ рђхмђте булса иде)
башланган, Россиядђ традицион
саналган Коръђн уку буенча бил-
геле бер чылбыр - "Хђфс ган Га-
сыйм"га иќазђте бар.

Яћа шрифтны ђзерлђњ мљфти
кушуы буенча инде берничђ ай
дђвамында алып барыла. Гарђп
язуыныћ яћа каллиграфик стиле
ђзер булгач, Диния нђзарђте
шуныћ нигезендђ язылган Коръђн
нђшер итђргђ ќыена. Шунысын
ђйтергђ кирђк, бу укыр љчен ућай-
лы, безнећ ќирлеккђ хас каллиг-
рафик њзенчђлеклђрне исђпкђ
алып ђзерлђнгђн уникаль шрифт
булыр дип кљтелђ.

"Татарстан -
уртак йорты-
быз" респуб-
л и к а к њ л ђ м
этномђдђни
фестивале -
нећ быелгы-
сына Кђрим
Т и н ч у р и н
исемендђге
Татар дђњлђт
драма џђм
комедия те-
а т р ы н д а
гала-концерт
белђн нокта
куелды.

Театр фойесын-
да ук республика
ќитђкчелеге вђкил-
лђрен каршы алырга
Татарстанда эшлђп килгђн тљрле
миллђтлђрнећ иќат коллектив-
лары ќыелган иде. Олы кунак-
ларны - ТР Дђњлђт Советы рђи-
се, Татарстан халыклары ассам-
блеясы ќитђкчесе Фђрит Мљ-
хђммђтшин, ТР Президенты Ап-
параты ќитђкчесе урынбасары
- ТР Президентыныћ Эчке
сђясђт мђсьђлђлђре буенча де-
партаменты ќитђкчесе Алек-
сандр Терентьев, ТР мђдђният
министры Айрат Сибагатуллин
џ. б. рђсми затларны алар рус,
татар теллђрендђге ќырлар,
тљрле халыкларныћ традицион
биюлђре, балалар коллективла-
ры чыгышлары, ак калач џђм
чђк-чђк белђн каршы алды. Ку-
накларны исђ Халыклар дуслы-
гы йорты директоры Ирек

Бердђмлеккђ мђдхияБердђмлеккђ мђдхияБердђмлеккђ мђдхияБердђмлеккђ мђдхияБердђмлеккђ мђдхия

Шђрипов озатып йљрде.
Илебезнећ халыклары бер-

дђмлеге кљне белђн котлау љчен
башлап сњз алган ТР Дђњлђт Со-
веты рђисе, Татарстан халыкла-
ры ассамблеясы ќитђкчесе Фђ-
рит Мљхђммђтшин, бљтен Рос-
сия тљбђклђре халыклары
њзлђренећ бердђмлеген, татулы-
гын, ућганлыгын књрсђтергђ ты-
рыша, республикабызда да шу-
лай ук, дип билгелђп њтте. Этно-
мђдђни фестиваль љч этапта
узды, аныћ барышында респуб-
лика књлђмендђ ић яхшы коллек-
тивлар џђм аерым башкаручы-
лар сайлап алынды, биредђ алар-
ныћ ић-ићнђре иќаттагы оста-
лыгын књрсђтђчђк, ђ талантлар
бездђ гаять књп, диде ул џђм Та-
тарстан Республикасы Прези-

денты Рљстђм Мићнехановныћ
мљрђќђгатен укыды.

"Мљхтђрђм татарстанлы-
лар! Сезне Россия Федерация-
сенећ дђњлђт бђйрђме - Халык-
лар бердђмлеге кљне белђн чын
йљрђктђн котлыйм. Бу бђйрђм
елдан-ел књбрђк кешене ќђлеп
итђ бара, ул Татарстан Респуб-
ликасы дип аталган ил-йорты-
бызда яшђњче барча халыклар-
ны дуслыкта берлђштерњгђ ко-
рылган", - дип, Татарстан Пре-
зиденты Р.Мићнеханов уртак
йортыбызда тыныч џђм игелек-
ле тормыш телђгђн.

Халыклар бердђмлеге кљне
белђн котларга килгђн Татар-
стан мљселманнары Диния нђза-
рђте рђисе, мљфти Камил хђзрђт
Сђмигуллин, мљхђррђм аеныћ,

џиќри буенча яћа
1435 нче елныћ бе-
ренче кљне, шулай
булгач, ай календа-
ре буенча Яћа ел
белђн дђ котлыйм,
диде. Безнећ рес-
публикабызныћ
тљрле халыкларныћ
бердђмлеге буенча
бљек илебезнећ кал-
ган тљбђклђре љчен
генђ тњгел, башка
бик књплђр љчен дђ
олуг њрнђк булуын
књреп-белеп тора-
быз, дип искђртте
ул. Казан џђм Та-
тарстан метрополи-
ты Анастасий, 1612
нче елда руслар
џђм татарлар, баш-
ка халыклар Казан
оп о л ч е ни е с е н ђ
берлђшеп, поляк

илбасарларыннан Мђскђњне
азат итњдђ катнашкан, 400 елдан
артык бу игелекле џђм књпне
књргђн ќирлектђ барлык халык-
ларыбыз тынычлыкны саклап
яши, дип ул да тынычлык-тату-
лык кыйммђтенђ игътибарны
юнђлтте.

Татарстанда гомер итњче
тљрле миллђт халыкларыныћ
бер-берсен кабатламас ќырлы-
биюле чыгышлары дустанђ яш-
ђњнећ туар кљн љчен ышаныч-
лылыгы, яшђр љчен бердђмлек-
нећ кирђклеге, шулай тормыш
итеп була алган тљбђкнећ
књркђмлеге турында иде.

Милђњшђ
НИЗАМЕТДИНОВА,

"Татар-информ"
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ИРЕЋ ЉЧЕН УКЫЛГАН
КИТАП БУЛМАСКА КИРЂК

- Сарык кебек аћгыра булга-
ны яхшы, диелсђ, ђлбђттђ, мин дђ
њпкђлђгђн булыр идем. Монда
имам Газзали бђрђкђт књп булган,
мљбарђк, Аллаџы Тђгалђгђ ита-
гатьле хатын-кыз турында ђйтђ
бит. Бњгенге заман мљселман ха-
тын-кызы ђле оптимист та булыр-
га, хљр фикер белђн дђ яшђргђ
тиеш, минемчђ. Ђти-ђниећ куш-
канга яки књбрђк тњлђгђн љчен
тњгел, ђ ќаныћа якын эшне сай-
лап алырга кирђк. Џђм, ђлбђттђ,
безнећ ќђмгыятькђ файдалы
шђхес булуыбыз да бик мљџим.
Књп очракта хатын-кыз кияњгђ
чыгып, балалар таба да аныћ тор-
мышында кызыклы шљгыльгђ,
кызыклы очрашуларга урын кал-
мый. Балалар карау, савыт-саба
юу, љйне ќыештыру - берзаман
бу хатын-кыз белђн ђнђ шулар ту-
рында гына сљйлђшеп була баш-
лый. Менђ шуннан соћ иренећ
хатыны белђн кызыксынуы, аћа
соклануы арта барыр микђн? Ни-
кадђр генђ кызыклы булмасын,
укып чыккач, китапны читкђ алып
куябыз бит, њз ирећ љчен менђ шул
укылган китап булып калмаска
кирђк. Кыз бала югары белем
алырга, хђтта яшьтђн кияњгђ чык-
кан очракта да иренђ, син мине
укытасыћ, дигђн талђпне куярга
тиеш. Књптђн тњгел генђ безнећ
Гаилђ кору њзђгенђ бер бик бай
мљселман ир-аты кђлђш эзлђп
килгђн иде. Љйлђнешњгђ мин аны
Европаныћ њзе телђгђн телђсђ кай-
сы югары уку йортында укыта-
чакмын, ди. Ђлбђттђ бездђ: "Сез
булачак хатыныгызныћ гына
тњгел, балаларыгызныћ да килђч-
ђген тђэмин иткђнсез бит инде.
Кљчен, нервларын, вакытын са-
рыф итеп укып йљрњ аћа нигђ
кирђк?" - дигђн сорау туды. Моћа
каршы ул болай дип ќавап бирде:
"Мин мљселман буларак, килђчђ-
кне уйламыйча яши алмыйм.
Минем гомерем Аллаџ кулында.
Ђ акча џђр кљн килеп тормаса
бетђргђ дђ мљмкин. Ул чагында
хатыным гаилђне ничек тђэмин
итђр? Аныћ дипломы, килђчђккђ
ышанычы булырга тиеш". Менђ
бу чын мљселман сњзе ичмаса!

- Ышаныч дигђннђн, Сез
ќитђклђгђн Мљслимђлђр берле-
ге дђ менђ инде сигез ел дђвамын-
да канаты каерылган, хђсрђткђ
баткан хатын-кызларга бу тор-
мышта ышаныч бирђ.

- Ђйе, Аллаџныћ рђхмђте
белђн шактый актив эш алып ба-
рабыз. Ђле менђ књптђн тњгел генђ
бер хатын эш эзлђп килгђн иде.
Ире юк, эше юк, торыр урыны да
юк, баласына биш яшь. Аны эшкђ
урнаштыру љчен башта баласын
балалар бакчасына бирергђ кирђк.
Ђ аныћ пропискасы юк. Тоттык
та кияњгђ бирдек њзен, шуныћ
белђн бљтен проблемасы хђл ител-

Россия џђм Татарстан Мљслимђлђре берлеге
рђисе Наилђ ханым ЌИЏАНШИНА белђн
сљйлђшњебез, тљрле сђбђплђр чыгып, џаман ки-
чектерелеп килђ иде. Газетабызныћ узган санын-
да басылып чыккан "Ић яхшысы - сарык кебек
хатын" дигђн язма (№ 15-16) очрашуны тизлђт-
те дђ куйды. Хикмђт шунда - ул язманы укыган
књп кенђ мљслимђлђр безгђ њпкђ белдереп шал-
тыратты. Юкса њзем, холкыћ сарыкныкыдай
булса, бу тормышта књп нђрсђлђрне саклап ка-
лырга мљмкин икђн, дип књћелемђ беркетеп куй-
ган идем. Хђер, монысы минем фикер... Шулай
итеп: "Бњгенге мљслимђ, чыннан да, нинди бу-
лырга тиеш?" - дигђн сорау белђн Наилђ ханым-
га мљрђќђгать итђбез.

де. Хатыннарга ярдђм итђр љчен
оештырылган проектларыбыз
файдалы булып чыга. Парны
бђндђсенђ Раббыбыз њзе бирђ,
ђмма бер-берлђрен тапсыннар
љчен аныћ сђбђбе кирђк. Гаилђл-
ђрне саклап калуда да ярдђм итђргђ
тырышабыз. Мљселман гаилђлђ-
ре арасында аерылышучылар
саны дљньявиларныкыннан ким
тњгел хђзер. Аллаџ кануннары
белђн яшђп тђ нишлђптер бер-
берлђрен аћламый башлыйлар.
Ире белђн аралары суынуны, ягъ-
ни "авыру"ныћ беренче билгелђ-
рен сизеп алуга мљрђќђгать
итсђлђр, ђлбђттђ, моны бергђлђп
хђл итеп була. Безнећ кићђшлђр
буенча хатын-кыз тиз генђ ялгыш-
ларны дљресли башлый. Соћын-
нан: "Хђзер бик матур яшибез,
ирем мине элеккегђ караганда да
ныграк ярата", - дип рђхмђт ђйтеп
тђ китђ ђле.

Тагын бер књркђм проекты-
быз бар - дизайнерлар белђн эшли
башладык. Моћа кадђр дизайнер
сњзе бездђ кулланылмады, чљнки
бу тормышыбызда юк ђйбер иде.
Мин кайсы гына чит илгђ барсам
да шућа игътибар итђм - џђр ха-
лык њзенећ традицион киеменнђн
йљри анда. Согуд Гарђбстанында,
мђсђлђн, сари кигђн хатын-кызны
књргђнем юк, ђ Џиндстанда чадра
ябынган хатын-кыз очрамый. Ђ
бит безнећ дђ шђригатькђ каршы

безне Россия књлђмендђ дђ актив-
лаштырырга уйлыйбыз.

Ђле безнећ ак яулыклы абы-
стайларыбыз бар. Ђлмира абы-
стай Ђдиятуллина шул абыстай-
лар шурасын ќитђклђр дип љмет-
лђнеп торабыз. Чљнки бу ханым-
нар гомер буе иќтимагый тор-
мышта катнашып килде. Алар-
ныћ хђзер балалары, оныклары
њсеп беткђн, буш вакытлары књп,
эш љчен йљгереп йљри торган ић
дђртле чаклары.

Мљслимђлђребезне тагын
бер шатлыклы хђбђр белђн куан-
дырасым килђ. Ќљмџњриятебез-
нећ мљфтие Камил хђзрђт Сђми-
гуллин Мљслимђлђр берлеге љчен
аерым бина эзли. Бу безгђ эшчђн-
легебезне тагын да кићђйтергђ
мљмкинлек бирђчђк.

- Сез ђле књптђн тњгел генђ
кызларны-егетлђрне бергђ
аулагљйгђ дђ ќыйдыгыз...

- Бу шђригатькђ сыямы, дип
сорыйсыгыз килђдер инде. Ир-ат
љйлђнгђндђ хатын-кызны књрергђ
тиеш. Џђм ул аны књрђ, никадђр
генђ тђкъва булса да, берсенећ дђ
књзлђрен бђйлђп йљргђне юк ђле.
Ђ аулагљйдђ без аларны аерым
табынга утыртабыз. Бу уй белђ-
сезме нђрсђдђн килеп чыкты?
Гаилђ кору њзђгенђ барлыгы мећ
ярымнан артык кеше килде. Алар-
ныћ кайсысы кемгђ туры килњен
сайлавы да бик авырлашты. Шућа

књрђ яшьлђре, холыклары туры
килгђннђрен барлап, аулагљйгђ
чакырдык. Соћгы очрашуга йљз
кеше килгђн иде, без бу юлы кае-
наналар турында сљйлђштек. Кыз-
ларныћ каенана турында фикер
алышуларын егетлђрнећ нинди
зур игътибар белђн тыћлавын
књрсђгез икђн сез! Бу хатын-кыз
минем ђниемђ нинди мљнђсђбђттђ
булыр, дигђн уй белђн утыра бит
инде алар. Хатын-кыз гына тњгел,
ир-ат њзе дђ ихтирамлы, тђрбияле
булса гына бђхетле гаилђ туа. Кыз-
ганычка, бњгенге мљселман ир-

ЗУР КЛЫКИ БИСТЂСЕНЂ
МЂЧЕТ КИРЂК

Аллаџныћ ярдђме белђн Ка-
зан шђџђре Совет районыныћ
Зур Клыки бистђсендђге Трудо-
вая урамында Сђлах мђчете
тљзелђ башлады. Тик тљзелеш
эшлђре хђзергђ тукталып
тора, аны дђвам итњ љчен акча
кирђк. Ђйдђгез, бу саваплы эшкђ
хђлебездђн килгђнчђ њз љлеше-
безне кертик, Аллаџ йортын -
Сђлах мђчетен бергђлђп тљзик!

Реквизитлар: ИНН/КПП
1653001805/165801001, ОГРН
1021600000124, БИК
049205805, К/с
30101810000000000805, Р/с
40703810200020000352 в ОАО
"АК БАРС" Банк в г. Казани.

Элемтђгђ керњ љчен теле-
фон: 89173914978 (Нурислам
хђзрђт).

Сайт: www.salyah.ru.

"Зђкят" хђйрия фон-
ды  Татарстан  мљ-
селманнары Диния
нђзарђте  Корбан
бђйрђме  ућаеннан
оештырган  "Сљю-
челђр  фида  кыла"
акциясенђ  беренче
нђтиќђлђрне ясады.

Белгђнебезчђ, Диния нђза-
рђте "Яћа гасыр" каналы белђн
берлектђ 15 нче октябрьдђ
"Сљючелђр фида кыла" телема-
рафоны уздырган иде. Ђлеге те-
лемарафон физик мљмкинлек-
лђре чикле ятим балаларны тер-
нђклђндерњ приюты бинасын
тљзеклђндерњгђ ярдђм итњ мак-
сатыннан њткђрелде.

Бњгенге кљндђ исђп-хисап
счётына банклар аша 91208 сум
48 тиен акча књчерелгђн џђм ке-
шелђр њзлђре алып килеп исђп-
хисап счётына 22146 сум 8 тиен
књлђмендђ акча салган. "ЗА-
КЯТ" сњзен язып, 7715 номеры-
на ќибђрелгђн SMS-хђбђрлђр
ярдђмендђ барлыгы 718244 сум
тупланган. Шулай итеп, берен-
чел нђтиќђлђр буенча приют
љчен барлыгы  831598 сум 56
тиен акча ќыелган.

Ђгђр дђ бер SMS-хђбђрне 50
сумнан дип санасак, акциядђ 15
мећлђп кеше катнашканын белђ
алабыз.

Шунысы да сљендерђ, бик
књплђр "Зђкят" хђйрия фонды-
на матди ярдђм књрсђтњне ђле
дђ дђвам итђ. Хђйрия акчалары
Казан шђџђренећ Габдулла Ту-
кай урамындагы 3 нче йортта
урнашкан "Зђкят" фондында
кабул ителђ. Инвалид ятимнђргђ
ярдђм итђргђ телђњчелђр 7715
номерына "ЗАКЯТ" сњзе белђн
SMS-хђбђр дђ ќибђрђ ала. Бер
SMS-хђбђрнећ бђясе 50 сум
(тљгђл сумма операторга
бђйле). Ђгђр дђ књбрђк хђер би-
рергђ телђсђгез, "ЗАКЯТ" сњ-
зеннђн соћ буш урын (пробел)
калдырып, сумманы язарга
кирђк.
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килми торган њз милли киемебез
бар. Џђм ул безгђ бик килешеп
тора. Мђќлеслђрдђ абыстайлары-
бызга књз салыгыз сез - шундый
матурлар бит алар. Без дђ шулар
кебек булсак иде... Ђнђ шундый
нияттђн чыгып башланган эшебез
хђзер елдан-ел кићрђк колач ќђя
бара. Дизайнерларыбызныћ эшен
инде хђзер чит илгђ чыгарырга да
оят тњгел, аларны Италиядђ,
Тљркиядђ дђ књреп, бик сокланды-
лар. Хђтта кызларыбызны чит ил
фирмалары эшкђ дђ чакырды. Бу
юнђлештђ тагы да њсђргђ - эше-

атлары хатын-кыз мића хезмђт
итђргђ тиеш дип саный. Ђмма ул
шуны белергђ тиеш: хатын-кызны
бары тик яратып кына њзећђ
хезмђт иттереп була. Тагын шун-
дый хђл књзђтелђ: башта булачак
хатынына тыйнак булырга, књп
књрмђскђ, књп белмђскђ дигђн
талђплђр куелса да, љйлђнешкђч,
ир-атка актив, шат, шаян хатын-кыз
кирђк була башлый. Ђле кайберл-
ђре беренче хатыннарыннан
кљндђш эзлђтђ. Мескен хатын,
башка чарасы калмагач, безгђ
килђ. Ир-ат хатын-кызга љйлђнђ
икђн - ул аны бђхетле итђргђ тиеш.
Ул њз ђнисен ярата, ќђннђтнећ
ђнисенећ аяк астында икђнен белђ
бит. Синећ хатыныћ да - ана. Синећ
балаларыћныћ ќђннђте аныћ аяк
астында. Хатынын елаткан,
рђнќеткђн ир-ат ќђннђткђ керер
дип уйламыйм мин.

- Наилђ ханым, сљбханалла,
Сезнећ шундый књркђм гаилђгез
бар. Ильяс хђзрђт белђн ике ир
бала тђрбиялђп њстердегез. Бу
кадђр колачлы эш алып баргач,
гаилђгезгђ вакытыгыз каламы?

- Аллаџ Раббыбыз мића шун-
дый ир бирде - ул мине аћлый,
бер-берећне аћлап яшђњ зур бђхет
бит ул. Ђйе, љйгђ арып-талып кай-
ткан чаклар да була, мића хђзер
балалар ярдђм итђ башлады. Ри-
зыкны да ђзерлилђр, љйне дђ
ќыештырып куялар.

- Хђзрђтнећ: "Син минем ха-
тыным, матурлыгыћ да минем
љчен генђ. Беркая да бармыйсыћ,
љйдђ генђ утырасыћ!" - дигђне
булмадымыни?

- Булды, кавышкач ук ђйтте ул
аны. Мића љйдђ утыра торган ха-
тын кирђк, диде. Моћа бер дђ кар-
шы килмђдем. Юкса мин журна-
лист идем бит, телевидениедђ дђ
эшлђдем, иќтимагый яшьлђр
оешмасы да оештырган идем.
Ђмма кияњгђ чыгу минем љчен
изге гамђл булды. Никахлашу
белђн эштђн чыктым. Аннары
бер-бер артлы балалар туды. Ана
назына туймаган сабыйны чит
кешегђ калдырып, эшкђ чыгып
китњне мин дљрес дип санамыйм,
ђни кеше њз бурычын тулысынча
ќиренђ ќиткереп њтђргђ тиеш.
Мин аларга догалар да ятлаттым,
укырга-язарга да љйрђттем.
Мђктђп алдыннан гына, коллектив-
ка иялђшсеннђр дип, бакчага бир-
дем. Алар мђктђпкђ киткђч, кинђт
кенђ буш вакытым артты. Ђ
ќђмгыятебездђ никадђр ќитешсез-
лек, књпме гаделсезлек икђн - шу-
ларны књрђ башладым. Аны савык-
тыру љчен џђркем кулдан килгђн-
не эшлђргђ тиеш лђбаса. Кљн-
нђрдђн беркљнне мин иремђ: "Бер-
ни дђ эшлђмичђ, тыныч кына яши
алмыйм", - дидем. Ул мине аћла-
ды.

Нђњбђџар КЂБИРОВА
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КАЙГЫРТУЫГЫЗ
ЉЧЕН

РЂХМЂТ

Бер кешедђн икенчесенђ
аныћ органнарын књчерњ
рљхсђт ителђме?

Органнарны књчереп утыр-
ту ХХ гасырда гына барлыкка
килгђн књренеш. Лђкин ислам
фикыџында бу яћалык тњгел.
Мљселман хокук белгечлђре бу
турыда књптђн фикер йљртђ.
Хђнђфи мђзџђбенећ тљп фикер-
лђрен теркђгђн џђм системалаш-
тырган Ђбу Хђнђфи шђкерте
Мљхђммђд ибне Хђсђн ђш-
Шђйбани болай дигђн: "Сарык,
сыер, дљя, ат џђм башка хайван-
нарныћ сљяклђрен дару буларак
куллану тыелмаган. Чыгарма
булып кеше џђм дућгыз сљяклђ-
ре тора. Кеше џђм дућгыз сљяк-
лђрен куллану тыелган".

Моны нигез итеп алсак, кеше
органнарын куллану тыела.
Хђнђфи мђзџђбе китапларында
бу фикер кић таралган. Дђлил
буларак тњбђндђге сњзлђрне ки-
терђлђр: "Кеше хљрмђткђ лаек,
шућа књрђ аныћ органнарын
куллану исђн чагында да, њлгђч
тђ тыела".

Имам Шђфигый мђзџђбенђ
килсђк, кеше џђм хайван орган-
нарын куллану аерым очраклар-
да рљхсђт ителђ.

"Минхаќ ат-Талибин" кита-
бында имам ђн-Нђвави искђртђ:
"Пакь нђрсђ таба алмаса, кеше
сљяклђргђ нђќес куша ала.
Лђкин пакь нђрсђ тапкан очрак-
та, ул нђќесне алып атарга тиеш,
нђќес аћа зарар китермђсђ дђ".

Икенче хезмђтендђ ул: "Бик
кирђк булган очракларда, шђфи-

"Татар-информ" матбугат агентлыгында узган
матбугат конференциясендђ Татарстан cђла-
мђтлек саклау министры Гадел Вафин, Татар-
станда органнарны књчереп утырту программа-
сы ђзерлђнђ, дип хђбђр итте. Министр сњзлђренђ
караганда, бу юнђлештђ республикада инде эш
башланган: эшче тљркем тљзелгђн, љлкђннђргђ
џђм кече яшьтђге пациентларга органнарны
књчереп утыртуныћ алдагы љч елга исђплђнгђн
программа проекты тикшерелгђн. "Безнећ алда
бљер, бавыр џђм йљрђкне књчереп утыртуны
ќђелдерњ, алга таба трансплантациянећ яћа
тљрлђрен, аерым алганда, ашказаны асты бизен
књчереп утыртуны њзлђштерњ мђсьђлђсе тора.
Соћгысы - њпкђлђрне књчереп утырту булачак",
- ди Гадел Вафин.
Сњз ућаеннан, быел Татарстанда бљер, бавыр
џђм йљрђкне књчереп утырту буенча 17 опера-
ция ясалган.
Ђлеге мђсьђлђ буенча мљселманнар арасында
да, дљньяви кешелђрдђ дђ књп тљрле, еш кына
каршылыклы сораулар туа. Чыннан да, ислам-
да трансплантация рљхсђт ителђме? Рљхсђт
ителсђ, кайсы очракта, нинди шартларны њтђ-
гђндђ моны тормышка ашырырга ярый? Бу че-
терекле сорауларныћ кайберлђренђ Татарстан
мљфтие Камил хђзрђт СЂМИГУЛЛИН ќавап бирђ.

гый мђзџђбе буенча, њлгђн кеше
итен ашарга ярый", - ди.

Гиз ибне Абд ђс-Сђлам бо-
лай ди: "Ђгђр кем дђ булса
чиктђн тыш хђллђрдђ мђет таба
икђн, ул аныћ итен ашый ала,
чљнки мђет итен ашауныћ зара-
ры ачлыктан њлњгђ караганда
кимрђк".

Акыл исђ безгђ њлгђн кеше
органнарын башка кешегђ књче-
рњнећ рљхсђт ителњен књрсђтђ,
чљнки књчереп утыртылмаган
органнарны бљќђклђр ашый џђм
алар вакыт њтњ белђн кабердђ
таркала.

Мђлики мђзџђбе галимнђре,
гадђттђн тыш хђллђрдђ органнар-
ны књчереп утырту рљхсђт ителђ,
дигђн бер фикергђ килђ.

Фикыџ буенча ислам шура-
сы органнар трансплантациясе
рљхсђт ителњ турында карар чы-
гарды. Аныћ карарында орган-
ны књчереп утыртып, кеше го-
мерен саклап калуныћ органы
књчереп утыртылган кешене
берничек тђ нђќеслђмђве, чљнки
органны књчереп утыртуныћ
яхшылыкка юнђлтелгђн эш бу-
луы, авыру кешегђ зур булыш-
лык књрсђтње турында ђйтелђ.

Трансплантация шђригать
тарафыннан тњбђндђге очрак-
ларда рљхсђт ителђ:.органны алу донорга за-
рар китермђгђндђ;.органны донор њзе телђп
биргђн очракта;.авыру кешенећ терелње
љчен трансплантация бердђнбер
медицина чарасы булса;

.трансплантация ућышлы
чыкса.

Органнарны књчереп утыр-
туны рљхсђт иткђн књрсђтмђлђр.Кешенећ тормышын сак-
лап калу љчен мђет органнарын
кучереп утырту бу кешенећ ба-
лигъ булуы, психик сђламђтлеге
џђм шулай ук ђлеге операциягђ
рљхсђт булу белђн бђйле..Кешегђ књчереп утырты-
ла торган органнар ите ашарга
яраклы булган чиста хайваннар-
дан, ахыр чиктђ генђ башка хай-
ваннардан алынырга тиеш..Бер њк кешенећ органын,
мђсђлђн, тирене, сећерне, сљяк-
не џ. б. бер урыннан икенче
урынга књчерњ бик кирђк бул-
ганда гына башкарылырга тиеш..Ђгђр дђ авыруны дђвалау
љчен металлдан органнар ясау
мљмкинчелеге бар икђн,
мђсђлђн, йљрђк клапаннарын,
кул яки аяк протезларын,  метал-
лдан яки башка ясалма
матдђлђрдђн ясалган охшаш
ђйберлђр кулланырга мљмкин.

Шђйх Хђлил Абдулкђрим
Гуненќ Фикыџ буенча ислам
шурасыныћ органнарны књче-
реп утырту шартларын каравын,
лђкин эзлеклелеккђ кагылмавын
билгелђп њтђ. Ягъни, органнар-
ны књчереп утырту мђсьђлђсе
чишелгђндђ, тњбђндђге эзлекле-
лек сакланырга тиеш:.ђгђр дђ мљмкинчелек бул-
са, ясалма материалларны нђ-
рсђдђн эшлђнњенђ карамастан
кулланырга;.ђгђр дђ ясалма материал
юк икђн, итен ашарга яраклы чи-
ста хайван органнарын кулла-
нырга;.ђгђр дђ юк икђн, эт џђм
дућгыздан кала башка хайван-
нарныћ органнарын кулланыр-
га; .ђгђр дђ анысы да юк икђн,
эт џђм дућгыз органнарын кул-
ланырга;.ђгђр дђ анысы да булмаса,
кеше мђете органнарын кулла-

нырга;.ђгђр дђ инде анысы да бул-
маса, сђламђтлегенђ зыян китер-
мичђ генђ, исђн кешенећ орган-
нарын кулланырга.

Ќенси органнарны књчереп
утырту катгый тыела, чљнки, та-
библар ђйтње буенча, ќенси
органнар йљклелек вакытында да
тђэсир итђ. Алар орган кучереп
утыртылган кешегђ донорныћ
њзлеген књчерђ. Шушы сђбђп
аркасында, ќенси органнарны
књчереп утырту хђрђм булып
исђплђнђ.

Кешенећ йљрђген књчереп
утырту буенча ни ђйтерсез?

Ќан тђннђн чыккан миз-
гелдђ кеше њлђ. Бљтен тђндђ кан
ђйлђнешен тђэмин итеп торган
йљрђк туктый. Йљрђк туктавы
белђн кан ђйлђнеше дђ туктый.
Табиблар сњзенђ караганда,
йљрђк туктап, берничђ минут
узгач, баш мие књзђнђклђре њлђ
башлый. Бу њлемнећ йљрђк џђм
баш мие коруы белђн бђйлеле-
ген књрсђтђ. Ђгђр дђ йљрђк тук-
таса, ђ баш мие эшчђнлеген
дђвам итсђ, кеше њлмђгђн дип
исђплђнђ, чљнки йљрђк яћадан
эшлђп китђргђ мљмкин.

Мђетне юу, кђфенлђњ, идда
(ире њлгђч хатынына кияњгђ чы-
гарга ярамый торган вакыт),
мирасны кабул итеп алу кебек
дини књрсђтмђлђр шушы ике
орган эшлђњдђн туктагач кына
гамђлгђ керђ башлый. Шућа
књрђ кешенећ эшлђп торучы
йљрђген башка кешегђ књчереп
утыртырга ярамый. Шулай ук
мондый хђлдђ булган кешенећ
калган органнарын да, њлгђн
дигђн нђтиќђ чыгарып, башка
кешегђ књчереп утыртырга яра-
мый.

Ђйе, кайчакта баш мие њлгђч
тђ, йљрђк эшлђвен дђвам итђ,
џђм бу кешенећ исђн калуына
љмет булмый, лђкин бу очракта
да кеше йљрђге эшлђп торган
вакытта тере дип исђплђнђ.

"ДУМ РТ Хадж" - Согуд Га-
рђбстанында хаќиларга
тулы медицина ярдђме
књрсђтђ алган Россиянећ
бердђнбер хаќ операто-
ры. Бу Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђ-
тенећ ТР Сђламђтлек сак-
лау министрлыгы белђн
алдан ук ђзерлек эшлђре
алып баруы, аћлашып
хезмђттђшлек итње нђти-
ќђсе.
Быел хаќиларны изге

сђфђргђ 12 табиб озата барды.
Алар ярдђм књрсђтњ љчен кир-
ђкле дарулар, медицина ќиџаз-
лары белђн тђэмин ителгђн иде.
Хаќ сђфђренећ барлык гыйба-
дђтлђрен њтђгђндђ дђ, экскур-
сиялђргђ барганда да хаќилар-
ны табиблар махсус ки-
емнђрдђ, књчереп йљртђ торган
медикаментлар белђн озатып
йљрде. Яшђњ урынында, хаќ
гыйбадђтлђре кылына торган
Мина џђм Гарђфђ њзђнлегендђ
медицина ярдђме књрсђтњ пун-
ктлары эшлђде.

Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђте џђм "ДУМ РТ
Хадж" Татарстан Хљкњмђтенђ,
ТР Сђламђтлек саклау мини-
стрлыгына булышлык књрсђ-
тњлђре џђм нђтиќђле хезмђттђ-
шлек љчен рђхмђт белдерђ.
"Аллаџы Тђгалђнећ ярдђме џђм
табибларныћ олуг хезмђтлђре
белђн хаќиларга профессио-
наль медицина ярдђме
књрсђтелде. Быелгы хаќ вакы-
тында њзлђренећ џљнђри бу-
рычларын югары дђрђќђдђ
башкарган џђм 1200 хаќиныћ
сђламђтлеге сагында торган та-
библарга ихластан рђхмђтлђре-
безне ќиткерђбез", - диелђ Та-
тарстан мљселманнары Диния
нђзарђте сайтында.

МЕЋ ДЂ БЕР
ХЂДИС

"Йа Раббым, гыйлемлек
белђн ярдђм ит, йомшаклык
белђн зиннђтлђ, тђкъвалык
белђн хљрмђтлђ, сђламђтлек
белђн књркђмлђ".

Бу догаларныћ џђммђсе Ал-
лаџы Тђгалђдђн бер бљек
нигъмђт икђнен белеп, даимђн
шљкрана булырга кирђклеге ва-
сыять ителгђн.


