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5 сентябрь кљнне башкалабыз-
ныћ С.Сђйдђшев џђйкђле янын-
дагы мђйданда "Ислам террор-
чылыкка  каршы" дип  исем-
лђнгђн митинг њткђрелде. Та-
тарстан  Диния  нђзарђте
Мљселман  яшьлђре  берлеге
белђн  бергђлђп  уздырган  бу
ђџле ислам љчен мљџим чарада
биш йљздђн артык кеше, шул
исђптђн Казандагы, республика-
быз районнарындагы дин ђџел-
лђре катнашты.
Ислам диненећ тљп нигезе (мљселманны

мљселман иттереп књрсђтђ торган ђйбер) – ул
да булса пђйгамбђребез (с.г.в.) хђдисендђ
ђйтелгђнчђ: "Мљселман шундый булырга
тиеш: аныћ кулыннан да, теленнђн дђ,
хђрђкђтлђреннђн дђ мљселманнар џђм башка
кешелђр имин булырга тиеш". Ђгђр дђ тљрле-
тљрле ќинаятьлђрне, ниндидер миллђткђ (кон-
фессиягђ) яисђ ниндидер дингђ бђйлђп
књрсђтђлђр икђн, бу, ђлбђттђ, шушы миллђт-
не (конфессияне) мыскыл итњ дигђн сњз. Кеч-
кенђ генђ бер ќинаять булса да, бњгенге кљндђ
аны ислам диненђ яисђ мљселманнарга бђйлђњ
бара. Юк! Мљселманнар бервакытта да кешегђ
зарар китерергђ дигђн фикерне алга куйма-
ды. Мондый фикер аларныћ башларына да
килмђде. Бђлки, мљселманлыктан ерак булган
кешелђр шушындый ђшђкелеклђрне эшлђ-
гђндер. Бђлки наданлык яисђ авыру белђн кы-
лынгандыр бу. Монда аныћ ниндидер амби-
циясен тормышка ашыра алмау да сђбђп бу-
лырга мљмкин. Ђмма Аллаџы Тђгалђнећ дине
ярдђмендђ илебез мљселманнары џђрвакытта

да иминлектђ, тљзеклектђ, прогресста, ягъни
алгарышта булды. Аллаџы Сљбхђнђџњ вђ
Тђгалђ тљрле-тљрле ќинаятьлђрне кылу
сђбђпле бу дљньядан киткђннђрнећ рухларын
шат кылса иде. (Безнећ кавемгђ исђ тљрле-
тљрле шушындый ќинаятьлђрдђ катнашкан
кешелђрне туры юлга бастыр, дип џђрдаим
догада булу насыйп булса иде).

Террорчылык – ул дђњлђтнећ џђм ќђмгы-
ятьнећ ќимерелњенђ китерђ торган ић зур
ќинаятьлђрнећ берсе, кешелђрне куркыту,
газаплау булып тора.

Бер генђ дин дђ, кешене рђнќетергђ,
кимсетергђ, њтерергђ љндђми. Барлык дин-
нђрдђ дђ бу гамђллђр зур гљнаџ булып сана-

ла. Аллаџ Раббыбыз, кешелђрне хисап кы-
лучы "Мин" ди џђм беркемнећ дђ бњ-
тђннђрне кимсетергђ, аны ќђзаларга хакы
юк. Кеше њтерњ, аны хурлау, мђсхђрђлђњ –
ул Аллаџы Тђгалђгђ, аныћ хљкемнђренђ кар-
шы бару. Берђњнећ дђ њз-њзен њтерергђ хакы
юк. Бу эшлђрне башкарган бђндђ имансыз
була џђм аныћ урыны – Аллаџныћ мђћге-
лек газабы. Аллаџы Тђгалђ Корьђни-Кђрим-
нећ "Ђнгђм" сњрђсенећ 151 нче аятендђ:
"Аллаџ дљньяга яраткан бђндђлђрне њтерм-
ђгез, ќђберлђмђгез", – диде.

Бесланда гљнаџсыз сабыйларныћ каны
коелуы безнећ љчен файдага тњгел, аныћ
белђн дђрђќђбезне дђ њстерђ алмыйбыз. Без

аныћ исламга каршы оештырылган ялган џђм
яла икђнлеген књрсђтергђ тиешбез. Бу
сњзлђрем аклану тњгел. Ђ шулай да башка-
ларныћ канын коючыларны џич кенђ дђ
мљселман дип атарга тел ђйлђнми. Андый
бђндђлђр мљселман да була алмый. Кире-
сенчђ, хак мљселман кешелђр арасында ќылы
мљнђсђбђт булдырырга омтыла, чљнки ул
Аллаџныћ ризалыгын алу љчен тырыша.
Мљселманнар кулыннан кан-кардђшлђр генђ
тњгел, башка халыклар да имин, сау-сђламђт
булырга тиешлђр. Дљрес, ђџле ислам беркай-
чан да кешелђргђ зыян салу уе белђн
йљрмђде. Ђгђр дђ без Аллаџы Тђгалђ риза
булмый торган гамђллђр кылсак, Аныћ ќђза-
сына, башка халыкларныћ начар мљнђ-
сђбђтенђ юлыгуыбыз ихтимал.

Безнећ џђрбер адымыбыз, џђрбер
сљйлђгђн сњзебез џђрвакытта да кешелђргђ
файда китерергђ тиеш. Бездђн Аллаџы
Тђгалђ риза булырга тиеш. Ђлбђттђ, ќина-
ятьлђрдђн Аллаџы Тђгалђ риза тњгел!
Ђлбђттђ, кешене мыскыллаудан Аллаџы
Тђгалђ риза тњгел! Ђлбђттђ, кешенећ малы-
на, канына, ќанына кул сузудан Аллаџы
Тђгалђ риза тњгел! Ислам дине андыйга ча-
кырмый. Ислам дине – берлђшеп, бергђ бу-
лып, Аллаџы Тђгалђ риза булырлык гамђл-
лђрне бу дљньяда кылырга чакыра. Аллаџы
Тђгалђ риза булса, Адђм балалары да риза
булыр. Аллаџы Тђгалђ шул вакытта риза
булмас, Риза булмаган очракта. Ђгђр дђ без
Аллаџы Тђгалђ Адђм балалары риза булмас-
лык дђрђќђдђ эшлђр эшлибез икђн, димђк,
Аллаџы Тђгалђ дђ риза булмас.

 Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Гошер сђдакасын
мђдрђсђлђргђ бирик!

Аллаџы Тђгалђ тђннђребез-
не пакьлђњ љчен ураза гыйба-
дђтен яралткан булса, мал-
ларыбызны  пакьлђњ  љчен
безгђ зђкятне фарыз итте.
Раббыбыз  адђм  баласына
рухи чистарыну гына тњгел,
ризыгыныћ да хђлђл булуын
бурыч итеп йљклђде.

Иллђ мђгђр адђм баласы њзенећ
ќанын-рухын иман белђн ныгытса, тђнен
ураза белђн чистарткан булса, аћа шулай
ук њзенећ хђлђл кљчлђре белђн тапкан ма-
лын да пакьлђњ фарыз ителде. Без белђ-
без: элек-электђн газиз ђти-ђнилђребез,
ђби-бабаларыбыз кљз айлары ќитеп, ел
дђвамында њстергђн њсемлеклђрдђн, ќыеп
алынган ућышлардан гошер сђдакаларын
чыгару-бирњ хакында књплђребезгђ
љйрђтеп калдырган.

Нђрсђ соћ ул гошер сђдакасы? Нин-
ди гамђл ул? Адђм баласына аныћ нинди
файдалары бар? Шул хакта танышып ки-
тик.

Хљрмђтле дин кардђшлђребез! 2011
елны Аллаџы Тђгалђ бђрђкђтле итте.
Игенчелђребезгђ, бакчачыларга џава то-
рышы ућай килде. Аллаџныћ рђхмђте кић:
Ул ел   башын   яћгырлар   белђн   нигъ-
мђтлђндерде (њсемлеклђрне чђчкђч њк без-
не ќылы яћгырлар белђн шатландырды),

шуннан соћ кояшлы кљннђрен дђ бњлђк
итте. Бакчаларыбыздагы ућышларны
тњкми-чђчми ќыеп алдык, хђзер аныћ
файдасын књрђ башладык. Књплђребез
инде авылларга кайтып бђрђћгелђрен дђ
алып килде. Без џђрвакытта да Аллаџы
Сљбхђнђџњ вђ Тђгалђнећ биргђн нигъмђт-
лђренђ шљкерана кылырга тиешбез. Чљнки
бер Аллаџ кына бирњче, безне нигъмђтл-
ђндерњче. Без Аћа карата булган ризалы-
гыбызны ничек белдерђбез соћ? Ђлбђттђ,
Аныћ кушканнарын њтђп, тыйганнарын-
нан тыелып. Кљз айларында мљэмин-
мљселманнарга бер бурыч йљклђнде: ул да
булса гошер сђдакасын тапшыру. Татар га-
лиме Ђхмђтџади Максуди њзенећ "Гыйба-
дђтел исламия" китабында: "Гошер бирњ
фарыздыр. Гошер малларыныћ нисабла-
ры юктыр", – дип яза. Кеше, нинди генђ

байлыкка ия булуга да карамастан, њзе
ќыеп алган ућышлардан гошер чыгару
мђќбњри булыр.

Нђрсђ соћ ул гошер? Гошер – ул
ќирдђн ќыеп алынган ућышныћ зђкяте.
Ђ зђкят бирњ исђ ислам диненећ љченче
баганасы. Бу гамђлне инкарь итњче кеше,
ђлбђттђ, кяфер була. Ђ инде аны нинди-
дер сыйфат, ђйтик, саранлык белђн
њтђмђњче кеше зур гљнаџлы булыр. Ал-
лаџы Тђгалђ "Бакара (Сыер)" сњрђсенећ
277 нче аятендђ безгђ шундый бер нђсый-
хђтен ќиткерђ: "Иман китереп изге
гамђллђр кылучы, намазларын укып,
зђкђтлђрен бирњче мљэминнђрнећ ђќере
Раббылары хозурында. Аларга ахирђттђ
курку џђм кљенњ булмас" (Ногмани тђфси-
реннђн). Ягъни шушы гамђллђрен баш-
карган кеше Кыямђт кљнендђ бернинди дђ
курку-кљенњне књрмђс, ди.

Без, ќирдђ яћгыр суы белђн њскђн
ућышныћ уннан берен (њзећ су сибеп
њстергђннећ егермедђн берен) фђкыйрь-
лђргђ бирергђ тиеш булабыз. Бу – бары-
быз алдында да зур гамђл-гыйбадђт булып
тора, без шул сђбђпле генђ малларыбыз-
ны пакьли, ризыкларыбызны чистарта
алабыз. Ђгђр дђ кеше гошер бирмђсђ, њзе
њстереп ашаган ризыгыныћ џђр унынчы
кисђге (чљнки ул мохтаќлар љлеше) хђрам
була. Аллаџы Тђгалђ џђрбарчабызны да
хђрам ризыклар ашаудан сакласа иде.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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СОЋГЫ
СЂГАТЬТЂ
Аллаџы Тђгалђгђ мактауларыбыз

булса иде.

7 сентябрь кљнне илебез коточкыч

фаќига кичерде – Як-42 очкычы

Ярославль љлкђсенећ "Туношна" џава

аланыннан књккђ књтђрелгђндђ ваты-

лып килеп тљшеп, кырыктан артык

кеше џђлак булды.

Якыныћны югалту - џђркем љчен

дђ ић авыр хђсрђтлђрнећ берсе. Њлем

котылгысыз џђм ул барызгада дђ

килђчђк. Кљчле, гайрђтле яшьлђрнећ

њлеме њтђ дђ кызганыч.

ТР мљселманнары Диния нђзарђ-

те џђм шђхсђн њз исемемнђн илебез

љстенђ тљшкђн ђлеге тирђн кайгы џђм

зур югалту ачысын бњлешђм, Аллаџы

Тђгалђдђн вафат булганнарныћ ту-

ганнарына сабырлык џђм тњземлелек

бирњен сорыйм.

Аллаџы Тђгалђ барыбызга да

рухи ныклык насыйп итсен џђм

шушы авыр минутларда да Њзенећ

ярдђменнђн ташламаса иде.

Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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Бу терактныћ кешелексезлеге турын-
да књп язылды-сљйлђнде. Балаларныћ Бе-
лем бђйрђмен кан, књз яше белђн чылату-
чыларны, чабып, качып баручы сабыйлар-
га арттан атучыларны ерткычлар дип кенђ
атап була. Бу – дљнья тарихында тиће бул-
маган ерткычлык џђм бу кљннђрне искђ
тљшергђч ђле дђ књћел тетрђнђ.

Лђкин бу ерткычлар тагын бер явыз-
лык эшлђде… Аллаџы Тђгалђгђ каршы,
миллиардтан артык булган џђрбер мљсел-

Бер генђ дин дђ террорчылык
белђн янђшђ була алмый!
Беслан фаќигасе безнећ илебез тарихына гына тњгел, дљнья тарихына

да ић явыз, ић мђкерле терактларныћ берсе булып кереп калды. Ќиде ел
вакыт узды, лђкин књћелдђге яралар џаман да тљзђлми. Бу фаќигале кљннђрдђ
тоткын булып алынган 1100 кешенећ, аларныћ якыннары, туганнарыныћ
халђтен књз алдына да китереп булмый. Балаларыныћ њле гђњдђлђре янында
њкси-њкси елаган аналар образын Россия беркайчан да онытмаячак.

манга каршы иде бу теракт – алар њзлђре-
нећ ерткычлыкларында ислам сњзен ка-
тыштырырга ќљрьђт иттелђр. Бу – безнећ
ќђмгыятьне бњлгђлђњ, илебездђге тљрле
дин џђм миллђт кешелђрен каршы кую, га-
сырлар буе тыныч-тату яшђгђн халыклар-
ны аеру љчен эшлђнде. Аллаџнын саф дине,
пђйгамбђребез Мљхђммђт (с.г.в.) васыяте,
дљнья цивилизациясенећ бљек гуманистла-
ры булган Ќђлђлетдин Руми, Ганќђви Ни-
зами, Галишер Нђваи, Кол Галилђрнећ дине
турында  бу ерткычлар авызыннан сњз
ишетњ барлык мљселманнарныћ књћелен
рђнќетте, йљрђклђрдђ авыр йљк булып кал-
ды.

Ќиде ел узгач, без инде ышаныч белђн
ђйтђ алабыз: бу – мљселманнарга карата
юнђлдерелгђн теракт иде! Ислам динен бе-
терергђ, жђмгыятьтђ безне изгойлар итеп
књрергђ телђделђр. Лђкин Аллаџныћ
рђхмђте белђн бу максатларына ирешђ ал-
мады, Россия ќђмгыяте бу сынауны њтте,
теракт кылучыларны динсез, миллђтсез

ерткычлар дип ђйтергђ њзебездђ кљч тап-
тык. Безнећ илебездђ мећлђгђн халыклар,
дистђлђгђн дин вђкиллђре тату, дустанђ
мљнђсђбђттђ яши, кемнђргђдер бу, ђлбђттђ,
ошамый. Халыклар, диннђр арасында да
тљрле чорлар булган, лђкин беркайчан да
гљнаџсыз сабыйлар ут эчендђ калмаган. Без,
мљселман яшьлђре, бу ерткычларныћ ис-
лам диненђ џђм, гомумђн, кеше дип аталыр-
га хокуклары юк, дип белдерђбез! Без ата-
бабаларыбыз кебек илебезгђ хезмђт итеп
тыныч тормышта яшђргђ телибез! Террор-
чылыкка, халыкара, динара нђфрђткђ без-
нећ арада урын юк! Бер генђ дин дђ тер-
рорчылык белђн янђшђ була алмый! Дин-
не, миллђтне террорчылыкта гаеплђњ бил-
геле бер максаттан  чыгып эшлђнђ. Бу мак-
сатныћ чынга ашуына, ќђмгыятьтђ динара
низагларга юл куймау безнећ максатыбыз!

Айнур СОЛТАНОВ,
Њзђклђшкђн дини оешма -

ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ
яшьлђр белђн эшлђњ бњлеге ќитђкчесе

Татарстан
мљселманнары
митингка чыкты

Казан њзђгендђ йљзлђгђн
мљселман террорчылыкка
каршы булуларын митингка
ќыелып белдерде.

5 сентябрь кљнне сђгать кљндезге
унберлђр тирђсендђ башланган митинг
бер сђгатьлђп дђвам итте. Ђлеге чара "Эк-
стремизмга юл юк!" айлыгы кысаларын-
да њткђрелде.

Митингта Татарстан мљфтие, Диния
нђзарђте рђисе Илдус хђзрђт Фђиз,
Мљселман яшьлђре берлеге активистла-
ры, мљфтият, Казан епархиясе вђкиллђ-
ре, дини џђм дљньяви уку йорты сту-
дентлары катнашты. Чарада катнашучы-
лар "Мљселман яшьлђре тынычлык џђм
иминлек яклы", "Мљселманнар кљч кул-
лануга каршы", "Ислам – тынычлык
дине" кебек плакатлар белђн чыккан иде.

Митинг ќђмђгатьчелекнећ, аерым
алганда, яшьлђрнећ террорчылыкка ка-
рата игътибарын ќђлеп итњ, кешелђргђ
исламныћ ќђмгыятьтђ толерантлыкны
тђэмин итњче, рухи кыйммђтлђргђ ия бул-
ган тынычлык џђм игелеклелек дине бу-
луын аћлатудан гыйбарђт булды.

Ђлеге чара "Axelle", "Libertas" рэп
тљркемнђренећ чыгышлары белђн баш-
ланып китте. "Axelle" тљркеме "Ислам
террорчылыкка каршы" исемле яћа
ќырын тђкъдим итте. Казан шђџђре ка-
зые Мђхмњт хђзрђт Шђрђфетдин Коръђн
аятьлђре укыды.

Мђгълњм булганча, 2004 елныћ 1
сентябрендђ Тљньяк Осетиядђге Беслан
шђџђрендђ террорчылар 1 нче мђктђп
укучыларын чолганышка алган иде.

"Без бу куркыныч фаќигане џђрва-
кыт истђ тотабыз", – дип белдерде Татар-
стан мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз журна-
листларга биргђн ђћгђмђсендђ. – Мљсел-
ман яшьлђре белђн тыгыз элемтђдђ тор-
масак, књп нђрсђне югалтуыбыз бар.
Митингка чыгуыбызныћ тљп максаты –
мљселманнарныћ бердђмлеген књрсђтњ".
Аныћ сњзлђреннђн аћлашылганча, ми-
тингта Казан уку йортларында укучы
яшьлђр генђ тњгел, республикабызныћ
бњтђн шђџђр вузларында укучы студент-
лар да катнашкан. Ђлмђттђн, Тњбђн Ка-
мадан да яшьлђр бар иде. Казан епархия-
сенећ яшьлђр белђн эшлђњ бњлеге ќи-
тђкчесе Александр Хохлов Бесландагы
бђлане књп кенђ миллђт џђм дин вђкил-
лђренећ дђ истђ тотуын билгелђп узды.
"Башкаларга булган ихтирамны бернин-
ди байлык та алмаштыра алмый", – дип
ассызыклады ул.

Митинг азагында Бесланда џђлак
булучыларны бер минут тынлык белђн
искђ алдылар џђм алар рухына дога кы-
лынды.

Алинђ БИКМУЛЛИНА.
Электрон мђгълњмат чаралары

хђбђрлђре файдаланылды

VII Казан халыкара мљселман
кино фестиваленећ конкурс
программасына Татарстаннан
бер-дђнбер фильм – Николай
Морозовныћ "Тукай белђн ил-
џамланып" дигђн  фильмы
кергђн. Фильмныћ тљп герое –
безнећ  замандашыбыз ,  "La
Primavera" Казан дђњлђт каме-
ра оркестрына нигез салучы
џђм аныћ алыштыргысыз ќит-
ђкчесе Рљстђм Абязов. Фильм
ТР Мђдђният министрлыгы яр-
дђме белђн тљшерелгђн џђм та-
тар халкыныћ бљек шагыйре
Габдулла  Тукайныћ  тууына
125 ел тулуга багышланган.

Ђлеге фильмда Тукайныћ могќизалы
шигъри дљньясы њзенећ чагылышын музы-
када таба. Фильмныћ  нигезен "La Primavera"
оркестрыныћ репетициясеннђн алынган до-
кументаль кадрлар тђшкил итђ. Биредђ
Рљстђм Юныс улыныћ "Тукай" сюитасы
љстендђ музыкантлар белђн эшлђвен,

Казан  кино  фестивалендђге  бердђнберКазан  кино  фестивалендђге  бердђнберКазан  кино  фестивалендђге  бердђнберКазан  кино  фестивалендђге  бердђнберКазан  кино  фестивалендђге  бердђнбер
Татарстан  фильмыТатарстан  фильмыТатарстан  фильмыТатарстан  фильмыТатарстан  фильмы

оркестрантларга татар шагыйренећ тормы-
шыннан эпизодлар китерњен, шигырьлђ-
реннђн аерым юлларны укуын књрергђ
мљмкин...

Фильмныћ тасвири ягын туган як табига-
те тулыландыра. Гадђти булмаган алымнарныћ
берсе - тамашачы алдында комнан "тере" кар-

тиналар барлыкка китерњ. Ђйтерсећ лђ, тыл-
сым таягын изђњ белђн, кадрда ђле авыл књре-
неше, ђле дирижёр сурђте барлыкка килђ... "Ту-
кай белђн илџамланып" фильмында Россия џђм
чит ил композиторлары музыкасы кулланыла.

etatar.ru сайтыннан алынды
(Алинђ БИКМУЛЛИНА тђрќемђсе)

"Иман" нђшриятында Вђлиулла хђзрђт Якуповныћ "Ислам
дине бњгенге кљндђ" дип аталган яћа китабы дљнья књрде. Китап
392 биттђн тора. Автор њзенећ яћа хезмђте турында менђ нилђр
сљйлђде:

– Хђзерге вакытта ислам дине динамик њсеш периоды кичерђ, ул глобаль
њлчђмдђге авырлык, авторитет џђм тђэсир ала.

Бигрђк тђ ђлеге процесс Россия, Татарстан мисалында њзенчђлекле. Ис-
лам дине ныклы рђвештђ иќтимагый-сђяси тормышныћ њзђгендђ булып, без-
нећ кљнкњрешебезне тљрле яклап колачлый. Њткђн ике дистђ ел исђ яћа ислам
институтлары тљзњ чоры булды. Безнећ књз алдыбызда сизелерлек дђрђќђдђ
мљселман инфраструктурасы џђм башка яктан да актив рђвештђ алга омты-
лучы, шул исђптђн, интеллектуаль яктан да ќанлы булган ислам оешмалары
оешты.

Шулай итеп, бњгенге кљндђ ислам дине дљньяда, Россиядђ, Татарстанда –
ул динамик рђвештђ њсњче феномен. Ђлеге динамика тулысынча позитив ха-
рактер йљртђ. Љммђтебезнећ халђте – барыбызныћ да тырышлык нђтиќђсе
ул. Ђлеге фидакарьлек аеруча нђтиќђле булсын љчен, ситуациялђрне – ислам
дине хакындагы уй-фикерлђрнећ кичђгесен џђм бњгенгесен анализлау мљџим.
Моннан чыгып исђ динебезнећ килђчђктђ нинди булачагын да фаразларга
мљмкин булачак. Китап бњгенге кљнне џђм килђчђкне љйрђнњгђ багышланган.

muslem.ru сайтыннан алынды

Яћа китап:
"Ислам дине бњгенге кљндђ"

("Ислам сегодня")
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Ни љчен нђфис фильмнарны быел конкурстан тыш про-
граммада гына карыйбыз соћ? Ђ документаль џђм нђфис
фильмнар тљшерелгђн лђбаса. Салават Юзеев, Рамил
Тљхфђтуллин, Дмитрий Тарханов, Дамир Барышевларныћ
иќат ќимешлђре туган бит ђнђ! Аларны тамашачы "Татар-
станда тљшерелгђн фильмнар" дигђн исем астында билгеле
бер кљндђ карый алачак. Шулай ук
Њзбђкстанда тљшерелгђн фильмнарга да
билгеле бер вакыт каралган.

Режиссёр Рамил Тљхфђтуллинныћ Ка-
зан халыкара мљселман кино фестивалендђ
беренче генђ катнашуы тњгел инде. Быел
тамашачы аныћ "Алтын шимбђ"сен карый
алачак, ђмма конкурстан тыш программа-
да. Фильмныћ ни љчен сайлап алу комис-
сиясе аша њтмђвен ул њзе дђ аћлый алмый.

– Минемчђ, фильмнар жюри рђисенећ
зђвыгына карап сайлап алына, – ди Рамил
ђфђнде. - Ђ мљселман кино фестиваленећ
жюри рђисе, џичшиксез, мљселман кешесе
булырга тиеш. Конкурска њтмђгђн фильм
хакында кызыксынгач, тљшерелгђн филь-
мыгыз фестиваль кысаларына туры кил-
мђде, диделђр. Књрђсећ, фильм дини, мил-
ли темаларны њз эченђ алмагандыр. Бђлки...

"Ђ заманында дини, милли темаларны
кић яктырткан "Зљлђйха"ны фестивальгђ

Татарстан Президенты
Рљстђм Мићнеханов шђџђр

тљзелеше кодексын бозуларга,
башкаланыћ тарихи љле-
шендђ республика башкала-
сыныћ тышкы књренешен бо-

зучы књпкатлы йортлар
тљзњгђ юл куймас љчен, ТР
Дђњлђт архитектура-тљзе-

леш књзђтчелеге инспекция-
сенђ Казанныћ тарихи њзђген-
дђге барлык тљзелеш объект-

ларын тикшерергђ књрсђтмђ
бирде. Республика башлыгы
фикеренчђ, Казан њзђгендђ

гап-гади тђртип урнашты-
рырга, урамнар џђм иске би-
наларныћ эчке ишегалларын-

дагы чњп-чарны ќыешты-
рырга кирђк. 3 сентябрь
кљнне Рљстђм Мићнеханов
Тукай, Париж Коммунасы,

Мђскђњ (элеккеге Киров) урам-
нары буйлап ќђяњле экскур-
сия ясаганнан соћ ђнђ шулай

дип белдерде.

Маршрутны Казан экскурсо-
воды, Бљтенроссия тарихи џђм
мђдђни џђйкђллђрне саклау
ќђмгыятенећ Татарстан бњлеге
советы ђгъзасы Олеся Балтусова
эшлђде.

Татарстан башлыгы љчен экс-
курсия Тукай урамындагы 14 нче
йорт яныннан башланды. Колхоз
базарына илтњче ђлеге урамда књп
кенђ ташландык-иске йортлар ур-
нашкан, аларда торыр урыны бул-
маган кешелђр, шулай ук эми-
грантлар яши. Урамныћ бер ягын-
да књп кенђ йортлар сњтелгђн, ђ
Тукай тыкрыгында Казандагы
бердђнбер керђшен чиркђве ур-
нашкан.

Рљстђм МИЋНЕХАНОВ:

"Казан њзђгендђ тђртип"Казан њзђгендђ тђртип"Казан њзђгендђ тђртип"Казан њзђгендђ тђртип"Казан њзђгендђ тђртип
урнаштырырга кирђк"урнаштырырга кирђк"урнаштырырга кирђк"урнаштырырга кирђк"урнаштырырга кирђк"

Рљстђм Мићнеханов Шакир
солдат йортын, ић эре мљселман
уку йортларыннан берсе булган
"Мљхђммђдия" мђдрђсђсен ка-
рады.

Олеся Балтусова Рљстђм Мић-
нехановныћ игътибарын округта
књп кенђ кунакханђлђр урнашуы-
на џђм туристларга тђрђзђлђрдђн
књћелсез књренеш ачылуына
юнђлтте. Љстђвенђ, Казанга килњ-
че књп кенђ туристлар нђкъ менђ
борынгы Казан буйлап экскур-
сиялђргђ бик телђп заказ бирђ,

Иске Татар бистђсендђге азкатлы
йортларныћ ишегалларына ке-
рергђ ярата. Шундый сакланып
калган ишегалларныћ берсе – XX
башында тљзелгђн, милли баш
киемнђре (кђлђпњшлђр) тегњ оста-
сы Гайнетдин Сабитов йорты.

Иртђнге як булуга да кара-
мастан, ђлеге йортта яшђњчелђр
ТР Президенты белђн аралашыр-
га чыкты. Йортта 14 фатир џђм бер
кафе урнашкан. Биредђ яшђњчелђр
њз йортларын капиталь ремонт
программасына кертмђњлђренђ

зарланды, янђсе, бу "рентабельле
тњгел".

Алга таба экскурсия маршру-
ты "XIX йљз ахыры - XX йљз ба-
шында тљзелгђн Кђримовлар ки-
тап бастыру фирмасы биналары
комплексы", "1983 елда тљзелгђн
сђњдђгђр Вђли Яушев йорты" аша
узды – ђлеге биналарныћ барысы
да архитектура џђйкђллђре сана-
ла.

Париж Коммунасы урамын-
да шулай ук "Нурулла" ("Печђн
базары") мђчете (биналар ком-

плексы), урамныћ каршы ягында
"И.И.Апаков йорты – XIX йљз ур-
тасы архитектура џђйкђле" ур-
нашкан.

Олеся Балтусованыћ сњз-
лђренђ караганда, љлешчђ њзенећ
кљнчыгыш колоритын саклап кал-
ган ђлеге урамга туристлар књплђп
килђ – биредђ хђлђл ризыклар
ђзерли торган кафе, мљселман ки-
емнђре салоны урнашкан.

Мђскђњ (элеккеге Киров) ура-
мындагы бер бинага Њзбђк мил-
ли-мђдђни мохтђрияте реставра-
ция њткђргђн, ул биредђ икенче
џђм љченче катларда урнашкан.
Аћа Казан университеты профес-
соры Карл Фукс яшђгђн ќимерек
бина терђлеп тора. Ђлеге йорт
шулай ук тарихи џђйкђллђрдђн
санала.

Мђскђњ џђм Столбов урамна-
ры арасындагы бакча экскурсия
маршрутыныћ соћгы объекты
булды.

Экскурсия тђмамланганнан
соћ Рљстђм Мићнеханов аныћ
љчен Казанныћ тарихи љлеше буй-
лап берничђ ќђяњле маршрут
ђзерлђргђ кушты. "Без соћга ка-
лырга мљмкинбез џђм тагын бер-
ничђ елдан соћ шђџђрнећ тарихи
љлешеннђн берни дђ калмаячак",
– диде ул.

Рљстђм Мићнеханов џђм Оле-
ся Балтусова белђн экскурсиядђ
шулай ук ТР Тљзелеш, архитекту-
ра џђм торак-коммуналь хуќалык
министры Ирек Фђйзуллин, ТР
Эчке эшлђр министры Ђсгать
Сђфђров, Татарстан Республика-
сы прокуроры Кафил Ђмиров џђм
башкалар булды.

ТР Президенты
матбугат хезмђте

Фото prav.tatarstan.ru
сайтыннан алынды

алмадылар тњгелме?" –
дип сорыйм режиссёр-
дан.

– Ђйе, ул вакытта бу фильмны караганнан соћ њзара ни-
заг чыгарга мљмкин, диделђр.

Артык дини темага бирелергђ дђ, шул ук вакытта
фђлсђфђ куертмыйча даими яшђешне дђ
чагылдырырга ярамый, ђ фђкать алтын ур-
талыкны гына таба белергђ кирђк. Књрђсећ,
безнећ мохиттђ кино тудыру љчен ниндидер
мљгез чыгарырга кирђктер. Рамил Тљхфђтул-
лин књптђн инде Мђхмњт Галђњнећ "Мљџа-
ќирлђр" ђсђре буенча фильм тљшерергђ тели
икђн. "Ђ аны ќиренђ ќиткереп башкару
љчен дђњлђт ярдђменнђн башка булмый", -
ди ул.

Дђњлђтнећ кинематографиягђ бњлеп
биргђн акча янчыгы исђ ел саен саега бара.
"Кызык инде бездђ: фестивалебез бар, ђ ки-
нобыз юк", – ди Рамил Тљхфђтуллин.

Тагын шунысы да бар: бездђ њзећ
телђгђн телђсђ нинди темага фильм тљше-
реп булмый. Цензура башыћа баса. Ни љчен
мљселман иллђренећ гадђти яшђеше,
кљнкњреше турындагы фильмнары конкурс
программасына кертелђ соћ, дигђн сорауга
менђ шуннан чыгып ќавап бирергђ кирђк-

тер, мљгаен. Мљстђкыйль илнећ кинематография љлкђсенђ
ќаваплы џђм тљшерелђчђк фильмга чын сђнгать ђсђре итеп
каравы да бик мљџим роль уйный.

Юк, Татарстан режиссёрларын мактарга да, акларга да
ќыенмыйм. Безгђ Иран, Тљркия, Америка, Германия иллђ-
ре кебек гадђти яшђештђн менђ дигђн фильм тљшерњ љчен
кырык тапкыр казанда кайнап чыгарга кирђк. Алай дисђћ,
књрше Башкортстанда да менђ дигђн фильмнар туып ята
икђн лђбаса. Фестивальнећ беренче кљнендђ Булат Йосы-
повныћ "13 нче раунд" фильмын карарга туры килде. Ре-
жиссёр ђйтњенчђ, фильмныћ премьерасын Башкортстанда
26 августта књрсђткђннђр. Режиссёр конкурстан тыш про-
граммада Казан тамашачысына ђлеге фильмын књрсђтергђ
дђ љлгерде. "Мића бит конкурста катнашу ић мљџиме тњгел,
ђ сезнећ тђэсирне књрњ, сезнећ фикерне ишетњ бик кирђк",
- диде ул.

Књрше республикадагы режиссёрныћ фикере књплђргђ
ошады. Ул кайберђњлђргђ киноныћ ниндидер бђйгелђрдђ
урын яулау љчен тљшерелмђвен ассызыклап китте.

Кичђ фестивальнећ конкурстан тыш программасында
тамашачы шулай ук Иран, Њзбђкстан, Казахстан, Ђзђрбай-
ќан фильмнарын да карады. Алай гына да тњгел, ике кљн
дђвамында яшь режиссёрларыбыз да кљч сынашты ђле. Фе-
стиваль кысаларында инде љченче тапкыр Казан халыкара
џђвђскђр џђм яшьлђр киносы фестивале уздырылып килђ.
Элек катнашучылар Россиядђн генђ булса, быел Украина џђм
Казахстан да килеп кушылган. Гран-при иясенђ 50 мећ сум
књлђмендђ акча бирелђ. Фестивальнећ ић яшь режиссёры исђ
IV сыйныфта гына укый икђн. Режиссёрларыбыз, њз опера-
торларыбыз юк, шућа књрђ читтђгелђрне чакырырга
мђќбњрбез, дип зарлана идек, димђк, ђкренлђп кадрлар ђзерли
башладык кына ђле. Алдагысы, кем ђйтмешли, Аллаџы
Тђгалђ кулында.

Алсу ХЂСЂНОВА.
vatantat.ru сайтыннан алынды

ФЕСТИВАЛЕ  БАР,  КИНОСЫ...  ЮК
Казан Халыкара мљселман кино фестиваленећ конкурс програм-
масына Татарстаннан бер генђ фильмныћ сайланып алынуы шау-
шу кузгатты бугай. Кемнђрдер кырык илђктђн њткђрњче жюри тљрке-
ме татар мохитен, аныћ яшђешен аћламый дигђн фикер њткђрде,
кемнђрдер акча капчыгыныћ сай булуына сылтап калдырды. Кай-
берђњлђр, "Бибинур"ны кабатларлык башка татар фильмы тума-
ячак, дип фаразлады.

Ш
ам

и
л 

А
Б

Д
Ю

Ш
Е
В



#4 (101) шђњвђл 14324

Казанда  намаз  вакытлары

ТЉРЛЕСЕННЂН

Газетада Аллаџы Тђгалђнећ исемнђре, Коръђннђн аятьлђр бар, тиешсез урынга кулланудан сакланыгыз!

«Дин вђ мђгыйшђт» газетасы. №4 (101) чыгарылыш.
Гамђлгђ куючы џђм нђшир: Њзђклђшкђн дини оешма – Татарстан Республи-
касы мљселманнары Диния нђзарђте.
Баш мљхђррир: Ришат ХЂМИДУЛЛИН.
Мљхђррир: Нияз САБИРЌАНОВ.
Дизайнер-верстка: Рљстђм МИЋНУЛЛИН.
Тираж: 5000 дђнђ.      Заказ: Е-504

Газета бушлай таратыла.
Редакция адресы: 420111, Татарстан Республикасы, Казан шђџђре,
 Лобачевский урамы, 6/27.
Бастыруга кул куелды: 9 сентябрь, 11.00 сђгать.
Теркђлњ турында таныклык: Татарстан  матбугат џђм мђгълњмат
министрлыгында 1993 елныћ 16 февралендђ 240 нчы номер белђн теркђлде.
Электрон адрес: niyaz.kazan@yandex.ru         Тел.: 8(843)267-29-67.

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

Казанда троллейбус пассажирларын
"шђџидлђр џђм шђџидђлђр"дђн сак

булырга чакыралар

"Бибинур"дагы бабай
хаќга ќыена...

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Пђйгамбђребез Мљхђммђд
(с.г.в.) бер хђдисендђ: "Ђгђр дђ ке-
шелђр њлчђњдђ хыянђт итсђлђр – тор-
мышларында авырлык књрерлђр,
азанга игътибар итмђсђлђр – тыныч-
лык тапмаслар, тиешенчђ (Аллаџ
кушканча) киенмђсђлђр (гаурђтлђрен
капламасалар яисђ зинаны ачыктан-
ачык кылсалар) – Аллаџы Тђгалђ
аларга књз књрмђгђн, колак ишет-
мђгђн авырулар ќибђрер, тиешле
зђкят-гошерлђрен бирмђсђлђр –
яћгырны вакытында яудырмас
(яћгыр яуса да, њсемлек-хайваннар
хакына булыр)", – диде.

Бу дљньяда адђм баласы њзенђ
бирелгђн малныћ Аллаџы Тђгалђдђн
булуын оныта. "Њзем таптым, њзем
тырышлык куйдым, эшлђдем", – ди,
мђгђр, эшлђсђ дђ, бирњчесе Аллаџ
Раббыбыз икђнлеген онытып
ќибђрђ. Аллаџы Тђгалђ њз дљньясы
белђн генђ яшђгђн, Аллаџ бир-
гђннђрдђн љлеш чыгармаган бђн-
дђлђр хакында "ђл-Гыймран" сњрђсе-
нећ 180 нче аятендђ болай ди:
"Рђхмђт итеп Аллаџ биргђн малда са-
ранлык кылучы кешелђр уйламасын-
нар саранлыклары њзлђренђ файда,
дип. Бђлки саранлыклары њзлђренђ
начарлыктыр, саранлык белђн ќый-
ган маллары тиздђн Кыямђт кљнендђ
муеннарына чорналыр. Ќирдђге вђ
књклђрдђге байлык Аллаџныкы бит
џђм Аллаџ сезнећ кылган эшлђре-
гездђн хђбђрдар" (Ногмани тђфси-
реннђн). Бу аять – саран кеше хакын-
да. Без њзебезгђ сорау бирергђ тиеш-
ле. Бђлки, зђкят чыгарырга малыбыз
ќитмидер? Тик гошер сђдакасын би-
рергђ књплђребезнећ мљмкинчелеге
бар. Аллаџы Тђгалђ "Тђњбђ" сњрђсе-
нећ 60 нчы аятендђ: "Сђдакалар -

фђкыйрьлђргђ, мескеннђргђ, ђмир
тарафыннан куелган зђкят ќыючы-
ларга, вђ зђкят љчен исламга књћел-
лђре љлфђт хасыйл иткђн кешелђргђ:
тоткында булган кешелђргђ, буры-
чын тњлђргђ кљче ќитмђгђн бурыч-
лы кешелђргђ, ислам дине љчен
Аллаџ юлына џђм малсыз калган
мосафирларгадыр, шул књрсђтелгђн
урыннарга бирмђк Аллаџтан фарыз
ителде. Аллаџ белњче вђ хљкем итњ-
че" (Ногмани тђфсиреннђн). Югары-
да санап кителгђн ќирлђргђ биргђндђ
генђ аныћ ђќере була. Башка ќиргђ
элђксђ исраф була. Чљнки Аллаџы
Тђгалђ аћа кая бирергђ икђнлеген
књрсђтте. Шул сђбђпле, гошер сђда-
касын мђчет-мђдрђсђлђргђ, бигрђк тђ
дини уку йортларында белем алучы-
ларга бирњ хђерлерђк. Ни љчен аны
мђдрђсђлђрдђ укучы шђкертлђргђ
бирњ љстенрђк соћ? Чљнки ќыеп
алынган ућышны бер генђ кешегђ
бирсђћ, аныћ череп-бозылып исраф
булуы бар. Шућа књрђ, књп кенђ дин
галимнђре раславынча, аны мђд-
рђсђгђ бирњ хђерлерђктер. Рђсњлебез-
нећ (с.г.в.) сђхабђсе Гомђр (р.г.) бер
вђгазендђ сђхабђлђргђ шундый сњз
ќиткерђ: "Бљтен дљнья малын бер
кашыкка тутырып кулыма бирсђлђр,
мин аны динне љйрђнњче бер шђкер-
тнећ авызына каптырыр идем", – ди.
Шулай итеп, хђтта Гомђр (р.г.) дђ го-
шер малын мескен-мохтаќларга
бирњ хакында тњгел, ђ бђлки шђ-
кертлђргђ тапшыру турында аћлатып
китђ. Бу, ђлбђттђ, безгђ зур њрнђк.
Бњгенге кљндђ, ђлхђмдњлиллђџ,
мђчетлђребез каршында мђдрђсђлђр
ућышлы гына эшлђп килђ. Гошер
сђдакасын дини уку йортларында
укучы шђкертлђргђ бирњ књпкђ ђќер-
лерђк булыр.

Нияз САБИРЌАНОВ

Гошер сђдакасын
мђдрђсђлђргђ

бирик!

"Бибинур" кинофильмында бабай ролен башкарган Насыйх Фазылрахма-
новныћ быелгы хаќ юлламасыныћ ярты бђясен Мамадыш муниципаль районы
ќитђкчесе Анатолий  Иванов тњлђячђк.

Мђгълњм булганча, "Бибинур" фильмы Татарстандагы Мамадыш районы-
ныћ Алгай авылында кинога тљшерелде. Анда Мамадышта яшђњче Насыйх
ђфђнде дђ катнашты. Њзенећ ролен ђйбђт кенђ башкарып чыкканы љчен район
башлыгы аны изге ќирлђргђ сђфђр кылып кайту юлламасы белђн бњлђклђде.

Район мљхтђсибе Илџам хђзрђт Мићнегалиев сљйлђвенчђ, Анатолий Пет-
рович ел саен районда књренекле эш башкарган љч кешегђ хаќ кылырга ярдђм
итђ, дип яза tatar-islam.ru сайты. Ул шулай ук быел райондагы авылларда авыз
ачу мђќлеслђрен њткђрњ љчен дђ ярдђм кулы сузган.

Анатолий Иванов бу тљбђктђ православие, керђшен бђйрђмнђрен оештыру
љчен дђ бар кљчен куя.

intertat.ru сайтыннан алынды

Тњбђндђге игъланнар ќђмђгать
транспортында пђйда булган.

Башкалабызда "Экстремизмга
юл юк!" дигђн айлык њтђ. Барлык
мђчетлђрдђ дђ 2004 елда Бесланда
џђлак булганнарны искђ алып, дога
кылалар, ђ дини уку йортларында
тематик лекциялђр њткђрелђ.
Ќђмђгать транспорты хезмђткђрл-
ђре дђ ђлеге айлыктан читтђ калма-
ды. Мђсђлђн,  Казан троллейбусла-
рын инде айдан артык "шђџидлђр
џђм шђџидђлђр"дђн сак булырга
чакыручы игъланнар "бизђп" тора.

Листовкалар пассажирларны
ђйлђнђ-тирђдђгелђргђ карата уяу
булырга, њз-њзен њтерњче "шђџид
яки шђџидђлђр"нећ "сезнећ гомере-
гез љчен куркыныч ниятлђре булу
мљмкинлеге" хакында кисђтђ. Игъ-
лан буенча, гражданнар аларны,
мђсђлђн, тњбђндђге билгелђр буен-
ча  таный ала: "кара тљстђге ябык
кием".

Ђлеге игъланнар бар кешегђ дђ
ошап бетми. Исламда "шђџид" тер-
мины дингђ ышанучыларга карата,
хђтта бала тапканда њлгђн хатын-
кызларга џђм газаплы њлем белђн
њлгђннђргђ карата да кулланыла.

"Шђџид" сњзенећ мђгънђсе
христианнардагы "газапланучы"
сњзенђ дђ якын тора.

Казанда троллейбус пассажирларын
"шђџидлђр џђм шђџидђлђр"дђн сак

булырга чакыралар

– "Газапланучы"лар да,
шђџидлђр дђ террорчылардан џђм
бандитлардан аермалы буларак,
ќинаятьче була алмый, - ди бу игъ-
ланнардан  канђгать булмаган ха-
лык.

– Ђлеге игъланнар кешелђр
љчен, аларныћ куркынычсызлыгы
љчен, игътибарлы булсыннар љчен
языла. Безнећ беркемне дђ
њпкђлђтђсебез килми, мин њзем та-
тар кешесе џђм ислам динен тотам.
Гадђттђ террорчылар шундый кы-
яфђттђ књренгђч, нишлисећ?! Ђ
"шђџид" сњзенећ "террорчы"

мђгънђсендђ кулланылуы бездђн
генђ тормый, – ди Казандагы "Мет-
роэлектротранс" муниципаль уни-
тар предприятиесенећ эксплуата-
циялђњ буенча генераль директор
урынбасары Илмар Мљхђммђтди-
нов.

Предприятие дђ мљселманнар-
га каршы бармаска џђм ќђмђгать
транспортындагы листовкаларда
язылган "шђџид џђм шђџидђлђр"не
"террорчы" сњзенђ алмаштырырга
булды.

Максим МИЛОСЛАВСКИЙ,
kp.ru сайтыннан алынды

Мин сафлыгымны њзем ки-
яњгђ чыгарга ќыенган, яраткан
кешем белђн югалттым. Лђкин
безнећ туебыз ђти-ђнилђр ара-
сында аћлашылмаучанлыклар
килеп чыгу џђм безнећ талашу-
лар аркасында булмый калды.
Минем ђти-ђнием эшлђгђн гљнаџ-
ларымны белми. Мин Аллаџтан
да, килђчђк тормышымнан да
куркам. Хђзер минем белђн ни бу-
лып бетђр, ђйтђ алмыйм...
Дин белгече ќавабы:
– Ић беренче чиратта, шуны

ђйтђсем килђ: ђгђр дђ сез дин ничек
куша, шулай эшлђгђн булсагыз, бу
мђсьђлђлђрдђн чыгу юлын табарга
мљмкин иде. Яшьлђргђ (ярђшкђннђргђ
дђ) якын мљнђсђбђтлђр генђ тњгел,
хђтта ђти-ђнилђре яки башка якын ту-
ганнары – мђхрђмнђреннђн башка
аулакта гади аралашу да тыелган.
Ђгђр дђ барысын да тљзђтергђ телђге-
гез џђм мљмкинлегегез булса, ягъни,
ђгђр дђ сезнећ арада хислђр,
мљнђсђбђтлђр бетмђгђн икђн, аны
яратканлыгыгызны, аннан башка яши

Сафлыгымны туйга кадђр югалттым…
алмавыгызны ђти-ђниегезгђ ђйтергђ
џђм булган хђлне ничек тђ булса бел-
гертеп, ахыр чиктђ, егетнећ ђти-ђнисе
белђн сљйлђштерњгђ ирешњне кићђш
итђм. Ђгђр дђ сезнећ мљнђсђбђтлђр ча-
расыз икђн, бер дђ кђефегезне тљшер-
мђгез. Эшлђнгђн гљнаџларыгыз љчен
тђњбђ итегез џђм Аллаџы Тђгалђдђн
ярдђм сорагыз. Хакыйкатьтђ исђ, бар-
лык эшлђр дђ Тудыручыбыз Аллаџ та-
рафыннан эшлђнђ. Ђгђр дђ Аллаџы
Тђгалђ телђсђ, Ул сезгђ ђлеге егете-
гездђн дђ яхшырагын насыйп итђр.
Шулай ук, пђйгамбђребез Мљхђммђд
(с.г.в.) тњбђндђге хђдисе бар: "Сезнећ
џђркайсыгыз хата кыла, лђкин макта-
уга, њзенећ хатасын танып, аны
тљзђтергђ омтылганнарыгыз лаек-
тыр".

Психолог фикере:
– Бу еш књзђтелђ торган књренеш.

Ђлеге мђсьђлђ шактый четерекле џђм
аћа шђхси якын килњне талђп итђ. Тљп
карар сезнећ тарафтан булырга тиеш:
булачак ирегезгђ булган хђлне
сљйлђргђме яки аны яшерергђ тыры-
шыргамы? Кызганычка каршы, бар-

лык ир-егетлђр дђ мондый хђлне адек-
ват рђвештђ кабул итђргђ ђзер тњгел,
лђкин кабул итђ алсалар да, килђчђк
тормышта сезне тынычлыкта калды-
рачаклары искђрмђ булып тормый.
Аћлаучы ир-егетлђр дђ бар, лђкин
алар њзлђре дђ гљнаџсыз тњгел џђм
дљрес адымнарга баручан.

Сезнећ љчен ић мљџиме Аллаџы
Тђгалђнећ гафу итње, ђ Ул њзенећ кол-
ларына Мђрхђмђтле. Аннан ярдђм
сорагыз џђм килђчђктђн курыкмагыз,
барысы да Аллаџы Тђгалђдђн. Шуны-
сы мљџим: кылган хаталарны
килђчђктђ кабатламаска, гљнаџлардан
сакланырга кирђк.

Ќавап islam.ru сайтыннан
алынды


