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МЉФТИЯТ
ЯЋА КИЛЕШЊ ТЉЗЕДЕ

28 май кљнне "Татмедиа" агент-
лыгында ТР Сђламђтлек саклау ми-
нистрлыгыныћ Республика кан салу
станциясе, Рус Православие чиркђве-
нећ Казан епархиясе џђм ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте арасында
массакњлђм донорлыкны њстерњ
љлкђсендђ социаль хезмђттђшлек ту-
рындагы беркетмђгђ кул куелды.

Документны Республика кан
салу станциясе баш табибы Рамил
Тураев, ТР мљселманнары Диния
нђзарђте рђисе, мљфти Илдус хђзрђт
Фђиз џђм Татарстан архиепискобы
Анастасий имзалады. Ђлеге рђсми
чара ТР Сђламђтлек саклау министры
Айрат Фђррахов катнашында узды.

Татарстанда мондый тљр ки-
лешњгђ беренче тапкыр кул куелды.
Ђлеге килешњ кысаларында џђр
мђчеттђ џђм чиркђњдђ кан тапшыру
урыннары турында мђгълњматлар
язылган элмђ такталары куелачак.

ИСЛАМ МЂГАРИФЕ
СОВЕТЫ УТЫРЫШЫ УЗДЫ
30 май кљнне РИУда Ислам

мђгарифе советыныћ Бљтенроссия
утырышы њткђрелде. Чарада Татар-
стан мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз џђм
илебезнећ барлык ислам вузлары
ќитђкчелђре катнашты. Утырышта
РИУ ректоры, сђясђт фђннђре докто-
ры Рђфыйк Мљхђммђтшин берта-
выштан советныћ яћа рђисе итеп сай-
ланды.

Ђлеге чарада рђис сайлаудан
тыш башка мђсьђлђлђр дђ каралды.
Мђсђлђн, ректорлар Россиядђ ислам
мђгарифе њсеше концепциясен
ђзерлђњ турында сњз алып бардылар.
Шулай ук ислам илаџияте (теология-
се) буенча укыту программасы ту-
рында да фикер алышу булды. Ђлеге
программа расланган очракта, ул Рос-
сиянећ барлык ислам вузларына да
тђкъдим ителђчђк.

ТАНЫЛГАН ВЂГЫЙЗЬ
КАЗАНГА КИЛЂ

Мљселман яшьлђре берлеге та-
нылган вђгазь укучы Рђшит Исаевныћ
лекциялђренђ чакыра. Лекциялђр 2
џђм 3 июнь кљннђрендђ Казанныћ
Ђнилђр мђчетендђ љйлђ намазыннан
соћ узачак, дип хђбђр итђ www.islam-
today.ru сайты.

Рђшит Исаев, бигрђк тђ яшьлђр
арасында, Ђбу Гали ђл-Ашари исеме
белђн билгеле. Ул Дагстан џђм Татар-
стан мљселманнары Диния нђзарђтл-
ђре тарафыннан хупланган китаплар
авторы, аныћ дисклары Россия
књлђмендђ мећлђгђн тираж белђн та-
рала. Ђбу Гали шулай ук www.darul-
fikr.ru сайтына нигез салучыларныћ да
берсе. Ђлеге портал Исламга багыш-
ланган ић популяр сайтлар рђтендђ.

Мђгълњматлар
ТР  мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

ГАЗЕТАЛАРГА
ЯЗЫЛЫРГА
ОНЫТМЫЙК!

2012 елныћ II ярты-
еллыгы љчен "Дин вђ
мђгыйшђт" (язылу ин-
дексы - 16046) џђм
"Умма" (83072) газетала-
рына язылу дђвам итђ. 6
айга язылу бђясе - 118,38
сум.

Сљннђткђ
утырту

Мљфти Илдус хђзрђт Фђизнећ
1 июнь – Балаларны яклау кљне ућаеннан
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БАЛАЛАРЫБЫЗ –
МИЛЛЂТЕБЕЗНЕЋ КИЛЂЧЂГЕ
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"Зђкят" фонды
балалар љчен

ункљнлек уздыра

Пђйгамбђребез Мљхђммђд Мостафа
(сгв) балаларга гаять зур мђртђбђ џђм
ђџђмият биргђн, њзенећ хђдис-шђри-
фендђ ул: "Балаларыгызга кадер-
хљрмђт књрсђтегез, аларны асыл ке-
шелђр итеп тђрбиялђгез", - дип ђйтђ.
Димђк, пђйгамбђребезнећ бу хђди-
сеннђн аћлашылганча, ата-аналар љчен
бала тђрбиялђњ - ић тљп, ић изге бурыч
булып тора. Ватаныбызныћ џђм миллђ-
тебезнећ килђчђге дђ аларныћ дини,
милли вђ ђхлакый яктан яхшы кешелђр
булып ќитешњлђренђ бђйлђнгђн. Шул
сђбђпле аларныћ йљрђклђрен сђламђт,
дини џђм милли мђдђниятебезгђ бђйле
итеп, ватан џђм миллђт сљюе белђн
тулы итеп њстерњ - џђр ата-ананыћ ић
беренче вазифасыдыр.

Мђрхђмђтле вђ Рђхимле Аллаџ исеме
белђн!

Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ
бђрђкђтњџњ!

1 июнь - ќђйнећ тђњге кљне џђм бала-
ларныћ ќђйге каникуллары башланган ва-
кыт. Беренче июньдђ дљньяныћ књп кенђ
иллђрендђ Балаларны халыкара яклау кљне
билгелђп њтелђ. Россиядђ ђлеге бђйрђм шу-
лай ук игътибардан читтђ калмый. Бездђ
Балаларны яклау кљне, дђњлђтнећ џђм
ќђмгыятьнећ яшь буын љчен ќаваплылы-
гын искђртеп, балачакныћ њтђ мљџим про-
блемаларын џђм аларныћ шатлык-куаны-
чын гаќђеп рђвештђ њзенђ сыйдыра алган
дата.

Яшь буынны кайгырту џђр илнећ ић
ђџђмиятле, љстенлеккђ ия юнђлеше булып
тора. Чљнки яшь буын белђн якты џђм имин
килђчђккђ љмет-ышанычыбыз бђйлђнгђн.
Илебез сабыйлары сау-сђламђт булсын,
сыйфатлы белем алсын, спорт џђм иќат
белђн шљгыльлђнсен, рухи џђм ђхлакый
њсештђ камиллеккђ ирешсен љчен кулыбыз-
дан килгђннећ барысын да эшлђњ безнећ
бурычыбыз.

Балалар њзлђренећ хокукларын яклау-
га џђм саклауга мохтаќ. Ђ ић мљџиме - ба-

рысыныћ да таянычы џђм тормышта ярдђм
кулы сузучылары булса иде.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) ассы-
зыклаганча: "Тђкъва булыгыз џђм балалар
арасында гаделлек књрсђтегез (бертигез џђм
бертљсле кайгыртучанлык џђм игътибар би-
регез)!", шулай ук: "Балаћны тђрбиялђгђндђ
ђйтелгђн џђрбер сњз синећ љчен сђдака бу-
ларак бара". Пђйгамбђребезнећ (сгв) тор-
мышы сљйлђнгђн китапларда аныћ балалар-
га џђм оныкларга булган мђхђббђтеннђн бик
књп мисаллар табарга мљмкин. Бары тик олы

ќанлы, мђрхђмђтле кешелђр генђ балага
килђчђк кљнгђ ышаныч џђм куркынычсыз-
лык хисен бирђ, аларны югары ђхлакый
кыйммђтлђрне аћларга, кешенећ кайгысын
уртаклашырга, аныћ хђленђ керђ белергђ,
телђктђшлек књрсђтергђ џђм яћа биек-
леклђргђ књтђрелергђ љйрђтђ ала.

Чын књћелемнђн балаларыбызныћ бу
ќђйне књћелле џђм кызыклы итеп
њткђрњлђрен телђр идем. Ђ безгђ -
љлкђннђргђ, аларныћ ќђйге ял вакытларын
имин, файдалы џђм мавыктыргыч итеп уз-
дыру љчен тырышырга кирђк. Республика-
бызныћ књп кенђ мђчетлђрендђ июнь аен-
нан башлап мђктђп яшендђге балалар љчен
ќђйге лагерьлар башланып китђ. Мондый
лагерьларныћ тљп максаты - яшь буынга
халкыбызныћ дини, ђхлакый тђрбиясен
ќиткерњ. Мљселман лагерьларына ќђлеп
ителгђн балаларга ислам дине нигезлђре,
дини этика, пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
тормыш юлы, гарђп теле буенча мавыктыр-
гыч сабаклар укыту каралган.

Сезгђ џђм балаларыгызга ныклы сђла-
мђтлек, иминлек џђм њзара аћлашып яшђњ-
не телим! Џђр љйдђ балаларныћ шат тавы-
шы яћгырап торсын иде! Џђр гаилђгђ Ал-
лаџы Тђгалђнећ мђрхђмђте џђм шђфкате
ирешсен!

Ата-ана баласын кыйнамый-
ча-кызмыйча, сљю џђм шђфкать
эчендђ њстерергђ тиешле. Аларныћ
илаџи ђманђт булуларын онытыр-
га тиеш тњгелбез.

Балаларыбыз, карау џђм тук-
ландырудан да бигрђк, безнећ сљю
џђм шђфкатькђ мохтаќдыр. Гаил-
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ђлђрнећ ќимерелње, андагы ким-
челеклђр сабыйларныћ ќаннарын
љшетђ, рухларын тљшенкелеккђ
дучар итђ. Бала гаилђ хозурыннан,
ата-ананыћ сљюеннђн џичбер за-
ман туймас. Бу мђсьђлђне инкарь
итњ, бу хакыйкатьне књрмђмешкђ
салышу тљрле хђллђрнећ килеп

чыгуына юл ачадыр.
Ђгђр сабыйлар ата-анасы

белђн берлектђ џђм ђби-бабасы
янында тђрбиялђнсђ, бу балалар
аларга бђйле булырлар. Ата-ана-
ныћ сљюен, ќылы бер карашын та-
тымаган балалар њсеп ќиткђч гаи-
лђсеннђн йљз чљерђ, уку-џљнђр алу
юлында да кимчелеклђре була,
ќђмгыятебез џђм дђњлђтебезнећ
башына бђла китереп чыгара. Џич-
шиксез, моныћ љчен ић беренче
чиратта ата-ана ќаваплыдыр.

Бер мђшџњр акыл иясе болай
дигђн: "Сабыйлыкта ныклы дини
џђм милли тђрбия алмаган кеше-
нећ (њсеп ќиткђч нинди генђ
дђрђќђлђргђ књтђрелсђ дђ) шђхси-
ят зђгыйфьлеге књренер".

Пђйгамбђребез (сгв) безгђ:
"Балаларыбызга кече яшьтђн
Пђйгамбђрен сљйдерегез", - дип
ђмер иткђн. Игътибар итегез: "Ба-
лаларыгызга Пђйгамбђрне белдере-
гез", - димђгђн, ђ бђлки "сљйдере-
гез" дигђн. Чљнки бала белгђннђн,
љйрђнгђннђн алда сљю хисен киче-
рергђ тиеш. Ђ бу сљю аныћ яралгы-
сында ук бар. Књћелдђге џђр сљю-

нећ чишмђ башы да Аллаџны џђм
Пђйгамбђрне сљюдер. Ђмма моныћ
љчен балага башта ата-анасыныћ
Аллаџны, Пђйгамбђрне сљюен, аћа
итагать итњен џђрвакыт књрсђтергђ
кирђк. Ата-ана Аллаџныћ кушкан-
нарына џђм тыйганнарына игъти-
барлы булмаса, њз диненђ, теленђ,
исеменђ хљрмђт књрсђтмђсђ, бала
Аллаџныћ барлыгын џђм берлеген
ничек таныр?

Пђйгамбђребез, моннан тыш,
ќиде яшендђ балага намаз љйрђтђ
башлауны ђмер иткђн. Ђ инде на-
маз укымаган тђкъдирдђ, ун
яшьтђн соћ шелтђлђп, мђќбњри
рђвештђ укытырга кушкан. Бала
пљхтђлекне - госел-тђџарђтне, на-
маз-уразаны, яхшыны џђм яман-
ны, хђлђл вђ хђрђмне бђлигъ бул-
ганчыга кадђр белергђ тиеш.

Гаилђбезнећ, њзебезнећ џђм
миллђтебезнећ килђчђген тђэмин
итђчђк балаларыбыз никадђр горур
холыклы, сђламђт џђм саф рухлы
њстерелсђ, килђчђгебезгђ дђ шул-
кадђр љмет белђн карау мљмкин
булачак.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Ата-ананыћ балаларына хђрђм ризык
ашатырга да хакы юк. Без моћа бик нык игъ-
тибар итђргђ тиешле. Чљнки начар орлык-
тан зђгыйфь башак, начар ућыш алырбыз.
Шул сђбђпле бала ана карыныннан
тљшкђнчегђ кадђр, нђселнећ бозылуы
мљмкин.

Хђрђм ризык џђм алкогольле эчем-
леклђр нђселнећ бозылуына китерњче
сђбђплђр. Соћыннан Аллаџы Тђгалђ бу ба-
лага хђрђм ашаткан ата-ананыћ башына бђла
китерер.

Тагы да балага дљньясы џђм ахирђте ха-
кындагы белемнђрне љйрђтњ, аны бер џљнђр
иясе итњ тиешле. Хђлђл юл белђн мал каза-
нырга љйрђткђннђн соћ, аларны тиешле ва-

БАЛАЛАРЫБЫЗ – МИЛЛЂТЕБЕЗНЕЋ КИЛЂЧЂГЕ
кытында љйлђндерњ, начар юлга басмаула-
рына игътибар итњ сорала.

Аларныћ њзенчђлекле рухи џђм
мђгънђви тђрбиялђренђ нык игътибар итђргђ
бурычлыбыз. Аларны тормышка яхшы итеп
ђзерлђсђк, гомер кичергђндђ безне тљрле
авырлыкларга тљшермђслђр.

Бу ућайдан Пђйгамбђребез (сгв) дђ ба-
лаларга  дђверегезнећ  спорт тљрлђрен
љйрђтегез, дигђн. Онытмыйк: яшьлекне
бушка  њткђрњ картлыкта њкенечлђргђ,
тљрле ућайсызлыкларга китерђдер. Бала-
ларыбызныћ, яшьлђребезнећ џђм миллђ-
тебезнећ килђчђген џђлакђттђн саклау без-
нећ бурычыбыз.

Динебездђ бала тђрбиясенећ асыл мак-
саты - њз дђњлђтенђ, туган ќиренђ, гаилђ-

сенђ, гомумкешелек дљньясына бер файда-
лы кеше ђзерлђњдђн гыйбарђттер. Бу мак-
сатларга ирешњ љчен бала кече яшьтђн њк
тљрле џљнђрлђргђ љйрђнергђ вђ сђнгать сђхи-
бе булырга, шућа омтылырга тиеш.

Имам Газђли хђзрђтлђре бала тђрбиясе
хакындагы ђсђрендђ тњбђндђгелђрне язган:
"Бала - ата-ана кулындагы бер ђманђттер,
бљек бер нигъмђттер. Шул нигъмђтнећ кый-
ммђте беленмђсђ, ул кулдан китђр. Бала -
ул шђм кебек тљрле сурђтлђргђ керер. Бала
- ул таза бер туфрак кебек. Шул таза туф-
ракка нинди орлык чђчелсђ, аныћ ќимеше
дђ шулай хасил булыр. Сабыйларыбызга
иман, Коръђни-Кђрим џђм Аллаџы Тђгалђ-
нећ ђмерлђрен љйрђтеп, ахирђт џђм дљнья
сђгадђтенђ кавышырга ярдђмче булырга ти-

ешлебез".
Бу сљю-сђгадђтнећ, бу бђхетнећ сава-

бы да ата-аналары белђн уртак булыр. Ата-
аналар љчен балаларын тђрбиялђњ ќђџђннђм
утыннан саклану, дљнья газапларыннан сак-
ланудан да мљџимдер.

Ђманђт итеп Аллаџы Тђгалђдђн тапшы-
рылган њз балаларыбызны ислам дине куш-
канча тђрбиялик. Балаларыбызныћ бђхете
гаилђдђ икђнлеген онытмыйк!

Раббыбыз, џђркайсыбызга да џидаят
биреп, ђманђтлђребезне саклаучы итсђ иде.
Ђссђламегалђйкњм вђ рахмђтуллаџи вђ
бђрђкђтњџњ!

Руслан хђзрђт МОРТАЗИН,
Татарстанныћ тљньяк-кљнчыгыш

тљбђге казые

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

27 май кљнне Чистай шђџђренд-
ђге Ђнђс мђчетенећ љч яшьлек
туган кљне билгелђп њтелде.
Ђлеге чарада мђчет тљзелешенђ
њзеннђн зур љлеш керткђн
Ђхмђтќанов Тђлгат Ђнђс улы да
катнашты, ул мђчет янындагы
спорт мђйданчыгында ярышлар
оештырды.

Бђйрђм Ђнђс мђчете имамы Ђбубђкер
хђзрђт тарафыннан Коръђн уку белђн баш-
ланып китте, Чистай шђџђре имам-мљхтђсибе
Алмаз хђзрђт дога кылды. Килгђн кунаклар-
га, оештыручыларга зур рђхмђт белдерелде.

ЧИСТАЙ  ЯЋАЛЫКЛАРЫ

якын кыз џђм егет - нигездђ шђџђрнећ 7 нче
мђктђп укучылары чакырылды, дип хђбђр итђ
"Чистай хђбђрлђре" газетасы.

- Бњген яшьлђрне дини-ђхлакый тђрби-
ялђњ мђсьђлђсе аеруча кискен тора, кайбер
дини кыйммђтлђр юкка чыкты, идеаллар
югалды, - дип белдерде Икътисад, идарђ џђм
хокук институтыныћ Чистай филиалы дирек-
торы Ольга Добронравова. - Мђчеттђ шун-
дый ђћгђмђлђр уздыру аеруча кирђк. Без
књпмиллђтле республикада яшибез, янђшђ-
бездђ татарлар, руслар, чувашлар, азђрбайќ-
аннар, мордвалар џ. б. гомер сљрђ, кечкенђдђн
њк дини хислђргђ, традициялђргђ, бер-бере-
безнећ мђдђни гадђтлђренђ кызыксыну
тђрбиялђргђ кирђк. Сине санласыннар дисђћ,
њзећ дђ ђти-ђниећђ, љлкђннђргђ, ђйлђнђ-ти-
рђдђгелђргђ хљрмђт белђн карарга љйрђн.

Яшь кунаклар арасында тљрле диндђге
кешелђр бар иде, џђр дин шђфкатьлелек
књрсђтњгђ, ђхлакый сафлыкка, њзећ џђм баш-
калар белђн килешеп яшђргђ чакыра. Дин,
ышану игелеккђ хезмђт итђ. Нур мђчетенећ
гасырдан артык тарихы бар, џђм ул џђрвакыт-
та да кешелђр књћеленђ яктылык, тынычлык
алып килђ.

Ђхлакый халђт, мђћгелек кыйммђтлђр ту-
рындагы сљйлђшњдђ Чистай шђџђренећ муни-
ципаль берђмлек башлыгы урынбасары Ми-
хаил Ксенофонтов та катнашты. Мђдрђсђ би-
насында бђйрђм ашыннан соћ сњз диалог фор-
масында дђвам итте. Ќанланып киткђн бала-
лар ислам тарихы, дини кануннар, мђдрђсђдђге
дђреслђр турында сораулар бирде.

Мђгълњматлар Чистай мљхтђсибђте белђн
берлектђ ђзерлђнде

Алабугада мљселман
Сабантуе узды
27 май кљнне Алабуга мљхтђсибђте

шђџђрнећ "Лесная сказка" лагеренда
мљселман Сабантуе оештырды. Ђлеге
чараныћ максаты - мљселман љммђтен
берлђштерњ, туплау, аларны таби-
гатькђ алып чыгып ял иттерњдђн гый-
барђт иде. Сабантуйда 300 дђн артык
кеше катнашты. Барлык бђйге-уеннар-
ны Алабуга Ќђмигъ мђчете коллективы
џђм мђчеткђ йљрњче мљселман кардђш-
лђребез њткђрде.

Бђйрђм Коръђн уку белђн башланып кит-
те, аннан соћ Габделвђли хђзрђт Климов та-
рафыннан вђгазь сљйлђнде. "Сабан туе - чор-
лар аша безнећ кљннђргђ кадђр килеп ќиткђн
халкыбызныћ матур бђйрђме, аныћ нигезендђ
татарныћ бай мирасы, йолалары ята. Ић яхшы
гореф-гадђтлђребез ислам диненнђн њсеп
чыккан", - дип белдерде Алабуга мљхтђсибе
Ђќмђл хђзрђт Саматов.

Алабуга Ќђмигъ мђчете имам-хатыйбы
Азат хђзрђт Шђрипов њзенећ вђгазендђ
мљселманнарныћ урта, гадел љммђт икђнен
искђ тљшерде. "Мљселман кешесе Аллаџы
Тђгалђгђ гыйбадђт кылыр љчен яратылганын
џђрвакыт истђ тота, шулай ук ул дљнья эшл-
ђрен дђ алып бара, вакытында књркђм итеп
ял да итђ белђ, бњген монда ќыелышубыз
югарыда ђйтелгђннђргђ яхшы дђлил", - дип
ассызыклады ул.

Спорт уеннарыннан аеруча зур игътибар
милли кљрђшкђ, кул кљрђшенђ, уктан атуга
бирелде. Моннан тыш, хатын-кызлар су ташу,
кашыкка йомырка салып йљгерњ кебек уен-
нарда катнашты. Яшьлђр авыш колгада йљрњ
буенча зирђклеген књрсђтте. Сабантуйныћ
икенче љлеше књћел ачу чаралары белђн њре-
леп барды. Кљрђштђ ќићеп батыр калучыга
сарык бирелде.

Алабуга шђџђре башкарма комитеты ул
кљнне бђйрђм чараларында катнашу љчен ха-
лыкка тњлђњсез транспорт булдырды. Янђ
шђџђр ќитђкчелегенећ џђм иганђчелђрнећ
ярдђме белђн бђйгелђрдђ џђм уеннарда
ќићњчелђргђ дђ бњлђклђр ђзерлђнде. Бу ча-
рага мљселманнар гаилђлђре белђн килгђн
иде, шуна књрђ уеннарда бик књп балалар кат-
нашты џђм аларныћ џђрберсенђ бњлђклђр би-
релде. Сабантуйны башыннан алып ахырына
кадђр бик матур џђм њтемле итеп Алабуга-
ныћ Ќђмигъ мђчет мљгаллиме Ислам хђзрђт
Гљлќанов алып барды.

Табигать куенында узган ђлеге бђйрђмдђ
ял итњ љчен барлык шартлар да тудырылган
иде. Ашау-эчњ, сђњдђ тулы куђтенђ барды.
Барыннан да бигрђк, Сабантуе балалар љчен
зур бђйрђм булды.

Ђлеге милли бђйрђмебездђ ике гаилђ
гакыйкђ корбаны чалып мђќлес оештырды.
Бђйрђмдђ шулай ук Кама алды тљбђге ка-
зые Рљстђм хђзрђт Шђйхевђлиев, Тукай
районы имам-мљхтђсибе Ќђњдђт хђзрђт
Харрасов та катнашты.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв): "Аллаџ
каршында кљчле кљчсездђн сљйкемлерђк,
ђмма лђкин боларныћ икесе дђ хђерле", -
дигђн. Чарада район мљхтђсибе Ђќмђл хђзрђт
бђйрђмдђ катнашучыларны шулай ук Рђќђп
ае, Коръђн елы турында да таныштырды.

Исегезгђ тљшерђбез: Алабугада мљсел-
маннар Сабантуе быел сигезенче мђртђбђ
узды. Мондый тљрдђге Сабантуй оештыру
Рљстђм хђзрђт Ясђвиев тђкъдиме белђн баш-
ланган иде. Шулай итеп, милли ярыш елдан-
ел колачлырак уза барды. Сигез ел дђверендђ
аны хђтта чит тљбђклђрдђн дђ килеп тамаша
кылдылар.

P.S.: Алабуга Ќђмигъ мђчете яшьлђр
белђн эшлђњгђ дђ зур игътибар биреп килђ.
Мђчетнећ подвалында тренажер, уен залла-
ры, балалар љчен кљрђш тњгђрђклђре эшли.

Нияз САБИРЌАНОВ

дини тђрбия бирњ, аларны дини кануннар ни-
гезендђ тђрбиялђњ буенча зур эшлђр башлан-
ды. Чистайда мљселман балалар бакчасы бул-
дыру бик тђ мљџим мђсьђлђ. Бу ниятне тор-
мышка ашыру љчен ић књп хезмђт куючы -
Чистай имам-мљхтђсибенећ беренче ярдђм-
чесе, Икенче таш мђчет имам-хатыйбы
Мљнир хђзрђт Сљлђйманов. Балалар бакча-
сыныћ эшчђнлеге гадђти бакчадан хђлђл ри-
зык булуы, балаларга дини-ђхлакый тђрбия
бирелње белђн аерылып тора. Бњгенге кљндђ
мљселман балалар бакчасы њз эшчђнлеген
ђти-ђнилђрнећ ай саен тњлђнђ торган
тњлђњлђре џђм дђ мљхтђсибђтнећ матди ярдђ-
ме белђн алып бара. Чистай халкы
шђhђребездђ мљселман балалар бакчасы ачы-
луга карата зур рђхмђтен белдерде", - дип
хђбђр иттелђр район мљхтђсибђтеннђн. Ђти-
ђнилђрнећ сњзлђренђ караганда, мондый ба-
лалар бакчалары књбрђк булган булса, безнећ
арабызда ќинаятьчелђр, закон бозучылар, ке-
шелђргђ зарар китереп, тљрмђлђргђ элђгњчелђр
књпкђ азрак булыр иде. Чистай мљхтђсибђте
исеменнђн "Ић хђерле изге эш" дигђн рђхмђт
хаты Мљнир хазрђткђ тапшырылды. Раббы-
быз бу эшлђрне дђвамлы кылса иде.

* * *
Књптђн тњгел генђ районныћ Нур мђче-

тендђ хђйрия ашы уздырылды. Анда кырыкка

Чарада ТР Дђњлђт Советы депутаты Фђрит
Мифтахов, ТР мљселманнары Диния нђзарђ-
те вђкиллђре - Татарстан мљфтиенећ берен-
че урынбасары Габдулла хђзрђт Ђдџђмов,
мљфтиятнећ гомуми бњлек мљдире Ильяс
хђзрђт Ќиџаншин, яшьлђр бњлегеннђн Рафа-
эль хђзрђт Мифтахов, Чистай районы хаки-
мияте башлыгы Илдус Ђхмђтќанов џђм РИУ
мљгаллимнђре - ислам хокукы кафедрасы
мљдире Мљхђммђтморат Моратов белђн ис-
лам фђннђре факультеты деканы Рамазан Ку-
рамшин катнашты.

Спорт ярышларына килгђндђ исђ, бер
футбол буенча гына да 13 команда кљч сы-
нашты. Беренче урынны Чистайныћ Ђнђс
мђчете командасы, икенче урынны - Тњбђн
Кама футболчылары яуласа, љченчедђ - Чи-
стай мљхтђсибђтенећ "Иман" командасы. Бар-
лык катнашучыларга да кыйммђтле бњлђклђр,
дипломнар тапшырылды.

Ярышлар тђмамланганнан соћ, зиратка
Мљхђммђдзакир хђзрђт Чистави каберенђ ба-
рып, дога кылынды.

* * *
Узган атнаны Чистай мљхтђсибђтенђ ка-

раган Икенче таш мђчеттђ мљселман балала-
ры љчен дини кануннар нигезендђ тђрбия бирђ
торган мљселман балалар бакчасы ачылды.
"Бњгенге кљндђ балаларыбызга яшьтђн њк

ТР мљселманнары Диния нђзарђте,
"Болгар" радиосы џђм Бљгелмђ районы
мљхтђсибђте белђн берлектђ, 2012
елныћ апрель-май айларында Бљгелмђ
шђџђрендђге ђти-ђнилђре ташлаган
ятим сабыйлар љчен подгузник, пелен-
ка кебек кирђк-яраклар ќыю макса-
тыннан "Сабыйга" хђйрия акциясен
оештырган иде.

30 майда ТР мљселманнары Диния нђза-

рђте вђкиллђре Бљгелмђ районы њзђк хаста-
ханђсендђ ђлеге акциягђ йомгак ясап кайтты.

"Бљгелмђ шђџђрендђге район њзђк хас-
таханђсе табибы шђхсђн њзе каршы алды,
хастаханђ белђн таныштырды. Хастаханђ
ќитђкчелегенђ акция кысаларында ќыелган
кирђк-яракларны тапшырдык. Ђлеге акци-
ягђ Казан шђџђрендђге 18 нче Тљзђтњ коло-
ниясендђге иреклђреннђн мђхрњм ителгђн
мљселман кардђшлђребез дђ кушылды.

Аларныћ бергђлђшеп ќыйган хђер акчасы-
на балалар љчен электр плитђсе алдык. Ђлеге
акция, бер яктан, республикабыз халкыныћ
мђрхђмђтле, олы йљрђкле булуын дђлиллђсђ,
икенчедђн, иректђн мђхрњм ителгђн кардђш-
лђребезнећ шушылай ярдђм кулы сузулары -
моћарчы књзђтелмђгђн сљенечле хђл булды",
- дип билгелђп њтте ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ хђйрия џђм ярдђм књрсђтњ бњле-
ге ќитђкчесе Гљлнара Садыйкова.

"Сабыйга" акциясе хљкем ителгђн мљселманнарны да ќђлеп итте
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ТЉРКИЯДЂГЕ ТАТАР
АВЫЛЫ ЯЋА

МЂЧЕТЛЕ БУЛДЫ

Књптђн тњгел генђ Биектау районы имам-мљхтђсибе
Тђлгат хђзрђт Гайфуллин, Диния нђзарђте вђкиле була-
рак, Тљркиядђ булып кайтты. Тђлгат хђзрђт белђн Тљрки-
ядђге татар авылы тормышы турындагы ђћгђмђне
тђкъдим итђбез.

- Тђлгать хђзрђт, сезнећ Тљркия белђн књптђннђн таныш икђнле-
гегезне белђбез, ђ бу юлы сђфђргђ чыгып китђргђ нђрсђ сђбђп булды?

- Беренчедђн, Тљркиядђ узган айны Халыкара гарђп теле бђйгесе
узды. 20 май кљнне Истанбулда бђйгенећ ќићњчелђрен котлау тантана-
сында Россиядђн дини вђкил буларак катнаштым. Ђйтергђ кирђк, бу бђйге
бик югары дђрђќђдђ узды: катнашучылар гарђп теле грамматикасы, лек-
сикасы белђн генђ чиклђнеп калмыйча, гарђп телендђ театраль тамаша,
шигъри џђм чђчмђ ђсђрлђр укуда да кљчлђрен сынашты. Икенчедђн,
Тљркиядђ яшђњче миллђттђшлђребез Измир, Маниса шђџђрлђреннђн ерак
тњгел Гњрсу авылында яћа мђчет салган. Шул мђчетнећ ачылу тантана-
сында Татарстаннан дин ђџеллђренећ дђ килњен телђп, мљфтиебезгђ хат
язганнар џђм мића шушы тантанада катнашу насыйп булды.

- Тљрки-
ядђ сезнећ ки-
лњегезне ничек
кабул ит-
телђр?

- Тљркия
халкыныћ бик
тђ кунакчыл,
кић књћелле
икђнлеген бу
илдђ булып
кайткан џђр
кеше дђ белђ
т о р г а н д ы р .
Безне дђ бик
ќылы каршы
алдылар, Ис-
танбулныћ књренекле урыннарын, музей, мђчетлђрен књрсђтеп, аларныћ
тарихын сљйлђделђр, милли ризыклары белђн сыйлап кунак иттелђр. Ђ
татар авылына килгђндђ, гомумђн, књптђн књрешмђгђн туганнарын књргђн
кебек шатландылар.

- Без - татарлар - бљтен дљнья буйлап сибелгђн халык. Бњгенге кљндђ
тљрле вакытта, тљрле сђбђплђр аркасында туган йортларыннан чыгып ки-
теп чит иллђрдђ тормыш итњче татарлар турында ишетеп белђбез. Сез бар-
ган авылга татарлар кайчан барып урнашкан, алар ничек дљнья књрђлђр,
туган якларын сагыналармы, аларныћ тормышы безнекеннђн нђрсђсе белђн
аерыла?

- Тукай заманында ук бђхет эзлђп чыгып киткђн џђм чит илдђ бер-
ничђ нђсел гомер иткђн татарлар белђн танышу бђхетенђ ирештем. Мон-
дагы татарлар бик эшчђн, динле. Алар бакчаларында виноград њстереп,
аны ќыеп алып киптерђлђр, шул йљземне саталар, шул рђвешле кљн
књрђлђр. Биредђ бњгенге кљндђ 150 лђп татар кешесе яши. Шуныћ 70 е -
ир-атлар џђм алар бер генђ ќомганы да калдырмый мђчеткђ йљри. Гњрсу
авылыннан чыккан 6 татар имамы Тљркиянећ тљрле мђчетлђрендђ эшли.
Район њзђге Алашђџђрдђге ић зур мђчетнећ имамы џђм мљђзине дђ татар
кешесе икђн. Тљркиягђ хас бер њзенчђлек бар: имамнар, мљђзиннђр Коръђн
хафиз булсалар гына дини хезмђткђ алыналар, димђк, мђчетлђрдђ эшлђњ-
че татар имамнары да Коръђн хафизлар. Татарстандагы татар авылларында,
хђтта шђџђрлђрдђ андый имам ничђњ икђн? Уйландыра торган мисал тњгел-
ме соћ бу?..

- Чыннан да, уйланырлык хђл бит бу. Безнећ чит илдђге миллђт-
тђшлђребез Коръђн ятлап, ислам динен таратып, миллђтен њстереп,
тљрки халык арасында хљрмђткђ ирешеп татар халкыныћ данын як-
лый.

- Алар татар моћы белђн ђйтелгђн азаннан, Коръђн укудан бик хис-
лђнделђр,татарча вђгазь сљйлђгђндђ љлкђнрђк ир-атларныћ књзлђрендђ яшь
бљртеклђре ялтыраганын књрдем. Бђлки, алар татар сљйлђмен ишеткђч,
монда књчеп килгђн ђти-ђнилђрен искђ алганнардыр... Ђ мондагы татар
диаспорасы тарихын яхшырак аћлау љчен, сезгђ, шушы ќирлектђ туып
њскђн, миллђт љчен янып-кљеп яшђњче Бахзат Акташ ђфђнденећ хатын
тапшырам (хатны татар ђдђби теленђ яраклаштырырга тырыштык): "1890
елларда Татарстандагы Бљгелмђ районыныћ Љби авылы џђм аныћ янђшђ-
сендђге тљрле авыллар дини гыйлем, бђхет эзлђп, туган ќирне ташлап,
Тљркиядђ Књтаџђ вилаятенећ (районы) Ђфђнде Књпресе авылына килеп
урнашканнар. Дистђлђрчђ татар кешесеннђн бер тљркем (60 лап кеше)
миллђттђшебез бу авылда йорт салырга ќир ќитмђњ сђбђпле,1954 елда
ќђмђгать белђн хђзерге вакытта Маниса вилаятенђ караган Алашђџђр би-
стђсеннђн 10 км ераклыкта яћа бер татар авылы оештыралар. Килгђн ел-
ларда ук мђчет салалар, ђмма бу мђчет еллар узу белђн бик нык таушала,
бу авылныћ ихтыяќларын канђгатьлђндерми башлый џђм аны тљзеклђн-
дерњ, яћарту мљмкинчелеге дђ булмый. Шул сђбђпле 2010 елныћ март аенда
авыл халкы белђн ќыелып, бу мђчетне сњтеп, яћа мђчет тљзи башладылар.
Њз тырышлыгы, њз малы белђн Гњрсу авылы татарлары ике елда яћа мђчет-
не тљзеп бетерде. Мђчетне ачу мђќлесендђ без - Тљркиядђ яшђњче мил-
лђттђшлђребез - ђби-бабаларыбызныћ, ана телебезнећ туган ягы - Татар
иленнђн дин ђџеллђренећ катнашуын телђдек. Аллаџныћ рђхмђте, Татар-
станныћ Биектау районы имам-мљхтђсибе Тђлгат хђзрђт Гайфуллин без-
нећ чакыруыбызга ќавап биреп, безгђ туган телебездђ вђгазь сљйлђп, та-
тар моћы белђн Коръђн укып шатландырды. Аћа Аллаџы Тђгалђнећ
рђхмђте џђм ризалыгы булса иде!"

Ђћгђмђдђш - Лилия САФИНА

СљннђткђСљннђткђСљннђткђСљннђткђСљннђткђ
утыртуутыртуутыртуутыртуутырту

Медиклар њткђргђн тикше-
ренњлђр сљннђтлђњнећ гигиена
саклауда мљџим роль уйнавын
дђлиллилђр. Шул сђбђпле яџњди
яки мљселман булмаган књп кенђ
кешелђр дђ балаларын кечкенђ
чакларында ук сљннђткђ утырталар.
Сљннђтлђњ - АКШта бњгенге кљндђ
ић кић таралган операция, аны яћа
туган ир балаларныћ 80 проценты-
на ясыйлар. Израильдђ бу сан 98
процентка ќитђ. Бу операцияне
андрология буенча махсуслашкан
хирурглар ясый.

Пђйгамбђрлђр
џђм рђсњллђрнећ

књрсђтмђсе
Туган кљнне исђпкђ алмыйча,

ќиденче кљндђ сљннђткђ утырту -
Аллаџ илчесенећ књрсђтмђсе.

Мљселманнарга ир баланы ту-
ганнан соћ нђкъ менђ ќиденче
кљндђ сљннђтлђњ мљџим. Хђдистђ
болай диелђ: "Пђйгамбђребез
Мљхђммђт (сгв) оныклары Хђсђн
џђм Хљсђенне туганнан соћ ќиден-
че кљндђ сљннђткђ утыртты" (Ра-
ваху Табарани).

Балигъ булу белђн сљннђтле
булу мљселман кешесенећ буры-
чына ђйлђнђ.

Яџњд динендђ сљннђтлђњгђ
аерым мђгънђ бирелђ. Яџњдилђр
пђйгамбђрлђре боерыгын тљгђл
њтилђр џђм балаларын туганнан
соћ сигезенче кљндђ сљннђтлилђр.

Бу операцияне кичектергђн
очракта ата-ана тљрле проблема-
лар белђн очраша. Бала њскђн саен,
аћа операцияне кичерње кыенрак.
Ђгђр дђ ир балага берничђ яшь ту-
лып киткђн икђн, ђти-ђнисе аћа бу
операциянећ ничек башкарылуы
турында аћлатырга мђќбњр була.
Малайларын операциягђ ђзерлђр
љчен тљрле "ђкият"лђр уйлап чы-
гаралар. Лђкин бала љчен бу бары-
бер психологик стресс була. Сабый
чактан ук сљннђткђ утыртылган
бала њзен туганда ук шулай булган
кебек кабул итђ. Њз-њзен яхшы бе-
лештергђн яшьтђ сљннђтлђнгђн
бала исђ, шок хђлендђ кала, опе-
рацияне авыр кичерђ, џђм аћарда
куркулар барлыкка килергђ
мљмкин. Баланыћ психикасын сак-
ласак, яхшырак булмасмы?

Сљннђткђ утырту фђнни телдђ циркумизация дип ата-
ла. Бњгенге кљндђ тљрле хирурглар тђкъдим иткђн бер-
ничђ тљр циркумизация ысулы бар.

Ни љчен балаларны
сљннђткђ утырталар?

Статистика буенча, яхшы эш-
лђнелгђн сљннђтлђњ операциясе
тњбђндђ язылганнарга булышлык
књрсђтђ:

- сидек юлында ялкынсыну
барлыкка килњ ихтималын киметђ;

- венерик авырулар, шул
исђптђн ВИЧ йоктыру ихтималын
киметђ;

- ќенси ђгъзаларда рак авы-
руы барлыкка килњ ихтималын ки-
метђ;

- пациент хатыныныћ ана-
лык муентыгында рак авыруы бар-
лыкка килњ ихтималын киметђ.

Балаларда циркумцизиягђ тљп
књрсђткеч булып фимоз (элпђ-кап-
чыкныћ йомылуы), аћа бђйле
рђвештђ барлыкка килгђн ялкын-
сыну књренешлђре, тљрле ќљйлђр,
яра урыннары тора. Эш шунда ки,
фимоз белђн авырганда ябык элпђ-
капчык эрен, череп таркалучы ак-
сымнарны (смегманы) ќыеп тора.
Ул матдђлђр сидек юлында да
тљзђлми торган ялкынсыну бар-

лыкка китерђлђр.
Љлкђннђрдђ операция шулай

ук фимоз булганда ясала, лђкин
инде бу очракта кљтђргђ ярамый,
тиз ясарга кирђк.

Элпђ-капчык хатын-кызлар
љчен зарарлы - смегманыћ аналык
муентыгына элђгеп, онкологик
шеш њсњгђ китерње расланган.
Мљселман џђм яџњд хатыннарыныћ
аналык муентыгында рак бик сирђк
очрый, чљнки сљннђтле ир-атлар-
дан рак сђбђбе булган кешенећ 16
нчы џђм 18 нче тип папилломасын
элђктерњ ихтималы бик аз.

Хђзерге вакытта Бљтендљнья
сђламђтлек саклау оешмасы ВИЧ-
инфекция кић таралган иллђрдђ
яшђњче ир-атларга циркумцизия
операциясен ясатырга тђкъдим итђ.
Оешманыћ мондый сђясђте Њзђк
Африкада њткђрелгђн тикше-
ренњлђргђ нигезлђнеп алып бары-
ла. Бу тикшеренњлђр сљннђтле бу-
лучыларда ВИЧ йоктыру ихтима-
лы кимњен књрсђтђ.

Нияз САБИРЌАНОВ

Дин ђџеллђренећ гыйлемен књтђрњ –
халыкка хљрмђт књрсђтњ

"Курсларны оештыруныћ
файдасы нидђ?" - дип кызыксын-
гач, Зур Чынлы авылы имамы Габ-
делбари абый Таџиров болай диде:
"Укуны бик ђйбђт оештырганнар.

Бу авыл имамнары љчен белемнђ-
рен књтђрергђ дђ, бер-берсе белђн
танышырга, Казандагы хђзрђтлђр
белђн сљйлђшергђ, сорауларга
ќавап табарга да бик ђйбђт булды.

Килђчђктђ дђ шушылай укытулар-
ны алып барсыннар. Белем туплау
безгђ авылларда динне алып бару-
га зур ярдђм. Тљрле авылларда бе-
раз њзгђлеклђр бар, менђ монда шул
сорауларга ќавап таптык. Кайсы
авылга, мђчеткђ керсђк  тђ, хђзер
бер-беребездђн аерылып тору бул-
мас, халык та аптырашта калмас,
Аллаџ боерса. Менђ ул авылда бо-
лай, тегесендђ тегелђй дигђн сњзлђр
дђ бетђр".

Каракитђ авылы имамы
Фђрдђр Хљсђенов та якташы
сњзлђрен куђтлђде. "Укуларны
оештыру безнећ љчен генђ тњгел,
халкыбызга, миллђтебезгђ булган
бик олы хљрмђт. Бездђн, авыллар-
да яшђњче имамнардан књп сорый-
лар, хђзерге буын књп белергђ ты-
рыша, картлар да читтђ тормый.
Коммунистлар режимы вакытын-
да динебез югалып торды. Вђгазь-
нђсыйхђт бирњче калмады. Бик књп
рухи хђзинђне, мђгърифђтне югал-
ттык. Белемле имамнар, вђгазь
сљйлђњчелђр, олуг галимнђребез
мирас итеп калдырган китаплары-
быз булмаса, без белемне беркай-
дан да туплый алмыйбыз. Књктђн
ићми, чљнки без илаџи гыйлем ире-
шњче пђйгамбђрлђр дђ, ђњлиялђр дђ
тњгел.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

Казанда, имамнарныћ белемен ныгыту џђм књтђрњ мак-
сатыннан, курслар оештыру - ул нђзарђтнећ авыллар-
да эшлђњче дин ђџеллђренђ  игътибары да, халкыбыз-
га карата хљрмђте дђ. Чљнки авылда яшђњче имамнар-
ныћ гыйлемле булуы ић беренче чиратта менђ шул ха-
лык љчен кирђк. РИУ каршындагы Дин ђџеллђренећ бе-
лемен књтђрњ њзђгендђ ун кљн гыйлем туплаган Чњпрђле
дин ђџеллђре 24 майда дипломнар алганда бер-бер ар-
тлы ђнђ шул фикерне кабатлады.



№ 22 (139)  11-рђќђп-14334

Казанда намаз вакытлары

ТЉРЛЕСЕННЂН

Газетада Аллаџы Тђгалђнећ исемнђре, Коръђннђн аятьлђр бар, тиешсез урынга кулланудан сакланыгыз!
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Шђњкђт БИКТИМЕРОВ
арабыздан китте

28 май кљнне РСФСРныћ
халык артисты, Россиянећ
К.С. Станиславский исеменд-
ђге Дђњлђт бњлђге лауреаты,
Татарстанныћ Г.Тукай исе-
мендђге Дђњлђт бњлђге иясе,
татар театры легендасы
Биктимеров Шђњкђт Хђсђн
улы фани дљньядан бакый
дљньяга књчте.

“Шђњкђт Биктимеровныћ ара-
быздан китње – татар театры љчен
генђ тњгел, бљтен татар халкы, мил-
лђтебез љчен зур югалту. Шђњкђт
ага татар халкыныћ милли сђнгате
њсешенђ бђџасез љлеш керткђн олуг
шђхеслђребезнећ берсе иде.
Џђрбарчабызныћ да књћеленђ ќор
књћелле, ихлас, миллђт љчен ќан
атып яшђњче шђхес буларак кереп
калды, њзенећ тыйнаклыгы џђм са-
бырлыгы белђн књплђргђ њрнђк
була белде.

Татарстан мљселманнары Ди-

1 июнь - Балаларны ха-
лыкара яклау кљне була-
рак књп кенђ иллђр тара-
фыннан билгелђп њтелђ.
Ислам диненећ шушы
мђсьђлђгђ карашына
килгђндђ, аныћ мђгънђсе
књпкђ тирђнрђк. Ул авыру
балаларны яклау рђве-
шендђ кабул ителсђ та-
гын да хђерлерђк булыр.

Динебездђ балаларны яклау на-
расый дљньяга аваз салганнан соћ ук
башлана дисђк тђ ялгышмабыз,
чљнки Коръђндђ: "Ий мљэминнђр!
Њзегезне џђм гаилђгезне, ягъни ха-
тыныгызны џђм балаларыгызны
ќђџђннђм утыннан саклый књрегез",
- дип мљрђќђгать ителђ. "Ќђџђннђм
утыннан саклау"ныћ мђгънђсе бик
тђ тирђн, чљнки ул балаларыбызны
тђрбия кылганда аларны тљрле на-
чар гадђтлђрдђн џђм гљнаџлардан,
тљрле ђшђкелеклђрдђн сакларга
тырышып њстерњгђ барып тоташа.
Мљселман кешесе баласын тђрби-
ялђгђн вакытта аныћ тђненђ, кие-
менђ генђ игътибар бирмичђ, берен-
че булып аныћ калебен тђрбияли,
баланыћ књћелендђ иман булсын,
Аллаџны ярату, ђти-ђнигђ тирђн
ихтирам булсын, дип тђрбиялђргђ
тырыша. Хђзрђти Гомђр (рг) хђлиф
булган вакытта аћа ђтиле-уллы ике
кеше килђ дђ, ђтисе баласы љстеннђн
хђзрђткђ шикаять белдерђ башлый:
"Я, хђлиф! Балам мине тыћламый,
минем белђн њзен бик тђ тупас,
тђкђббер тота, нђрсђ эшлђп карарга
соћ?" - дип сорау биргђч, хђзрђти
Гомђр (рг): "Малаећ белђн сљйлђшеп
алыйм ђле", - ди. Шуннан соћ ма-
лае белђн сљйлђшеп ала: "Син, олан,
нђрсђ љчен ђти-ђниећне тыћламый-
сыћ? - ди. - Синећ алар алдында бу-
рычларыћ бар бит". Малай исђ њз
чиратында сорау бирђ: "Я, хђлиф, -
ди. - Ђ аларныћ минем каршыда бу-
рычлары бармы?" Хђзрђти Гомђр:
"Бар", - ди. "Ниндилђр? Санап уза
алмассызмы аларны?", - ди малай.
"Ђти кеше њзенећ баларына яхшы

"Зђкят" фонды балалар
љчен ункљнлек уздыра

ђни сайларга тиеш. Икенчесе - бала
тугач аћа књркђм џђм дђ мђгънђле
исем кушу мђслихђт. Аннан соћ
Коръђнне укырга љйрђтеп, Коръђн
тђрбиясе бирергђ тиеш", - дип ќавап
кайтаргач, бала аћа, њз чиратында,
яћа шикаятен белгертђ: "Минем
ђтием мљселман кызына љйлђнмђгђн
(минем ђнием мђќњси - утка табы-
нучы), исемгђ килгђндђ дђ, матур
исем бирмђгђннђр - Ќњђл - Кара
таракан дип кушканнар, Коръђн
тђрбиясе бирђсе урынга, мића бер-

ни дђ бирмђгђннђр, мин Коръђннђн
бер хђреф тђ белмим", - ди. Шун-
нан соћ хђзрђти Гомђр (рг) малай-
ныћ ђтисенђ: "Син балаћ љстећдђге
њз бурычларны њтђмђгђнсећ, хђзер
аннан њзећђ карата нђрсђ талђп ит-
мђкче буласыћ", - дип ќавап бирђ.

Балаларны яклау-саклау ту-
рында сљйлђшкђнче, ић ђњвђл балага
нђрсђ булса да бирергђ кирђк (дљрес,
баланыћ ђти-ђнисе каршында бул-
ган хаклары да бар). Балага изгелек
рђвешендђ калебенђ салырга кирђк,
тђрбия биргђннђн соћ аннан нђрсђ
булса да кљтђргђ була. Ђти-ђнинећ,
ђлбђттђ, ић бђхетле мизгеллђре
шулдыр - кайчан ул баласы турын-
да яхшы сњз-хђбђр ишетђ. Ђти-
ђнинећ кђефен ић нык боза торган
нђрсђ - баласы хакында авыр сњз
ишетњ, шућа књрђ без балаларыбыз-
ны ђйлђнђ-тирђбездђ булган гљнаџ-
тан, ђшђкелеклђрдђн диндђ булган
хђлебездђ саклау мљџим. 1 июньдђ
генђ тњгел, џђр кљн, џђр сђгать
мљселман кешесе бу хакта уйланыр-
га тиешле. Балаларыбыз љчен бары-
быз да Аллаџ каршында ќавап то-
тачакбыз.

"Зђкят" хђйрия фонды 1-10
июнь кљннђрендђ - Балаларны ха-

лыкара яклау кљне кысаларында ун-
кљнлек уздырачак. Безнећ фондка
мљрђќђгать итњчелђр арасында авы-
ру, инвалид балалар да шактый. Ул
балаларны дђвалау љчен йљзђр мећ,
хђтта миллионлаган сум чыгымнар
талђп ителђ. Књрђсећ, безнећ ђле
моћа кљчебез ќитеп бетми. Шун-
лыктан, без кечкенђ адымнар белђн,
пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
ђйткђнчђ: "Аллаџ каршында ић
сљекле гамђл - аз булса да дђвамлы
булган гамђл" дигђненђ тугры ка-

лып, без шундый инва-
лид балаларныћ хђллђре
аз гына булса да ќићел-
ђйсен, балалар бераз
сљенсен, књп балалы га-
илђлђр ярдђм алсын дип,
ђ л х ђ м д е л и л л ђ џ ,
кљндђлек эшебезне алып
барабыз. 1 июнь ућае
белђн узачак ункљнлектђ

хђллђре авыр булган балаларга џђм
акчалата, џђм ризыклата ярдђм ка-
бул итњне оештырачакбыз. Финанс
ярдђме књрсђтергђ телђњчелђр акча-
ларын безнећ фондка тњбђндђге рек-
визитлар аша юллый ала:

Расчетные счета:
ИНН/КПП 1655068682 /

165501001
ОГРН 1091600003153 ОКПО

63107012
Р/с: 40703810400020000071 в

ОАО "Ак Барс" банк г. Казань,
ул. Декабристов, д. 1.

К/с: 30101810000000000805
БИК: 049205805
Назначение платежа: благо-

творительность (указать обяза-
тельно!)

Адрес: 420111 Казан шђџђре,
Лобачевский урамы, 6 нчы йорт.

Телефоннар: +7 (843) 236-46-
32, 264-60-08.

Электрон почта:
fondzakyat@yandex.ru.

Фондныћ сайты:
www.закят.рф.

Рљстђм хђзрђт ЯСЂВИЕВ,
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ "Зђкят" хђйрия фон-
ды ќитђкчесе

ния нђзарђте џђм шђхсђн њз исе-
мемнђн мђрхњмнећ якыннары-
ныћ, туганнарыныћ, хезмђттђш-
лђренећ тирђн кайгысын уртак-
лашам”, – диелђ Татарстан
мљфтие Илдус хђзрђт Фђиз им-
залаган кайгынамђдђ.

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)
Безгђ хђзер менђ шушындый

тљпле, бер урында дини хезмђт куй-
ган, дини багланышта торган
хђзрђтлђребезнећ вђгазьлђре кирђк.
Монда безгђ тљрле хђзрђтлђрне књрергђ
туры килде. Аларга олуг рђхмђтлђре-
безне белдерђбез. Авыр џђм талђпчђ-
нлек сорый  торган олуг хезмђтлђрендђ
Аллаџ сабырлык бирсен. Кешелђргђ
гыйлем бирњ, аны аларныћ калеблђ-
ренђ сећдерњ - ул бик авыр вазифа", -
дип нђзарђткђ, хђзрђтлђргђ
рђхмђтлђрен ќиткерде ул.

24 май кљнне њзђктђ агымдагы
уку елына йомгак ясалды. Биредђ
оештырылган беренче уку елы,
Чњпрђледђн килгђн авыл имамнары-
ныћ сњзлђреннђн њк аћлашылганча,
ућышлы њтте. Республика дин ђџел-
лђре љчен унар кљнлек курсларда бе-
лемнђрне ныгыту, арттыру мљџим,
ђџђмиятле чарага ђверелде.

Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт
Фђиз имамнарга сђламђтлек, ил-
кљнгђ тынычлык телђп, дипломнар

Дин ђџеллђренећ
гыйлемен књтђрњ –

халыкка хљрмђт књрсђтњ
тапшырды. "Быел курслар Буа имам-
нары белђн башланып киткђн иде,
чњпрђлелђр белђн тђмамланды. Ди-
ния нђзарђте, Россия ислам универ-
ситеты кљче, дђњлђт ярдђме белђн,
Аллага шљкер, њзђктђ ике йљзгђ якын
мулла белемнђрен ныгытты. Бу
дљньяда муллаларга зур бер вазифа
бирелгђн - Аллаџы Тђгалђнећ сњзен
кешелђргђ ќиткерњ. Коръђн сњзлђре
имамнар аша адђм балаларына барып
ќитђ. Монда укулар авылларда ха-
лык белђн аралашып яшђњче имам-
нарыбызга шушы зур вазифаны та-
гын да ныграк тоярга ярдђм итђр", -
диде ул.

Њзђк директоры Габдулла Гый-
лђќев сњзлђренђ караганда, укулар
авылларда ќђй кљне эш књп булу џђм
шулай ук озакламый ураза башлану
сђбђпле тукталып торачак, кљздђн
исђ белемнђрен књтђрњ љчен авыл
имамнарын янђ шушы њзђккђ ќыя
башлаячаклар.

 ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ

дђгъват џђм мђгълњмат бњлеге
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