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3 ИЮЛЬ – БЂРАЂТ КИЧЂСЕ ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
ГАЕТ КЉННЂРЕ ТЂГАЕНЛЂНДЕ

Татарстан Президенты Рљстђм
Мићнеханов 2012 елда Ураза џђм
Корбан гаетлђрен уздыру кљннђрен
билгелђњ турындагы Указга кул куй-
ды.

Ай календаре џђм урнашкан тра-
дициялђр буенча 2012 елныћ 19 авгу-
сты (якшђмбе) - Ураза гаетен, ђ 2012
елныћ 25 октябре (пђнќешђмбе) Кор-
бан гаетен уздыру кљннђре итеп бил-
гелђнде.

РИУДА КОНФЕРЕНЦИЯ УЗДЫ
27 июнь кљнне Россия ислам

университетында "Књпмиллђтле
џђм књпдинле мохиттђ филология:
торышы џђм перспективалар" дип
исемлђнгђн халыкара фђнни-гамђли
конференция узды. Аны РИУныћ
филология џђм иллђрне љйрђнњ ка-
федрасы оештырды.

Ќыенда катнашучыларны РИУ
ректоры Рђфыйк Мљхђммђтшин,
ђлеге вузныћ фђн эшлђре буенча
проректоры Рљстђм Батыров, Фђлис-
тыйннан, Йђмђннђн, Сњриядђн, Туни-
стан килгђн мђртђбђле кунаклар
сђламлђде.

Рђфыйк Мљхђммђтшин бу ќыен-
ныћ фђнни тђќрибђ уртаклашу мак-
сатыннан уздырылуын хђбђр итте.
Рљстђм Батыров та мондый конферен-
циялђр хезмђткђрлђрнећ фђн џђм бе-
лем бирњ юнђлешендђ башкарган
эшен бђялђргђ мљмкинлек бирђ, дип
белдерде.

ЯЋА МЂЧЕТ АЧЫЛДЫ
27 июнь кљнне Казан-Уфа юлы

љстендђ, Татарстанныћ Актаныш
районына караган Пучы џђм Ђнђк
авыллары арасында, ямьле Ык ел-
гасы ярларыннан ерак булмаган
урында мосафирларга гыйбадђт кы-
лыр љчен яћа мђчет ачылды. Изге
йорт Ќђлил бистђсендђ туып-њскђн
"Протон" оешмасы генераль дирек-
торы Ренат Нуретдиновныћ иганђ ак-
часына тљзелде.

Мђчетнећ ачылу тантанасында
Актаныш муниципаль районы баш-
лыгы Энгель Фђттахов, Татарстанныћ
баш казые Ќђлил хђзрђт Фазлыев, ка-
зыйлар, мљхтђсиблђр, имам-хатыйб-
лар, кић ќђмђгатьчелек катнашты.

ТР мљселманнары Диния нђзар-
ђтенећ гомуми бњлек мљдире Ильяс
хђзрђт Ќиџаншин сњзлђренђ караган-
да, мосафирларга намаз уку, гый-
бадђт кылу љчен ућайлы булган мон-
дый мђчетлђр Казан-Чаллы юлы бу-
енда (Мамадыш районында) моннан
берничђ ел элек салынган. Хђзерге
вакытта Казан-Ульян юлы буенда да
мондый изге йорт тљзелеп килђ.

ЛАЕШ ИМАМНАРЫ ЛАГЕРЬ-
ЛАРДА ДЂРЕС БИРЂ

Лаеш мљхтђсибђте имамнары,
башкалардан аермалы буларак, авыл
мђктђплђре каршында оештырылган
балалар лагерьларына да йљреп,
дини сабак, ђдђп-ђхлак, тђрбия дђрес-
лђре бирђ.

Бњгенге кљндђ районныћ Њзђк
мђчете каршында оештырылган ла-
герь да матур гына эшлђп килђ.
Мљселман балалары ђлеге лагерь
кысаларында књћелле ял итњ белђн
беррђттђн, шђригать кануннары, баш-
лангыч ислам гыйлемен дђ
њзлђштерђлђр.

Мђгълњматлар
ТР  мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

Бу кичђ бик фазыйлђтле џђм нурлы кичђ булып са-
нала. Галимнђр, бу кичђне гафлђттђ (ваемсыз), гый-
бадђтсез њткђргђн кешелђр нинди зур љстенлектђн
мђхрњм булганнарын белсђлђр, њкенњ књз яшьлђрен
тњгњдђн туктый алмаган булырлар иде, дип ђйтђлђр.
Бђрађт кљнен – уразада, тљнен гыйбадђттђ њткђрњ, љч
тапкыр "Йђсин" сњрђсен уку кићђш ителђ. Бђрађт кич-
ђсендђ 3 "Йђсин" уку тђртибе:

Беренче "Йђсин"не укыр алдыннан ният кылу рђвеше: "Раббым, дљнья-
да џђм ахирђттђ бђхетле булу љчен "Йђсин" укырга (укымакка) ният кыл-
дым. Раббым, кабул итсђћ иде". "Йђсин" сњрђсе укыла, аны тђмамлаган-

нан соћ "Бђрађт" догасы укыла.
Икенче "Йђсин"не укыр алдыннан ният кылу рђвеше: "Раббым, дљньяда

озын џђм гыйбадђтле гомер насыйп булсын љчен "Йђсин" укырга (укы-
макка) ният кылдым, Раббым, кабул итсђћ иде". "Йђсин" сњрђсе укыла,
аны тђмамлаганнан соћ "Бђрађт" догасы укыла.

Љченче "Йђсин"не укыр алдыннан ният кылу тђртибе: "Раббым, мине,
гаилђмне џђм якыннарымны бљтен начарлыклардан саклавыћа џђм ри-
зыкларыбызны мул итњећђ љметлђнеп, "Йђсин" укырга (укымакка) ният
кылдым, Раббым, кабул итсђћ иде". "Йђсин" сњрђсе укыла, аны тђмамла-
ганнан соћ "Бђрађт" догасы укыла.

"Бђрађт" догасы

Аллаџуммђ ин књнтђ кђтђбтђ исмии шђкыййђн фии дињђђниль-
ђшкыйђђи фђмхуџу њђктњб фии дињђђнис-сњгђдђђ. Њђ инкњнтђ
кђтђбтђ исмии сђгиидђн фии дињђђнис-сњгђдђђи фђсбњтџу фђиннђкђ
культђ фии китђђбикђль-кђриим. Йђмхуллааџу мђђ йђшђђњ њђйњсбит
њђ гиндђџу уммуль-китђђб.

Мђгънђсе: Йђ Аллаџым, ђгђр мине бђхетсез итеп, исемемне бђхет-
сезлђр дђфтђренђ язган булсаћ, аны сљртеп юк итсђћ иде џђм бђхетлелђр
дђфтђренђ язсаћ иде. Ђгђр мине бђхетлелђрдђн итеп, исемемне бђхет-
лелђр дђфтђренђ язган булсаћ, ђлеге язуны беркайчан да сљртелми торган
ит. Чынлыкта, син Коръђни-Кђримећдђ: "Аллаџы Тђгалђ нђрсђне телђсђ,
лђњџулмђхфуздђн шуны сљртер, юк итђр, телђгђнен исђ беркетер, сљртелмђс
итђр", – дип ђйтђсећ.

Ђгњњзњ биллђђџи ми-
нђш-шђйтаанир-раќии-
им. Бисмиллђџир-рахм-
ђђнир-рахиим. Ђлхђм-
дњлиллђџи раббил гђђ-
лђмииин. Њђссалђђтњ
њђссђлђђмњ гђлђђ рас-
њњлинђ Мњхђммђдињ
гђлђђ ђђлиџи њђ ђсъхђ-
ђбиџи ђќемђгииин. Га-
зиз дин кардђшлђрем,
ђссђлђђмњгђлђйкњм њђ
рахмђтњллаџи њђ бђ-
ракђђтњџњ.

Дљньяда материалистик ка-
раш кић таралып, матди
кыйммђтлђр генђ бђялђнђ башлау
кешелђрнећ рухи байлыкларга ка-
рата булган мљнђсђбђтен тискђре
якка њзгђртте. Бњгенге белем бирњ
системасы да балаларны бу мате-
риаль дљньядан, њзенећ нђфесен
канђгатьлђндерњ љчен, тљрле юл-
лар белђн матди байлык табарга
љйрђтђ. Шуныћ нђтиќђсе буларак,
књп кеше, нинди генђ юллар белђн
булса да, башкаларга читенлек,
авырлык тудырып, рђнќетеп,
њзенећ нђфесен канђгатьлђнде-
рергђ омтыла. Бер-берећђ карата
хљрмђт, ярдђмлђшњ кебек сыйфат-
лар њзара конкуренциягђ џђм бер-
берећне књрђ алмауга ђйлђнђ. Эч-
керсез мљнђсђбђтлђр юкка чыга.
Дљньяны да, кешенећ њзен дђ ма-
териаль яктан гына танырга љйрђтњ

Бала тђрбиясе
турында уйланулар

- бњгенге белем бирњ системасы-
ныћ ић кимчелекле џђм зарарлы
ягы.

Байлык туплап, яхшы љйлђр са-
лып, затлы машиналар алып биреп,
баланы бђхетле итеп була, дип уй-
лаган ђти-ђни дђ хаталы юлда. Ан-
дый фикерлђр дђ ялгыш тђрбия
ќимешлђре. Књпме генђ тырышсаћ
да, барыбер сића караганда књбрђк
байлык калдыручы булачак. Ђти-
ђнисен калдырган байлыгына карап
кына бђялђргђ љйрђнгђн бала, алар-
ны барыбер булдыксызлыкта гаеп-
лђячђк. Картаймыш кљнећдђ њзећ
тљзегђн зур йортта њзећђ урын да

(Ахыры 2 нче биттђ.)

калмаска мљмкин. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд Мостафа (сгв): "Ђтинећ
балага калдырган ић зур мирасы -
яхшы тђрбия", - диде. Кызганыч,
байлык артыннан куып, књп вакыт
њзебезнећ сђламђтлегебез турында
да, балалар тђрбиясе турында да
онытып ќибђрђбез. Бернинди бай-
лык белђн дђ сђламђтлекне кире
кайтарып, баланыћ холкын њзгђртеп
булмый. Ашау-эчњ, књћел ачу љчен
генђ дљньяга килеп тђ торасы юк.
Адђм баласыныћ максаты югары-
рак булырга тиеш.

Балаларыбыз белђн књбрђк
аралашып, аћлашып, њзара мђхђб-

бђт тђрбияли алсак, алар байлыкка
караганда ђти-ђнисен ярата тљшђр
иде. Ќђмгыятебездђ картлар йорт-
ларына да ихтыяќ ђзрђк булыр иде.

Бњген љч кљнлек дљнья байлы-
гына шулкадђр бирелгђч, безнећ
намаз укырга да, ђти-ђни белђн
сљйлђшеп утырырга да, балалары-
быз белђн аралашып, аћлашып, бер-
беребезне хљрмђт итеп яшђргђ дђ
вакытыбыз юк. Балалар ни эшлђсђ
эшлђсен, тик безне дљнья куудан яки
телевизор караудан гына аермасын.

Кем соћ ул бала? Ул каян
килгђн? Бђлки бу сораулар сђер дђ
яћгырый торгандыр. Ђмма бњген
кечкенђ баланы телђсђ кем уйнап
карый ала торган аћсыз курчак дип
кабул итђбез.

Бала бит ул рух рђвешендђ
дљнья яратылганда ук яралтылган.
Аллаџ хозурында фђрештђлђр,
ќеннђр янында яшђгђн. Ќир тормы-
шында яшђњ љчен ђтисендђ орлык
буларак барлыкка килгђн. Ана кары-
нында шул орлыктан материаль фор-
мада формалашкан. Ђти кеше ни-
чек яшђгђн, нђрсђ ашаган, нђрсђ
эчкђн, шуныћ нђтиќђсендђ нинди
орлык ќитештергђн, ђлбђттђ, бала-
да бу чагылыш таба. Алабута ор-
лыгыннан књпме генђ тырышсаћ да,
бодай њстереп булмый. Шулай ук
булачак ђни кеше дђ нинди тормыш
алып бара, ничек яши, кияњгђ чык-
кач нђрсђлђр ашый, нинди киемнђр
киеп йљри - болар берсе дђ ђџђми-
ятсез тњгел. Чљнки баланыћ тђне
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Татарстан дин ђџеллђре Болгарда
беренче утырышларын уздырды

Татарстан мљфтие Илдус
хђзрђт Фђиз 2012 елныћ беренче
яртыеллыгында нђзарђт алып бар-
ган эшчђнлек турындагы чыгы-
шында бу утырышныћ њзенђ књрђ
бер тарихи тљсмергђ ия булуын
билгелђп њтте. Беренчедђн, чират-
тагы пленум утырышы Болгар
ќирендђ нђзарђтнећ рђсми
ќыелышларын њткђрњгђ џђм Татар-
стан дин љлкђсе ќитђкчелђренећ
бердђм булып кићђш-табыш кору
љчен шушында ќыелуына башлан-
гыч булып тора. Икенчедђн, Илдус
хђзрђт сњзлђре белђн ђйткђндђ,
"килђчђгебездђ тђртип булсын,
юлыбыз анык билгелђнсен љчен та-
рихка карап, тарихка таянып
эшлђргђ кирђк".

Ул: "Башкарган эшлђребезгђ
књз салып, килђчђккђ планнарны
билгелђргђ дип ќыелыштык.
Бђрђкђт булыр дип, элек-электђн
Болгар ќирлегендђ дога кылганнар.
Шулай ук Мђрќани, Ризаэддин
Фђхреддин хђзрђтлђре дђ дога кы-
лып китђ торган булганнар. Нин-
дидер ќитди эшлђрне шушыннан
башлаганнар", - диде џђм узган
ярты ел дђвамында нђзарђт тара-
фыннан кылынган кайбер эшлђрне
санап њтте. Ђйтик, ић зур ућышлар-
ныћ берсе булып нђзарђтнећ
мђдрђсђлђргђ дђњлђт грантларын
алырга булышуы тора. Грант инде
ул шактый зур суммадагы акча.
Мђдрђсђ ќитђкчелђре ђйтњенђ ка-
раганда, грант акчасына уку йорт-
ларына ќиџазлар алганнар. "Кем
акча тњли - шул мђдрђсђлђргђ
њзенећ фикерен кертергђ тели иде,
моны танырга кирђк. Уку-укытуга
бик зур игътибар итњ мљџим. РИУ
безнећ база џђм без аны башкалар-
га њрнђк итеп куябыз. Россиядђ

25 июнь кљнне Татарстан мљселманнары Диния нђзар-
ђтенећ ярты елга бер мђртђбђ мљхтђсиблђр, казыйлар,
Голђмђлђр шурасы ђгъзалары, дини уку йортлары ќит-
ђкчелђре катнашында њтђ торган пленум утырышы
тђњге тапкыр Болгарныћ Ак мђчете резиденциясендђ
њтте.

бердђнбер мљселман мђктђбебез -
"Госмания" бар. Берничђ мђчет
кенђ аћар ярдђм итђ. Ђмма безнећ
бит анда килђчђк кадрлар тђрби-
ялђнђ, аны да ташламаска кирђк",
- диде ул. Шулай ук хђзрђт Коръђн
елы ућаеннан њткђрелгђн Изге Ки-
тапны хђтем итњ, Коръђн сайтын
булдыру, Изге Китапка багышлан-
ган "тњгђрђк љстђл"лђр уздырылу-
ына џђм "Казан басмасы"н нђшер
итеп нигездђ бушлай таратуга тук-
талып њтте. Моннан тыш нђзарђт-
нећ њзенећ ышанычлы хаќ про-
граммасы булдыруын ђйтте. Рес-
публика књлђмендђ мђчетлђрдђ
йљзлђгђн ќђйге мљселман балалар
лагерьлары эшлђп килњен искђ
тљшерде.

Илдус хђзрђт чыгышыннан соћ
казыйлар, мљхтђсиблђр сњз алды.
Татарстаннаћ баш казые Ќђлил
хђзрђт Рамазан аена кагылышлы
сорауларга тукталды. Ул быел  фи-
тыр сђдакасен 50-300 сум итеп,
зђкятне байлыгы ким дигђндђ
130000 сум булганнарга тиешле дип
тђкъдим итте. Башкалар казыйга
каршы килмђде.

Шулай ук казый 19 июль кљнне
яћа ай туганын искђ тљшерде. Бу
кљнне кояш 21 сђгать 11 минутта
байый џђм беренче тђравих намазы
укыла. "Без, казыйлар, беренче
тђравих намазын унтугызында
сђгать ярым укырга дигђн фикердђ
торабыз. 20 рђкагать укыла. Кай-
берђњлђр: "Аны кыскартып бул-
мыймы?" - дип сорый. Юк. Аны
озынрак уку турында уйларга
кирђк. Тђравих намазыннан кайт-
кач сђхђр ашап ятып йокларлык
кына булсын. 20 июльдђ 4 сђгать 27
минутта кояш чыга. Сђхђрне кояш
чыгарга 2 сђгать алдан ашап бетерњ

тиешле", - диде Ќђлил хђзрђт.
Моннан тыш, дин ђџеллђре азан

ђйтњ вакыты мђсьђлђсен
књтђрделђр. Чљнки республиканыћ
кљнчыгыш џђм кљнбатыш районна-
ры арасында кояш чыгу вакыты
берникадђр аерыла. Мљфти кљнчы-
гыш џђм кљнбатыш районнары љчен
намаз вакытлары аермасын тљгђл
билгелђргђ кирђклеген  ђйтте џђм
намаз вакытларын мђчетлђргђ язып
кую мљџимлегенђ басым ясады.

РИУ ректоры Рђфыйк  Мљ-
хђммђтшин: "Имамнарны ќыеп
укытабыз, ђмма якшђмбе курсла-
рында укытучылар да бик књп. Рай-
оннардан тђкъдимнђр булса остаз-
лар ќибђреп, урыннарда укыту
мљмкин", - дип њз фикерен ќит-
керде.

Шулай ук утырышта соћгы ай-
ларда авыл муллаларын борчуга
салган мђсьђлђ - мђчетлђрне газ
белђн тђэмин итњгђ кагылышлы
сорау књтђрелде. Кайбер районнар-
да газ оешмалары мђчетлђрдђн
газга шђхси хуќалыклар кебек
тњгел, рђсми оешмалар буларак
тњлђњне талђп итђ башлаган. Шул
сђбђпле кайбер мђчетлђр чыгым-
нарын каплый алмый.  Бу ућайдан
мљфти республика ќитђкчелеге
белђн сљйлђшњлђр алып барылуын
ђйтте. Шулай ук ул мљхтђсиблђрне
транспорт белђн тђэмин итњ
мђсьђлђсе шактый књлђмдђ чише-
лњен џђм алга таба да аларны ма-
шиналы итњгђ чаралар књрелђчђген
белдерде. Ќыелышны йомгаклап:
"Аллага шљкер, нинди генђ хђллђр
булса да шактый эш кылабыз,
мљхтђсиблђргђ, ректорларга,
Голђмђлђр шурасына рђхмђтемне
белдерђсем килђ. Казан кайный.
Менђ шушы кайнап торган дини
эшчђнлекне авылларга, Казаннан
читкђ дђ таратырга кирђк", - дип,
алга таба шђхсђн авыллар буйлап
йљрергђ ниятлђвен ќиткерде.

ТР мљселманнары Диния
нђзарђтенећ дђгъват џђм

мђгълњмат бњлеге

Ђлеге сайт мљџим дини тљсмер алган ел вакыйгалары
белђн генђ таныштырып калмыйча, халкыбыз тормы-
шында Изге Китапныћ ролен књрсђтергђ дђ омтыла.

Билгеле булганча, 2012 ел Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте
тарафыннан Коръђн елы дип игълан ителде. Казан шђџђре њзенећ басма
Коръђне - "Казан басмасы" белђн дљнья књлђмендђ мђшџњр. Татарстанда
Коръђн елы Изге Китап басыла башлауга 225 ел тулу ућаеннан уздырыла.
www.godkorana.ru сайты мљџим дини тљсмер алган ел вакыйгалары белђн
генђ таныштырып калмыйча, халкыбыз тормышында Изге Китапныћ ро-
лен књрсђтергђ дђ омтыла. Ђлеге сайт беренче чиратта татар телендђ ачыла
џђм Изге Китап турындагы мђгълњматларны татарча тђкъдим итњгђ љстен-
лек бирђ.

Шулай ук сайтта Коръђн тђфсирлђре урнаштырылу динебезне про-
пагандалау, иманлы булырга љндђњ булып тора. Озакламый Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте тарафыннан Коръђн елы кысаларында
нђшер ителгђн "Казан басмасы" электрон вариантта да эленђчђк. Таныл-
ган язучы Рабит Батулланыћ да тђфсирен биредђ укып булачак.

Коръђн елына багышланган
сайт эшли башлады

Рафис Борџанов, ќыенда кат-
нашучыларны сђламлђп, аларны
форум узган кљннђрдђ генђ тњгел,
ел ђйлђсендђ бергђлђп эшлђргђ, бер
елдан соћ нђтиќђлђр чыгарырга
чакырды.

Илдар Гыйльметдинов исђ:
"Бњген башланган ќыен сезнећ љчен
дђ, безнећ љчен дђ ђџђмиятле", -
дип, биредђ мљселман яшьлђренећ
бер-берсе белђн аралашудан туган
фикерлђрне урыннарда ќиткерњл-
ђрен сорады. "Безнећ тљп бурычы-
быз - ђхлаклы яшьлђр тђрбиялђњ.
Ђлеге эштђ тљп ярдђмчебез - дин.
Дђњлђт тђ шушы юнђлештђ
эшлђргђ кирђклеген аћлый", - дип,
ул форумныћ ял итњ чарасы гына
тњгеллеген ассызыклап њтте.

Билгеле булганча, ђлеге форум
ТР Яшьлђр эшлђре, спорт џђм ту-
ризм министрлыгы, Татарларныћ
федераль милли-мђдђни мљхтђри-
яте, ТР мљселманнары Диния нђза-
рђте, "Идел" яшьлђр њзђге, ТР Пре-
зидентыныћ Дини берлђшмђлђр
белђн элемтђлђр идарђсе телђктђ-
шлегендђ оештырыла.

Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз,
фестивальне дђњлђт дђрђќђсендђ
оештыручыларга рђхмђт белдереп,
яшьлђргђ Мљхђммђд пђйгамбђр
сњзлђре белђн: "Йљрегез, аралашы-
гыз, сђламђт булырсыз", - дип
мљрђќђгать итте. Ул фикер алышу-
ларныћ билгеле бер проектларга
алып килњ мљмкинлеклђре барлы-
гын да белдерде.

Ђлеге фестивальнећ максаты -
љммђт эчендђге проблемаларны хђл
итњ љчен, Россия Федерациясендђ
яшђњче мљселман яшьлђрен берл-
ђштерњ, алар арасында хезмђттђш-
лек урнаштыру, књптљрле проект-
ларны тормышка ашыру, мљџим
мђсђлђлђрне хђл итњ љчен, њзара
эшлекле элемтђлђрне ќайга салу.
Узган елдагы фестивальдђ мљсел-
ман яшьлђренећ тљбђкара берлђш-
мђсен оештыру - моныћ ачык ми-
салы булып тора. Шулай ук бу фе-
стиваль тљбђклђрдђге лидерларны
ачыкларга ярдђм итђ. Алар урын-
нардагы њз оешмаларын оештырып
ќибђрђ, фестивальгђ охшаш чара-
лар њткђрђ.

Билгеле булганча, мондый фе-
стивальне уздыру идеясе Татар
яшьлђре кљннђрендђ барлыкка
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VI фестивале ачылдыVI фестивале ачылдыVI фестивале ачылдыVI фестивале ачылдыVI фестивале ачылды
Татарстанда 25 июньнђн алып 1 июльгђ кадђр мљсел-
ман яшьлђренећ алтынчы фестивале уза. Аныћ танта-
налы ачылышы Казанныћ Кол Шђриф мђчетендђ њтте.
Ачылышта ТР Яшьлђр эшлђре, спорт џђм туризм мини-
стры Рафис Борџанов, Татарларныћ федераль милли-
мђдђни мљхтђрияте рђисе Илдар Гыйльметдинов, ТР
мљселманнары Диния нђзарђте рђисе Илдус хђзрђт
Фђиз, "Идел" яшьлђр њзђге, ТР Президентыныћ Дини
берлђшмђлђр белђн элемтђлђр идарђсе вђкиллђре кат-
нашты.

килгђн. Мљселман яшьлђре фести-
вале беренче тапкыр 2007 елда Та-
тар яшьлђре кљннђре белђн бер-
лектђ РФ Президентыныћ Идел буе
федераль округындагы вђкалђтле
вђкиле аппараты ярдђме белђн
њткђрелгђн. 2008 елдан алып
мљстђкыйль оештырыла башлаган
фестиваль берничђ ел дђвамында
Болгар шђџђрендђ њткђрелде. Быел
аны њткђрњ урыны итеп Казаннан 30
чакрым ераклыкта урнашкан
"Идел" яшьлђр њзђге билгелђнде.

Елдан-ел фестивальдђ катна-
шучыларныћ саны арта бара. Ќит-
меш кешедђн башланган фестиваль
быел 150 лђп кеше ќыйды. Быел
ќыенга килергђ телђп Иркутск, Ке-
мерово, Мђскђњ, Новосибирск,
Пенза, Самара, Свердловск, Чилђ-
бе љлкђлђре, Башкортстан, Марий
Эл, Мордовия, Чувашия, Удмур-
тия Республикалары, Тњбђн Нов-
город, Мђскђњ, Санкт-Петербург
шђџђрлђре, Пермь крае, Татарстан
районнары мљселманнары гариза
бирде.

Ђлеге мљселман яшьлђре дис-
путларда, Россиянећ яшь мљсел-
маннарын борчыган актуаль
мђсьђлђлђрне књтђрњ љчен "тњгђрђк
љстђл" утырышларында, лекци-
ялђрдђ, семинарларда, бђйгелђрдђ
џђм Ислам буенча дђреслђрдђ кат-
наша. Шулай ук дин ђџеллђре белђн
очрашулар, экскурсиялђр, фести-
вальнећ кљндђлек газетасын чыга-
ру, биш вакыт намаз уку, мљселман
фильмнарын књрсђтњ каралган.

Быелгы чараларда Россиянећ
берничђ тљбђге мљфтилђре, аерым
алганда, Мђскђњ шђџђре мљфтие
Ђлбир Крганов, Пенза љлкђсе
мљфтие урынбасары Хђмзђ Еники-
ев, Ульяновск љлкђсе мљфтие Ил-
дар Сафиуллин, Мордовия мљфтие
Фђџим Шђфиев белђн очрашулар
кљтелђ. Шулай ук фестиваль чара-
ларында Татарстанныћ дин ђџелл-
ђре, галимнђр белђн тљрле темалар-
га очрашулар оештырылачак. Бо-
лар барысы да мљселманнарга
њзлђрен бердђм љммђт итеп хис
итђргђ, њзара фикер алышырга, ур-
так проблемаларны хђл итђргђ,
њсеш перспективаларын тикшерергђ
мљмкинлек бирђ.

www.tatar-inform.ru

ђни кеше ашаган ризыктан формала-
ша. Ђти кеше аракы белђн сугарып
орлык ќитештерсђ, ђни кеше хђрђм
ризыклар ашап баланыћ тђнен
њстерсђ, ул бала туганда ук хђрђмгђ,
бозык эшкђ хирыс булып дљньяга
килђ. 4 ай да 10 кљндђ шул формалаш-
кан тђнгђ Аллаџ хозурындагы ќан
ићђ. Ќан никадђр генђ саф булмасын,
аћа хђрђмнђн хасил булган тђн белђн
идарђ итњ авыр булачак. Инде бала-
ныћ тђне дђ, ќаны да, аћы да бар.
Ђмма ђле ул тагын 5 ай ана карынын-
да кала, холык формалаша. Ана ка-
рынындагы баланыћ аћлаганын хђзер
инде фђн дђ раслады. Бу вакытта бу-
лачак ђти-ђни ниндирђк тормыш алып
бара, њзара мљнђсђбђтлђре нинди?
Бигрђк тђ ђни кеше нинди фильмнар

карый, тирђ-юньдђгелђргђ нинди
сњзлђр ђйтђ, берсе дђ эзсез югалмый,
баланыћ холкына тђэсир итђ.

Шућа књрђ дђ гаилђ мђхђб-
бђткђ корылырга тиеш. Нђрсђ соћ
ул мђхђббђт, ул каян килеп чыга? Ул
кешелђрнећ бер-берсенећ матурлы-
гына сокланудан пђйда буламы?
Ђгђр матурлыкка гына корылган
икђн, тагын да чибђррђкне књргђч,
юкка чыгарга яки њзгђрергђ тиеш-
ме? Кеше њзе дђ њзгђрми тормый.
Картайган саен, яше барган саен
њзгђрђ, ђлбђттђ, матурлыкка таба
тњгел. Алайса, яшђгђн саен
мђхђббђт тђ сњрелергђ тиешме? Ђ
бђлки: "Мђхђббђт ул - ике тиленећ
љченчесен булдырырга омтылуы", -
дигђн кебек, ќенси якынлыкка ом-
тылумы? Алай булса, ќенси тор-
мыш та бит яшђгђн саен сњрђнлђнђ,

мђхђббђт тђ сњнђргђ тиешме?
Мђхђббђт ул ђлеге сыйфатлар-

дан љстен, ул - књћеллђр аркылы ќан-
нарныћ кавышуы, килешње. Ќаннар
бер-берсе белђн килешсђ генђ,
мђхђббђт дђвамлы була, яшђгђн саен
кљчђя џђм инде кешелђр бер-бер-
сеннђн башка яшђњне књз алдына да
китерђ алмыйлар. Бњген яшьлђребез
рухи якны уйламыйча, тышкы матур-
лыкка гына карап, "танцы, мансы, об-
жимансы" дигђн кебек, кавышалар да,
беренче авырлыктан ук мђхђббђт
сабын куыгы кебек шартлый. Шул
сђбђптђн гаилђдђ - еш кына аћлашыл-
маучылык, тавыш-гауга, њпкђ-
лђшњлђр, аерылышулар, ятим џђм ки-
тек књћелле артык балалар.

(Ахыры килђсе санда)

Ќђлил хђзрђт ФАЗЛЫЕВ,
Татарстанныћ баш казые

Бала тђрбиясе турында
уйланулар

(Дђвамы. Башы 1 нче биттђ.)
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Ђлеге этноним хђтта
тљрек яки тљрки дигђн
исемнђн дђ 1700 елга алда-
рак барлыкка килгђн. Тљрки/
тљрек этнонимы безнећ эра-
ныћ бишенче гасырына хђтле
бљтенлђй мђгълњм булмаган.

Џун каганнары дђњлђт
белђн идарђ итњ процессын-
да властьны бер-берсеннђн
нђсел кардђшлеге белђн ка-
бул иткђннђр, џђм шулай
итеп безнећ эрага кадђр њк
нђсел шђќђрђсе дигђн
тљшенчђ бђлђн яхшы таныш
булганнар.

Мђсђлђн, Багадур каган
безнећ эрага кадђр 173 елдан
алып 137 елга кадђр - 36 ел
буена хакимлек иткђн. Ан-
нан соћ тђхеткђ Багадурныћ
улы Каяк утырып, ул безнећ
эрага кадђр 162 елгача, ягъ-
ни њлеменђ кадђр каган бу-
лып торган. Аныћ урынын,
улы Куянќын алып, ул без-
нећ эрага кадђр 127 елгача
хакимлек иткђн. Куянќыныћ
њз улы булса да, тђхеткђ
мђрхњм каганныћ энесе Ичи-
зия утыра. Ичизия безнећ
эрага кадђр 114 елда њлгђч,
тђхеткђ аныћ улы Ачви уты-
ра. Ачви безнећ эрага кадђр
105 елда њлгђч, тђхеткђ улы
Чимсири утыра. Чимсири љч
кенђ ел идарђ итеп 102 елда
њлгђн. Аныћ баласы бик яшь

булу сђбђпле тђхеткђ Ачы-
виныћ агасы Кулегу утыра
(безнећ эрадан элек 101 елда
њлгђн). Тђхет Кулегуныћ
энесе Зютегуга кала. Ул биш
ел идарђ итеп безнећ эрага
кадђр 96 елда вафат булган.
Татар тђхете Зютегуныћ улы
Гюлюгуга кала џ. б.

Исемнђре саналган џун/
татар каганнары безнећ
кљннђрдђн 2000-2200 еллар
элек яшђсђлђр дђ, аларныћ
кытай язмаларында саклан-
ган шђхси исемнђре безнећ
замангача ирешкђн татар
шђќђрђлђрендђге борынгы
исемнђргђ уртаклыклар ба-
рын књрсђтђлђр. Мђсђлђн:
Багадур - Баџадир, Куянќ-
ын - Куянчы, Кулегу - Ко-
лык (Кулик), Зютегу, Гюлю-
гу - Гљлљк, Ичизия - Уйазы
џ. б. Китерелгђн борынгы џун
кеше исемнђрен чагыштыру
материалы ХVII-ХХ гасыр-
лардан калган ташбилгелђр-
дђге, шђќђрђлђрдђге, топо-
нимик џђм гидронимик
сњзлеклђрдђге текстлардан
алынды.

Югарыда искђ алынган
џуннар/татарлар нигезендђ
безнећ эраныћ IV-V гасыр-
ларында булачак тљрки ка-
ганатныћ нигезен салган
Ашина ыруы эшчђнлеге та-
рихи кытай язмаларында да
искђ алына башлый. Ашина
ыруы тарихына бђйле
шђќђрђ материалы да
мђгълњм.

Кытай язма тарихи чы-

ганакларында борынгы та-
тарларныћ тљрле ка-
билђлђргђ бњленеп яшђњл-
ђре хакында да хђбђрлђр аз
тњгел.

Борынгы тљрки каганат-
тан калган ташбилге текстла-
рында, каганатлар составына
катнашкан кавемнђр арасын-
да "токуз татар", "утыз татар"
кабилђ берлђшмђлђре исем-
нђре 731 елда њлгђн Кюль
Тегин истђлегенђ куелган
ташбилге истђлеге текстын-
да сакланып калган.

Татарлар турында ХI га-
сыр тљрки чыганагы Мђхмњд
Кашгари сњзлеге џђм ХII га-
сыр кытай чыганагы "Мэн-
да бэй-лу" китабы џђм баш-
ка язма чыганакларда искђ
алына. Кытай чыганагында
татарларныћ кара, ак, кыргый
татарларга бњленњлђре ту-
рында да хђбђр ителђ.

Фарсы тарихчысы
Рђшидетдинећ "Джами ат-
таварих" исемле ХIII гасыр
язма монгол чыганаклары
буенча язган китабында 60
лап татар кабилђлђренећ
исемнђре саналып њтелђ.
Алар арасында Алтын Урда
дђњлђтен тљзњдђ катнашкан -
татар, меркит, боркыт, тљмђн,
кирђйет, найман, кыбќак,
конгырат, барын, барлас џ. б.
кабилђлђрнећ атамалары да
бар.

Соћгы елларда татар
нђсел шђќђрђлђрен туплау
юлында эзлђнњлђр бары-
шында безгђ халкыбыз ку-

лында сакланган - татар, бор-
кыт, тљмђн, кирђйет, кыбчак,
коћгырат, барлас, ширин
нђселлђренђ караган язма
њрнђклђрен табарга туры
килде. Бу документлар татар
халкыныћ тарихын, безнећ
эрага кадђр яшђгђн борынгы
татарлар белђн турыдан туры
бђйле икђнен књрсђтђлђр.

Бњгенге кљнгђ кадђр
тупланган татар нђсел
шђќђрђлђре язылган доку-
ментларныћ саны биш йљзлђп
санала, ђ кайбер язмаларда
50, 60 нђсел тарихларын тер-
кђгђннђре дђ бар. Шундый-
лардан Олы Мђћгђр шђќђрђ
китабында 56, Татар Танае,
Яћа Тинчђле, Татар Љшегђ-
не, Кече Сон, Иске Йђрмђк,
Нократ Бђзђкђ, Югары Чыр-
шылы џ. б. авылларында 20
дђн алып 60 ларга ќиткђн
нђсел шђќђрђлђре ќыен-
тыклары мђгълњм.

Татар шђќђрђлђре
кулъязмалары коллекциясе
туплангач, алар нигезендђ бу
тарих чыганакларны фђнни
џђм практик кыйммђте ту-
рында да фикер ђйтергђ
мљмкинлек туды. Безнећ та-
рафтан шђќђрђ язмалары
тарихи џђм филологик чы-
ганаклар буларак љйрђнелеп,
алар буенча кандидатлык
диссертациясе язылып як-
ланды. 1995 елда татар
шђќђрђлђре беренче
мђртђбђ ќыентык рђве-
шендђ тупланып, аерым ки-
тап рђвешендђ бастырылды.
Ђлеге ќыентыкта вариантла-
ры белђн 60 шђќђрђ тексты
кулъязмалардан алып басты-
рылды.

1972 елдан башланган
татар шђќђрђлђрен туплау
ђлегђ кадђр дђвам итеп килђ.
Алар татар халкы яшђгђн књп
тљбђклђрдђн тупланып, хал-
кыбызныћ этник тарихы бу-
енча бай тарихи чыганаклар

базасы тупланды. Алар ни-
гезендђ татар этнонимыныћ
безгђ кушамат итеп тагылган
сњз дип сљйлђњчелђрнећ ял-
ган џђм дошманнар сњзен
сљйлђп йљрњлђре књренђ.

Татар шђќђрђ текстла-
рын безгђ кадђр татар га-
лимнђреннђн аеруча Шиџа-
бетдин Мђрќани, Ризаэддин
бине Фђхреддин, Хљсђен
Ђмирхан, Џади Атласи кебек
тарихчыларныћ хезмђтлђ-
рендђ чыганаклар рђвешендђ
файдаланылганнар. Шулай ук
аларныћ кулъязма архивла-
рында да беркадђр саклана-
лар. Татар шђќђрђ текстла-
ры ХVII-ХХ гасыр татар
ташбилгелђрендђ дђ теркђлђ
килгђннђр. Аерым кулларда
да татар шђќђрђ текстлары
саклана ђле. Соћгы елларда
халкыбызда шђќђрђ белђн
кызыксыну нык кљчђйде.
Аерым нђсел тарихлары ка-
лын китаплар рђвешендђ
язылып та басылып чыкты-
лар.

Шђќђрђлђрне аерым
предмет рђвешендђ
мђктђплђрдђ укытулар ту-
рында хђбђрлђр бар. Бу
ќђџђттђн Казанда дђреслек-
ђсбаплар да басылып чыкка-
ны мђгълњм.

Соћгы елларда њз нђсел-
лђренећ тарихларын-
шђќђрђлђрен тљзергђ телђ-
њчелђрнећ саны бик тиз арта
бара. Ђлбђттђ, шактый гына
урыннарда татар нђсел
шђќђрђлђре текстлары сак-
ланган. Алар ярдђмендђ књп
кенђ кешелђр њзлђренећ
нђсел шђќђрђлђрен яћарта
џђм тулыландыра алалар.
Ђгђр инде кемнећдер андый
мљмкинлеге юк икђн, ул эшне
кеше, њзенећ туганнарын
барлаудан, нђсел таблицала-
рын тљзеп бер-берсенђ кар-
дђшлек мљнђсђбђтлђрен
књрсђтњдђн, аларныћ кайсы

Татар халкыныћ ић борынгы бабалары була-
рак мђгълњм булган џуннар, безнећ эраныћ
икенче гасырына кадђр кытай тарихчылары
тарафыннан язып киленгђн елъязмаларда "та-
тарлар" дип аталганнар. Татар этнонимы без-
нећ эрадан 1400 ел элек башланып безнећ эра-
ныћ 200 нче елларына кадђр Њзђк Азия дала-
ларында њзенећ бђйсезлеге љчен кљрђш алып
барган халыкныћ атамасы.

географик урыннарда (авыл,
шђџђр, посёлок) туулары,
яшђњлђре, џљнђрлђрен
књрсђтњдђн башлый алалар-
.Њзлђренећ туганнары белђн
аралашкан књршелђре белђн
сљйлђшњлђр дђ файдалы бу-
лыр. Мђрхњм туганнарыныћ
яшђњ елларын зират ташла-
рындагы язмалардан, архив
(ЗАГС) белешмђлђре аркы-
лы да барлый ала. Инде мон-
нан тыш архивларда Росси-
ядђ 1830 еллардан башлан-
ган метрика язмалары бе-
лешмђлђре (архивларда сак-
лана) аша 5-6 буын ђби-ба-
балар турында мђгълњматлар
табарга мљмкин. Архивлар-
дан шулай ук Россиядђ ХVIII
йљздђн уздырыла килгђн
"ревизские сказки" докумен-
тлары борынгы бабалар
исемнђрен унлап буынга
хђтле белергђ мљмкинлек
бирђ. Моннан тыш, ђлбђттђ,
ХVI-ХVIII гасырларда пат-
ша хљкњмђте администраци-
ясе тарафыннан алып барыл-
ган "писцовые книги", "пер-
чневые и шежевые книги"
џђм "оптовые документы"
кебек архив чыганакларына
да мљрђќђгать итђргђ була.
Аларныћ китап булып ба-
сылганнары да мђгълњм.

Бу язмалар авторыныћ
2002, 2009 елларда басылып
чыккан ике томлык "Нугай
Урдасы: татар халкыныћ та-
рихи мирасы", 2010 елда ба-
сылган "Касимовские тата-
ры", 2012 елда басылган "Та-
тар шђќђрђлђре. I том" ки-
табы џђм башка дистђлђрчђ
басмалардан да борынгы ба-
баларыгыз хакында
мђгълњматлар табарга
мљмкин.

Марсель ЂХМЂТЌАНОВ,
филология фђннђре

докторы

Фаяз ђфђнде Нурулла Гариф-
ныћ шушы китапны чыгарып зур
тырышлык куйганын ассызыкла-
ды. Тарихчы-галим Рђшит
Галлђм Нурулла Гарифныћ уни-
кальлеген ассызыклады, чљнки ул
- тарихчы џђм язучы, димђк яз-
ган ђсђрлђрендђ тарихи дљреслек-
не бђян итђ алырлык. Ул Нурулла
ђфђнденећ тырышлыгы турында
ђйтте, чљнки шушы басылган ки-
табы инде егерме тугызынчысы!
Вђлиулла Якупов китапта чыккан
мђгълњматны Татарстанныћ изге

"Болгар-татар ташъязмалары""Болгар-татар ташъязмалары""Болгар-татар ташъязмалары""Болгар-татар ташъязмалары""Болгар-татар ташъязмалары"
исемле "тњгђрђк љстђл" уздыисемле "тњгђрђк љстђл" уздыисемле "тњгђрђк љстђл" уздыисемле "тњгђрђк љстђл" уздыисемле "тњгђрђк љстђл" узды

21 июньдђ "Иман" мђркђзе "Болгар-татар ташъязма-
лары" исемле темага багышланган "тњгђрђк љстђл"
оештырды. Бу чара кысаларында Нурулла Гариф-
ныћ шул ук исемдђге китабы да тђкъдим ителде.
"Тњгђрђк љстђл"дђ тљп чыгышны профессор Фаяз Ху-
ќин ясады. Аныћ фикеренчђ, эпиграфика татар та-
рихы љчен бик тђ мљџим чыганак булып тора, чљнки
татар тарихчылары язмалары сакланмаган, ђ шушы
кабер ташларыннан књп материал туплап була.
Мђсђлђн, кабер ташларында гарђп телендђге аять-
хђдислђрдђн кала бер љлеше татар телендђ языла,
димђк, филологлар ул текстларны љйрђнђ алалар,
ул  гыйбарђлђрдђ  књмелгђн  кешенећ  дђрђќђсе ,
џљнђре дђ язылырга мљмкин: бђк, морза, хан, ишан,
алтын  остасы  џ .  б .  Бизђлешлђре  исђ  сђнгать
љлкђсенђ карый.

џђм истђлекле урыннарын бил-
гелђњ эшендђ файдалы булуын
ђйтте, республикабызда дини ту-
ризм тармагын њстерергђ кирђк,
Нурулла Гариф тасвирлаган из-
гелђр каберлђре килђчђктђ зиярђт
объектларына ђйлђнергђ тиеш,
ђлбђттђ.

Ђле  шушы  елларда  гына
мђрхњм Туфан Мићнуллин ини-
циативасы белђн Зур Ђтрђчтђге
(Тђтеш районы) борынгы болгар
каберстаны койма белђн уратып
алынды, анда ел саен зиярђтлђр,

ђ  быелдан  башлап  укулар  да
оештырыла. Шундый ук рђвештђ
башка каберлђр янында да андый
чаралар уздырылуы халкыбызны
тарихына  якынайтыр  иде ,

бђрђкђтне хђятебезгђ љстђр иде.
Галимђ Резеда Сафиуллина Ну-
рулла Гариф хезмђтен РИУда
дђрес  њткђргђндђ  куллану
тђќрибђсе турында сљйлђде, рес-

публикабызда эпиграфикага игъ-
тибарны књбрђк ќђлеп итњ кирђ-
клеге турында да ђйтте. Ахырда
катнашучылар авторга иќатында
яћа ућышлар телђп калды.
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Књзлђре књрмђњче ир
љчпочмаклар
пешереп сата

Ђле бер ел элек кенђ љйлђнеп
гаилђ корган, ќђмђгате белђн
бђхетле тормыш турында хыяллан-
ган Рљстђм менђ шулай кинђт ки-
леп чыккан фаќига аркасында дљм
сукыр кала. Бу вакыйгадан соћ бер
ай њткђч кызы Алия дљньяга килђ.
Рљстђм њзенећ яраткан кызын, яр-
дђмчесен 11 ел инде књрми...

Рљстђм ќомга џђм ял
кљннђреннђн тыш џђркљн диярлек
сђгать 11 дђ 35 нче микрорайонда-
гы "Час-Пик" кибете янына килђ.
Сђламђт, кљчле, акыллы, лђкин
књзлђре књрми торган ир кеше гаи-
лђсе љчен ни эшли ала соћ? Гаилђ-
сен џђм њзен туендыру љчен
Рљстђмгђ шактый кыенлыкларга
ќайлашырга туры килђ. Ул пиро-
глар, љчпочмаклар пешерергђ

Бу вакыйга 11 ел элек була. Ќђйге кояшлы кљндђ Рљстђм
бђрђћге кортларына агу сибђргђ дип, бакчага килђ. Эшкђ
тотына гына, басым югары булу сђбђпле баллон шарт-
лый. Шартлау шул кадђр кљчле була, хђтта Рљстђмнећ
теш казнасын џђм књзлђрен бик нык ќђрђхђтли. Бу миз-
гел аныћ бљтен тормышын њзгђртђ. Бер минутка гына
књзлђрегезне бђйлђп, Аллаџы Тђгалђ биргђн олы нигъ-
мђтлђрнећ берсе - књрњ сђлђтен югалткан кеше нђрсђлђр
кичерњен тоеп карагыз, куркуга калырсыз.

љйрђнгђн. Аларныћ пешкђнен тай-
мер ярдђмендђ белђ. Продуктлар-
ны сатып алырга хатыны џђм кызы
булыша. Кызы аћа кибеткђ, кирђк
ќиренђ барырга ярдђм итђ. Алия
ђтисенећ бармаклары тапсын љчен
телефон тљймђлђренђ кабарынкы
наклейкалар ябыштырып куйган.

Инде менђ 11 ел Рљстђм бљтен
љметлђрен-сабырлыгын ќыеп
Уфага танылган хирург-офтальмо-
лог, профессор Эрнест Молдашев
янына йљри. Ел саен бер-бер артлы
књзендђ ќђрђхђтлђрне тљзђтђлђр.
Књз ясмыгы, тљсле яры, мљгез кат-
лау, књз карасы, челтђр катлау,
склера - бу књз составыныћ ярты-
сы гына эле.  Књз тљзелешенећ нин-
ди катлаулы икђнен Рљстђм бик
ачык аћлаган ир.

Быел операцияне аћар 28 майда
ясарга тиешлђр иде. Лђкин квотага
акча бњлеп бирелмђњ сђбђпле, опе-
рациясез калды, хљкњмђткђ юкка
љметлђнгђн. Узган  елларда опера-
циягђ тњлђр љчен иганђчелђр таба иде.

Књрњ сђлђтен югалткач, дусты
аны мђчеткђ чакыра, Рљстђм ба-
рырга риза була. Шунда ул,
ђлхђмдњлиллђџ, озак вакытлар
эзлђгђн рухи таяныч таба. Џђркљн
ислам фђннђре буенча нђрсђдер
љйрђнњне максат итеп куя.

- Элек минем компьютерда
"сљйли торган" клавиатура бар иде,
ђ хђзер андый программаны интер-
нетта да табып булмый, - ди Рљстђм.
(Ђгђр дђ бу программаныћ кайда
барлыгын белсђгез, зинџар,
Рљстђмгђ шалтыратып ђйтегез.
Аныћ телефоны: 89196419727)

Квотага ышанып операциясез
калуын, тагын бер ел њтеп китњен
сљйлђгђндђ Рљстђм тавышында са-
гыш сизелеп тора.

... Аны ђлеге сљйлђшњдђн соћ
бер атна њткђч, операциягђ чакыр-
дылар. Њз хисабына ясатырга. Ак-
часын гына тапсын...

Ярдђм итђргђ телђњчелђр
тњбђндђге реквизитлар буенча
акча књчерђ алалар:

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.

"Зђкят" хђйрия фонды

Књптђн тњгел генђ
"Дини белемне Татар-
стан мђдрђсђлђрендђ
алыгыз!" исемле китап
дљнья књрде. Бњгенге
кљндђ андый белешмђ-
нећ чыгуы бик урынлы,
чљнки мђктђпне тђмам-
лап чыгучы яшьлђр
кайсы уку йортына ке-
рергђ дигђн сайлау ал-
дында тора.

Ошбу ќыентыкка исђ Татар-
станныћ бљтен мђдрђсђлђре турын-
да абитуриентларга адресланган
мђгълњмат тупланган. Биредђ
тњбђндђге мђдрђсђлђргђ керњ шар-
тлары турында белеп була: Казан
"Мљхђммђдия" югары мљселман
мђдрђсђсе, Ислам динен кабул
итњгђ 1000 ел исемендђге Казан
югары мљселман мђдрђсђсе, Казан
Ислам кљллияте, Яр Чаллы шђџђре-
нећ "Ак мђчет" мљселман
мђдрђсђсе, Ризаэддин Фђхреддин
исемендђге Ђлмђт Ислам
мђдрђсђсе, Буа мђдрђсђсе, Ибн
Мђсгуд исемендђге Мамадыш
мђдрђсђсе, Кукмара мљселман

Дини белемне Татарстан
мђдрђсђлђрендђ алыгыз!

мђдрђсђсе, Тњбђн Кама шђџђренећ
"Рисалђ" мљселман мђдрђсђсе,
Урыссудагы "Фђнис" мђдрђсђсе.
Ђйтергђ кирђк, шундый колачлы
махсус ќыентык Татарстан мљсел-
ман мђгариф системасында берен-
че тапкыр нђшер ителђ. Китап Та-
тарстан мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ мђгариф џђм фђн бњлеге
хезмђткђрлђре тарафыннан ђзерлђ-
нде. Китапта мђдрђсђлђр тормышы
белђн бђйле булган фотолар да урын
алды.

Бал кортыныћ файдасы,
яки Коръђндђ алар турында нђрсђ ђйтелђ?

"Нђхел (Бал кортлары)" сњрђсендђ бал кортлары
ќыйган балныћ кешелђргђ тђэсире турында бик књп
аятьлђр бар. Менђ шуларныћ берсе (16 нчы сњрђ, 69
нчы аять):

Ђгњзњ биллђџи минђш-шђйтаанир-раќиииим. Йђгъруќњ мим-бу-
тууниџђђ шђраабњм-
мњхътђлифњн  ђл-
њђнњџњњ  фииџи
шифђђђђ  ђ  њл-лин-
нђђђс.

Аћлатмасы: "Бал
кортлары  кешелђр
љчен  эчлђреннђн
тљрле тљстђге баллар-
ны чыгарып бирђлђр,
ул  балларда  ашар
љчен тђме дђ џђм ке-
шелђр љчен шифасы
да бар".


