
№ 3 (146)  1-рамазан-1433

ТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ БАСМАСЫ№3 (146). 20 июль 2012 / 1-рамазан-1433

22222

Мљселман
мђгарифе

парадигмасында
3-43-43-43-43-4 44444

"Рамазан –
мђрхђмђт ае"

акциясе башланды

Татарстан мљфтие Илдус хђзрђт ФЂИЗнећ
Рамазан ае башлану ућаеннан

 МЉРЂЌЂГАТЕ

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
ТЉРМЂДЂ УТЫРУЧЫЛАР ЉЧЕН
ИФТАР ОЕШТЫРЫЛАЧАК

ТР мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ Ќђзаларны њтђтњ буенча фе-
дераль хезмђтнећ Татарстандагы ида-
рђсе белђн координация џђм хезмђт-
тђшлек буенча бњлеге соћгы
кљннђрдђ, изге Рамазан аена багыш-
ланган чараларны ђзерлђњ максатын-
нан, тљзђтњ учреждениелђре башлык-
лары белђн очрашты.

Ђлеге бњлектђ 10 июльдђн ураза
тотуга ђзерлек алып барыла: тљзђтњ
колониялђре љчен азык-тљлек сатып
алып ќибђрелђ.

ТАТАРСТАН МЉФТИЕ
“АЛЬ-РТВ” ТЕЛЕКАНАЛЫНЫЋ

ИЌТИМАГЫЙ  ЏЂМ
РЕДАКЦИОН СОВЕТЫ
СОСТАВЫНА КЕРДЕ

17 июль кљнне Мђскђњдђ мљсел-
маннарга адресланган “Аль-РТВ” го-
мумроссия телевизион каналыныћ
Иќтимагый советы утырышы њтте.

Ќыелышта “Аль-РТВ” телека-
налыныћ ачылышына кагылышлы со-
раулар да каралып њтте, соћыннан
“Мљселманнар љчен џђм мљселман-
нар турында гомумроссия телекана-
лы ачу турында меморандум” кабул
ителде. Ђлеге канал 2012 елныћ 19 ав-
густында – Ураза гаете кљнне эшли
башлаячак. Шулай ук яћа каналга ре-
дакцион совет ђгъзалары сайланыл-
ды, шул исђптђн Илдус хђзрђт Фђиз
дђ шулар арасында. ТР мљфтие “Аль-
РТВ” Иќтимагый советы составына
да керде.

Телеканал башка телевидени-
елђр принцибы буенча эшлђячђк,
шулай да мљселман аудиториясенећ
њзенчђлеге џђм традициялђре дђ
исђпкђ алыначак. Каналныћ ќитђкче-
леге тарихи-дини џђм милли-мђдђни
агарту эшчђнлеге алып баруны тљп
максат итеп куя.

«ХЂЛЂЛ» КОМИТЕТЫ
РАМАЗАНДА ХЂЛЂЛ ДИП
ТЂКЪДИМ ИТЕЛГЂН
РИЗЫКЛАРГА ИГЪТИБАРЛЫ
БУЛЫРГА ЧАКЫРА

Бњген Изге Рамазан ае башлан-
ды. Шул ућайдан Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ “Хђлђл”
стандартлары комитеты мљселман-
нарны “хђлђл” дип тђкъдим ителгђн
ризыкларга аеруча игътибарлы бу-
лырга кирђклекне ќиткерђ.

Ел да нђкъ менђ Рамазан вакытын-
да хђлђл товарлар белђн кызыксыну
арта. Сђњдђгђрлђр, ќитештерњчелђр
шушы књренештђн файда књреп калу
максаты белђн, сатып алучыларны њз
товарларыныћ хђлђл булуына тљрле юл-
лар белђн ышандырырга тырыша.
Мђсђлђн, ярлыкларга “ит пилмђне”,
“мљселманча”, “татар пилмђне” кебек
сњзлђрне љстилђр. Бу сњзлђр ђле ризык-
ныћ чынлап та хђлђл булуын расламый.

“Хђлђл” стандартлар Комите-
ты тикшерњен узган џђм комитет ре-
естерына кертелгђн оешмалар
ќитештергђн ризыкларныћ хђлђл бу-
луы шик тудырмый. Комитетта сер-
тификация узган предприятиелђр
исемлеге белђн www.halalrt.com сай-
тыннан танышырга мљмкин.

ХЉРМЂТЛЕ УКУЧЫЛАРЫБЫЗ!
Џђр айныћ 24 нче числосына кадђр
почтага барып "Дин вђ мђгыйшђт"

газетасына язылсагыз, ул сезгђ килђсе
ай башыннан килђ башлаячак.

Мђгълњматлар
ТР  мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

Хаќ буенча квоталар
дини оешмалар

арасында бњленгђн

Остазым

Мљхтђрђм дин кардђшлђребез!

Аллаџы Тђгалђнећ рђхмђте белђн, 20 июльдђ мљселманнар љчен
ић кадерле ай – Рамазан ае башланды. Бу айда Аллаџы Тђгалђ безгђ
туры юл књрсђтњче Коръђни-Кђримне ићдергђн, шућа да Рамазан ае
– Аллаџы Тђгалђ рђхмђте белђн яктыртылган аеруча мљџим ай. Бу
айда мљселманнарга ураза тоту фарыз ителгђн. Коръђндђ: "Рамазан
ае кешелђргђ тугры юл књрсђтњче, ялганнан хакыйкатьне аера торган
ап-ачык дђлиллђр белђн Коръђн ићдерелђ башлаган айдыр. Шућа
књрђ, шушы айга килеп ирешкђннђр ураза тотсын. Хаста булганнар
яки сђфђрдђгелђр (тотылмаган кљннђре хисабынча) башка кљннђрне
ураза тотар. Аллаџ сезгђ ќићеллек тели, кыенлык телђми. Санаулы
(ураза) кљннђрне тђмам итеп, сезгђ тугры юл књрсђткђне љчен, Ал-
лаџны олылагыз, бђлки сез шљкер итњчелђрдђн булырсыз?", – дип
ђйтелђ "Бђкара (Сыер)" сњрђсенећ 185 нче аятендђ.

Рамазан аенда ураза тоту – ислам диненећ биш баганасыныћ бер-
се, димђк, авыру булмаган џђр мљселман љчен фарыз гамђл. Ураза тоту
таћ ату вакыты алдыннан  алып, кояш баеганчыга кадђр ашау-эчњдђн,
ќенси мљнђсђбђтлђрдђн тыелып торуны аћлата. Шулай ук уразадагы
кеше рухи калебенђ џђм ниятлђренђ зарар китерњче начар сњзлђрдђн,
уй-фикерлђрдђн, ялганнан, бђхђслђрдђн џђм башка зыянлы
нђрсђлђрдђн читтђ торырга тиеш. Гыйбадђт кылуда сабырлык,
фђкыйрьлђргђ карата шђфкатьлелек књрсђтеп, нђфесебезне тыеп тора
алсак иде.

Рамазан аенда тоткан уразаныћ ић зур бњлђге – гљнаџларыбыз-
ныћ кичерелње. Моћар ихлас телђк џђм омтылышларыбыз белђн ире-
шеп була. Аллаџы Тђгалђ илчесенећ (сгв) Сљннђтендђ болай диелгђн:
"Рамазан аенда, Аллаџы Тђгалђнећ ризалыгына ирешергђ телђп, чын
књћелдђн ураза тоткан кешенећ элек кылган гљнаџлары гафу ителђчђк".

Рамазан ае фазыйлђтлђренећ берсе булып Кадер кичђсе тора. Бу
кичђнећ кыйммђте мећ айдан да љстенрђк. Нђкъ менђ бу кичђдђ Изге
Коръђн ићдерелгђн, шућа књрђ бу кичтђ бихисап санда фђрештђлђр
мљэминнђргђ якынаеп ќиргђ тљшђ. Кадер кичђсендђ  кылган изге га-
мђллђребезнећ ђќер-саваплары зурдан булыр.

Рамазан аеныћ фазыйлђтлђре бик књп, шућа да бу айда без аеру-
ча тырышлык белђн гыйбадђт кылсак, аныћ савабын, рухи кыйммђ-
тен ныграк тоярбыз. Ярдђмгђ мохтаќлар турында онытмыйк, чљнки
алар безнећ алда тњгел, ђ без аларга Ахирђттђ Аллаџы Тђгалђ риза-
лыгына ирешњ мљмкинлеген бирњлђре љчен бурычлы.

Ђлеге изге айны барыбызга гыйбадђттђ уздырырга язсын,
тљннђрне Аллаџка зекер кылып, Коръђн укып џђм якыннарыбызны
сљендереп њткђрик. Аллаџы Сљбханђџњ вђ Тђгалђ барыбызга да кљч
џђм сабырлык бирсен! Тоткан уразаларыбызны, кылган изге гамђл-
гыйбадђтлђребезне, догаларыбызны, укылган тђравих намазларыбыз-
ны кабуллардан кылса иде. Ђмин!

Њзђклђшкђн дини оешма –
ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

18 июль кљнне Татарстан
мљфтиятендђ узган матбугат
очрашуында ТР мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе Илдус
хђзрђт Фђиз Татарстанда 2012
елда хаќ оештыру белђн
"Хезмђт тур" џђм "Татар эшм-
ђкђрлек дљньясы" ЌЧЌ турис-
тик операторлары шљгыльлђнђ-
чђген хђбђр итте.

Ул хаќ кылу љчен билгелђнгђн
квоталарныћ њзђклђшкђн дини оеш-
маларга гына бирелњен аћлатып
њтте. 2012 елныћ апрелендђ Хаќ
буенча совет утырышында квота-
лар Россиянећ дини оешмалары ара-
сында бњленгђн. Шулай ук 2012
елда хаќны оештыру белђн
шљгыльлђнњче туроператорлар да

билгелђнгђн. Татарстанда бу -
"Хезмђт тур" џђм "ДУМ РТ Хадж"
программасы белђн "Татар эшмђ-
кђрлек дљньясы"  ќаваплылыгы
чиклђнгђн ќђмгыяте.

Башка коммерция компаниял-
ђре мљселманнарныћ диния нђзар-
ђтлђре каршында аккредитаци-
ялђнгђн туроператорлар белђн
агентлык килешњлђре тљзергђ
тиеш. Шућа књрђ хаќ кылырга те-
лђњчелђр турфирмага документла-
рын тапшырган вакытта бу оешма-
ныћ квоталары бармы-юкмы икђ-
нлеге турында белешергђ тиеш.
Ђгђр оешманыћ квотасы булмаса,
мљселманнарныћ диния нђзарђтлђ-
ре каршында рђсми аккредитаци-
ялђнгђн компаниягђ мљрђќђгать
итђргђ кирђк.

ВЂЛИУЛЛА ХЂЗРЂТнећ
вафаты ућаеннан Татарстан

мљселманнары кайгы уртаклаша
19 июль кљнне кић танылган дин
џђм ќђмђгать эшлеклесе Вђлиулла
хђзрђт Якупов фаќигале тљстђ ва-
фат булды. Вђлиулла хђзрђтнећ
фаќигале  њлеме – Россия, Татар-
стан љммђте љчен зур югалту.
Хђзрђтнећ актив џђм књпкырлы эш-
чђнлеге Ислам динен торгызуда,
аны њстерњдђ зур роль уйнады.

Ул чорыбызныћ тирђн белемле мђгърифђтче-
се, џђрнђрсђдђн хђбђрдар тынгысыз ђйдђп баручы-
сы џђм республикабызны дини-мђдђни алгарышка
илтњчесе булды. Књп гасырлар дђвамында халкыбызныћ горурлыгы бул-
ган традицион исламны яклады, танылган татар дин белгечлђренећ мил-
ли-дини мирасын ќитди љйрђнде, аны бњгенге буынга ќиткерде. Мђшџњр
татар дин ђџеллђренећ бай мирасы белђн рухланып, аларныћ књркђм
эшчђнлеген дђвам итте. Хђзрђт тормышка ашырган џђм башлангыч
биргђн изге эшлђр бик озын исемлек тђшкил итђ.

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте Вђлиулла хђзрђт Яку-
повныћ якыннарыныћ тирђн кайгысын уртаклаша. Без барыбыз да бу
фаќигаи хђлне зур авырлык белђн књтђрђбез џђм Аллаџы Тђгалђгђ
догалар белђн мљрђќђгать итђбез.

Дин ђџеллђре Татарстанныћ барлык мђчетлђрендђ сабырлык
књрсђтеп, Вђлиулла хђзрђтнећ урыны ќђннђт тњрлђрендђ булсын дип
догалар кыла.

БЕЛЕШМЂ
1963 елныћ 4 сентябрендђ Башкортстан Республикасыныћ Дмитри-

евка авылында дљньяга килгђн Вђлиулла  ЯКУПОВ - йљздђн артык китап
авторы, "Иман" ислам мђдђнияте њзђгенђ нигез салучы. "Иман" нђшрияты-
ныћ мљхђррире, шулай ук 1993 елдан башлап "Мљхђммђдия" мљселман
мђдрђсђсенђ яћа сулыш љреп ќибђрњче. Аныћ ќитђкчелегендђ XVIII йљзнећ
тарихи џђйкђле - Апанай мђчете торгызылды.

В.Якупов - тарих фђннђре кандидаты, Апанай мђчете имам-хатыйбы,
Татарстан Республикасыныћ Иќтимагый палатасы ђгъзасы, ТР мљселман-
нары Диния нђзарђтенећ мђгариф џђм фђн бњлеге мљдире, РФ Юстиция ми-
нистрлыгыныћ Дђњлђти дини экспертиза њткђрњ буенча Эксперт советы рђи-
се урынбасары, РФ Тышкы эшлђр министрлыгыныћ мљселман оешмалары
белђн бђйлђнеше буенча Консультатив совет ђгъзасы, шулай ук ТР Фђннђр
академиясенећ Ислами тикшерњлђр њзђге фђнни хезмђткђре.
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Хђлђл ќитештерњ белђн
џђркем таныша ала

Соћгы вакытта кошчы-
лык фабрикалары хђ-
лђл продукция ќитеш-
терњгђ књбрђк игътибар
бирђ башлады. Чљнки
аћа ихтыяќ бар. Ђмма
ђле бер, ђле икенче
фабриканыћ продукци-
ясенећ хђлђллеген шик
астына алган хђбђрлђр
дђ ешрак тарала. Моны
њзара конкуренциянећ
бер элементы итеп ка-
рарга буладыр.

Мин, Њзђклђшкђн дини оешма
– Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте каршындагы “Хђлђл” ко-
митетыныћ экспертиза бњлеге ќит-
ђкчесе буларак, бу ућайдан шулар-
ны белдерер идем. Ђгђр кемдер
теге яки бу продукциянећ хђлђлле-
ген шик астына ала икђн, бњгенге
кљндђ аныћ шђригать талђплђренђ
ќавап бирњен-бирмђвен тикшерњ
љчен бљтен мљмкинлеклђр дђ бар.
Моныћ љчен “Хђлђл” комитетыныћ
яки ќитештерњче предприятиенећ
сайтына керергђ џђм ќитештерњ
технологиясе белђн якыннан таны-
шырга була. Ђйтик, мин моны “Чал-
лы-Бройлер” мисалында књрсђтергђ
телим. Ошбу ќђмгыять тавык
итеннђн хђлђл продукция ќитештерњ
эшенђ 2004 елны тотынды. Џђм аны
40 тонна књлђмендђ эшлђп чыгарды.
Былтыр бу сан 5650 тонна тђшкил
итте. Ягъни њсеш 150 мђртђбђ.
“Чаллы-Бройлер”да хђлђл тавык
ите, 20 тљргђ якын колбасалар, де-
лекатеслар, вакуум саклагычта ыс-
ланган ризыклар эшлђп чыгарыла.
Ќђмгыять хђзерге вакытта хђлђл

чисталыгы берничђ контроль аша
уза. Сую линиясендђ суючылардан
тыш контролёрлар тора. Алар ќаны
чыгып бетмђгђн тавыкларны читкђ
алып куялар. Ќаннары тђмам чык-
каннан соћ гына аларны яћадан ли-
ниягђ кайтаралар. Сую белђн пе-
шеклђњ арасы 3,5 минут вакытны
њз эченђ ала. Зуррак џђм хђллерђк
чебешлђр булганда алар бу вакыт
эчендђ ќан биреп љлгермђскђ дђ
мљмкин. Шућа књрђ џђрбер че-
бешкђ кул белђн капшап, тереклек
сыйфатыныћ бармы-юкмы икђнле-
ге тикшерелђ. Бу эш ќаннары чы-
гып бетмђгђн тавыклар пешекли
торган суда тончыгып њлмђсеннђр

продукция ќитештерњнећ масималь
куђтенђ чыкты. Аны алга таба
књбђйтњ љчен яћа куђтлђр талђп
ителђ. Биредђ бњгенге кљннећ ић
яхшы технологиялђре кулланыла, књп
процесслар, шул исђптђн температу-
ра реќимы автоматлаштырылган,
компьютерлаштырылган.

Шунысы да бик мљџим: фабри-
каныћ ишеклђре “Хђлђл” комитеты
белгечлђре љчен џђрвакыт ачык –
пропускларыбыз бар, керђбез, тикше-
рђбез. Биредђ хђлђл продукция љчен
чебилђр Аллаџ исемен ђйтеп кулдан
суела. Бу эш џђр кљнне иртђнге 5
тулып 30 минутта башлана, иртђнге
8 гђ кадђр дђвам итђ. Ќиџазларныћ

љчен башкарыла.
Шуны да ђйтим, “Чаллы-Брой-

лер” бњгенге кљндђ хђлђл ќитеш-
терњ љчен кулдан суюны башкарган
бердђнбер фабрика булып кала бирђ.
Књптђн тњгел Германиядђн яћа
ќиџазлар тђкъдим итњ буенча вђкил
килде. Аны озатып йљрергђ туры
килде. “Чаллы-Бройлер”да булган-
нан соћ, бу вђкил конвейерда кулдан
чалуныћ беренче мђртђбђ њз
књзлђре белђн књргђнлеген ќиткер-
де. Чљнки Европаныћ, Американыћ
хђлђл продукция ќитештерњчелђре
механик пычаклар кулланалар.

Узган елныћ 7 июлендђ ТР
мљселманнары Диния нђзарђтенећ

Голђмђлђр шурасы рђисе Рљстђм
хђзрђт Батыр, Татарстанныћ баш
казые Ќђлил хђзрђт Фазлыев џђм
республикабызныћ тљбђк казыйла-
ры “Чаллы-Бройлер” ќђмгыятендђ
булып, хђлђл продукция ќитештерњ
џђм саклау технологиялђре белђн
якыннан таныштылар. Аларныћ фи-
кере бер булды: ќђмгыятьтђ ќитеш-
терелгђн продукция тулысынча
шђригать талђплђренђ ќавап бирђ.

“Чаллы-Бройлер” џђр елны Ка-
занда џђм Мђскђњдђ уза торган
“Хђлђл-Экспо” књргђзмђлђрендђ ак-
тив катнашып килђ. Быел да ул алар-
дан дипломнар алып кайтты. Шућа
књрђ фабриканы чит иллђрдђ дђ тор-
ган саен књбрђк белђлђр џђм ућай
бђялилђр. (Укучы дљрес аћласын:
минем ниятем “Чаллы-Бройлер” про-
дукциясенђ реклама ясау тњгел.
Фђкать бер фабрика њрнђгендђ хђлђл
ќитештерњне књрсђтђсем килђ).

Бњгенге кљндђ сђњдђгђ хђлђл
чебешлђр “Приосколье”дан, “Тур-
баслы бройлерлары”ннан да килђ.
Алар љчен Мљфтилђр шурасы, Баш-
кортостан мљселманнары Диния
нђзарђте каршындагы “Хђлђл” ко-
митетлары ќавап бирђ. Мин њзебез-
нећ Комитет карамагындагы фаб-
рикалар буенча гына сњз алып ба-
рам. Болар – алда аталган ќђмгы-
ятьтђн тыш, Питрђч, “Акаш” (Мари-
Эль), “Равис” (Чилђбе љлкђсе) кош-
чылык фабрикалары. Аларда
ќитештерелгђн хђлђл продукция
џђрвакыт контроль астында, бер-
нинди дђ шик тудырмый.

Фоат хђзрђт МЉХЂММЂТОВ,
Њзђклђшкђн дини оешма – ТР

мљселманнары Диния
нђзарђте каршындагы
“Хђлђл” комитетыныћ

экспертиза бњлеге ќитђкчесе

 БЕЗНЕЋ  ЮБИЛЯР

Мђчет-мђдрђсђлђре саны буенча Ка-
заныбыз - Россиядђ беренчелекне тотучы
шђџђр. Бњгенге кљндђ Мђдинђ мђчете
имам-хатыйбы Гыйльмулла Зђкиулла улы
Хђлиуллин исђ - башкалабызда ић љлкђн
мулла. Аны XX гасыр белђн XXI гасырны
тоташтырган књпер дисђк тђ ялгышма-
быз. Гасырлар кисешкђн дђвердђ, дин-ис-
ламга хезмђт итђргђ алынып, књпкырлы
эшлђр ќђелдергђн Гыйльмулла хђзрђткђ
бу кљннђрдђ 80 яшь тула. Имам-хатыйп-
ныћ гомер бђйрђменђ багышлап, "Хђтер
дисбесе" исемле китап дљнья књрде. Жур-
налист Вђсилђ Рђхимова оештырган џђм
гамђлгђ куйган ђлеге китаптан бер љзек
тђкъдим итђбез.

"Адђм баласы њлсђ, аћардан гамђл
киселђ. Ђмма изгелек, ђќер-савап ки-
леп торсын љчен, ул љч юл ачып кал-
дыра ала. Беренчесе - кешелђр буш-
лай файдаланыр љчен мђчет,
мђдрђсђ, шифаханђ, мосафирханђ,
књпер тљзетњ булып, кое, чишмђлђр
казу, ќимеш агачлары утырту кебек
саваплы гамђллђр дђ шунда керђ.
Икенчесе - гыйлем алу булып, шул
гыйлеменнђн ђсђр калдыруга нигез-
лђнђдер. Љченчесе - изге балалар
њстереп, шул балаларыныћ дога кы-
луларына ирешњдер".

Хђдис

Гыйльмулла абый белђн тђњге танышуыбыз
1994 елныћ кљзендђ булды дип хђтерлим. Дин
кардђшенећ дин кардђшенђ сњз катуы, сљйлђшер
сњз табуы - гадђти књренеш. Без дђ ќићел та-
ныштык, телефоннар алышып, књрешкђн вакыт-
ларда ќылы ђћгђмђлђр кора идек.

Књпмедер вакыт узгач, яћа танышым шал-
тырата. Њзенећ Танкодромда мђчет тљзњ хыялы
белђн йљрњен уртаклаша. Шул сљйлђшњдђн соћ
Гыйльмулла абый муеннан эшкђ чумды: бђйтул-
лаџ тљзњ белђн бђйле оештыру-аћлатулар эчендђ
бљтерелде. Мђчет тљзњ љчен ќир алулар, мђхђллђ
оештырулар, халыкны ризалатып, дингђ
мђхђббђтен уятып, тљзелеш башлаулары - њзе бер

китап чыгарырлык хикмђтле
хђллђр иде.

Бер кечкенђ генђ эпизод-
ны искђ алам. Урманчылардан
"Мђчет бурасы ђзер, килеп алы-
гыз!" дигђн хђбђр килде. Тыш-
та књз ачкысыз буран. Гыйль-
мулла абый ќыеныпмы-ќыена.
Без хђзрђтне юлга чыкмаска
њгетлибез. "И-и-и балалар!
Мине Аллаџы Тђгалђ йљртђ бит.
Мин аћарга тапшырып чыгып
китђм. Изге эштђ йљрњчене њзе
саклый, њзе ќићеллеген бирђ",
- ди. Шул вакытларны искђ
тљшерсђм, књћеллђрем тула.
Тђвђккђллђп чыгып китте ирт-
ђнге сђгать љчтђ. Йокыны
исђплђп тормый ул. Кичке ун-
нарда тљялеп, исђн-сау кайтып
керделђр. Без монда кљтеп тор-
дык. Менђ Аллаџы Тђгалђгђ
тапшырып чыгып китњнећ хикмђтлђре!

Аллага шљкер, мин дђ бик телђп тартылдым
бу эшкђ. Кулымнан килгђн ярдђмемне књрсђттем.
Гел аралашып, кићђшлђшеп тора торган булдык.
Гыйльмулла абыйдан Аллаџы Тђгалђдђн килгђн
бер имани кљч, рђхђтлек бирђ торган ќылылык
сирпелђ. Мин шуны тоям, шућа тартылам. Ђти-
ебез яшьли дљнья куйды. Гыйльмулла абыйны
танышканнан бирле ђти урынында тоям. Бљтен
эч серлђремне, ђни белђн, хатын белђн уртакла-
шып булмый торган серлђрне хђзрђткђ сљйли тор-
ган булдым. Менђ шул 1994 елдан салынган дус-
лык бњгенгђчђ дђвам итђ. Ђлхђмделиллђџ,
хђзрђттђн књп нђрсђгђ љйрђндем, шулай ук ма-
тур, дљрес итеп яшђргђ дђ. Аны "минем остазым"
дип, авызымны тутырып ђйтђ алам. Тормыш
дђверендђ тљрле чаклар булды. Ул џђр чакта бик
миџербанлы, ярдђмчел, кеше љчен кайгыра тор-
ган остаз була белде. Кешенећ тышкы кыяфђ-
тенђ карап тњгел, эчке халђтен сизеп, књћел илђ-
ге аша уздырып ярдђм итњче зат дип белђм мин
аны.

Мулла, имам булу ягыннан карасак, чын
ихласы, Аллаџы Тђгалђ ризалыгын алыйм дип,
теше-тырнагы белђн тырышып хезмђт итњче ул.
Гыйльмулла хђзрђтнећ мактауларга, дљнья бай-
лыкларына исе китми. Имам вазифасына
кермђгђн, берђњ дђ кушмаган, сорамаган књпме

башлангычларга њзе юл ярып,
књпме матур эшлђргђ алынды.
Ул џаман да бђрђкђтле гомер
юлында. Казанда Мђдинђ
мђчете џђм мђдрђсђ (Курчатов
ур., 4а), шунда ук "Бђрђкђт"
чишмђсе, мђчет ишегалдында
- ќимеш агачлары, гњзђллеккђ
мђдхия укучы чђчђклђр, ма-
турлык, сафлык биреп торучы
ак џђм зђћгђр чыршылар, ул
капка-коймаларыныћ затлылы-
гы! Берсе дђ "ђйдђ ярар" дип
тњгел, халыкны њзенђ тартып
торырлык булсын, озак еллар-
га хезмђт итсен дигђн нияттђн
булдырылган.

Буа районыныћ Аксу,
Бик-Њти, Ташкичњ авылла-
рында џђм Буа шђџђренећ яћа
микрорайонында Хаќилар
мђчете, Казаннан ерак тњгел

Васильево бистђсендђ Ихлас мђчете. Барысы да
Аллаџы Тђгалђ ризалыгын љмет итеп башкарган
эш-гамђллђре. Тљзелђ торган мђчетлђргђ ярдђм
итњен, туган авылындагы мђчетне ќылыту љчен,
ничђ еллар инде пенсиясеннђн љлеш чыгаруын
ђйтеп тђ торасы юк.

Мђдинђ мђчете моћарчы бернинди коммер-
циягђ тыгылмады, сђњдђ нокталары ачып, алыш-
биреш итмђде. Хђзрђтнећ моћа њз карашы: дин
эшендђ акча эшлђњне катнаштырырга ярамый.
Мђчет сђњдђ итњ урыны тњгел. Ихлас књћелећнђн
дингђ хезмђт итсђћ, Аллаџы Тђгалђ њзе бирђ, њзе
ача юлларын, ди ул. Чыннан да шулай. Мђчет
гљрлђп эшли. Кеше дђ йљри, хђзрђтнећ ихластан
хезмђт итњен дђ књрђ, сђдакасын да бирђ. Сђда-
ка-хђйрияне халыкка бише белђн кайтару юлла-
рын белђ хђзрђт. Мђчетебездђ Рамазан ае буена
ифтар мђќлеслђре уза, Корбан аенда - корбан
ашлары, Мђњлид аенда - Коръђн ашлары. Ќом-
гага килњчелђрне џђр атнада диярлек кайнар
пылау, сыйлы табын кљтђ.

Быел хђзрђтнећ юбилей елы - аћа 80 яшь.
Аллаџы Тђгалђ аны кљч-куђт, гайрђт џђм олы
йљрђк белђн бњлђклђгђн. Берђњ булса, эшлисен
эшлђдем, ђйдђгез егетлђр, хђзер дилбегђ сездђ,
тљзегез, булдырыгыз, ђќер-савабы Кыямђткђчђ
барып торырлык изге эшлђргђ алыныгыз, дияр

иде. Юк, бирешми ђле олпат зат. Њзенећ туган
авылы Ташкичњдђ матур итеп буа будырып, књпер
салдыру, Биектау районыныћ Ташсу џђм Питрђч
районыныћ Кљек авылларын мђчетле итњ хыялы
белђн йљгереп йљри. Гыйльмулла абый, булдыра
алырсыћмы соћ, дип сорыйм кайчакта. "И-и-и
егетлђр, мин эшлђмим бит аны, Аллаџы Тђгалђ
ярдђм итђ бит мића. Мин Аллаџка таянам, ул таш-
ламаса, ниятлђгђн эшне башкарып чыгуыћны
сизми дђ каласыћ", - ди. Хак сњзлђр, ихлас
сњзлђр! Мисаллары, дђлиллђре књз алдыбызда.
Хђзрђтнећ кая барса да сњзе њтђ, џђркем белђн
сљйлђшђ белђ. Аллаџы Тђгалђ аћа менђ шундый
сђлђт, олпатлык биргђн. Аныћ ќайлап, матур итеп
ђйткђн гозеренђ кеше "юк" дип ђйтергђ базмый.

Карап-карап йљрим дђ, безнећ хђзрђт ђллђ
њз-њзенђ "бњген Аллаџ юлында нинди изгелек
эшлђп була, нинди юмартлык књрсђтеп була?"
дигђн сорау куямы икђн дигђн нђтиќђгђ килђм.
Бигрђклђр дђ кић књћелле, юмарт бит! Быел
кыш мљфтият белђн Россия ислам университе-
ты имамнарныћ квалификациясен књтђрњ курс-
лары оештырды. Џђр районнан 15-20 имам 10
кљн Казанда укыды. Гыйльмулла хђзрђт џђр
тљркемне њзебезгђ ќомгага дђште. Намаздан
соћ табын кљйлђп кунак иттек, ќылы
ђћгђмђлђшњ, аралашу булды. Казан мђчете,
мђхђллђ белђн танышсыннар, ничек эшлђвебез-
не њз књзлђре белђн књрсеннђр дигђн нияттђн
алынды хђзрђт бу башлангычка. Фани дљнья-
ныћ исђп-хисабына корылмаган ђлеге чын ис-
лами очрашудан, тђќрибђ уртаклашудан авыл
имамнары канђгать калдылар, дин гыйлеменећ
тормышта ничек кулланылуына шаџит булды-
лар. Педагоглар теле белђн ђйтсђк, ачык дђрес
бирде хђзрђт, гамђли њрнђк књрсђтте. Љстђп
шуны ђйтђ алам: Гыйльмулла абыйныћ дингђ
хезмђт итње, халык белђн уртак тел табып эшлђњ
рђвеше бњген мђдрђсђлђрдђ укучы
шђкертлђргђ, булачак дин ђџеллђренђ дђ зур
тђќрибђ мђктђбе, гамђли њрнђк була ала. Фђкать
књћел ќитеп килергђ, танышырга џђм љлкђн
хђзрђттђн бђйнђ-бђйнђ сорашырга гына кирђк...

Њзем белгђн дђвердђн алсаћ, Гыйльмулла
абый - бњгенге кљндђ Казаныбызда књркђм,
мљхтђрђм аксакал. Безнећ љчен ул зур њрнђк тђ,
таяныр таяныч џђм диндђге ихласлыгы белђн
књћеллђрне яулаган имам да.

Сираќетдин НЂБИЕВ,
Казандагы Мђдинђ мђчете мђэзине
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Дини тђрбияне максат итеп куй-
ган лагерьныћ эшчђнлеген кай-
берђњлђр ничектер берьяклы, бђлки,
ялыктыргыч итеп тђ књз алдына ки-
терђ торгандыр. Ђмма биредђге кљн
тђртибе белђн танышып чыкканнан
соћ, моныћ алай тњгел икђнлегенђ
ышанасыћ. Тљрле догаларны, гарђп
хђрефлђрен, ислам ђхлагы кагыйдђ-
лђрен љйрђнњдђн тыш, балалар фут-
бол кебек хђрђкђтле уеннарда, вик-
ториналарда џђм башка кызыклы
бђйгелђрдђ кљч сынашты. Џђр
тљркем њзенећ стенгазетасын ясады,
дини рђсемнђр конкурсында да кат-
нашты. Лагерьга йљрњче балалар
эшлђгђн рђсемнђрдђн мђдрђсђдђ
књргђзмђ оештырылды.

Шунысы игътибарны ќђлеп
итте - балаларга уку џђм ял итњ љчен
мђдрђсђ бинасында барлык шартлар
да тудырылды: биредђ зур, якты,
зђвык белђн бизђлгђн уку бњлмђлђре,
китапханђ, ашханђ бар, бљтен ќирдђ
чисталык, тђртип. Шућа књрђ дђ
мђдрђсђдђ оештырыла торган ла-
герьда катнашырга телђњчелђр саны
елдан-ел арта бара. "Кызганыч, быел
телђге булган барлык балаларны да
кабул итђ алмадык - бу урыннар чик-
ле булуы белђн аћлатыла. Шунысы
да бар: лагерь њткђрњ књп чыгымнар
белђн бђйле. Шулай да бу эшне баш-
карырга  Аллаџы Тђгалђ Њзе ярдђм
итђ", - ди мђдрђсђ мљдире Ришат
хђзрђт Курамшин.

Быел лагерьда барлыгы

сиксђнгђ якын бала ял иткђн. Алар-
ны ќиде тљркемгђ бњлеп, џђрберсенђ
ќитђкчелђр билгелђгђннђр. Џђр
тљркем љчен, балаларныћ яшенђ,
ђзерлегенђ карап,  дђреслђр програм-
масы тљзелгђн. Спорт уеннарында
џђм мђдђни чараларда исђ
шђкертлђр бергђлђп катнашканнар.
Шушы уен-чараларда џђм, ђлбђттђ
инде, дђреслђрдђ књрсђтелгђн актив-
лыгына карап, укучыларга ниндидер
сан куелган џђм мљџер сугылган
"балл" дип аталучы кђгазьлђр би-
релгђн. Сменаныћ ахыргы кљнендђ
исђ махсус "Ярминкђ" оештырылган
џђм  џђр балага ќыелган  "баллары-
на" књћеленђ хуш килгђн ђйберлђр -
китаплар, уенчык-сувенирлар  "сатып
алырга" мљмкинлек туган.

Ата-аналар, ђби-бабайлар катна-
шында њткђн лагерьны ябу мђќле-
сендђ балалар бик књћелле чыгыш
ясадылар: кемдер азан ђйтте, кем-
дер намаз укып књрсђтте, шигырь
сљйлђњчелђр, дини эчтђлекле ќыр
башкаручылар да байтак иде. Кай-
бер тљркемнђр исђ ђдђп-ђхлак тема-
сына театральлђштерелгђн тамаша-
лар ђзерлђде. Кечкенђрђк яшьтђге
"шђкертлђр"  чыгышы аеруча књћел-
ле, хђтта сокланырлык иде.

Ќыен ахырында тљрле номина-
циялђр буенча ќићњчелђр билгелђнеп,
балаларга бњлђклђр тапшырылды.
Ђйтик, "Ић яхшы Коръђн укучы", "Ић
књп ятлаучы", "Ић яхшы спортчы",
"Ић тђртипле шђкерт" кебек ќитди

Яшь буынныћ ђхлагын њстерњ џђм ислам дине турын-
дагы белемнђрен кићђйтњ максатыннан Кукмара
мђдрђсђсе каршында инде љч ел рђттђн ќђйге мљсел-
ман лагере оештырыла. Быел мондый лагерь 1
июльдђн 11 июльгђ кадђр эшлђде. Биредђ мђктђп
яшендђге балалар дини белем дђ њзлђштерде,
рђхђтлђнеп ял да итте.

Мљселман мђгарифе
парадигмасында

номинациялђрдђн тыш, "Ризыкны ић
тиз ашап бетерњче", "Бер урында ић
аз вакыт тыныч утырып тора алучы",
"Тљркемдђ ић шаян шђкерт" кебек
ќићњчелђр дђ тђгаенлђнеп, аларга да
"шаяру призлары" бирелде. Гомумђн,

лагерьга килгђн бер генђ бала
да бњлђксез калмады. "Шук, шаян
булганга да бњлђк бирђлђр икђн дигђн
сылтау белђн килђсе елга барысы да
шаярмаса ярар иде", - дип елмайды
соћыннан остазлары.

Ђти-ђнилђр дђ балаларыныћ
мљселман лагерена йљргђннђренђ
чиксез шат иде. "Озын ќђйге кани-

кул чорында балалар књп вакытла-
рын урамда њткђрђ. Мђчет-мђдрђсђ
каршында оештырылган укуларда,
лагерьда катнашып, алар шактый ки-
рђкле књп мђгълњмат туплый, рухи
тђрбия ала, вакытларын файдалы
итеп њткђрђ", - дип уртаклашты алар
фикерлђре белђн. Ђйтик, оныгы чы-
гышын карарга килгђн Сания апа:
"Лагерьга бик телђп йљрде, Коръђн
сњрђлђрен оныгым белђн бергђ мин
дђ ятладым", - дип  куанычын бел-
дерде.

Мондый ђхлакый џђм дини
тђрбия чаралары лагерь кысаларын-

да гына тукталып калмыйча, дђвам-
лы булсын иде дип телисе килђ. Ни
генђ дисђк тђ, балачактан ук књркђм
гадђтлђрне књћелгђ сећдерњне кай-
гыртмасак, соћыннан - балаћ буй
ќитеп, олы кеше булып формалашып
беткђч кенђ аны акылга утыртырга
телђсђћ дђ, инде соћ булырга
мљмкин. Бу хакта ќитди уйланырга
вакыт инде књптђн килеп ќитте.

Рђсемдђ: лагерьда ярминкђ
мизгеле.

          Зђлия ЛАТЫЙПОВА,
КФУныћ журналистика џђм

социология факультеты студенты

Џичшиксез, дини (мљселман) мђгариф сис-
темасы, яћа белем бирњ технологиялђре
кулланып, камиллђштерњне кљтђ. Бу
мђсьђлђ илебез љчен икелђтђ актуаль. Вир-
туаль университет, дистанцион рђвештђ
белем бирњ, белем дђрђќђсе џђм уку-укыту
барышы буенча тикшерњ формасы буларак
тестлар эшлђњне кертњ, балл-рейтинг сис-
темасы, укыту-методика комплекслары -
болар барысы да ислам мђгарифен модер-
низациялђњ љлкђсенђ карый.

Ђмма классик ислам мђгарифе (бигрђк тђ ислам фђннђре
буенча белгечлђр ђзерлђњ) њзенећ актуальлеген беркайчан
да югалтмады. Безнећ кљннђрдђ кадимчелекне тђнкыйтьлђњ
модага керде. Ђмма кадими мђдрђсђлђрдђ кулланылган тљп
педагогик алым - балаларны аерым китаплар буенча укыту -
бњген дђ њзенећ ђџђмиятен нык сиздерђ. Ислам дљньясында
сез танылган дин галименнђн иќазђт алмаган бер генђ дин
ђџелен дђ таба алмассыз. Ђ иќазђтне аерым китаплар буен-
ча остаз белђн индивидуаль рђвештђ шљгыльлђнеп кенђ алыр-
га мљмкин.

Без РИУда электђн килгђн тђртип-традициялђрне шулай
ук яћадан торгызабыз. Инде икенче ел рђттђн бездђ аерым
дђреслђрне Пакъстан ислам университетын тђмамлаган егет
алып бара. Ќђйгђ Мароккодан дин галиме Габдрахман Лак-
римны махсус чакырттык, ул шулай ук студентлар џђм укы-
тучылар белђн классик дини ђсђрлђр буенча дђреслђр узды-
рачак.

Имамнарны идеологик яктан ђзерлђњгђ килгђндђ, мин ике
аспектны билгелђп узар идем. Беренчедђн, Ислам универси-
тетын тђмамлаучыларга ихтыяќ бар. Без нигездђ Њзђк Рос-
сия мђчетлђре љчен имамнар ђзерлибез, РИУга илебезнећ 45
тљбђгеннђн килеп укыйлар. Безнећ тљбђктђ хђнђфи мђзџђбен
тотучылар зур књпчелекне тђшкил итђ. Шућа књрђ студент-
ларыбызныћ хђнђфи мђзџђбен теориядђ (тђгълимат буенча)
џђм гамђлдђ (практикада) љйрђнњлђре бик тђ табигый.

Икенчедђн, без ислам нигезлђре буенча белгечлђр чы-
гарабыз џђм шуныћ љчен алар исламныћ бар идеологик спек-

трын њзлђштерергђ тиешлђр. Ђ Россиянећ мљселман
љммђтендђ нилђр барганы, чыннан да, бик катлаулы џђм авыр
процесс. Кыска гына итеп, моны њсеш чире дип атарга мљмкин.
Бу процессларныћ нђтиќђсе турында оптимистик рухта сњз
алып барырга бњген бары тик дилетантлар - гадђттђ фђн яки

сђнгать белђн тирђн белемнђргђ ия булмыйча шљгыльлђнњ-
челђр генђ батырчылык итђр.

Студентлар укый торган дђреслеклђр буенча эш шактый
катлаулы. Югары уку йортлары љчен ислам дине нигезлђре
буенча рус телендђ нђшер ителгђн дђреслеклђр бик аз. Дљнья-
ви фђн тармаклары буенча исламча специальлђшкђн дђрес-
леклђр бљтенлђй юк диярлек. Иќтимагый дисциплиналар бу-
енча язылган барлык дђреслеклђрдђ дђ Кљнбатыш ќыры

ќырлана џђм аларда европоцентризм билгелђре ярылып ята.
Политология, социология, хђтта фђлсђфђ (философия) буенча
да ислам компоненты тђкъдим ителгђн дђреслеклђрне табуы
кыен. Политологиягђ караган заманча дђреслеклеклђр буен-
ча безнећ студентларны укыту бик њк килешеп бетмђс. Чљнки
аларда Ислам џђм мљселман дђњлђтлђре бары тик тотали-
тар режимны џђм теократик системаны тасвирлау љчен генђ
телгђ алына. Ђ менђ философия буенча чыккан сиксђн про-
цент дђреслеклђрдђ гарђп-мљселман фђлсђфђсе турында
бљтенлђй ђйтелми. Шућа књрђ бу дђреслеклђрне безгђ йђ њзе-
безгђ язарга, йђ тђрќемђ итђргђ кирђк. Без шуныћ белђн
шљгыльлђнђбез дђ.

Исламны тирђнтен љйрђнњ буенча Федераль програм-
ма кысаларында без 2007 елдан башлап Казан вузларында
эшли торган укытучылар белђн бергђлектђ сиксђннђн артык

дђреслек, уку ярдђмлеге,
хрестоматия ђзерлђгђн
идек. Аларныћ эчтђлек
џђм методик дђрђќђсе
уртачадан тњбђнрђк.
Ђмма ић мљџиме - алар-
ныћ булуы џђм њзебезнећ
мљгаллимнђр тарафын-
нан эшлђнње. Бу - тулы
кыйммђтле, сыйфатлы
дђреслеклђр ђзерлђњ
эшенђ тотынуда беренче
адым. Шулай ук гакыйдђ,
гаилђ џђм мирас хокукы
џ. б. буенча федераль
дђрђќђдђ кулланыла тор-
ган дђреслеклђр дђ бар.

Россия ислам
университеты њз канаты
астына ике югары уку
йортын ала дисђк тђ хата
булмас: тулаем дини генђ
булган вуз џђм дђњлђти
булмаган, мљселман яшь-
лђрен дљньяви белгеч-
леклђр буенча ђзерлђњче
уку йорты. Ислам

фђннђре факультетына бары тик башлангыч џђм урта дини
белеме булганнарны гына, ђ анысы булмаган очракта - ђзер-
лек бњлеге аша кабул итђбез. Теология, икътисад (экономи-
ка), тел гыйлеме (лингвистика), журналистика белгечлеклђре
буенча дђњлђт дипломнары биргђнлектђн, катгый рђвештђ
бары РФ Мђгариф џђм фђн министрлыгы Кагыйдђлђре (бе-
ренче чиратта, БДИ нђтиќђлђре) буенча гына кабул итђбез.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Мљселман   мђгарифе
парадигмасында

Безгђ укырга кемнђр килђ соћ? Тулысынча тљрле контингент: ихлас-
тан дини џђм дљньяви белем алырга телђњчелђр, џђм ахырдан билгеле
булганча, армиядђн качып йљрњчелђр, элеккеге "љч"ле џђм "биш"ле кап-
чыклары... Дљресен ђйтђм, безгђ, ић яшь югары уку йорты буларак,
КФУ џђм башка дђњлђт вузлары белђн њзара кљрђш алып баруы шак-
тый авыр. Ђмма без югары белем бирњ системасында џђрдаим њз уры-
ныбызны таба килђбез.

Быелгысы елны РИУда кабул итњ планы, читтђн торып укучыларны
џђм югарыда телгђ алынган белгечлеклђр буенча дистанцион рђвештђ
белем алучы тљркемнђрне дђ кертеп, 300 кешедђн гыйбарђт. Вуз дђњлђти
булмаганлыктан, бездђ коммерция џђм бюджет урыннары дигђн тљшенчђ
моћа кадђр булмады. Лђкин без уку-укыту процессын, "икътисад" бел-
гечлегеннђн тыш, бљтенлђй бушка диярлек алып барабыз. Быел без, ис-
лам вузлары тарихында беренчелђрдђн булып, бюджет урыннары бњлеп
бирелђ торган конкурста катнаштык џђм безгђ РФ Мђгариф џђм фђн
министрлыгы тарафыннан тел гыйлеме буенча 10 урын алу насыйп бул-
ды. Шулай итеп бюджет урыннары да хасил булды.

Ислам фђннђре факультеты программасын без њзебез раслыйбыз:
ул зур мђчетлђр љчен имамнар џђм урта мљселман уку йортларында эш-
лђњче дин ђџеллђре ђзерлђњгђ исђплђнгђн. Ђ теология факультеты -
дђњлђт стандартлары буенча эшли џђм шунлыктан без катгый рђвештђ
ђлеге стандартларга буйсынабыз. Дљрес, хђзер инде љченче буын про-
граммалар эшлђнеп ята, шућа књрђ без яћа мђгариф программалары
барлыкка килњдђ актив катнашабыз. Студентлар љлгерђ аламы соћ
дигђндђ, бездђ дђ башкалардагы кебек - тљрле студентлар бар. Начар
љлгереш аркасында вуздан куылу очраклары да књзђтелђ. Мисал љчен,
ђзерлек бњлегенђ без 50 тыћлаучы кабул итђбез, ђ беренче курска шуныћ
бары тик 15-20 се генђ керђ. Башка юнђлешлђр буенча ситуация књпкђ
яхшырак, ђмма студентларныћ 20 процентка якыны тљрле сђбђплђр бу-
енча укуын ташлый. Љметле књренгђннђрне исђ бездђ магистратура кљтеп
тора. Быел без, ислам вузлары арасында беренчелђрдђн булып, биш ма-
гистрант чыгардык. Аларныћ магистр эшлђре бик тђ тирђн эчтђлекле.
Икесенеке хђтта кандидатлык диссертациялђре дђрђќђсендђ язылган.

Бездђ техник мљмкинлеклђр алай ук алга киткђн димђс идем. Лђкин
быел без Дистанцион белем бирњ њзђген сафка бастыра алдык. Моныћ
љчен техник мљмкинлеклђребез ќитђ. Югары уку йортыбыз кысала-
рында Бђйсез Дђњлђтлђр Берлегенећ бар кићлеклђре љчен Ислам дљнья-
сы университетлары федерациясе (ФУИМ) тарафыннан эшлђнгђн вир-
туаль вуз программасы сынау њтђ. Килђсе елныћ гыйнвар аеннан баш-
лап, Иншђ Аллаџ, Россиядђ џђм БДБда беренчелђрдђн булып, ислам
икътисадыннан дистанцион белем бирњ буенча Исламча њсеш банкы
белђн бергђлектђ халыкара проект башлаячакбыз. Дљрес, башта бу
инглиз телле версия булачак.

Ђ Коръђн љйрђнњгђ килгђндђ исђ бездђ инде ике ел рђттђн онлайн
курслар эшлђп килђ, студент кызлар Эр-Рияд аша њзлђренећ укытучы-
лары белђн турыдан-туры аралашалар. Сњз ућае белђн шунысын да
ђйтњ урынлы булыр: быел Коръђнне яттан љйрђнњ њзђген Изге Китапны
хђтердђн укый алучы беренче кызыбыз тђмамлый. Аныћ исеме газета
укучыларыбызга да билгеле булсын - Мђрьям Ганиева. (Ул Экология
џђм география институтында (КФУ) да читтђн торып белем ала.) Уку-
ын тђмамлаганнан соћ Мђрьям бездђ эшлђргђ калыр дип љметлђнђбез.

Фото www.islam-portal.ru сайтыннан алынды.

Рђфыйк МЉХЂММЂТШИН,
сђясђт фђннђре докторы,

Россия ислам университеты ректоры

Белгђнебезчђ, Казанда гына
тњгел, республикабызныћ књп рай-
оннарында ярдђмгђ мохтаќ
ятимнђр, авыру балалар йортлары
эшлђп килђ. Аллага шљкер, алар-
ныћ тормышларын аз гына булса
да ќићелђйтергђ омтылучы,
кљннђрен яктырак итђргђ тырышу-
чы мђрхђмђтле ќаннар бар.

ТР мљселманнары Диния нђза-
рђтенећ хђйрия џђм ярдђм књрсђтњ
бњлеге "Болгар" радиосы белђн бер-
лектђ менђ шундый, кеше кайгысы-
на, авырлыкларына битараф булма-

"РАМАЗАН – мђрхђмђт ае"
акциясе башланды

ганнар катнашында књп сандагы
акциялђр њткђреп килђ. Књптђн
тњгел Крымсктагы су басулардан
зыян књрњчелђргђ ярдђм итњ мак-
сатыннан оештырылган республи-
какњлђм акциягђ дђ њз љлешен кер-
тте ул.

20 июльдђн исђ рамазан ае
дђвамында алып барылачак "Ра-
мазан - мђрхђмђт ае" дип аталган
яћа хђйрия акциясе башланып
китђ. Ђлеге чара республика ба-
лалар йортларында тђрбиялђнњ-
челђр љчен спорт инвентарьлары

ќыю љчен махсус оештырыла.
Спорт инвентарьлары дигђндђ,
џђр сабый љчен зур бњлђк булыр-
дай чаћгы, чана, велосипед, туп,
скакалка џ. б. спорт уеннары љчен
кирђкле ђйберлђр турында сњз
бара. Алар, бер яктан, бала сђла-
мђтлеген ныгытса, икенчедђн, бик
књп књћелле мизгеллђр бњлђк итђ
ала.

Хђдистђ ђйтелгђнчђ, "Безнећ
ишеккђ каккан џђрбер мохтаќ - Ал-
лаџы Тђгалђ тарафыннан ќибђ-
релгђн бњлђк џђм тагын бер яхшы
гамђл кылырга бирелгђн мљмкин-
лек". Изге рамазан аенда игелекле-
саваплы гамђллђребезне кылырга
ашыгыйк!

Элемтђлђр љчен телефон:
+7 (843) 264-61-58

(Гљлнара Садыйкова)

Тормыш юлында адђм баласы нинди генђ сынаулар-
га-кыенлыкларга тарымый?! Кемнђрдер уйламаган-
да-кљтмђгђндђ якыннарын, башка берђњлђр исђ сау-
лыкларын югалта џђм кеше кулына кала. Якты дљнья-
га аваз салганнан бирле тђпи атлап китђ алмаганнар
яки бары тик коляскалар ярдђмендђ генђ хђрђкђт-
лђнњчелђр дђ бар...


