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ХАЌГА  ЯКЫНАЙТА
ТОРГАН  ЉЧ  АДЫМ

КЕМ УЛ КАМИЛ
СЂМИГУЛЛИН?

ФОАТ ХЂЗРЂТ:
"Хђлђл ул – халыкныћ

сђламђтлеге,
ќђмгыятьнећ килђчђге"

ХАЛКЫБЫЗНЫЋ
АСЫЛ ЗАТЫ

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
ПРЕЗИДЕНТ "ДУМ РТ ХАДЖ"
ПРОГРАММАСЫ ПРОЕКТЛАРЫН
ХУПЛАДЫ

Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте хезмђткђрлђре, мљфтиятнећ
халыкара мљнђсђбђтлђр бњлеге мљди-
ре Руслан Нђфисуллин Татарстан Пре-
зидентына кече хаќ (гомрђ) кылуда бу-
лышлык књрсђтте. Мђгълњм булганча,
16 март кљнне Татарстан Республика-
сы Президенты Рљстђм Мићнеханов
Согуд Гарђбстанына рђсми сђфђр кыл-
ды. Ђлеге сђфђр вакытында Татарстан
делегациясе, ислам дине кушканча,
Мђккђ шђџђренђ килгђч гомрђ кылды.

Ђл-Хђрам мђчетендђ тљзеклђндерњ
эшлђре баруга џђм кайбер урыннарда
хђрђкђт итњ бик авыр булуга карамас-
тан, Рљстђм Нургали улы џђм башка
делегация ђгъзалары ихластан гомрђ
хаќы талђплђрен њтђде. Кече хаќ ахы-
рында Татарстанга бђрђкђт џђм
шђфђгать сорап дога кылынды.

Моннан тыш, Рљстђм Мићнеханов
белђн Руслан Нђфисуллин татарстанлы-
лар љчен хаќ сђфђрен оештыру њсеше
турында сљйлђште. Президент Рљстђм
Мићнеханов "ДУМ РТ Хадж" програм-
масы кысаларында тормышка ашыры-
лачак проектларны хуплады.

МЉФТИЯТТЂ ПЛЕНУМ
УТЫРЫШЫ УЗДЫ

16 март кљнне Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ Пленум
утырышы булды.

Пленумда республика мљфтие ва-
зыйфасына рђсми кандидатлар раслан-
ды. Алар - Татарстан мљфтие вазыйфа-
ларын башкаручы, 27 яшьлек Камил
Сђмигуллин; Россия ислам килешње
ассоциациясенећ Голђмалар советы
рђисе, 43 яшьлек Фђрит Хђйдђров; Та-
тарстан Эчке эшлђр министрлыгы кар-
шындагы Хђтер мђчете имамы, 85 яшь-
лек Харис Салихов.

Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте Пленумы Кама буе тљбђге ка-
зые Рљстђм хђзрђт Шђйхивђлиевныћ
тђкъдимен кабул итте. Рљстђм хђзрђт
Пленум утырышында: "Журналистлар,
џђм башкалар да кандидатларга тљрле
сораулар бирђчђклђр. Менђ шушы со-
рауларга ќавап биргђндђ бер-берегез-
не дђ, элеккеге мљфтилђрне дђ пычрат-
масагыз иде. Хђзер менђ бер ай сайлау
алды кампаниясе барачак. Динебезне,
мљселманнарны каралткан сњзлђр яћгы-
рамасын, сайлау алды кампаниясе
шђригать кысаларыннан чыкмасын
иде", - дигђн сњзлђрен ќиткерде.

БЉГЕЛМЂДЂ ДИНИ ЙОЛАЛАРНЫ
ДЉРЕС ЊТЂРГЂ ЉЙРЂТЂЛЂР

Бљгелмђ мљхтђсибђтендђ ќеназа
йолаларын башкаручылар џђм дини
мђќлеслђр њткђрњчелђр љчен курслар
башланды. Мондый тљр курслар рай-
онда соћгы биш елда даими њткђрелеп
килђ.

Елга бер тапкыр уздырылучы кур-
сларга быел утыздан артык љлкђн яшь-
тђге кеше килгђн.

Мђгълњматлар Татарстан
мљселманнары Диния

нђзарђтенећ рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

Мљфти вазыйфаларын вакытлыча башкаручы итеп ку-
елган Камил хђзрђт Сђмигуллин турында тљрле фикерлђр
ишетелђ. Белгђнебезчђ, 2012 елныћ июль аенда булган
терактта мљфти Илдус хђзрђт Фђиз ќђрђхђтлђр алды.
Књптђн тњгел сђламђтлегенђ бђйле рђвештђ ул мљфти-
лектђн китте. Хђзер мљфти вазыйфаларын Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте рђисенећ фђнни эшлђр
буенча урынбасары булып эшлђгђн, Тынычлык мђчете
имам-хатыйбы Камил хђзрђт башкара.

Кем соћ ул Камил хђзрђт?
Хђзрђт хакында мђгълњматларны тљрле интернет-чыганаклардан,

аны белгђн кешелђрдђн тупладым. Камил хђзрђт республикабыз мљсел-
маннары арасында дин тђгълиматын яхшы белњче џђм оста вђгазьче
буларак мђгълњм. Шулай ук ул татарларныћ дини мирасы нигезен
тђшкил иткђн хђнђфи мђзџђбе, матуриди гакыйдђсенђ таянган дин ђџеле.

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте ќитђкчелеге вакытында
акыллы џђм љметле хђзрђтне књреп ала, яшь булуына да карамастан,
аћа башта нђшрият бњлеген ќитђклђњне, аннары урынбасар вазыйфа-
сын ышанып тапшыралар.

Камил хђзрђтнећ биографиясенђ игътибар итик ђле. Ул 1985 елда
туган. 11 яшендђ мђчеткђ йљри башлый. Љлкђн сыйныфларда укыган-
да  "Мљхђммђдия" мђдрђсђсенђ укырга керђ. 2003 елда Махачкала
шђџђрендђ Тљньяк Кавказ ислам университетында укый, соћрак Ис-
танбулга китђ.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Књптђн тњгел генђ Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте
Халыклар дуслыгы йортында
гарђп каллиграфиясе конкурсы-
ныћ йомгаклау љлешен уздырды.

Коръђн укып башланган чарада кат-
нашучыларны, кунакларны нђзарђтнећ
уку-укыту бњлеге мљдире Айдар Кари-
буллин, "Зђкят" хђйрия фонды ќитђкчесе
Сђетќђгъфђр хђзрђт Лотфуллин џђм Ха-
лыклар дуслыгы йорты  директоры Ирек
Шђрипов, шулай ук жюри ђгъзалары
сђламлђде.

"Конкурсны њткђрњне мђрхњм Вђли-
улла хђзрђт Якупов башлап, оештырып
ќибђргђн иде. Хђзрђтнећ эше бњген дђ
дђвам иттерелње џђм нђзарђтнећ бу кон-
курска зур игътибар юнђлтње књркђм
гамђл", - дип билгелђп узды танылган кал-
лиграф Нђќип Нђккаш. Нђќип ага Рос-
сия ислам институтыныћ каллиграфия
њзђге ќитђкчесе Рамил Насыйбуллов џђм
нђзарђт вђкиллђре белђн берлектђ конкур-
ста катнашучыларныћ эшлђрен бђялђде.

Конкурста уннан артык кеше катнаш-
ты. Алдан ќибђрелгђн эшлђр Халыклар
дуслыгы йортыныћ књргђзмђлђр залына
урнаштырылган иде. Моннан тыш Казан-
ныћ Дђрвишлђр бистђсендђ урнашкан
интернат-йортта тђрбиялђнњче балалар-
ныћ шамаиллђрен карарга мљмкин иде.

Сђетќђгъфђр хђзрђт ђйтњенчђ, шама-
иллђр ясарга љйрђнњ кебек шљгыль бала-
ларны мљселманнар - татар халкы мђдђни-
ятенђ якынайта џђм аларныћ сђлђтлђрен
ачарга ярдђм итђ.

Конкурста катнашучылар љч тљрле
бирем њтђде. Беренчедђн, "Ђл-Фатиха"
сњрђсе аятьлђрен тљрле язу стилендђ яз-
дылар. Аннары тљрле каллиграфик ком-
позициялђр ясадылар. Соћыннан каллиг-

Ић яшь каллиграфка – 13 яшь

рафик њрнђклђрне укып књрсђттелђр.
Чара ќићњчелђрне игълан итњ белђн

тђмамланды. Барлык катнашучыларга нђза-
рђтнећ истђлекле бњлђклђре љлђшенде, ђ
ќићњчелђргђ акчалата бњлђк бирелде.

Гарђп каллиграфиясе конкурсында
ќићњчелђр:

I урын -Ђмир Билалов;
II урын - Анна Хђмидуллина;
III урын - Рђмзия Булычева.
Модерн стилендђ башкарган эшлђре

љчен Ђлфия Исхакова, классик юнђлештђ -
Ђлмира Садретдинова бњлђклђнде.

Ић яшь катнашучы 13 яшьлек Айзат
Минџаќевка кызыксындыру бњлђге тапшы-
рылды.

Конкурска тђкъдим ителгђн шамаиллђр
Татарстан мљфтияте бинасында урын алачак.
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Анда Коръђн љйрђнђ.
Фикъџе, фикъџе ысулы, га-
кыйдђ, хђдис, хђдис ысулы, хљсне
хат (матур язу), сарыф (морфо-
логия) џђм нђхњ (синтаксис) бу-
енча иснђд (Пђйгамбђребездђн
(сгв) башлап Ђбу Хђнифђ аша
љзелми килгђн чылбыр) белђн
иќазђт (шђригать фђннђрен
укыту љчен рљхсђт) ала. Икенче
тљрле ђйткђндђ, аныћ  дини гый-
леме зур. 2008 елда Россия ис-
лам университетыныћ ислам
фђннђре факультетына укырга
керђ. Шул ук вакытта 6 ышаныч-
лы хђдис ќыентыгыннан белем

КЕМ УЛ КАМИЛ СЂМИГУЛЛИН?
бирњ љчен шђех Габдерђхим
Сђет Ликрим бине Нђхилдђн
(Марокко) рљхсђт ала.

Гыйлем туплауга гаять зур
омтылыш, ифрат тырышлык,
Аллаџ ризалыгы љчен эшлђњ
хђзрђтнећ дђрђќђсен њстерђ.
Студент елларыннан ук њзебез-
нећ Шиџабетдин Мђрќани, Ри-
заэтдин Фђхретдин, Ђхмђтџади
Максуди, Габдеррђхим Утыз
Имђни кебек татар дин ђџеллђре
хезмђтенђ, мирасына тартылуы
да зур роль уйный. Хђзрђтнећ
теллђр љйрђнњ сђлђте ачыла, ул
гарђп џђм тљрек теллђрендђ ир-
кен сљйлђшђ.

2007 елда Тљмђн љлкђсе
Нижневартовск районыныћ бер

бистђсендђ имам булып эшли
башлый. 2008 ел башында энер-
гиясе ташып торган, ђйдђп бару-
чы (лидер) сыйфатларына ия
џђм шул ук вакытта тыйнак,
ягымлы хђзрђтне Казан шђџђре-
нећ Мирный бистђсендђге Ты-
нычлык мђчетенђ имам-хатыйб
булып эшлђргђ чакыралар. Бик
кыска вакыт эчендђ яшьлђр дђ,
љлкђннђр дђ гади тел белђн дин
нигезлђрен аћлатучы, ачык йљзле
хђзрђтне яратып љлгерђ.

Тырышлыгы џђм ихластан
бирелеп эшлђве белђн Камил
хђзрђт њзен югары дђрђќђле бел-
геч, дин ђџеле итеп књрсђтђ. Та-
тарстанныћ баш казые Ќђлил
хђзрђт тђкъдиме белђн аны казый

кићђшчесе итеп билгелилђр.
Шулай ук ул Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђтенећ
Экспертлар советы ќитђкчесе,
Голђмалар шурасы џђм Прези-
диум ђгъзасы. 2011 елдан мљфти-
яттђ нђшрият бњлеген ќитђкли.
Кыска гына вакыт эчендђ
"Џђркем хафиз була ала" ("Каж-
дый может стать хафизом"),
"Ислам сорауларда џђм ќавап-
ларда" ("Ислам в вопросах и от-
ветах") (балалар љчен),
"Мљхђммђдия касыйдђсе"н,
"Бђдел Ђмђли" гакыйдђсен,
фикъџе фђне буенча "Зњбдђтел
мђќђллђ", шулай ук "Карабаш"
тђќвиден, Ђбу Хђнифђнећ
"Дурруль-Макнун" китапларын

ђзерли, тђрќемђ итђ.
Камил хђзрђтнећ дин љлкђсен-

дђге ућышлары белђн бергђ аныћ
ђле гаилђ башлыгы, љч бала ђтисе
булуы да сокландыра.

Хђзрђтнећ њз эшенђ чын
књћелдђн бирелгђнлеге, инсаф-
лы, итагатьле булуы књренђ. Ул
Россия дин ђџеллђренећ яћа буын
вђкиле. Яшь буынны динне тирђн
белњлђре, эшне њзенчђлекле итеп
оештырулары џђм  њзгђрешлђргђ
омтылышлары аерып тора. Ка-
мил Сђмигуллинныћ Татарстан
Диния нђзарђте џђм республика
мљселманнары алдында торган
бурычларны њтђвенђ љмет зур
дип ђйтђ алабыз.

Айрат ХЂСЂНОВ

(Ахыры.
Башы 1 нче биттђ.)

Њзђклђшкђн дини оешма
- Татарстан мљселманна-
ры Диния нђзарђте
фђрманы белђн мљхтђ-
сибђтлђрдђ хђлђл ашам-
лыкларны тикшерњ ко-
миссиялђре тљзелде.
Алар базарларга, сђњдђ
нокталарына рейдлар
белђн чыгарга џђм ялган
хђлђл продукцияне ачык-
ларга тиеш була. Бу
нисбђттђн "Нђрсђ хђлђл
ризык, ул нинди сый-
фатларга ия булырга
тиеш?" дигђн сорау туа.
Без бу сорауга ќавап би-
рњне њтенеп, нђзарђттђге
"Хђлђл" комитетыныћ
баш эксперты Фоат
хђзрђт Мљхђмђтовка
мљрђќђгать иттек. Ул аћа
болай дип ќавап бирде:

- Хђлђл белђн хђрамне аеру
мљселман љчен бик мљџим. Чљнки
белђ торып хђрам белђн туклану
- ул инде мљселман кешегђ хас
сыйфат була алмый.

Хђлђл, хђрам дигђндђ књбебез
беренче чиратта ризыкны, мљсел-
манча суелган яки суелмаган
итне књз алдына китерђ. Ђмма
хђлђл тљшенчђсе мљселман тор-
мышыныћ барча якларын да њз
эченђ ала. Ул - ризык куллануда
да, кљндђлек тормышыбызда да,
дљрес итеп бизнес алып баруда да
чагылыш таба... Башлыйк хђлђл
ризыктан. Алыйк хђлђл итне.
Аныћ хђлђллеге суюдан башлана.
Мал ничек суела да, кем тара-
фыннан чалына? Малны чалган-
да Аллаџ зикер ителђме (искђ
алынамы)? Динебездђ мал чалу
биш талђпкђ буйсына:

1) мал чалучыныћ мљсел-
ман булуы;

2) ир-ат булуы;
3) балигъ булуы;
4) њз акылында булуы;
5) Аллаџны зикер итње -

"Бисмиллаџи Аллаџу ђкбђр" дип
ђйтње.

Син тавык чаласыћмы, эре
малмы - шул шартлар њтђлгђндђ
генђ суелган малныћ ите, тиресе,
эчке органнары хђлђл була.
Љстђмђ талђплђр - мал таза,
сђламђт булырга тиеш. Мал чал-
ганда намаз уку, дога кылу кирђ-
клеге хакында да еш кына ише-
тергђ туры килђ. Шђригатебездђ

Фоат хђзрђт:

"Хђлђл ул – халыкныћ сђламђтлеге,

ќђмгыятьнећ килђчђге"

(Ахыры 4 нче биттђ.)

андый талђплђр юк. Болары - хал-
кыбызныћ књркђм гореф-гадђтл-
ђре. Шулай ук малны чалу уры-
нына куркытмыйча алып килњ,
књкрђген кыйблага таба юнђлтњ,
3 яисђ 4 аягын бђйлђњ тиешле.
Ђмма болары њтђлмђсђ дђ, алда-
гы 5 шарт њтђлгђндђ, ит хђлђл
була. Џђм "Хђлђл" комитеты
шушы 5 шартка таянып эш итђ.
Књлђмгђ килгђндђ, бњгенге кљндђ
ит комбинатлары њзлђренећ
мљмкинлеклђреннђн чыгып эш
итђлђр. Кемдер кљненђ берничђ
баш кына мљгезле эре терлек
суеп, аны эшкђртеп љлгерергђ
мљмкин, ђ кемдер йљзђрлђгђн
башны. Ђ кошчылык фабрикала-
ры исђ дистђ мећнђр белђн генђ
эш итђлђр. Џђм аларда электр
тогы кулланмыйча мљмкин тњгел.
Ђмма ул хђлђллеккђ шик тудыра
алмый. Чљнки тавык яки башка
кош электр шогына элђккђч йок-
лау хђлендђ була, аныћ тереклек
сыйфатлары югалмый. Тљркиядђ
булдык - анда да, бездђ дђ, ут
књршелђребез Башкортстанда да
шулай эшлилђр.

Инде шул суелган мал
итеннђн тљрле тутырмалар ясау-
га килик. Биредђ инде сораулар
туа. Чљнки хђлђл иттђн ясалган
тутырмаларда башка катнашма-
лар, шул исђптђн тђмлђткечлђр дђ
хђлђл булырга тиеш. Бњгенге
кљндђ њсемлеклђрдђн ясалган
тђмлђткечлђр дђ, химик юл белђн
алынганнары да бар. Белгечлђр-
нећ бурычы - аларныћ каян чык-
канын ачыклау, хђлђллеген рас-
лау. Бу очракта Голђмалар шура-
сы фђтвалары бик мљџим. Нин-
дидер шикле ђйберлђр булганда,
без алардан фђтва алабыз. Фђтва-
лар интернет аша гарђп иллђ-
реннђн дђ њтеп керђ. Кай-
берђњлђр Йосыф Кардави фђтва-
ларына таянып эш итђ. Безнећ
фикеребез шундый: њзебездђге
галимнђрнећ фђтвасы буенча эш
итђргђ кирђк. Ђйтик, шул ук
Й.Кардави сыйфаты, халђте
њзгђргђндђ дућгыз тиресе дђ хђлђл
булырга мљмкин, ди. Ђмма
књћелдђ шик кала. Безнећ телђк -
Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтендђге Голђмалар шура-
сы хђлђллекне ачыклау
мђсьђлђлђренђ кићрђк тукталса,
шурада хђлђллек буенча аерым
фђтва бирњче тљркем булдырыл-
са иде. Бу безнећ љчен олы зарур-
лык. Чљнки Россия буенча шун-
дый хђл: 3-4 ќирдђ хђлђллекне

раслаучы ширкђтлђр бар. Кем-
дер: "Сертификат бирђбез", - ди,
кемдер - шђџадђтнамђ. Сертифи-
катны дђњлђт стандарты органна-
ры гына бирђ ала. Безнећ коми-
тет хђлђллекне раслап шђџадђт-
намђ (таныклык язуы) бирђ.
Ђмма безгђ шундый хђллђр белђн
дђ очрашырга туры килђ: ќитеш-
терњченећ сертификаты бар, ђ
књћелдђ - шик-шљбџђ. Тотынабыз
тикшерергђ. Мђсђлђн, бер
књргђзмђдђ хђлђл сарделькалар
књрдем. Аныћ тышчасы
нђрсђдђн ясалуы белђн кызык-
сындым. Мића аныћ чын (нату-
раль) булуын ђйттелђр. Белњ-
емчђ, Россиядђ бњген беркем дђ
тутырмалар љчен чын тышлык-
лар ќитештерми. Ђ алар мића:
"Безнећ сертификат бар", - дилђр.
Шућа књрђ Татарстанга хђлђл
маркасы белђн килњче џђр ризык
безнећ комитет тарафыннан рас-
ланырга тиеш. Бу мђсьђлђ буен-
ча мђгълњмат чараларында ха-
лыкныћ да фикерен ишетђсе
килђ.

Халыкта маргаринга, кули-
нар майга дућгыз мае кушыла
дигђн фикер яши. Књптђн тњгел
Тњбђн Новгородтагы бер зур май
комбинатында булдык. Аныћ
филиалы Самара шђџђрендђ дђ
бар. Књрдек, искитмђле хђл. Бар-

лык продукцияне, хђтта сабынны
да фђкать њсемлек майларыннан
гына эшлилђр. Анда рапс мае да,
кљнбагыш мае да, пальма мае да
бар. Бњгенге кљн технологиясе
шундый - кљнбагыш маеннан
каймак эшлђп чыгаралар. Шућа
књрђ этикеткалар белђн яхшылап
танышырга кирђк. Ђгђр дђ про-
дукция њсемлек маеннан
эшлђнгђн икђн - биредђ шик кал-
мый.

Бњгенге кљндђ хђлђл тортлар,
башка кондитер ђйберлђре кул-
ланылышка керде. Аларга тљп
талђп - составларында исерт-
кечлђр булмау. Икенчедђн, кул-
ланылучы май хђлђл, ягъни њсем-
лек мае булырга тиеш. Тортлар-
ны ясаганда желатин кулланыла.
Ул хайван сљягеннђн кайнатып
ясалган матдђ. Желатин хђлђл
тортлар составында булырга
тиеш тњгел. Књп кенђ ќирлђрдђ
аны хђзер дићгез њсемлеклђре
белђн алыштыралар.

Ипи нигездђ хђлђл. Ђгђр дђ
ипигђ тљрле тђмлђткечлђр кушы-
ла икђн, ул вакытта яхшылап ка-
рарга кирђк.

Кайбер галимнђрнећ фикере
шундый: ђгђр коньяк яки ром
тђмлђткечлђрне эретњ љчен генђ
кушыла џђм ул књпмедер вакыт-
тан соћ очып бетђ икђн, аны кул-

лану ярый. Бу мђсьђлђ буенча
анык фикер юк. Шућа књрђ без
ђйтђбез: шикле ђйберлђрне кул-
ланырга ярамый.

Сљт турында. Халыктан
ќыелган, фермалардан ките-
релгђн сљт, ђлбђттђ, хђлђл, без
аныћ џђм аћардан ясалган кай-
макныћ, эремчекнећ хђлђллегенђ
берничек тђ шиклђнђ алмыйбыз.
Ђ менђ алты ай дђвамында ђчеми
торган сљткђ килсђк, монда сора-
улар туа. Чљнки нинди генђ яхшы
шартларда сакланса да, 5-6 кљн
эчендђ сљт ђчи. Шућа књрђ бу
очракта хђлђллекне ачыклау за-
рур.

Бњгенге кљндђ дљнья буенча
хђлђл ризыкныћ ђйлђнеше трил-
лион долларлар белђн исђплђнђ.
Бу бик зур сан.

Хђлђл ќитештерњ Россиядђ
дђ кызу темплар белђн њсђ.
Мђсђлђн, "Чаллы-Бройлер"
ќђмгыяте 2004 елны 40 тонна
тавык ите чыгарган булса, был-
тыр бу сан 6500 тонна тђшкил
итте. Элек хђлђл итне авыллар-
дан эзлђсђк, хђзер хђлђл индуст-
рия бар. Чљнки хђлђл ризык ул -
бђрђкђт, тазалык дигђн сњз. Ул
халыкныћ саулыгы, ќђмгыять-
нећ килђчђге. Хђзерге вакытта

Фоат хђзрђт Чилђбенећ "Равис" кошчылык фабрикасында кићђшмђ уздыра.
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ХАЛКЫБЫЗНЫЋ АСЫЛ ЗАТЫ
Бисмиллђџир-рахмђ-
нир-рахим.

Тарихыбыз књгендђ якты
йолдыз булып кабын-
ган, якты йолдыз булып
янган, халкыбызныћ
хђтере књгендђ якты йол-
дыз булып хатирђсе сы-
зылып калган затлары-
быз байтак, Аллага
шљкер. Аларга Аллаџ-
ныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!

Шундый каџарман бабала-
рыбыздан Ризаэтдин Фђхретдин
хђзрђтлђре мљфти буларак та,
тарихчы буларак та, мђгърифђт-
че буларак та аеруча ђџђмиятле
урын били. Бу затныћ яшђеше,
саф ђхлагы, џђм тарих галиме
булуы, џђм мулла, имам-хатыйб
булуы, килеп кичкђн мљфтилђр
арасындагы ић намуслы, ић
мђгълњматлы шђхеслђрдђн бу-
луы, казый буларак та гаделлђр-
нећ гаделе булып миллђтебезгђ
хезмђт итње буыннардан-буын-
нарга риваять ителерлек бер
якты њрнђк хасил итђдер.

Ризаэтдин Фђхретдин 1859
елныћ 4 гыйнварында (ягъни 17
гыйнвар кљнне) элеккеге Сама-
ра губернасыныћ Бљгелмђ
љязенђ керђ торган Кичњчат авы-
лында мулла гаилђсендђ дљнья-
га килђ. Бу авыл хђзер Татарстан-
ныћ Ђлмђт районына карый.
Нарасый Ризаэтдин ђнисе
Мђхњбђ белђн атасы Сђйфетдин
хђзрђттђн сабак ала. Башлангыч
белемне алганнан соћ, аны
Тњбђн Чыршылы авылына илтеп
куялар. Менђ шушы вакытлар-
да ук инде аныћ белем куђсе,
галимлек куђсе ачыла бара: ул
китаплар књчереп язу эше белђн
бик нык мавыгып китђ. Аныћ ул
кулъязмалары Уфа архивларын-
да саклана. Алар арасында Ши-
џабетдин Мђрќанинећ "Мљс-
тђфадел-ђхбар фи ђхвали Казан
вђ Болгар" китабыныћ ђњвђлге
нљсхђсе дђ бар. Ихтимал, менђ
шушы китапны кулдан књчереп
язганда Ризаэтдин шђкерт Шиџаб
хђзрђтнећ шђхесенђ, аныћ
иќатына гашыйк була. Џђм Ри-
заэтдин Фђхретдин хђзрђтлђре
ђнђ шул шђкертлек елларыннан
алып њзе остаз дђрђќђсенђ ме-
неп ќиткђнче бљек аксакалыбыз
Шиџабетдин хђзрђтлђренећ йо-
гынтысында иќат итђ. "Шђкерт
остазын узып китђ алмаса, остаз-
ныћ остазлыгында шик бар" ди
халык мђкале. Дљньякњлђм
шљџрђт казанган остаз Шиџабет-
диннећ иќаты да чиксез мактау-
ларга лаек, ул калдырган мирас-
ны љйрђнеп, љйрђтеп чыгу њзе
генђ дђ бер университет булыр
иде. Эшлђгђн эшлђренећ нђтиќ-
ђлелеге, књлђме џђм калђме
белђн яктырткан хезмђтлђре, ис-
лам дине фђлсђфђсе буенча,
мђгърифђт љлкђсендђ, мљгаен,
Ризаэтдин Фђхретдингђ тићнђр
юктыр да. Аныћ калђме аша уз-
ган џђм џичкайчан да ђџђмия-
тен югалтмый торган ђсђрлђр
дистђлђгђн томнар тђшкил итђ.
1887-1888 елларда гына да ул бая
санап киткђн кулъязма китапла-
рыннан тыш "Ђттљхфђтел-
ђнсия", "Китабђт-тђсрыйф",
"Китабе мљкаддимђ", "Китаб-ел
игътибар" исемле китаплар яза.

1887 елда остазыбыз, ућыш-
лы рђвештђ имтиханнар тапшы-
рып, имам дђрђќђсенђ књтђрелђ.
Бу вазыйфаларын њтђгђн вакыт-
та Ризаэтдин хђзрђт галим-голђ-
ма, имамнар, мљселманнар кар-
шысында абруй казана, џђм 1891
елда аны Диния нђзарђтенђ ка-
зый итеп куялар. Бу гамђл Риза-
этдин Фђхретдинне бђхетле итђ.
Монда ул фђн белђн иркенлђп
шљгыльлђнђ башлый. Шушы ел-
ларда ул "Сђлимђ" џђм "Ђсма"
кыйссаларын яза. Шуннан соћ
инде аныћ исемен мђћгелђш-
терђ торган ђсђрен башлый.
"Асар" исемле бу энциклопедик
хезмђт Болгар чорыннан алып
XX гасырга кадђр яшђгђн, иќат
иткђн, падишаџлык кылган ка-
џарман бабаларыбыз турында
бђџалђп бетергесез књп
мђгълњматны њз эченђ ала. Мон-
да мећнђн артык шђхеснећ
тђрќемђи хђллђре џђм башка
кыйммђтле хђбђрлђр тупланган.
Бу хезмђте Ризаэтдин Фђхретдин
хђзрђтлђрен дљнья тарихчылары
рђтенђ куя.

Тарихчыбыз Риза казый ис-
лам нигезлђрендђ тљзелгђн мђга-
риф, тђрбия китаплары да иќат
итђ. "Тђрбияле бала", "Тђрбия-
ле ана", "Тђрбияле ата",
"Нђсыйхђт", "Шђкертлек ђдђбе",
"Коръђн вђ тђбакать", янђ тарих-
ка кагылышлы "Мђшџњр хатын-
нар", "Исмђгыйль сђяхђте" џђм
башка бик књп ђсђрлђрен дљнья-
га чыгара.

Ризаэтдин Фђхретдин кић
эрудицияле галим була. Ул
Шђрекъ ислам тђгълиматына
гына ябышып ятмый, аныћ
иќатында Сократ та, Аристотель
дђ, Дђрдемђнд тђ, урыс халкы-

ныћ алдынгы фикерле шђхеслђ-
ре Бартольд та, Крачковский да,
Карамзин да урын алган. Ул
алардан љйрђнгђн џђм кирђк
чакта аларныћ ќитешсез, хђтта
гљнаџлы хаталарын да тђнкыйть
уты астына алган. Фђхретдин
хђзрђтлђре намуслы, саф, гадел
тарих ясарга књп кљч куйган ба-
бабыз.

Шулай итеп, Риза казый,
књрсђткђн олуг хезмђтлђренђ
књрђ, 1922 елда мљфти вазыйфа-
ларына чакыртыла. Бу вазыйфа-
ныћ никадђр ќаваплы, никадђр
кыен булуына карамастан, Риза-
этдиннећ галимлеге аћа тынгы-
лык бирми, ул тљннђрен йокла-
маса да, ял кљннђрендђ ялын ки-
сеп булса да фђнгђ хезмђт итђ.
Ислам дине галиме буларак та,
тарихчы буларак та эшен туктат-
мый, Ибн Фадлан, Батута кебек
сђяхђтчелђрнећ сђяхђтнамђлђ-
рен рђткђ сала, њзенећ энцикло-
педик ђсђре "Юаныч"ны тђмам-
лый.

Олуг шагыйребез Габдулла
Тукай Ризаэтдин Фђхретдиннећ
дин љлкђсендђге эшчђнлегенђ
югары бђя биргђн. Ул 1912 елда
болай ди: "Ђгђр Русиядђ Коръђн
тђрќемђ ителергђ кирђк булса,
мљтђрќимлеккђ ић муафикъ
кеше - Риза казый. Чљнки ул
"Ђсма", "Сђлимђ" кеби китапла-
ры белђн куђ-и тђхрия вђ хђтта
шигъриясен књрсђткђн вђ го-
мумђн ифадђсе ачык, язу тары-
зы садђ вђ гњзђл бер язучыдыр".
Ни аяныч ки, бу изге эшкђ, Коръ-
ђнне татарчага тђрќемђ итђргђ,
Ризаэтдин Фђхретдиннећ вакы-
ты ќитми.

Беренче тапкыр казый булып
торганында, 1890 елларда,

Р.Фђхретдин янына мђшџњрлек
казанган шагыйрь Акмулла килђ.
Атаклы сђйях, казакъ арасында
да, башкортларда да, татарлар
янында да мђшџњрлек казанган
Акмулла бу юлы Риза казый яны-
на шигырь бђйгесе, акынлык,
чичђнлек ярышы узгару макса-
ты илђ килми. Књп ќђфалар, зин-
даннар кичкђн остаз олы кайгы
књтђреп килђ казый янына. Аныћ
сљекле хатыны талак та кљтмђенчђ
ире Акмулладан аерылып китђ.
Сђяси яктан да, дошманнары та-
рафыннан да књп кыйналган ша-
гыйрьгђ сљекле кешесез калу бик
тђ хђтђр ялгызлык була. Ялыну-
лар, њгетлђр дђ ярдђм итмђгђч,
Акмулла Риза казый янына олы
љметлђр белђн килђ. Хатынымны
кайтарырга фђтва язып бир дип
ялвара. Казый кешегђ, ир кешене
яклап, талак алмаган кљенчђ ка-
чып киткђне љчен ќђзага тарту,
хатынны кире ир йортына кайта-
ру љчен фђтва язып бирњ кыен да
булмаган булыр иде. Лђкин Риза
казый коры казый гына тњгел, ул
- тђрбияче, ул - мђгърифђтче, ул -
психолог, ул - философ. Бљек ос-
тазыбыз коры хокукчы гына бул-
маган, ул бљтенлђй башка карар
чыгара. Кискђн икмђк кире
ябышмас, бу кайгыны син
ирлђрчђ књтђр, ир-ќегет булып
йљрђк ќђрђхђтећне кысып тњз,
њзећне сљймђгђн хатынны ирек-
сезлђмђ дигђн кебек кићђш бирђ.
Кайгы баскан, љмете љзелгђн ша-
гыйрьнећ књћелен књтђрер љчен,
Риза казый Уфада шагыйрьлђр,
чичђннђр, акыннар бђйгесе оеш-
тыра. Бу бђйгегђ бирелеп, Акмул-
ла кайгысын оныта кебек. Џђм бу
кићђшлђре, бу изге телђктђшлеге
љчен Акмулла Риза казыйга
рђхмђт йљзеннђн њзенећ яћа ки-
табын ќибђрергђ вђгъдђ итђ.
Лђкин бу китап казыйга килеп
ирешђ алмый, озакламый Акмул-
ла катиллђр тарафыннан юлда
њтерелђ. Авыр туфрагы ќићел
булсын, урынын ќђннђттђн
ђйлђсен!

Шушы вакыйгадан Риза ка-
зыйныћ никадђр дђ олы ќанлы,
демократик хокукчы икђнен без
ап-ачык књрђбез.

Ризаэтдин Фђхретдин дин
кагыйдђлђрен, мљселманнар-
ныћ яшђњ рђвешен аћлатканда
хђдислђр белђн генђ чиклђнми,
ул њз тђќрибђсеннђн, њзе шаџит
булган вакыйгаларны кулланып,
савап казануны аћлата. Сђдака-
ны, хђерне сорап алу, биргђн
сђдакадан канђгатьсез калу,
хђтта: "Мића сђдаканы аз бирде",
- дип карганып йљрњчелђргђ ка-
рата остазыбыз менђ ничек яза:
"Мљќавирлђрнећ олугларыннан
булган бер адђмнећ: "Бђлки, Ђби
патшаны яудырыр (йљзлек
кђгазьдђн киная кыла) дип фђлђн
кешегђ барган идем, бары егер-
ме бишлек бирде, кызармады вђ
игътизар да (гафу њтенњ) кылма-
ды", - дип сљйлђве риваять
ителђ..."

Ягъни, бу мљќавир бер бай-
дан Екатерина патшабикђ бас-
тырган йљзлек акча љмет итеп,
бары тик егерме бишне генђ ала
алган икђн дђ, шућа канђгатьсез
булып, сђдака бирњчене хурлап
йљри икђн.

"Без укыган урында, - дип
яза остаз, - мђдрђсђ љйлђрендђн
беренећ миче ќимерелгђн
сђбђпле, шђкертлђр салкында

торып ќђфаландылар. Октябрь
башлары булып, кљннђр салкын
иде. Бер-ике сум акча юклыктан
шђкертлђрнећ салкында торула-
рын аћлаучы мосафир бер карт,
чишенеп, њзе мич чыгарырга
кереште. Шђкертлђр кайсы ком,
кайсы балчык, кайсы су китер-
делђр, вђ џђрбере бер хезмђт
белђн йљгереп йљрилђр иде.
Тђњлек ярым дигђндђ морќага
яктылар, књбесе књпер башла-
рыннан вђ чњплеклђрдђн
ќыелып алган кирпеч ватыкла-
рындан љелгђн мич могќиза ка-
билендђн бик килеште вђ кыза
торган булды. Шђкертлђр шат-
ландылар вђ: "Бабай, сића нин-
ди дога кылыйк?" - диештелђр.
Бабай: "Минем максудым бер
генђ нђрсђ - улдыр кем дљньядан
иман берлђ њтњ, шуны сораса-
гыз булды!" - диде. Шђкертлђр
беравыздан кычкырып дога кыла
башладылар, бабай њксеп-њксеп
елый иде.

Егерме биш сум кђгазьне
акчага санамаган кешегђ игелек
итеп, ќђннђтне сатып алуга књрђ
бер тђћкђлек мич бђрабђренђ
сатып алу љмидлерђк". Мисал
тђмам.

Нинди гњзђл хикђя! "Сђдака
ничек бирелергђ тиеш?" дигђн
сорауга њтемле ќавап. Ризаэт-
дин Фђхретдиннећ иќаты ђнђ
шулай зиџен белђн гњзђллек њре-
леп барган бер иќаттыр.

Сњзлђремђ ышандырыр
љчен, мин бљек остазныћ, џич
югында, ике китабын - "Болгар
вђ Казан тљреклђре" џђм "Ќђва-
мигуль-кђлим" ђсђрлђрен укып
чыгуыгызны њтенђм.

Менђ шундый ул безнећ
асыл зат, акыл иясе Ризаэтдин
Фђхретдин хђзрђтлђре.

Шђмнећ яктысы шђмдђлнећ
тљбен яктыртмый, шђмнећ якты-
лыгы њзеннђн ерак араны яктыр-
та. Ризаэтдин Фђхретдин иќаты-
ныћ нуры да вакытлар узган
саен яктырак булачак.

Мђрхњм остазыбыз, тарих-
чы-галим, мђгърифђтче-имам,
акыллы мљфти, гадел казый, саф
ђхлак иясе Ризаэтдин Фђхретдин
хђзрђтлђренећ гњре нур булсын,
урынын ќђннђттђн ђйлђсен!
Аћа Аллаџы Тђгалђнећ рђхмђте
џђм сђламнђре булсын! Амин!

Рабит БАТУЛЛА,
Г.Тукай исемендђге Дђњлђт

бњлђге иясе,
Татарстанныћ халык язучысы

P.S. Язучы, ќђмђгать эшлек-
лесе, "Коръђн аятьлђренећ та-
тарча мђгънђлђре"н бастырып
чыгаручы Рабит (Роберт) Ба-
тулланыћ 26 мартта туган кљне
- 75 яшьлек юбилее. Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђте
республикабызныћ барлык
мђчет-мђхђллђлђрендђ хезмђт
куючы дин ђџеллђре исеменнђн
сезне гомер бђйрђмегез белђн
тђбрик итђ џђм исђнлек-саулык,
шатлык-куанычлар, иќади
ућышлар тели. Татар-мљселман
љммђте љчен башкарган хезмђ-
тлђрегез Аллаџы Тђгалђнећ
рђхмђтендђ булып, миллђтебез-
нећ тарихи язмышын сурђт-
лђњдђ, халкыбызныћ бљек улла-
ры турында истђлеклђр язуда
Аллаџ Раббыбыз сезгђ кљч-куђт
биреп, дђвамчыларыгызны кал-
дыруны да насыйп вђ мияссђр
кылса иде.

(Мђрхњм Ризаэтдин Фђхретдин хђзрђтлђренђ мђрсия)
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хђлђл ризыкларны башка диндђ-
гелђр дђ куллана. Чљнки хђлђл
ризыкныћ файдасын алар њз
мисалларында аћлый. Ђмма ђле
Татарстанда хђлђл продукция аћа
булган ихтыяќныћ 20-25 про-
центын гына канђгатьлђндерђ, ђ
Россия буенча бары тик бер
процентны гына.

Безнећ хђлђл продукция ни
љчен башка иллђргђ чыгарыл-
мый? Шундый сорау бирњчелђр
дђ бар. Ђлбђттђ, хђлђл продукци-
яне чит иллђргђ чыгару љчен
телђк кенђ ќитенкерђми, ул
ќитештерњчелђр љчен файдалы
да булырга тиеш. Бњгенге кљндђ
бездђ ќитештерелгђн тавык ите
Берлђшкђн Гарђп Ђмирлеклђ-
рендђгедђн ике мђртђбђгђ
кыйммђтрђк. Чљнки, алар белђн
чагыштырганда, безгђ ќылылык
љчен дђ зур чыгымнар тотарга
кирђк. Шулай ук башка техноло-
гик сђбђплђр дђ бар.

Хђлђл ризыкларныћ попу-
лярлашуы кайбер намуссыз
ќитештерњчелђрнећ хђлђл бул-
маган продукциялђрен хђлђл
маркасы астында чыгаруга ки-
терђ. Шул сђбђпле, узган елныћ
июнендђ мљфти Илдус хђзрђт
Фђиз фђрманы белђн мљхтђ-
сибђтлђрдђ хђлђл ашамлыклар
љчен ќаваплы кешелђр билгелђ-
нде. Ђ быел ќђмђгать башлан-
гычында эшлђячђк комиссиялђр
тљзелде. Алар базарларга, сђњдђ
нокталарына рейдлар уздыра-
чак. Билгеле, алар кискен чара-
лар књрђ, хђлђл булмаган про-
дукцияне каядыр чыгарып таш-

лый алмый. Ђмма хђлђллекне
раслаган документлар булмаган
очракта, комитетка хђбђр би-
рергђ, бу хакта мђгълњмат чара-
лары аша халыкка ќиткерергђ
мљмкиннђр. Минемчђ, бер
ќитештерњче дђ мондый хђлдђ
калырга телђмђс. Чљнки мђгъ-
лњмат чаралары аша кисђтњ бул-
гач, бу сђњдђ ноктасына килњ-
челђр кимиячђк. "Кулланучы-
ларныћ хокукларын яклау ту-
рында"гы Законныћ 10 нчы мад-
дђсендђ ђйтелгђнчђ, ризыкка
ниндидер яћа сыйфат, њзенчђ-
лек бирелгђндђ аны раслату ки-
рђклеге искђртелђ. Шућа књрђ
комиссия ђгъзалары куллану-
чыларны яклау хезмђтлђренђ дђ
мљрђќђгать итђ ала. Минемчђ,
мондый рейдларны Роспотреб-
надзор хезмђткђрлђре белђн
бергђлектђ уздыру нђтиќђлерђк
булыр иде.

Килђчђктђ хђлђл ќитештер-
њчелђргђ ярдђм итњ, хђлђл кул-
ланучыларны яклау ќђмгыять-
лђре дђ барлыкка килер дип ђйтђ
алам. Алар рђсми теркђлергђ, њз
Уставлары, нигезлђмђлђре (по-
ложение) буенча эш итђргђ
мљмкиннђр. Бу Хљњмђт орган-
нарына бер ярдђм булачак.

Тагын бер нђрсђ - экология
џђм хђлђл. Алар килђчђктђ бергђ
эш итђрлђр дип уйлыйм.

Ђмма књћелне борчыган
књренешлђр дђ бар. Татарстан-
да Агросђнђгать паркы ачылды.
Аћа 72 оешма хђлђл продукция
белђн керергђ телђк белдергђн.
Сорау туа: аларныћ хђлђллеген
кем тикшергђн дђ, кем расла-
ган? Ђлегђ аларныћ комитетка
мљрђќђгать иткђннђре юк.

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

Фоат хђзрђт:
"Хђлђл ул – халыкныћ

сђламђтлеге,

ќђмгыятьнећ килђчђге"

"САБЫЙГА" АКЦИЯСЕНДЂ КАТНАШЫЙК!

Хаќ кылу культурасын
књтђрњ, хаќиларныћ их-
тыяќларын канђгатьлђ-
ндерњ, хезмђт књрсђтњне
камиллђштерњ џ. б. буен-
ча без даими рђвештђ эш
алып барабыз. "ДУМ РТ
Хадж" операторыныћ
тђќрибђгђ тић беренче
нђтиќђлђре, Аллаџныћ
рђхмђте белђн, бик
ућышлы булды.

Лђкин моныћ белђн генђ тукта-
лып калу дљрес булмас, шућа да без
сезнећ тђкъдим-кићђшлђрегезне
исђпкђ алып, хаќ кылу љчен ќавап
бирђ торган алдынгы оешмаларныћ
тђќрибђсен љйрђнђбез. Узган ел без
булачак хаќиларны алдан ук хаќ
кылу тђртибе белђн таныштырдык
џђм шул максат белђн Казанда џђм
республикабыз районнарында кур-
слар оештырдык. Быелгы курслар
тагын да югарырак дђрђќђдђ узар
дип кљтелђ. Хаќ буенча билгеле бер
фикер-нђтиќђгђ килмђгђн яисђ
хђзерге вакытта финанс ягы такыр
булган кешелђр љчен, аларны да хаќ
гыйбадђтенђ якынайту ниятеннђн,
берничђ кићђш биреп узасым килђ.

Ният кылу
Хаќ кылырга телђгђн џђр

мљселман кешесе ић беренче чират-
та ният кылырга - аныћ ђџђмиятен
аћларга џђм шул телђк белђн янар-
га тиеш. Мондый фикер-нђтиќђгђ
килгђннђн соћ, хаќ сђфђре артын-
нан йљри башларга да мљмкин дигђн
сњз. Дљрес нияттђн башка башлан-
ган хаќ њзенећ асылын џђм кыйммђ-
тен югалта. Њз-њзегезгђ сорау би-
регез - сезнећ нилектђн хаќга бара-
сыгыз килђ? Ќавап гади: сезне Ал-
лаџы Тђгалђ Њзенђ кунакка чакы-

ХАЌГА  ЯКЫНАЙТА
ТОРГАН  ЉЧ  АДЫМ

ра. Моннан да мљџимрђк - ягъни
бары тик тиешле гамђллђрне изге
ќирлђргђ барып кылудан да ђџђми-
ятлерђк - берђр нђрсђ була аламы
соћ? Аллаџы Тђгалђ берђњгђ дђ
књтђрђ алмаслык йљк бирми. Ђгђр
дђ сезгђ њзегез эшлђгђн компания-
нећ оештыручысы яки аныћ баш-
лыгы чакыру ќибђрсђ, сез аны кире
кагачаксызмы? Ђлбђттђ, юк! Сез
дулкынлана-дулкынлана џђм
килђчђктђ аћа зур љметлђр баглап
очрашуга китђчђксез. Ђгђр дђ сез-
не барлык хуќаларныћ Хуќасы,
аларныћ да ќитђкче-мљдирлђрен
Дљньяга бар кылучы чакырса?

Мљмкинлеклђр
турында уйлану
Ђгђр дђ финанс мљмкинлеклђ-

ре бердђнбер киртђ булып тора
икђн, бюджетыгызны дљрес итеп
тљзњ турында уйланыгыз. Бик аз
кеше генђ бњген хаќ кылырга ни-
ятлђп, иртђгђ њк юлга чыгып китђ
ала. Књпчелек кеше љчен ул - акча
ќыя-ќыя књп еллар аћа ђзерлђнњдђн
гыйбарђт. Без сабырлыгыбызны
югалтырга тиеш тњгелбез. Кемнђр-
нећдер сђфђрне каплый алырлык
књчемсез милке булырга мљмкин, ђ
кемдђдер анысы да юк. Џђрвакыт
кечкенђдђн башлагыз. Сатып алыр-
га телђгђн ђйберлђрне кулга тљшерњ
алдыннан яхшылап уйланыгыз -

бђлки сез аны хђзергђ њзегездђ бул-
дырмыйча торып та, акчаны хаќ
кылу љчен янда калдыра аласыз-
дыр. Кљн аралаш яки атна саен ти-
енлђп акча ќыеп кына, ђлбђттђ, тиз
арада зур суммалар туплап булма-
ячак, лђкин џђр яхшы башлангыч
хаќга акча ќыю љчен этђргеч бу-
лып тора. Шулай да Аллаџы Тђгал-
ђнећ сораган кешегђ бирђ торган
Юмартлыгы (ђл-Кђрим сыйфаты) -
бигрђк тђ яхшы эшлђр башкаручы-
лар љчен булуы - турында истђн
чыгармагыз. Хђрђкђтлђнергђ,
сђбђбенђ керешергђ џђм Аллаџы
Тђгалђдђн сорарга гына кирђк. Ба-
рысы да бик гади.

Хаќ кылуныћ
югары рухи
баскычына

кадђр њсеп ќитњ
Ђлеге сђфђргђ бару љчен

књплђрнећ акчаны янга калдыру
юлы белђн ќыйганына шатланырга
гына кирђк: без шул вакыт аралы-
гын нђтиќђле итеп файдалана - кир-
ђкле акчаны каян-ничек табу турын-
да баш ватудан тыш, њзебезне рухи
яктан ђзерли, ягъни гыйлем ќыя
алабыз. Без њзебезнећ кылган эш-
гамђллђребезне, хаќ безне тагын да
тђкъвалырак итсен љчен, нђрсђлђр
эшлђргђ кирђклегебез турында уй-
ланырга тиеш. Башка сђфђрлђрдђн
аермалы буларак, хаќ физик яктан
да, рухи яктан да бер њк дђрђќђдђге
сђфђр булып тора. Шућа књрђ эчке
џђм тышкы ђзерлеклђрне без хаќ
кылу љчен књп вакыт кала башлар-
га тиеш. Финанска кагылышлы эко-
номиялђњлђрне кечкенђ адымнар
белђн башлаган кебек њк, рухи чис-
тарынуыбызны да без зур булма-
ган адымнардан башларга тиешбез.
Шулай итеп, ђгђр дђ без узган елда
хаќ кыла алмаганбыз икђн, аны
икенче елга планлаштыра башлыйк,
џђм моныћ љчен бар кљчебезне куй-
сак џђм сабырлык књрсђтсђк, иншђ
Аллаџ, хаќыбызны башкара алыр-
быз!

"ДУМ РТ Хадж" белђн тњбђндђге телефоннар аша элемтђгђ
керергђ мљмкин: +7 (843) 524-92-10, +7 (843) 240-53-98,
                                 +7 (843) 200-93-11.
АДРЕСЫБЫЗ: 420021 Казан шђџђре, Габдулла Тукай урамы,
3 нче йорт.
Интернеттагы сайт: www.dumrt-haj.ru.
Электрон почта адресы: 5249210@gmail.com.

Хђбибулла (Руслан) НЂФИСУЛЛИН,
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ

халыкара бњлек мљдире,
"ДУМ РТ Хадж" программасы ќитђкчесе

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте "Татар радиосы" џђм Бљгелмђ
мљхтђсибђте белђн берлектђ, ђти-ђнилђре ташлаган сабыйларга подгузник,
пелёнка кебек кирђк-яраклар ќыю максатыннан, "Сабыйга" дип аталган
хђйрия акциясе уздыра.

Сабыйлар Бљгелмђ районы балалар хастаханђсендђ урнашкан "социаль
койкалар"да сђламђтлђндерњ џђм тернђклђндерњ курслары њтђ. Мондый кур-
сларны алар 30 кљн эчендђ њтеп бетђргђ тиеш, лђкин тормыш књрсђткђнчђ,
ђлеге вакыт аралыгында гына моћа ирешеп булмый, шунлыктан дђвалану
берничђ айга сузыла. Балаларны урнаштыру буенча аларныћ хокукларын
кайгырту (опека) бњлеге шљгыльлђнђ, алар балага яћа ђти-ђни табып бирђ
яки аны якындагы балалар йортына урнаштыру ќаен карый. Уртача алган-

да, ай дђвамында балаларныћ "социаль койкалар"ыннан дистђгђ якын са-
бый уза. Ђлеге сабыйлар њзлђренећ ђти-ђнилђре тарафыннан кире кагылса-
лар да, ќир йљзендђ ярдђм кулы сузарга ђзер торучы мђрхђмђтле кешелђр аз
тњгел. Барчагызны да сабыйлар гомеренђ битараф калмаска чакырабыз.

Акция 2013 елныћ 31 мартына кадђр уза. Балаларга ярдђм итђргђ тел-
ђњчелђр бала карау ђйберлђрен Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенђ
китерђ ала.

Адресыбыз: 420111 Казан шђџђре, Лобачевский урамы, 6 нчы йорт,
хђйрия џђм ярдђм књрсђтњ бњлеге.

Элемтђ љчен телефон: +7 (843) 264-61-58, 89872639889 (Гљлнара Са-
дыйкова).

Котлыйбыз !Котлыйбыз !Котлыйбыз !Котлыйбыз !Котлыйбыз !
Књптђн тњгел генђ Мамадыш районы Югары Яке авылында

яшђњче Рђшит хђзрђт ХЂСЂНОВка 75 яшь тулды.
Хљрмђтле Рђшит хђзрђт! Сине олы юбилеећ белђн ихлас

књћелдђн котлыйбыз. Сине ярдђмчел, сабыр, кић књћелле, олы
ќанлы, кешелекле булуыћ љчен без барыбыз да хљрмђт итђбез. Гел
шундый булып кал! Саулык-сђламђтлек, књћел тынычлыгы, бала-
лар игелеге телибез. Соћгы сулышка кадђр Аллаџы Тђгалђнећ тый-
ганнарыннан тыелып, кушканнарын њтђп яшђргђ, изге гамђллђр
кылырга, ике дљнья бђхетенђ ирешергђ насыйп булса иде.

Синнђн књчкђн яктылыктан,
Нур сибелђ тирђ-юньгђ.
Кайгы-хђсрђт књрми генђ,
Яшик шулай бергђ-бергђ.

Ић изге телђклђр белђн барлык имамнар, абыстайлар, дин
ђџеллђре исеменнђн Мамадыш районы имам-мљхтђсибе

Илџам хђзрђт МИЋНЕГАЛИЕВ.


