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Шушы кљннђрдђ Уфада Россия
Њзђк Диния нђзарђте оешуга 225
ел тулуга багышланган тантана-
лы чаралар узды. Бђйрђм чара-
ларында Россия Федерациясе
Президенты Владимир Путин да
катнашты.

Россия Президентыныћ Россия мљ-
селманнары Диния нђзарђтлђре рђислђ-
ре белђн очрашуы вакытында дђњлђт,
мљселман дини оешмалары џђм ислам
дини тђгълиматы мђктђплђренећ њзара
мљнђсђбђтлђре турындагы актуаль
мђсьђлђлђр каралды. Россия Президенты
сњзлђренђ караганда, бњгенге кљн каршы-
лыкларына бирешмђс љчен, беренче чи-
ратта, њзебезнећ мљселман руханыйла-
рыныћ џђм Россиядђге ислам дине
тђгълиматы мђктђплђренећ дђрђќђсен
књтђрергђ кирђк.

"Ић мљџим мђсьђлђлђрнећ берсе -

њзебезнећ ислам дине тђгълиматы
мђктђбен торгызу. Бу Россия дини про-
странствосыныћ бђйсезлеген булдырачак,
чљнки башка иллђрдђге мљселман галим-
нђре дђ аны таныячак... Бу мђктђп Россия-
дђге џђм, гомумђн, дљньядагы ић актуаль
сорауларга ќавап бирергђ тиеш; барысы
да аћлаешлы џђм мљселманнар љчен ыша-
ныч казанган булырга тиеш. Ђнђ шулар-
ны башкарсак, бу сезгђ начар џђм яхшы
гамђллђргђ њз бђягезне бирергђ булыша-
чак, дип уйлыйм", - диде Владимир Пу-
тин.

Президент Россия мљселманнары-
ныћ Њзђк Диния нђзарђтенђ нигез салы-
нуга 225 ел тулу ућаеннан оештырылган
тантанада да катнашты.

"Ислам - Россия мђдђниятенећ кљчле
бер элементы, Россия тарихыныћ аерыл-
гысыз љлеше. Без ислам динен тотучы-
лар арасыннан булган књп кенђ дђњлђт
џђм ќђмђгать эшлеклелђрен, мђдђният
џђм сђнгать вђкиллђрен, танылган хђрби-

лђрне белђбез", - диде В.Путин њз чыгы-
шында. Президент Бљек Ватан сугышы
елларында Уфада узган мљселманнар ко-
рылтаенда Габдрахман Рђсњлевнећ Ва-
танны яклауныћ изге бурыч булуы ту-
рында сљйлђвен искђ тљшерде: "Бу без-
нећ уртак тарихыбыз, сугыш кырларын-
да бергђ сугышкан, соћрак бергђлђшеп
илне торгызган, беркайчан да кешелђрне
миллђт яки дин буенча бњлмђгђн ата-ба-
баларыбыз истђлеген сакларга тиешбез",
- дип ассызыклады В.Путин.

Россия мљселманнарыныћ Њзђк Ди-
ния нђзарђте оешуга 225 ел тулуга багыш-
ланган тантаналы чараларда Татарстан
мљфтие Камил хђзрђт Сђмигуллин ќитђ-
кчелегендђге Татарстан делегациясе дђ
катнашты. Камил хђзрђт тљрле иллђрдђн,
тљрле тљбђклђрдђн килгђн дин ђџеллђре
белђн аралашты. Дин ђџеллђре њзара
мљселман љммђтенђ кагылышлы вакый-
галар, дини эшчђнлек алып бару хакында
фикер алышты.

КАМИЛ ХЂЗРЂТ СЂМИГУЛЛИН
МЉХТЂСИБЂТЛЂРДЂ БУЛДЫ

23 нче октябрьдђ мљфти Камил
хђзрђт Сђмигуллин Уфадан Казанга
кайтышлый мљхтђсибђтлђр эшчђнле-
ге белђн танышу максатыннан бер-
ничђ район мђчетлђренђ тукталды.
Мљфти Актаныш, Чаллы, Мамадыш
мљхтђсибђтлђрендђ булды. Районнардагы
дин ђџеллђре белђн очрашулар вакытын-
да сњз мљселман инфраструктурасын
њстерњ, яшь белгечлђрне дини эшчђнлек
алып баруга ќђлеп итњ, рухый мирасны
торгызу, дини эшчђнлек алып бару џ. б.
турында барды.

"ХОЗУР"ДА ЯЋА
КИТАПЛАР ЧЫКТЫ

"Хозур" нђшрият йорты яћа ки-
таплар бастырды. Бу юлы нђшрият йор-
ты укучыларга "Смысл шафаата" џђм
"Слышат ли умершие?" брошюраларын
тђкъдим итђ. Ђлеге хезмђтлђрнећ авторы
- хђнђфи мђзџђбенећ бњгенге заман тљрек
дин галиме Сђет Али Кушавчи. Ул "Хо-
зур" нђшриятына њзенећ хезмђтлђрен ба-
стырырга рљхсђт бирде. Ђлеге китаплар
йљгерек ђдђби тел белђн язылган џђм анда
исламга кагылышлы књп кенђ сорауларга
ќавап табарга була. Китаплар бишђр мећ
данђ белђн нђшер ителде. Ул дин ђџеллђ-
ренђ, студентларга, шђкертлђргђ џђм шу-
лай ук кић катлам укучыларга атап чыга-
рылды.

КИЛЂЧЂККЂ БЕЛЕМ БЕЛЂН...
Казанныћ Мђрќани мђчете кара-

магында эшлђп килњче "Балалар"
њзђгендђ 3-4, 5-7 яшьлек балалар љчен
ярты кљн эшли торган тљркемнђр ачы-
ла. Тљркемнђр иртђнге сђгать тугыздан
алып кљндезге сђгать љчкђ кадђр эшли.
Ђлеге тљркемнђрдђ дини белемнђр бирелђ,
тђрбиячелђре белђн уеннар алып бары-
ла. Малайлар љчен - дзюдо, кызлар љчен
"Остабикђ" тњгђрђклђре эшлђячђк.

"Њзђкне оештыру идеясе ничек
туды?" - дигђн сорауга тљркемне оешты-
ручыларныћ берсе Алсу Хафизова бо-
лай дип ќавап бирде: "Минем њземнећ
"Килђчђккђ белем белђн" дигђн проектым
бар иде. Шушы идея белђн Мансур хђзрђт
Ќђлђлетдиновка килдем. "Њземнећ дђ
шундый хыялым  бар иде", - дип ул ми-
нем тђкъдимемне књтђреп алды. Аныћ
финанс ярдђме белђн, ђлеге идеяне тор-
мышка ашырабыз", дип хђбђр итђ "Татар-
информ" мђгълњмат агентлыгы.

КЫЗЫЛТАУДА МЂЧЕТ АЧЫЛДЫ
Апас районы Кызылтау авылын-

да мђчет ачылды. Шушы авылда туып
њскђн, хђзерге вакытта Казанда џђм Чис-
тайда яшђњче эшмђкђр егетлђр - Шђњкђт
Нигъмђтуллин, Насыйх Мингалиев, Ка-
мил Нигъмђтуллиннар, читтђ яшђњче
авылдашлар џђм авыл халкы тырышлы-
гы белђн салынган гыйбадђт йорты, тау
љстеннђн авылга нур чђчеп, ямь биреп
балкып тора.

Мђчет ачылышында район башкар-
ма комитеты ќитђкчесе урынбасары Ма-
рат Ногманов, район мљхтђсибе Мирхђт
хђзрђт Ќамалиев катнашты. Авыл ќир-
леге башлыгы Шђњкђт Гаффаров ђй-
тњенчђ, элек авылда ике мђчет булган.

- Соћгы елларда аныћ берсе генђ
эшлђп килде. Дини бђйрђмнђргђ читтђ
яшђњче авылдашларыбыз књп кайта,
мђчеткђ сыймаган вакытлар да булды.
Халык белђн ќыелып сљйлђштек, кићђш-
тек тђ шушындый изге эшкђ тотындык.
Љч ел эчендђ менђ шундый мђчет ачу бђхе-
тенђ дђ ирештек, - диде ул.

Мирхђт хђзрђт тђ Кызылтау авылы
халкын иманга килергђ љндђде, эчњчелек,
начарлыктан арынуны телђде. Яшьлђрне
дђ дин юлына басарга чакырды.

Килгђн барлык халык љчен бик зур
љстђл ђзерлђнгђн иде. Шунда ук пылау
пеште, самавырларда чђй кайнап торды,
књчтђнђч бђлештђн дђ авыз иттелђр, дип
хђбђр итђ "Йолдыз" газетасы.

23 нче октябрьдђ "Казан" халыкара
аэропортына Согуд Гарђбстаныннан ту-
рыдан-туры авиарейс белђн хаќиларныћ
беренче тљркеме - барлыгы 218 кеше кайт-
ты. Очкыч баскычыннан яћа гына тљшкђн
хаќилар дулкынлануларын, сљенеч-шат-
лыкларын каршы алучылардан да, камера,
диктофоннар белђн "коралланган" жур-
налистлардан да яшереп тормады. Бу
халђт аћлашыла да: њз гомерендђ бер генђ
тапкыр булса да хаќ сђфђрендђ булу,
љммђтебез љчен изге булган урыннарда гый-
бадђт кылу, сљекле Пђйгамбђребез (с. г. в.)
ислам динен тараткан урыннарны књрњ
турында кайсы мљселман гына хыяллан-
мый икђн!

Билгеле булганча, быел "ДУМ РТ Хадж"
программасы буенча Татарстаннан 1200 кеше
хаќ кылды. Алар арасында Татарстан мљфти-
енећ дђгъвђт буенча урынбасары Нияз хђзрђт
САБИРОВ та бар иде. Казанга кайткач, хаќ
сђфђреннђн алган тђэсирлђре белђн уртакла-
шуын сорап, без хђзрђтнећ њзенђ мљрђќђгать
иттек:

- Хаќга минем љченче тапкыр баруым.
Бу юлы хаќ сђфђребез бик яхшы оештырыл-
ган иде, хаќиларныћ барысына да бик оша-
ды. Хаќ - олы гыйбадђт тђ, Кыямђт кљненђ
бер мисал да. Књз алдына китерегез ђле: анда
дљньяныћ тљрле почмакларыннан егерме
миллионга якын мљселман ќыела. Бае да, яр-
лысы да, яше дђ, карты да - Аллаџы Тђгалђ
каршында барысы да бертигез, барысы да

афђтлђрдђн сакла, ислам дине тагы да ныграк
таралсын, дип сорадык. Ђл-Хђрђм мђчетендђ
укыган намазны бер ќирдђ укыганы белђн
дђ чагыштырып булмый. Чиксез рухый
лђззђт... Без Нур тавына да мендек. Андагы
Хира мђгарђсендђ Пђйгамбђребезгђ (с. г. в.)
беренче аятьлђр ићгђн. Тау бик биек дип тор-
мадылар, 75 яшьлек ђбилђр дђ менделђр анда.
"Аякларым авырта, шайтанга таш атарга бара
алмам инде", - дип борчылучылар да љч-дњрт
чакрым араны џич уфтанмыйча ђйлђнеп кай-
ттылар. Аллаџы Тђгалђ анда ќићеллеген дђ
биреп тора.

Мђрьямбану ХАФИЗ

бертљсле ихрамнан. Бу, без барыбыз да Ал-
лаџныћ коллары, барыбыз да бер Аныћ
рђхмђтенђ мохтаќбыз, дигђнгђ ишарђ инде.
Пђйгамбђребез (с. г. в.): "Њлгђнчегђ кадђр
њлегез", - дигђн. Монда џђркем њлемне искђ
тљшереп, Аллаџка чын књћелдђн ялвара.
Књћелнећ ић нечкђргђн мизгеле Гарђфђ
њзђнлегендђ љйлђ намазыннан алып кояш бае-
ганчыга кадђр аягњрђ гыйбадђт кылганда бул-
гандыр. Хис-кичерешлђрне сњзлђр белђн генђ
ђйтеп бетерђ алмыйм. Њзебез љчен генђ тњгел,
гаилђлђребез, туганнарыбыз љчен дђ дога
кылдык без анда. Аллаџы Тђгалђдђн ил-
кљннђребезгђ тынычлык-бђрђкђт бир,
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БИРЮЛЁВОДАГЫ ХЂЛЛЂР
ЌЂМГЫЯТЕБЕЗНЕЋ

ЌИТЛЕКМЂГЂН БУЛУЫН КЊРСЂТТЕ

"БЕЗГЂ  КАРДЂШЛЕК  МЉНЂСЂБЂТЛЂРЕН

НЫГЫТЫРГА  КИРЂК"

Бђйрђм тантанасыннан соћ
Камил хђзрђт Чечня мљфтие
Солтан Мирзаев белђн очраш-
ты. Солтан Мирзаев Камил
хђзрђткђ Чечняга килње љчен
рђхмђтен белдерде, аннары
мљфтият делегациясе љчен мах-
сус экскурсия оештырды. Ул
кунакларны республиканыћ
књркђм урыннары, мђчетлђре
белђн таныштырды.

Чечня Республикасына эш-
лекле сђфђре кысаларында Ка-
мил хђзрђт Сђмигуллин Кунт
Хаќи исемендђге Россия ислам
университеты студентлары
белђн очрашты. Университет-
ныћ актлар залында Камил
хђзрђт Сђмигуллин гакыйдђ,
фикыџ, тђсаувыф (суфыйчы-
лык) гыйлемнђренђ кагылышлы
лекция укыды. Студентлар

Камил СЂМИГУЛЛИН:

"Динебез бер, кыйблабыз бер, бер тарафка карап на-
маз укыйбыз. Шућа књрђ безгђ кардђшлек
мљнђсђбђтлђрен ныгытырга џђм тљрле љлкђлђрдђ хез-
мђттђшлек итђргђ кирђк". Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин ђлеге сњзлђрне Грозныйда Корбан
гаете џђм "Чечня йљрђге" мђчете ачылуга биш ел тулу
ућаеннан уздырылган бђйрђм тантанасында ђйтте.
Ђлеге књркђм бђйрђмгђ Тљньяк Кавказ тљбђклђреннђн
дин ђџеллђре ќыелган иде. Татарстан мљфтие, чарага
килњчелђрне сђламлђп, бђйрђм белђн котлады. Ул
Чечня ќитђкчелегенећ чечен халкы традициялђрен
саклауда зур тырышлык књрсђтњлђрен, шулай ук Та-
тарстан белђн Чечня арасында элемтђлђр кору
мљџимлеген билгелђп њтте.

хђзрђткђ лекция темасы буенча
гына тњгел, ђ аныћ мљфти була-
рак эшчђнлегенђ дђ кагылышлы
сораулар бирделђр, соћыннан
кызыклы чыгышы џђм ќавап-
лары љчен рђхмђт белдерделђр.
Камил хђзрђт тђ очрашудан ал-
ган тђэсирлђреннђн канђгать
калуын џђм мљмкинлек чыгу
белђн бирегђ кабат килђчђген
ђйтте.

Татарстан мљфтие Камил
хђзрђт Сђмигуллин Грозныйда
Чечня Республикасы Прези-
денты Рамзан Кадыйров белђн
дђ  очрашты . "Камил  хђзрђт
шђйх Кунт Хаќи Кишиев исе-
мендђге Россия ислам универ-
ситеты студентларына ваџџаб-
чылык, экстремизм куркыны-
чы  турында  сљйлђде . Аныћ
белђн очрашу вакытында да

без шушы темага ђћгђмђ кор-
дык. Ђлеге кискен мђсьђлђ бу-
енча аныћ тирђн белемле бу-
луы џђм яшьлђрне ваџџабчы-
лык йогынтысыннан йолып ка-
луда књп эшлђве сокландыра",

"Без бу курсларны бик мљџим дип
саныйбыз. Эш дђверендђ имам-
нарныћ проблемалары ќыела,
бик књп сорауларга ќавап табар-
га кирђк. Безнећ ић яхшы укыту-
чыларыбыз сезне кызыксын-
дырган мђсьђлђлђр буенча дђ-
реслђр алып барыр. Монда
килгђч, барлык ђџђмиятле сорау-
ларыгызга ќавап табарга тыры-
шыгыз. Бу алга таба сезнећ эшне
ќићелђйтер дип уйлыйбыз. Сез бу
мђсьђлђлђрне хђнђфи мђзџђбе,
мђтуриди гакыйдђсе буенча хђл
итђрсез дип љметлђнђм", - дип
белдерде Россия ислам институ-
ты ректоры Рђфыйк Мљхђммђт-
шин Идел буе округындагы Ислам
дин ђџеллђренећ квалификация-
сен књтђрњ њзђген ачу вакытында.
Курслар Россиянећ Монополиягђ
каршы федераль хезмђте база-
сында уза.
Ђлеге њзђктђге укулар РФ Президен-

тыныћ Идел буе федераль округындагы
вђкалђтле вђкиле, ТР Президентыныћ
Эчке сђясђт мђсьђлђлђре буенча депар-
таменты, Россия ислам институты, Татар-
стан мљселманнары Диния нђзарђте, Ис-
лам мђдђнияте, њсеш џђм мђгарифкђ тел-
ђктђшлек итњ фонды тарафыннан оешты-
рылды.

Беренче агымда ике атна дђвамында
Татарстан районнары, Идел буе федераль
округына кергђн Ульяновск, Мордовия,
Чуашстан Республикалары, Пермь љлкђсе
имамнары - югары дини белеме булма-
ган утызлап имам белем алачак. Ђлеге
курслар шулай ук мљселман оешмалары

Рђфыйк МЉХЂММЂТШИН:

"ИМАМНАР ДЉНЬЯВИ ЌЂМГЫЯТЬТЂ
МЉНЂСЂБЂТЛЂРНЕ КОРА

БЕЛЕРГЂ ТИЕШ"

- дип язды Чечня Республика-
сы Президенты Рамзан Кадый-
ров њзенећ  Instagramдагы
шђхси блогына.

Эшлекле сђфђре барышын-
да Татарстан мљфтие Камил

хђзрђт Сђмигуллинны аныћ
урынбасары Илдар хђзрђт Бая-
зитов,Россия Мљселманнары
эшкуарлары ассоциациясе пре-
зиденты Радик Гафуров озатып
йљрде.

Мђскђњ янындагы Бирюлёво-
да булып узган вакыйгалар
миллђтара мљнђсђбђтлђрне
билгелђњче сђясђтне форма-
лаштыру турында уйланырга
тагын бер сђбђп булып тора.

Россиядђ миллђтара мљнђ-
сђбђтлђрне тљзњдђ башкалар љчен њрнђк
булырлык регионнар бар. Шуларныћ
берсе - Татарстан. Ђлбђттђ, Татарстанда
да билгеле бер кыенлыклар бар, лђкин
вакыт республикабыздагы миллђтара
мљнђсђбђтлђрне билгелђњче сђясђтнећ
нђтиќђле булуын књрсђтте. Миграция,
тљрле миллђт џђм дин кешелђре арасын-
дагы мљнђсђбђтлђрне урнаштыру
мђсьђлђлђрен Татарстан башка регион-
нарга караганда нђтиќђлерђк хђл итђ.

Тђртипкђ китерелмђгђн миграция
сђясђте џђм њзлђрен "демократ", "либе-
рал" дип атаучы кайбер массакњлђм мат-

бугат чаралары тарафыннан мигрант-
ларга карата оештырылган истерия њзен
џаман сиздереп тора. Тђртипсезлеклђр-
нећ Мђскђњ мэрын сайлаулардан соћ
узуы гаќђп тњгел - бу проблеманы нђкъ
менђ мигрантлар темасында спекуляция
ясарга тырышкан оппозиция књтђреп
чыккан иде. Бирюлёводагы тђртипсезлек-
лђрнећ миллђтчел оешмалар тарафын-
нан оештырылуы инде исбат ителде. Бу
оешмалар љчен мигрант - Россия ќђмгы-
ятенећ барлык проблемаларында гаеп-
ле дошман. Шуны да аћларга кирђк, алар
љчен мигрант џђм мљселман - бертигез.
Шућа да мљселманнар љчен изге булган
Корбан бђйрђме кљнендђ миллђтчелђр-
нећ "Корбан бђйрђменђ безнећ ќавап"
исеме астында тљрле провокациялђр
оештырулары очраклы хђл тњгел.  Килеп
чыккан хђлне соћгы чигенђ ќиткерергђ
тырышалар дигђн фикер туа. Бу очракта
ике якны да аћларга, алар белђн уртак
тел табарга сђлђтле арадашчы, медиатор
кирђк.

Низагларны бетерњдђ тљп корал бу-
лып диалог тора, нђкъ менђ Татарстан-
ныћ горурлыгы булган мђдђниятлђр ди-
алогы - проблеманы чишњнећ тљп ысу-
лы. Лђкин диалогка кадђр ќитлегергђ,
њсеп ќитђргђ кирђк. Бары тик фикер ка-
миллеге, зирђклек кенђ кешелђргђ бер-
берсен ишетергђ ярдђм итђ. Бирюлёво-
дагы хђл ќђмгыятебезнећ ќитлекмђгђн
булуын, килеп чыккан проблемаларны
чишђ белмђвен књрсђтте. Кызганыч,
ђлегђ бу љлкђдђ хђрђкђт диалогка таба
тњгел, ђ киресенчђ, низагка, торган саен
књбрђк кешене њзенђ тартып, ќђмгыяте-
безне џђлакђткђ китерђ торган низагка
таба бара.

Илдар хђзрђт БАЯЗИТОВ,
Татарстан мљфтие урынбасары

хезмђткђрлђре љчен дђ каралган. Аларга
Россия ислам институты, "Мљхђммђдия"
мђдрђсђсе, Казан (Идел буе) федераль
университеты укытучылары, Татарстан
мљфтиятеннђн остазлар, зур мђчетлђр
имамнары белем бирђчђк. Белем бирњ
ике блоктан - дини џђм дљньяви љлеш-
лђрдђн тора. Беренчесендђ - Коръђн уку,
ислам хокукы (фикыџ) џђм башка дини
дисциплиналар, икенчесендђ - хокук, та-
рих белђн бђйле предметлар, дини оеш-
маларда финанс, уку эшлђрен оештыру,
террорчылык џђм экстремизмны кисђтњ,
массакњлђм мђгълњмат чаралары белђн
эшлђњ џ. б. Бер сњз белђн ђйткђндђ, имам-
нарны дини оешма дђрђќђсендђ нђтиќђ-
ле эшлђргђ, дђњлђт хакимияте структура-
лары џђм башка оешмалар белђн хезмђт-
тђшлек итђргђ, ић мљџиме - тљрле агым-
нарны аера белергђ, проблемалы
мђсьђлђлђрне вакытында књрђ белергђ
џђм њзлђрен ђлеге вђзгыятьтђ дљрес то-
тарга љйрђтђчђклђр. Дђреслђрдђн тыш,
имамнар љчен тљрле очрашулар, "тњгђрђк
љстђл" утырышлары да уздырылачак. "Сњз
дђ юк, имамнар дљньяви ќђмгыятьтђ
мљнђсђбђтлђрне кора белергђ тиеш", - дип
саный РИИ ректоры, сђясђт фђннђре док-
торы Рђфыйк Мљхђммђтшин.

Ел ахырына кадђр 125 имам белем
књтђрњ курсларында укып, аттестаци-
ялђнђчђк, аларга Россия ислам институ-
ты базасында кыска вакытлы курслар узу
турында сертификат бирелђчђк.

Татарстан мљфтие Камил хђзрђт
Сђмигуллин Казанда мондый њзђк ачылу-
ны зур нигъмђт дип белдерде. "Монда
белем эстђп, без аралаша алабыз. Респуб-
ликаларыбыз тљрле булса да, динебез -

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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ЉММЂТЕМ ЊСЕШЕ ЉЧЕН МИН
НЂРСЂ БИРЂ АЛАМ?

Корбан бђйрђменећ
икенче кљнендђ Серов
урамындагы мђчетебезгђ
шактый таушалган бер
абзый килеп керде. Тау-
шалган дигђч тђ, салып
йљри торган кеше икђн,
дип уйлый књрмђгез та-
гын.

Юк, џич тђ юк. Ул абзыйга
књптђн тњгел инсульт булган. Сул
кулы параличланган, аякларына
да шактый гына зарар килгђн -
таякка таянып, аксаклап кына
йљри. Безгђ корбан ите алып
килгђн. "Гафу итегез, мђчетегез-
нећ ачылышына килђ алмадым.
Ул вакытта минем йљрђк сыкрап
торды. Менђ хђзер хђлем бераз
ярыйсылангач, керергђ ќай чык-
ты", - дип башлады ул сњзен џђм
њз тормышын сљйлђп китте.

Хђкимулла абзый хатыны
Ђлфия белђн 1975 нче елда аеры-
лышкан. Сђбђбе шул: хђлђл ќефе-
те салырга яраткан, хђтта башка
ирлђр белђн дђ типтерђ башла-
ган. Ике кыз баланы Хђкимулла
абзыйныћ берњзенђ тђрбиялђп,
аякка бастырырга туры килгђн.
Ђлбђттђ, авыр чаклар бик књп
була аныћ тормышында. Сык-
ранмый, зарланмый гына тор-
мышын берњзе сљйри ялгыз ир-
ат. Хђзерге кљндђ шуныћ татлы
ќимешлђрен татый.

- Йљрђк љянђгенећ беренче-
сен моннан биш ел элек кичер-
дем. Менђ шул вакытлардан бир-
ле исђн-сау булып яшђвемђ кыз-
ларыма бурычлымын. Аллаџ-
ныћ рђхмђте булсын аларга.
Инде авырмый да тормам, яшем
шактый - быел 77 тулды, - диде
заманында табиб булып эшлђгђн
Хђкимулла абзый.

Картлык њз эшен башкара
шул, колаклары да шактый ны-
гыган, кайбер сорауларымны яз-
мача да бирергђ туры килде
њзенђ. Минем: "Башка
љйлђнмђдегезме?" - дигђн сора-
выма, ул: "Ђйе, кызларым њсеп
ќиткђч, тагын бер тапкыр бђхе-
темне сынап караган идем, икен-
че хатыным яман шештђн вафат
булды. Шуннан бирле ялгызым
гына яшим", - дип ќавап бирде.
Аныћ сљйлђвенђ караганда,
Ђлфияне њзе 38 ел буена бер тап-
кыр књрмђсђ дђ, кызлары аныћ
язмышы белђн гел кызыксынып
торган. Хатын соћгы вакытлар-
да ђти-ђнисе фатирында япа-ял-
гыз яшђп, быел ќђй њлеп киткђн,
хђтта авызына су салучы да бул-
маган бичараныћ.

Ђлфия дђ кызганыч, 62
яшендђ тол калып, берьялгызы
гомер кичерњче Хђкимулла аб-
зый да бик жђл. Гомер буе бер-
беребезгђ тугры булып, кадерл-
ђребезне белеп яшђрбез, дип
вђгъдђлђр бирешеп кавышкан
пар булгандыр алар да. Ђмма
язмыштан узмыш юк шул. "Бо-
лын хђтле љч бњлмђле фатирда
берњзем яшђп ятам, - дип дђвам
итте сњзен Хђкимулла абзый,
минем уйларымны сизгђндђй. -
Элек анда бер ректор яшђгђн
булган. Рђхђтен књр бу фатир-
ныћ, дип ђйтеп калдырды.
Рђхђтен бњлешер кешем юк менђ.
Ђ хђзерге хатын-кызларныћ
књбесе малга хирыс бит. Аларга
мин њзем тњгел, фатирым гына
кирђк булуы бар, дип  башка
љйлђнмђдем".

Хатыйп ГЂРЂЙ

ЯЛГЫЗ
КАРТЛЫК

Мђдинђ Кђлимуллина –
ислам икътисады џђм фи-
нанслары љлкђсендђ
шактый билгеле белгеч.
Ул РФ Тышкы эшлђр ми-
нистрлыгыныћ Мђскђњ
дђњлђт халыкара
элемтђлђр институтын
тђмамлаган, халыкара
икътисадый багланыш-
лар џђм тышкы икътиса-
дый элемтђлђр кафедра-
сында белем алган.
Хђзерге вакытта Россия
Мљфтилђр шурасыныћ
икътисад департаменты
директоры, књп кенђ про-
ектларныћ ќитђкчесе.

- Мђдинђ, љммђтебезнећ
икътисадый яктан њсешен џђм
ислам икътисадында Казанныћ
тоткан урынын ничек бђялисез?

- Ђлегђ без башлангыч чор-
да гына. Љммђтебезнећ икътиса-
дый њсешен бђялђњгђ килгђндђ,
икътисадый операциялђрне ислам
кануннары  белђн  килештереп
алып  баручы  фикердђшлђр
тљркеме тупланды. Бу аларныћ
тормыш кануны – эшчђнлеклђре

шућа инандыра. Мондый тљркем-
нећ барлыкка килње љммђтебез
љчен казаныш, ђлбђттђ, ђмма бу
ђлегђ бик аз. Кызганыч ки, књп
кенђ кешелђр сорауны “Ислам
њсеше, љммђтем њсеше љчен мин
нђрсђ бирђ алам?” дип тњгел, ђ “Ис-
лам мића нђрсђ бирђ?” дип куя. Бу
шулай, џђм бу бер Россиядђ генђ
тњгел. Элек тђ шулай булган, хђзер
дђ шулай, алга таба да шулай
дђвам итђр, мљгаен.

Њткђргђн чараларныћ нђтиќђ-
лђренђ тукталсак, финанс-икътиса-
дый яктан љммђтебез њсешенђ бита-
раф булмаучылар саны њсђ бара.
Алар белем ала, намус кушканча
яшђргђ тырыша, чљнки ђле хђлђл
ќитештерњчелђр арасында да эти-
каны; килешњлђрне; хезмђткђрлђр,
клиентлар, партнёрлар џ. б. белђн
дљрес мљгамђлђне саклау тљп про-
блема булып кала. Безгђ этика
љстендђ эшлисе бар ђле.

Тљбђклђр арасында ислам икъ-
тисады њсеше буенча Татарстан
Россиядђ, џичшиксез, лидерлар
рђтендђ. Беренче чиратта, бу шун-
нан килђ – Татарстан Россиянећ та-
рихый ислам њзђклђренећ берсе;
аерым шђхеслђрнећ тырышлыгы
белђн KAZANSAMMIT џ. б. про-
ектлар эшли башлады; хђлђл бизне-
ста, инфраструктура љлкђсендђ
проектлар булуын да ђйтергђ кирђк
(монда да Татарстан башка
тљбђклђрдђн алда бара). Хђзер Кав-
каз, аерым алганда, Дагстан, Чечня
Республикасы, бик актив
шљгыльлђнђ башлады. Кавказ белђн
чагыштырганда, Татарстанныћ
љстенлеге аныћ икътисадый яктан
тотрыклы тљбђк булуында. Икен-
чедђн, Татарстан Хљкњмђтенећ эш-
чђнлеген билгелђп њтђргђ кирђк. Бе-

ренче саммит башланганчы ук
Рљстђм Нургали улы Мићнеханов
(ул чакта Татарстан хљкњмђтен ќит-
ђкли иде) ислам финансларыныћ џђм
ислам икътисадыныћ ђџђмиятен
югары дђрђќђдђ аћлады. Хђзерге
вакытта Татарстанга саммитка ислам
иллђреннђн ышаныч белђн килђлђр
икђн – бу књп нђрсђ хакында сљйли.

- Департамент оешканга љч
ел тулып килђ. Шул вакыт эчендђ
нђрсђгђ ирешелде? Нинди проек-
тлар тормышка ашырылды?

- Кайбер проектларга нђтиќђ
ясау авыррак, ђгђр дђ белем алу ту-
рында ђйтђбез икђн, књпме кеше
мђгълњмат алган, књпме кеше финан-
слауныћ хђрђм саналган юлларыннан
баш тарткан – хакыйкатьне бер Ал-
лаџы Тђгалђ генђ белђ бит. Конкрет
проектларга тукталсак, ислам финан-
сларыннан белем бирњ буенча без
Мђскђњ халыкара бизнес мђктђбе
белђн бергђлђп эшлибез. Эшкуар,
банкир, менеджер булып љлгереп
ќиткђн кешелђргђ белем бирђбез.
Департаментныћ ић эре проектлары-
ныћ берсе “Хђлђл” Мђскђњ халыка-
ра књргђзмђседер, мљгаен. Аны инде
бишенче тапкыр њткђрергђ ђзерлђн-
ђбез. Башка проектларыбыз да бар,
алары ђлегђ эзерлек этабында.
Чыганак: www.islam-today.ru.

Аллаџныћ тђкъдире белђн
бабаларыбыз шушы ике Идел
кушылган тљбђккђ килеп
тљплђнгђн. Ислам динен кабул
иткђнче књчкђннђр шул, юкса
озын уразалы, соћ ястњле џђм
иртђ таћлы тљбђкне сайламаган
да булырлар иде. Лђкин язмыш-
тан узмыш юк, ди халык, џђм ул
хаклы да. Намаз вакытлары
белђн килеп чыккан бер вакый-
га турында ђле ерак Багдадтан
килгђн Ибне Фазлан язып калды-
ра. Шђџре Болгар мђзиненећ,
иртђнге намазны йоклап калыр-
мын дип куркып, ќђй буе йокы-
га ятмыйча, таћ атуны кљтеп
утыруы турында да мђгълњмат
бар аныћ язмасында. Ул чорда
бабаларыбызныћ исламга килњ-
лђренђ књп вакыт узмаса да,
књрђсећ, алар бик тђкъва булган.

Безгђ якынрак яшђгђн баба-
быз Галимќан хђзрђт Баруди да
намаз вакытларын ригайђ кылу
(игътибарлы булу) турында
њзенећ журналында болай дип
яза: "Намаз торгызу - вакытла-
рын кайгыртуны да њз эченђ
аладыр. Вакыт кебек бљек шар-
ты вђ хикмђте кайгыртылма-
са, намаз торгызылган намаз
булмый, егылган намаз булыр.

Аллаџныћ рљхсђте белђн
Ќђбраил галђйџиссђлам Рђсњ-
лњллаџка (саллђллаџу галђйџи
вђссђлам) биш намазныћ ић
шђрђфђтле вђ књп саваплы вђ
чын тиешле вакытларын бел-
дергђн вђ бђрабђр укып књрсђт-
кђн, њзећ вђ љммђтећ љчен намаз
вакытлары ошбу, дип ки-
сђткђн.

Бђс, џђр мљэмин њзрђ Аллаџ-

ИРЕКСЕЗДЂН  АСТРОНОМИРЕКСЕЗДЂН  АСТРОНОМИРЕКСЕЗДЂН  АСТРОНОМИРЕКСЕЗДЂН  АСТРОНОМИРЕКСЕЗДЂН  АСТРОНОМ
Бђлђкђй чакта кулыма бер китап элђккђн иде. Шуннан
хђтергђ бик куркыныч хђбђр уелып калган: бер нама-
зын вакытыннан кичектергђн кеше тђмугта 360 мећ ел
янар, ди. Бу хђбђрнећ дљресме, тњгелме икђнен белмим,
бђлки бу сњз уйдырма булып, Пђйгамбђребез (с. г. в.)
сњзе тњгелдер, лђкин шуннан бирле намаз вакытлары-
на игътибарлы булып киттем. Чљнки Аллаџы Тђгалђ Њзе
Коръђндђ ђйтђ: "Дљреслектђ, намаз мљэминнђргђ бил-
геле вакытта кылырга дип йљклђнде" ("Ниса", 103).

ныћ ризалыгын эстђњче вђ
Пђйгамбђргђ ышанучы вђ аныћ
юлы њзрђ китњче вђ аныћ
тђгълимен йљклђњче булган
љчен тиештер ки намазны
Аллаџ телђгђн вђ фђрештђ
љйрђткђн вђ Пђйгамбђр боер-
ган вђ њтђгђн вакытларда
њтђсен вђ шул вакытлар
шђрђфђтендђ намаз белђн књп
хђер вђ савап кљтсен.

Хуќасы тарафыннан ачык
боерылган вђ њтђњгђ ашыкты-
рылган хезмђтне кичектерњ -
хезмђтченећ олуг гаебе вђ бик
оялырлык гљнаџыдыр. Ђмма ва-
кыты килњ белђн кичектерми
тиешле вђ књркђм рђвештђ ул
хезмђтне њтђњ мактаулы вђ ху-
ќаныћ ризалыгына вђ яхшы
бњлђгенђ сылтау була вђ хезмђ-
тченећ њзенећ дђ књћеле рђхђт
вђ тыныч булуына сђбђп була.

Менђ шул њлчђњ белђн генђ
караганда да намазныћ вакы-
тын саклау тиешле икђнен вђ ял-
кауланып кичектерњ вђ игъти-
барсызланып оныту яки калды-
ру вђ байтак куркынычлы вђ
алдагы кљндђ олуг ќђзага ду-
чар булырга сђбђп булуы бик
ихтималдыр. Намазны вакы-
тында њтђњнећ фазыйлђтендђ
тљрле хђдис шђрифлђр килгђн вђ
књп вђгъдђлђр булган вђ џђм ки-
чектерњнећ яманлыгында књп
куркынычлы хђбђрлђр сабит
булган вђ олуг гљнаџ икђне аћла-
тылган. Мин бу урында бу ике
эшнећ дђрђќђсен тугры акыл
буенча гына аћлатасым килде
вђ џђм ошбућа кечкенђ генђ кув-
ђтем вђ кыска гына сњзем берлђ
хакны аћлыйсы килгђн кеше

аћлардыр дип љметлђнђм".
Шулай булса да, географик

урнашуыбыз намаз вакытлары-
на тљрлечђ карарга мђќбњр итђ.
Казан татарларыныћ шундый
бер чоры булган - ястњ намазын
бљтенлђй укымаганнар. Майныћ
19 нчы числосыннан алып 28 нче
июльгђ кадђр ястњне ташлаган-
нар. Шулай дђвам итђр иде, ярый
ђле Курсави џђм Мђрќани
хђзрђтлђре тырышлыгы белђн бу
гадђт юкка чыга џђм мљселман-
нар биш вакыт намазларын кал-
дырмый башлый.

Совет чорында намаз уку
бик тђ сирђгђя, юк дђрђќђсендђ
кала. Намаз вакытларын билгел-
ђњче календарьлар чыгарып та-
рату мљмкинчелеге булмаганга,
мљфтият, кояш чыгуга кадђр
сђгать ярымны алып, баегач
сђгать ярымны кушып, намаз ва-
кытларын билгели. Њзгђртеп
кору елларында янђдђн мђчетл-
ђребез ачылып, намаз укучылар
књбђя. Намаз вакытларын билге-
лђњче календарьлар чыга баш-
лый. Менђ шул вакытта да кояш
батуга сђгать ярым кушып - ястњ
намазын, кояш чыгудан сђгать
ярымны алып иртђнге намаз ва-
кытын билгелђњ практикасы кала
бирђ. Нђрсђгђ таянганнар, ничек
санаганнар? Юкса ул чорда чык-
кан мђшџњр "Гыйбадђте исла-
мия" китабында да сђгать ярым
кушыгыз я алыгыз димђгђн ич.
"Џђр намазны вакытында уку -
фарыздыр. Вакыты кермђс бо-
рын укылган намаз - фарыз на-
мазга хисап кылынмас. Ястњ ва-
кыты - шђфђкъ кызыллыгы
беткђннђн башлап, таћ яктылы-
гы ќђелгђнчедер", - дип язылган
анда.

Ќђй кљннђрендђ ястњ нама-
зына мђчеткђ намазга барганда
књбебез игътибар итђдер: кояш
баткан туры кып-кызыл, ђле
шђфђкъ сњрелмђгђн була, шул-
вакыт ястњ намазына мђзин азан
ђйтђ башлый. Ђ вакыты кергђн-
че укылган намаз кабул булмый,
ди бит Максуди хђзрђтлђре! Тра-

дицион исламмы, башкасымы -
намазны вакытында уку кирђк.
Традицион ислам дигђннђн, ре-
волюциягђ кадђр чыккан кален-
дарьларда хђтта гыйнвар аенда
да ахшам белђн ястњ арасы ике
сђгатьтђн дђ ким тњгел, кайчак
ун минутка артык та. Менђ,
мђсђлђн, 1913 нче елныћ 14 нче
гыйнвары (яћа стиль) љчен на-
маз вакытлары:

"Заман" календаре:
Таћ беленер - 6.12;
кояш чыгар - 8.23;
тљш вакыты - 12.08;
икенде вакыты - 13.20;
кояш батар - 15.55;
ясигъ вакыты - 17.55.
1895 нче елгы календарьныћ

декабрь ае љчен булган намаз ва-
кытларын да карыйк:

13 нче декабрь:
Таћ атар - 5.59;
кояш чыгар - 8.23;
кояш батар - 15.25;
шђфђкъ батар - 17.47;
љйлђ вакыты керер - 11.54;
икенде вакыты керер, бер

књлђгђ - 13.00; ике књлђгђ -
13.20.

Таћ ату да, књргђнегезчђ,
кояш чыгудан ике сђгатьтђн ар-
тык алдарак булган. Бу ић кыска
кљннђрдђ, кыш уртасында. Ђ кљн
ќђйгђ авышкач, ул ара тагы да
арта, тљн кыскара, кыскара да,
май ахырларында ястњ намазы
вакыты керми башлый. 1903 нче
елгы бер календарьда "11 нче
августта 19.16 сђгатьтђ кояш
бата, 22.20 сђгатьтђ ястњ керђ"
дип язылган, кайберлђрендђ ике
сђгать кенђ алынган. Бу ќђй буе
дђвам итђ: июль ахырларына
кадђр офыктан кызыллык китми
џђм август башында гына
тљннђр башлана.

Ђ бит кояш чыгу џђм бату
мђсьђлђсе намаз белђн генђ
тњгел, ураза белђн дђ турыдан-
туры бђйлђнгђн. Ђхмђдџади
хђзрђтлђре яза: "Рамазан аенда
џђркљн рузђ булу, ягъни таћ як-
тылыгы ќђелгђн вакыттан баш-

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Урта Пошалым мђчетен

бергђлђп тљзик!
Хљрмђтле авылдашлар, якташлар, миллђттђшлђр џђм

дин кардђшлђр! Аллаџы Тђгалђ кушып, Татарстан Респуб-
ликасыныћ Арча районы Урта Пошалым авылында мђчет
тљзелђ. Халыкта, ил тљкерсђ, књл була, дилђр. Ђйдђгез, шушы
саваплы эшне бергђлђп башкарыйк! Књгебездђ тагын бер
изге ай калыксын!

Изге гамђлдђ матди ярдђм кылырга телђњчелђр љчен,
мђхђллђнећ Россия Саклык банкындагы исђп-хисап счёты
номеры: 42307810262165010034/ 48.

Корр. счёты номеры: 20202810167000100679.
Шулай ук, мђчет тљзелешенђ акчалата ярдђмне авылда

(имам-хатыйбка яисђ мђхђллђ казначеена) калдырып
китђргђ дђ була.

Элемтђ љчен телефон: 89178689729 (Рђшит Галлђм).

Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђте Анжела Вавилова
исемендђге хђйрия фонды белђн
берлектђ ДРКБныћ онкогемато-
логия бњлегендђ дђваланучы ба-
лалар љчен "Чиксез шатлык" исем-
ле акция њткђрде. Ђлеге чара
шаян клоуннар чыгышы белђн
башланып, атаклы музыкант Ри-
нат Вђлиев џђм ќырчы Илгиз

ЏЂРКАЙСЫБЫЗ ЯРДЂМ КУЛЫ СУЗСА...

Казандагы Тернђклђндерњ њзђген џђм мђчетне њз эченђ
алган "Ярдђм" комплексы Россиядђ ђлегђ бердђнбер.
Ђлеге комплекс сукырлар џђм начар књрњчелђр љчен уникаль укы-

ту-тернђклђндерњ курсларыннан гыйбарђт. Рухый тернђклђнњ џђм
сихђтлђнњ љчен бирегђ мљселманнар Россиянећ тљрле тљбђклђреннђн килђ.
Алар љч тапкыр бушлай туклану, тору урыны белђн тђэмин ителђ. Мон-
нан тыш без юл чыгымнарын да њз љстебезгђ алабыз.

Тернђклђндерњ процессы махсус ќиџазландырылган бњлмђлђрдђ
бара. Сукырлар љчен кљйлђнгђн компьютер классы, йорт эшлђренђ
љйрђнњ бњлмђсе, релаксация, массаж бњлмђсе бар.

Бездђ ДЦП диагнозлы авырулар да тернђклђнњ курслары уза. Алар
белђн махсус ќиџазландырылган футбол мђйданчыгында ђзерлекле физ-
культура работниклары шљгыльлђнђ. Болардан тыш ислам нигезлђрен
љйрђнергђ телђњчелђр љчен, Коръђнне ятлау курслары, "Яшь мљслимђ"
џђм "Эшлекле хатын-кызлар клубы" эшли. Шулай ук Луи Брайль систе-
масы буенча китап бастыру типографиясе, сукырларга аудиокитаплар
ђзерлђр љчен тавыш яздыру студиябез дђ бар. Килђчђктђ књнегњлђр љчен
ќайланмалар да алырга ќыенабыз.

Бу эшлђр иганђчелђр (меценатлар) ярдђме белђн алып барыла. Сез дђ
шушы игелекле эшкђ кушылып, њз љлешегезне кертерсез, дигђн љмет
белђн "Ярдђм" илкњлђм мљселман хђйрия фондыныћ реквизитларын
тђкъдим итђбез.

НИБФ "Ярдэм" ИНН 1658087725 КПП 165801001 БИК 049205815
ОГРН 1071600003530 р/с 40703810800000000289 к/с
30101810100000000815 в ОАО АИКБ "Татфондбанк" г. Казань. Назначе-
ние платежа: "Благотворительная помощь на деятельность фонда".

Акчаны шулай ук QIWI терминаллары аша да књчерергђ
мљмкин

Игелекле эшкђ кушыласызмы?

бер, миллђтебез - бер, Пђйгамб-
ђребез - бер, Китабыбыз - бер,
кыйблабыз - бер. Сљекле Пђй-
гамбђребез (с. г. в.) њзенећ бер
хђдисендђ: "Гыйлем алу, гыйлем
тарату - џђрбер мљселман љчен
фарыз эштер", - ди. Ђйдђгез,
Аллаџ барыбыздан разый бул-
сын, ниятлђребезне кабул ит-
сен", - диде мљфти хђзрђтлђре.

ТР Президенты Аппараты
ќитђкчесе урынбасары - Эчке
сђясђт мђсьђлђлђре буенча де-
партамент ќитђкчесе Алек-
сандр Терентьев билгелђп
њткђнчђ, республикада элек-
электђн ислам белђн бђйле бе-
лем бирњгђ, квалификацияне
књтђрњгђ зур игътибар бирелђ.

"Дини оешмаларныћ инициати-
васы РФ Президентыныћ Идел
буе федераль округындагы вђ-
киллегендђ хуплау табу шатлан-
дыра", - диде А.Терентьев.

Татарстан Республикасы
буенча Баш федераль инспектор
Ренат Тимерќанов та Ислам дин
ђџеллђренећ квалификациясен
књтђрњ њзђген ачу идеясенећ РФ
Президентыныћ Идел буе феде-
раль округындагы тулы вђкалђт-
ле вђкиле Михаил Бабичта хуп-
лау табуын ђйтеп китте. Респуб-
ликада инде ике ел дђвамында
Россия ислам институты ниге-
зендђ имамнар љчен курслар
оештырылып килњен, анда туп-
ланган тђќрибђнећ бњген эшли
башлаган њзђк эшчђнлегендђ
файдаланылачагын хђбђр итте.

"Бњген хђллђр гадђти тњгел. Шул
исђптђн, дини љлкђдђ дђ. Теге яки
бу мђсьђлђгђ карата тљрлечђ ка-
раш белдерњ, тљрле агымнар
бар, дини ђдђбият та тљрле - кай-
сын файдаланырга кирђклеген
болай гына тљшенеп бетеп бул-
мый. Нђкъ менђ шушы курслар
безгђ - традицион исламны то-
тучыларга - шушы ђйберлђрне
дљрес аћларга џђм кирђкмђ-
гђннђн котылырга, дошман идео-
логиясен алып килњчелђргђ џђм
йортларыбызда фетнђ тудыручы-
ларга киртђ куярга ярдђм итђр-
дер, мљгаен", - диде ул.

Мондый њзђк тиздђн Россия
ислам институты базасында
Уфада да эшли башлаячак.

 Римма ГАТИНА,
"Татар-информ"

лап, кояш батканчы ашамый,
эчми вђ якынлык кылмый
тору..." Ђгђр таћ аткач сђхђр дип
ашап утырабыз икђн, бу ураза-
ныћ кабул булуы зур шик астын-
да! Шућа књрђ элекке календарь-
ларда август башында сђхђрне
тђмамлау белђн кояш чыгу ва-
кыты арасы 3 сђгать тђшкил итђ.
Џђрхђлдђ, Каюм Насыйри кален-
даренда шулай. Гадђттђ, астро-
номнар санавы буенча, таћ ва-
кыты кояшныћ офык астындагы
почмак 18 градуска туры

килгђндђ башлана. Моны бо-
рынгы ислам астрономнары да
шулай санаган. Мђсђлђн, 929
нчы елда вафат булган ђл-
Бђттђни дђ, 1048 нче елда њлгђн
Бируни џђм башка астрономнар
да шул фикердђ торган.

Њткђн елларда рамазан айла-
ры кыш, кљз кљннђренђ туры
килгђч, бу проблема бик сизел-
мђде, нђфел уразасы тотучылар
аны њзлђре хђл иткђндер, лђкин
рамазан ќђй уртасына таба
бара, ничђдђ сђхђр тђмам булга-
нын тљгђл билгелђргђ кирђк.

Шулай итеп, инде 25 елга

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

ИРЕКСЕЗДЂН АСТРОНОМИРЕКСЕЗДЂН АСТРОНОМИРЕКСЕЗДЂН АСТРОНОМИРЕКСЕЗДЂН АСТРОНОМИРЕКСЕЗДЂН АСТРОНОМ
якын без намазларыбыз вакыты-
на игътибарсызлык књрсђтеп
килдек. Белњемчђ, мђрхњм Вђли-
улла хђзрђт Ягъкуб кына бу эшне
игътибар њзђгенђ алды, мђсь-
ђлђне махсус љйрђнеп, аерым
календарь тљзегђн иде. Аныћ бу
изге эшенећ дђвамчылары та-
былсын иде дигђн телђктђ калам,
чљнки ирексездђн астроном бу-
лып, "гражданские, астрономи-
ческие, навигационные сумер-
ки", "зодиакальный свет", "дол-
гота-широта"ларны љйрђнергђ
џђркем булдыра алмый.

Фатыйх ХЂБИБ

Рђфыйк МЉХЂММЂТШИН:

"ИМАМНАР ДЉНЬЯВИ ЌЂМГЫЯТЬТЂ
МЉНЂСЂБЂТЛЂРНЕ КОРА БЕЛЕРГЂ ТИЕШ"

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

Шђйхразиев чыгышы белђн дђвам
итте. Акциянећ максаты - балалар
онкологиясе проблемасына кић
ќђмђгатьчелекнећ игътибарын
ќђлеп итњ, дђвалану курсы узу-
чы балаларныћ бераз булса да
кђефлђрен књтђрњ. "Без кеше кай-
гысы турында бик уйламаска ты-
рышабыз, ђ бит књпме баланыћ
бђлђкђй  ићнђренђ шушындый

авыр сынау тљшкђн. Џђркайсыбыз
ярдђм кулыбызны сузса, алар да
хыялларыныћ  тормышка ашуы-
на љметлђнђ алыр иде", - ди Ди-
ния нђзарђтенећ хђйрия џђм со-
циаль ярдђм књрсђтњ бњлеге ќит-
ђкчесе Лђйсђн Дђњлђтшина.

Концерттан соћ балаларны
корбан итеннђн ђзерлђнгђн пылау
џђм бњлђклђр кљтђ иде.

Болгарга укырга килегез!
Казандагы Болгар мђчетендђ якшђмбе курслары эшли баш-

лый. Ислам нигезлђрен укыту рус телендђ алып барылачак.
Укулар шимбђ кљннђрендђ кљндезге сђгать икенче яртыда
(13.30) башлана. Љстђмђ мђгълњматны 89172509153
телефонына шалтыратып белђ аласыз.

ТУЗМЫЙ ТОРГАН БЊЛЂК
Замандашыбыз Сђйдђ абыстай Аппакова -

гасыр белђн гасыр кисешкђн дђвердђ Казан мђктђп-
лђрендђ диннђр тарихын, гарђп телен укытуны
башлап ќибђргђн мљгаллимђ, бњгенге шартларда
мђктђплђрдђ дин сабаклары бирњнећ уку-укыту
программасын, методикасын булдырган мђгъри-
фђтче, ќђмђгать эшлеклесе, танылган вђгазьче,
дђгъвђт остасы.

Књптђн тњгел "Акчарлак" нђшрият йортында
аныћ "Тузмый торган бњлђк" дигђн китабы басылып
чыкты. Китапныћ тљзњчесе, мљхђррире - журналист
Вђсилђ Рђхимова. Аны халыкка тђкъдим итњ кичђсе

Габдулла Тукайныћ Казандагы музеенда узды. Кичђдђ динебез ђџеллђре, га-
лимнђр, журналистлар, мђдђният џђм сђнгать хезмђткђрлђре катнашты.

Россия ислам институты юбилеен каршылый
Россия ислам институты быел њзенећ 15 ЕЛЛЫК юбилеен билгелђп

њтђ. Октябрь азагында ђлеге датага багышланган бђйрђм чаралары кљтелђ.
Бђйрђмнећ тантаналы љлеше 28 нче октябрьдђ РИИ бинасында (Казан
шђџђре, Газовая урамы, 19 нчы йорт) була. Ђ 29 нчы октябрьдђ КФУ-
ныћ УНИКС мђдђни-спорт комплексыныћ кече залында "Мљселман уку
йортларында укыту процессын камиллђштерњдђ инновацион технологи-
ялђр" дип исемлђнгђн чираттагы халыкара фђнни-гамђли конференция була.
Анда Россия, Урта Азия џђм гарђп иллђреннђн књренекле галимнђр џђм
ислам тђгълиматчылары катнаша. Конференция аерым секциялђрдђ эшен
дђвам иттереп, Болгарга экскурсия белђн тђмамланачак.
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