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ТАТАРСТАН МЉСЕЛМАННАРЫ ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕ БАСМАСЫ

Мљхђммђд
галђйџиссђламнећ
њз кулыннан...

Мамадыш
мђдрђсђсе
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ЯЋАЛЫКЛАР
ЯЋАЛЫКЛАР
ОРЕНБУРГТА ОЧРАШУ УЗДЫ
26 апрель кљнне Оренбургта РФ
Президентыныћ Идел буе федераль
округындагы вђкалђтле вђкиле Михаил Бабич беренче тапкыр дин ђџеллђре белђн очрашты. Ђлеге очрашуда
Њзђклђшкђн дини оешма - ТР мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт Фђиз катнашты.
Чарада сњз хакимият белђн
мљселманнарныћ дини оешмалары
арасындагы њзара эшчђнлекне ныгыту хакында барды. Шулай ук дин
ђџеллђре, ќитђкчелђр экстремизм кебек Россия љчен гомуми проблеманыћ Идел буе округында чагылышы
турында да фикер алышты.
Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз
бњгенге кљндђ Россия мљселманнары
тормышында ућай алгарыш књзђтелњен билгелђп њтте. Бу бик ќићел
булмаган њсештђ дђњлђт џђм мљселманнар арасында њзара эшчђнлек
мђйданы барлыкка килњ зур роль уйнаганны ђйтте. "Берсњзсез, дђњлђт
џђм дин ђџеллђре арасындагы диалог
тыныч яшђњнећ бер нигезе булып
тора. Россия књпмиллђтле, књпдинле
дђњлђт, гђрчђ кайберђњлђр моны танырга телђмђсђ дђ. Тљрле миллђтлђр
џђм тљрле дин тотучылар тату яши
торган Татарстан бу ућайдан бер
њрнђк мисал. Татарстан толерант исламны пропагандалый. Џђм моныћ
љчен књп тырышлык куя. Республика ќитђкчелеге халыкны яклауга, радикаль агымнардан саклауга кагылышлы дђњлђт сђясђтен тормышка
ашыруга барлык шартларны тудыра",
- диде ул.
Идел буе федераль округындагы вђкалђтле вђкил Михаил Бабич
дини лидерларга: "Бњгенге сљйлђшњ
Идел буе округына кергђн тљбђклђрдђ мљселманнарга, православие
динендђгелђргђ џђм башка конфессия вђкиллђренђ дђ њзлђренећ дини
эшчђнлеклђрен алып бару љчен шартлар тудырылган дигђн фикерне раслады. Барыбызга бер талђп - закон
бозмаска", - диде.
ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕНДЂ КАЗАКЪСТАН ДЕЛЕГАЦИЯСЕ
26 апрель кљнне Казакъстанныћ
Актњбђ љлкђсе хакиме Архимед
Мљхђмбђтов ќитђкчелегендђге делегация ТР мљселманнары Диния нђзарђтендђ булды. Казакъстан кунаклары ТР Президентыныћ дини
берлђшмђлђр белђн хезмђттђшлек
идарђсе башлыгы Марат Гатин, Татарстан мљфтиенећ беренче урынбасары Габдулла хђзрђт Ђдџђмов, Казан шђџђре казые Мђхмњт хђзрђт
Шђрђфетдинов белђн очрашты.
Очрашуда катнашучылар республиканыћ дини, мђдђни тормышы
турында фикер алышты, њзара хезмђттђшлек итњ турында сљйлђште.
ЯШЊСМЕРЛЂР ЉЧЕН
"БЉРКЕТ" КУРСЛАРЫ БАРА
Мљселман яшьлђре берлеге Диния нђзарђтенећ "Алтын урта" клубы
белђн берлектђ 23-29 апрель кљннђрендђ Казанныћ Мђрќани мђчетендђ яшњсмерлђр љчен "Бљркет" дип
исемлђнгђн курслар башлап ќибђрде.
Ђлеге чара яшњсмерлђргђ яхшы
ир, ућышлы эшкуар џђм зирђк, акыллы, спорт яратучы мљселман кешесе
булырга ярдђм итђчђк. Дђреслђр программасына њтемле вђгазьлђр, кызыклы тренинглар, тљрле лекциялђр
џђм спорт чаралары кертелгђн. Белешмђлђр
љчен
телефон:
89872121179.
Мђгълњматлар ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ рђсми
сайтыннан (www.dumrt.ru) алынды

Ничек конфликтларсыз
аралашырга?
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Коръђн шифасын
фђн дђ раслый
Бњгенге чынбарлыкта мљселман кешесе нђрсђгђ омтылырга тиеш? Ђлбђттђ, Аллаџы Тђгалђнећ рђхмђтенђ
љметлђнњчелђрнећ кыйммђтлђре ќђмгыятьтђге сђяси,
икътисади, мђдђни вђзгыятьнећ нинди булуына карамастан њзгђрми. Шул ук вакытта, Аллаџка ышануыбыз
намазлык яки мђчет диварлары белђн генђ чиклђнмђвен истђн чыгармыйк. Мљселман кешесенећ рухи џђм
физик халђте, тормышы Ислам белђн бљтен яклап билгелђнергђ тиеш. Монда сђламђтлекнећ роле бик мљџим,
чљнки ул безнећ Аллаџка табынуыбызныћ бер таянычы булып тора.
Ныклы сђламђтлек ул Коръђндђ язылганнарны њтђп яшђвебезне дђ књрсђтђ. Безгђ Аллаџы
Тђгалђ кешенећ тђненђ бђйле барлык ђйберлђрне аћлаткан: кљмђнле
булу, яралгы њсње (Коръђн, 11:72;
19:9; 24:31,60; 65:4); анатомик џђм
физиологик њзенчђлеклђр (Коръђн,
7:69; 16:66; 35:1). Мђрхњмнећ ќђсадђсен урнаштыруга кадђр язылган
(Коръђн, 5:31; 80:21). Аллаџ безгђ
ышаныч књрсђтеп, Коръђн аша
тђнебезнећ нормаль халђтен, икенче тљрле ђйткђндђ, сђламђтлегебезне саклау љчен инструкция биргђн.
Ђмма сђламђтлек яхшы гына
була алмый, чирлђр дђ кешенећ
физик халђтенећ бер љлеше. Авырулар безнећ тњземлегебезне сынап
џђм авырлыклар турында уйланырга мђќбњр итеп тормышыбызны
озата килђ. Ђмма физик кљчсезлек
белђн килешњ Аллаџка бик нык
ышану књрсђткече дђ була алмый.
Аллаџ Коръђн аятлђре безгђ шифа
икђнне белдерђ: "Без Коръђннђн
шундый хикмђт ићдерђбез ки, ул
мљэминнђр љчен шифа џђм
рђхмђттер, гаделсезлђр љчен исђ

бары тик зыян гына китерђ" ("Исра
(Тљнге йљрњ, Ягъкуб угыллары)
сњрђсенећ 82 нче аяте).
Коръђндђ язылганнарныћ кешелђргђ дђва булуын раслаган бик
књп мисалларны китерергђ мљмкин.
Ђйтик, Стэнфорд университеты
докторы Фредерик Лускин њзенећ
тикшерњлђре белђн гафу итђ алу
пациентларныћ гомуми сђламђтлеген ныгытканны раслады. Даими
стресс аркасында барлыкка килгђн
гипертония, ашказаны авыруларын
вакытында гафу итђ, кичерђ белњ
дђваларга булыша. Коръђн безгђ:
"Берђњ хаксыз золымга сабыр итсђ
џђм залимне гафу да итсђ, бу эш,
ягъни њч алмыйча сабыр итњ џђм
Аллаџ ризасы љчен гафу итњ, бик
зур саваплы вђ бик зур файдалы
эштер", - дип докторлар ачыш ясаганчы ук кићђш итте.
Коръђн, Аллаџы Тђгалђ сњзе
буларак, рухи гына тњгел, ђ тђн авыруларыннан да ић яхшы "дару".
Бњгенге кљндђ бик књп тикшеренњлђр Коръђн уку џђм аны тыћлау шифа икђнне раслады. Американыћ Флорида штаты клиникасы

табиблары џђм доктор Ђхмђт ђлКадый њзлђренећ тикшеренњлђре
турында Истанбулда уздырылган
Халыкара ислам медицинасы форумында сљйлђгђннђр иде. Эксперимент вакытында сњрђлђрне тыћлау йљрђк-кан тамырлары џђм нерв
системасы эшчђнлегенђ ућай тђэсир иткђне књренгђн. Сњрђлђрне
аћлап тыћлаганда бу ућай тђэсир
тагын да нђтиќђлерђк булган.
Шуны да ђйтергђ кирђк, экпериментта мљселман булмаган кешелђр дђ катнашкан.
Бњгенге заман фђне Коръђндђ
язылганнар белђн азрак бђхђслђшђ.
Шул исђптђн медицина да. Чљнки
тирђ-юнебезне танып белњ љчен
мљмкинлеклђр арта, нђтиќђдђ
"Аллаџ сњзе" белђн дискуссиягђ
керњ љчен сђбђплђр дђ азая бара.
Шулай да без Коръђннећ "медици-

на энциклопедиясе" тњгеллеген
аћлыйбыз, чынлыкта ул тормышыбыз љчен бетмђс дђва-шифа табу
чыганагы џђм Аллаџныћ зур бњлђге
- рухи, физик сђламђтлегебезне саклау љчен изге кулланма икђнлеген
исебездђн чыгармыйк.
Ђлеге тљшенчђлђрне аћлау
максатыннан Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте Коръђн елы
ућаеннан медицина белгечлђре џђм
дин ђџеллђре белђн берлектђ
"Коръђн џђм сђламђтлек" дип аталган "тњгђрђк љстђл" уздырырга
ђзерлђнђ. Табиблардан џђм дин
ђџеллђреннђн ђлеге чарага карата
тђкъдимнђрен кљтеп калабыз, аларны чарада катнашырга чакырабыз.
Њзђклђшкђн дини оешма - ТР
мљселманнары
Диния нђзарђте рђисе, мљфти
Илдус хђзрђт ФЂИЗ

"…ИМАН БЕРЛЂ КОРЪЂН
ТУЛГАН САДРЕМЂ!"
(Тукай иќатында дини мотивлар џђм борынгы ђдђбият традициялђре)
Габдулла Тукай ђсђрлђре њз заманында ук зур
ућыш казана. Кыска гына
вакыт эчендђ ул татар
миллђтенећ сљеклесенђ
ђверелђ. Моныћ сђбђбе шагыйрьнећ књп гасырлык бай ђдђби традициялђребезгђ таянуында.
Тукай урта гасырчылыктан яћа
реалистик юнђлешкђ борылыш чорында иќат итте. Ђдђбиятыбызга
яћалыклар алып килњче реалист буларак танылса да, ул иќатыныћ
бљтен тамырлары белђн борынгы
татар ђдђбиятына, Кљнчыгыш
ђдђбиятларына џђм тулаем Ислам
мђдђниятенђ, аныћ олы казанышларына - тарихи сюжетларына, мотивларына џђм форма-шђкеллђренђ то-

таша, шулардан њсеп чыга. Кече
яшьтђн њк гади халыкныћ ић самими ышануларын, мђќњсилек чорыннан ук килгђн мифологиясен, соћрак
мђдрђсђлђрдђ Ислам динен џђм
аныћ риваятьлђрен књћеленђ сећде-

реп, борынгы тарихы булган Ислам
ђдђбиятын укып њскђн Тукай,
иќатында шуларны шигъри таланты, кодрђтле калђме аша њткђреп,
элекке ќирлектђ, ђмма яћа, югарырак дђрђќђдђ, њз заманына ярашлы
џђм њзеннђн соћ да яшђячђк гњзђл
ђсђрлђр тудыра алды.
Тукай иќатында борынгы
ђдђбият мотивлары дигђндђ, ић элек
књз алдына Ислам мђдђниятенећ
бљек китабы Коръђн књз алдына килђ.
Аллаџны бер вђ бар дип белгђн Тукайныћ Коръђнгђ ихтирамы,
мђхђббђте чиксез зур, ул Коръђнне
укып ђсђрлђнђ, юана, аннан њзенђ
чиксез илџам ала:
Гомернећ ић читен, ќайсыз,
ућайсыз бер минутында,
Ђгђр янсам каты хђсрђт вђ
кайгыныћ мин утында,

Укыйм тиз-тиз књћелдђн
бер гаќђип сњрђ Коръђндин,
Газаплар мђгънђви бер
кул илђн алынадыр ќандин.
Оча дилдђн бљтен
шик-шљбџђлђр, џђм мин
ќылый башлыйм:
Яћакларны мљкаддђс
књз яшемлђ энќели башлыйм...
Заманында, XX йљзнећ утызынчы елларында, социалистик реализм идеологлары "вак буржуаз
шагыйрь" дип тамга салынган Тукайны, заманга яраштыру љчен,
бљтенлђй атеист ясарга кљчђнеп караганнар иде. Лђкин аларныћ бармактан суырылган бу "атеистлыгы"
Тукайныћ берничђ шигъри юллары
янында, комнан ясалган манара
шикелле, ишелђ дђ тљшђ.
(Дђвамы алдагы битлђрдђ.)
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МАМАДЫШ МЂДРЂСЂСЕ

Без бњген ќђмгыятебезнећ рухи асылын торгызырга, яшђтергђ, саклап
калырга књп мљмкинчелек тудырылган заманда
яшибез. Мамадыш мђдрђсђсенећ максаты исђ
ђлеге рухи мирасны саклап калу џђм аны килђчђк буыннарга ирештерњ, шулай ук югары
ђхлаклы, дини џђм
дљньяви белемнђр белђн
коралланган, ќђмгыятебезнећ тљрле тармакларында хезмђт итђ алырлык белгечлђр ђзерлђњ.
Шунлыктан, уку-укыту программасы дини џђм дљньяви
фђннђр катнашында тљзелгђн; укыту хђнђфи мђзџђбе буенча алып барыла. Дђрес программалары ТР
мљселманнары Диния нђзарђте тарафыннан расланган. Шђкертлђргђ
мђдрђсђдђ уку белђн беррђттђн,
шђџђрнећ џљнђри лицеенда да белем алу мљмкинлеге тудырылган.
Мђдрђсђдђ укулар кљндезге бњлектђ
укучылар љчен 1 сентябрьдђн, кичке бњлектђ укучылар љчен 1 октябрьдђн башлана.
Мђдрђсђнећ тагын бер њзенчђлеге бар. Республикабыздагы башка мђдрђсђлђрнећ шђкертлђр географиясе бик кић, аларга тљрле
тљбђклђрдђн килеп укыйлар. Мамадыш мђдрђсђсе ќитђкчелеге исђ
район башлыгы кићђшен тотып,
шђкертлђрне катгый рђвештђ њз
районыннан гына туплый. Ђлбђттђ,
шђкертлђр туплауныћ мондый ысулы авырлыклар тудыра. Чљнки район књлђмендђ генђ мђдрђсђдђ укырга телђгђн ихласлы укучыларны
табу аерата авыр. Ђмма ђлеге принцип буенча хђрђкђт итњ районны
яшь дин белгечлђре белђн тђэмин
итњдђ ућай роль уйнамый калмый.
Шђкертлђр монда укый џђм яши
башлау белђн бер гаилђ балалары
сыман, бер-беренђ ярдђм итеп,
ђдђпле џђм намуслы булып, берберсе турында кайгыртып-ярдђмлђшеп яшилђр. Мђдрђсђдђ уку-укыту алымнарын камиллђштерњ, укытучы-мљгаллимнђрнећ педагогик
осталыгын њстерњ љстендђ даими
эш алып барыла, педагогик
кићђшмђлђрдђ тђќрибђ уртаклашу
була. Яхшы укучы шђкертлђрнећ
олимпиадаларда катнашу мљмкинлеге булдырылган - мђдрђсђ шђкертлђре укудан буш вакытларын файдасыз њткђрми. Алар љчен џђрдаим
тљрле кызыклы чаралар њткђрелеп
тора: спорт ярышлары џђм табигать
кочагына чыгып ял итњлђр гадђткђ

№ 17 (134) 6-ќљмђдел-ахир-1433

ДИН ЏЂМ ТОРМЫШ

кертелгђн, џђр уку елы башында
Белем кљне уздырыла, Коръђн уку
бђйгелђре њтђ, сугыш ветераннары
белђн очрашулар, тљрле ђдђби
кичђлђр, мљмкинлеклђре чиклђнгђн
кешелђргђ булышу, мђктђплђрдђ
наркоманиягђ каршы чыгышлар
ясау - болар барысы да мђдрђсђ тарафыннан њткђрелђ торган чаралар.
Шулай ук чыгарылыш кичђлђре дђ
тирђн эчтђлекле, истђ калырлык
итеп уздырыла. Шђкертлђр џђм
хезмђткђрлђр љчен эчке тђртип кагыйдђлђре эшлђнгђн. Шђкертлђр
алдына куелган ошбу талђплђр
белђн бергђ, мђдрђсђнећ эчендђге
џђм аныћ тирђ-ягындагы мђйдан
чисталыгын - тђртибен дђ ђле алар
њзлђре сакларга тиешлђр.
Мамадыш
мђдрђсђсенећ
бњгенге кљндђге мљдире - Габдрахман хђзрђт Хђбибуллин. Ул 3 ел
дђвамында Ислам дине кабул итњ-

Менђ 1909 елда язылган "Васыятем"
исемле шигыреннђн тњбђндђге юлларны
укып китик:
Ђџле тђкфир бер гаќђплђнсен,
књреп актык сњзем:
Књр, нђ рђсмђ тулган Иман
берлђ Коръђн садремђ!
Садренђ, ягъни књћеленђ Коръђн урнашкан шагыйрь андагы илаџи аятьлђрне
шигъри юллар белђн чын татарча ђйтеп бирергђ омтыла.
Коръђннђн кергђн сюжетлар, мотивлар,
персонажлар аныћ иќатында зур урын алган. Ђ инде аерым шигырьлђре тулаем
Коръђн аятьлђренђ багышланган.
Ярты тљн булган чагында,
китте Мђккђ ялтырап:
Нур тоташты ќиргђ књктђн,
ићде нурдан бер Пырак.
Хазрђти Ќибрил бђшарђт ђйлђде, дип:
"Йа Рђсњл!
Хак Тђгалђ хазрђте тђгъйинлђде
бу кич вљсул.
Мљнтђзыйрлар, лђ мљкђнлђр,
бар мђлђиклђр сића,
Гарше ђгълђ килде, атлансаћ,
аягыћ астына", дип башланган "Мигъраќ" шигыре
Коръђни-Кђримдђге 17 нче сњрђ нигезендђ
язылган џђм башка китаплардагы риваятьл-

нећ мећьеллыгы исемендђге
мђдрђсђдђ белем алган. Россия ислам университетын тђмамлаган, 4
ел Мисыр дђњлђтенећ ђл-Ђзџар
университетында укыган. Параллель рђвештђ Мђскђњдђ читтђн торып юридик факультет тђмамлаган.
Мљдирнећ ике ярдђмчесе бар. Укуукыту эшлђре буенча ярдђмчесе Ранил хђзрђт Талипов. Ул Тњбђн
Кама шђџђрендђге "Рисђлђ"
мђдрђсђсендђ укыган. Ранил бњгенге кљндђ читтђн торып Казан (Идел
буе) федераль университетыныћ
Алабуга институтында дљньяви белем њзлђштерђ. Тђрбия эшлђре буенча ярдђмче - Ирек хђзрђт Нуриев. Ул РИУны тђмамлаган, хђзерге
вакытта шул университетныћ магистратурасында укый. Мљгаллимнђр
тљркеме ќиде кешедђн тора. Аларныћ књбесе, дини белем белђн
беррђттђн, дљньяви белемгђ дђ ия.

Башка мђдрђсђлђрдђн аермалы
буларак, биредђ укучы шђкертлђр
мђдрђсђдђ генђ укып калмыйлар шђџђрнећ 2 нче гимназиясендђ дђ
белем алалар. Биредђ алар машина
йљртњ хокукына таныклык алу љчен
дђ укыйлар. Ђлеге шђкертлђр љчен
махсус расписание тљзелгђн, алар
шимбђ џђм ял кљннђреннђн тыш,
љйлђгђ кадђр гимназиядђ укып,
љйлђ намазыннан соћ мђдрђсђдђ
гыйлем алалар. Тулы уку программасын њзлђштергђн укучыларга
шђџадђтнамђ тапшырыла.
Мђдрђсђнећ ачылуына - 4 ел.
2011 елда мђдрђсђнећ беренче чыгарылышы булды. Шул арада
мђдрђсђнећ кичке бњлеген сиксђнгђ
якын кеше тђмамлады. Шђкертлђребезнећ кайберсе мђдрђсђне
тђмамлаганнан соћ, дини белемнђрен камиллђштерњне дђвам иттереп, югары дини уку йортларына

керђ. Џђрхђлдђ, биредђ укып чыккан шђкертлђрнећ џђркайсы
ќђмгыятебезнећ тљрле тармакларында эшлђп, миллђтебезне, динебезне њстерњдђ њзлђреннђн зур
љлеш кертеп, њз халкыбызга хезмђт
итђлђр.
Ђйтеп њтелгђнчђ, мђдрђсђдђ
кичке уку бњлеклђре дђ эшли. Бу
бњлеккђ махсус урта џђм дљньяви
уку йортларында югары белем алган яшьлђр белђн беррђттђн љлкђн
яшьтђгелђр дђ килђ. Бу бњлектђ укучылар арасында нинди генђ џљнђр
иялђре юк: табиблар, мђктђп укытучылары, тљзњчелђр, журналистлар, игенчелђр, икътисад-сђнђгать
љлкђсендђ хезмђт куючылар џ.б.
Укыту дђверендђ, кљндезге бњлектђге шикелле њк, бу бњлектђ дђ укытыла торган фђннђр буенча џђр
сыйныфта да тикшерњ эшлђре, сыйныф эшлђре џђм рефератлар языла
џђм џђр уку елына зачёт-имтиханнар тапшырылып, алган белемнђр
ныгытыла. Кичке бњлектђ укыту
ике тљркемгђ бњлеп алып барыла:
эшлђп укучы шђкертлђр атнаныћ
ике кљнендђ кичке якта, ђ хезмђттђ
булмаганнар - атнаныћ ике кљнендђ
иртђнге якта, ягъни љйлђгђ кадђр
укыйлар. Ял кљннђрендђ оештырылган укулар кечерђк яшьтђге
шђкертлђр љчен. Мђдрђсђдђ шулай
ук имамнарныћ џђм абыстайларныћ белемнђрен арттыру курслары
да эшлђп килђ. Алар айга бер тапкыр мђдрђсђдђ белемнђрен арттыралар. Елга љч мђртђбђ унар кљнлек
курслар да оештырылган. Мђдрђсђдђ укып чыгып шђџадђтнамђлђр
алган укучыларга да биредђ гыйлемнђрен тагын да камиллђштерњ
љчен мљмкинлеклђр тудырылган.
Алар атнага бер тапкыр мђдрђсђгђ
килеп укып китђ алалар.
Мамадыш мђдрђсђсе базасында балалар лагерьлары да њткђрелђ.
Шунысы њзенчђлекле, мђдрђсђ
мондый лагерьларны елныћ дњрт
фасылында да њткђрергђ тырыша.
Бу чаралар мђктђп балаларыныћ
каникул вакытына туры китереп
эшлђнелђ. Шуны ђйтеп њтђргђ
кирђк, мондый лагерьларда балалар
урамныћ тискђре йогынтысыннан
арыналар, рђхђтлђнеп ял итђлђр,
сђламђтлеклђрен ныгыталар, дини
белем џђм тђрбия алалар, тђртипкђ,
олыларны хљрмђт итђргђ љйрђнђлђр. Алар арасында дуслык
мљнђсђбђтлђре џђм бер-берећђ
мђрхђмђтлелек хисе урнаша. Бу
балаларныћ алдагы тормышларын
књзђтсђк, аларныћ књбесе тормышта ныклы позициядђ тора, прогрессив фикер йљртђ џђм дини белемнђрен югары уку йортларында укыган чакта дђвам иттерђ.
(Ахыры 4 нче биттђ.)

"…ИМАН БЕРЛЂ КОРЪЂН
ђрне кабатлаган. Татар ђдђбиятында Мигъраќ, ягъни Мљхђммђд пђйгамбђрнећ
Мђккђдђн Иерусалимга сђфђре, ђл-Ђкъса
мђчете гљмбђзеннђн књккђ ашуы турындагы
бу популяр сюжет Рабгузыйныћ "Кыйссасел
ђнбия"сеннђн (1311), Мђхмњд Болгариныћ
"Нђџќел фђрадис"еннђн (1358) башлап, XX
йљз башына кадђр дистђлђрчђ ђсђрлђрдђ кабатланган. Кечкенђдђн њк пђйгамбђрлђр тарихын укып њскђн Тукайны бу сюжет юкка
гына илџамландырмаган, билгеле.
Шагыйрьнећ "Кадер кич" дип
исемлђнгђн ђсђре дђ турыдан-туры Коръђнгђ
барып тоташа. Ул андагы "Кадер" дип аталган 97 нче сњрђне шагыйранђ тасвирлап
биргђн. Шагыйрь књћел књтђренкелеге, тирђн
ышаныч, пафос, матур, ќићел тел белђн бу
кичђне бер монументаль картина итеп сурђтли. Шигырьнећ язылу тарихын композитор
Мансур Мозаффаров тњбђндђгечђ аћлата:
"Бервакыт ђнием Тукайдан: "Менђ Кадер
киче ќитђ, балаларга ќырлар љчен бер шигырь булмасмы икђн синдђ, Габдулла?" - дип
сорады. Тукай берничђ кљннђн безгђ "Бу Кадер кич - елда бер кич..." дип башлана торган шигырен, њз кулы белђн язып, чђчђк

ябыштырылган открытка алып килде".
Гомеренећ соћгы кљннђрендђ, Клячкин
хастаханђсендђ ятканда да шагыйрьнећ књћеленнђн Коръђн сњзлђре туктап тормый. Менђ
аныћ ић соћгы ђсђрлђреннђн булган "Тђфсирме? Тђрќемђме?" дип аталган шигыре:
Џђр заман, кем насры берлђн
фђтхе килсђ, Алланыћ Џич тђ бер кљч туктаталмый,
манигы булмый аныћ.
Син књререћ тугры юл
тотканны књп тљркем халык,
Хђмд-њ-тђсбих љннђре берлђн
гљрелдђр урталык.
Мђккђдђ ачты бњген якты иманга
баб Ходай,
Ярлыкау эстђ, шљкер ит,
тђњбђ кыл, тђњваб Ходай!
Бу - Коръђни-Кђримнећ "Насыр
(Ярдђм)" дип аталган 110 нчы сњрђсе. Аныћ
гарђпчђдђн татарчага сњзгђ-сњз тђрќемђсе
болай: "Аллаџныћ ярдђме џђм ќићње
ирешкђндђ, син кешелђрнећ ничек тљркемтљркем булып Аллаџныћ диненђ керњлђрен

књрдећ; шулай булгач, њзећнећ Раббыћны
макта, данла џђм аннан тђњбђ сора. Дљрестђн
дђ, Ул - ярлыкаучы!" Књргђнебезчђ, Тукайныћ бу шигыре шушы атаклы сњрђнећ шактый ук тљгђл тђрќемђсе. Шул ук вакытта, бу
- тђрќемђ генђ тњгел, чљнки анда шагыйрьнећ љстђмђлђре, аћлатмалары да кереп
киткђн. Мђсђлђн: "Џич тђ бер кљч туктаталмый, манигы (киртђсе) булмый аныћ", џђм
"Мђккђдђ ачты бњген якты иманга баб (ишек)
Ходай" дигђн юллар Тукайныћ њз сњзлђре, њз
тђфсире. Шућа књрђдер дђ, ул бераз шиклђнептер, ахры, шигыренећ љстенђ "Тђфсирме?
Тђрќемђме?" дип язып куйган. Шагыйрь
исђн булса, бђлки, бу ђсђрен яћадан карап
чыгып, китап итеп бастырганда башка исем
куйган булыр иде. Ђмма инде бу - њлеме алдыннан язган соћгы шигырьлђренећ берсен
ќыентыкта басылып чыгуын књрергђ Тукайга насыйп булмаган. Ул "Аћ" журналыныћ
1913 ел, 7 март санында чыккан нљсхђсен
генђ књрсђ књреп калгандыр...
Коръђндђ телгђ алынган пђйгамбђрлђр,
алар белђн бђйле риваятьлђр, ул вакыйгаларда катнашкан тљрле персонажлар Тукай шигырьлђренђ бик табигый кереп, тыгыз њре-
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Мљхђммђд галђйџиссђламнећ
њз кулыннан...
Беренче тапкыр безнећ
бабаларыбыз ислам
дине белђн Азов буе
Бљек Болгарда, Хђзђр каганлыгында таныша.
Шунда ук шактый љлеше
ислам динен кабул итђ.
Безнећ якларга килгђн
болгарларныћ, дљресрђге, салты-маяк археологик культурасына караган кабилђлђрнећ шактые ислам динендђ була
инде.
Кайбер чыганаклар Азов буе
болгарларыныћ
Мљхђммђд
пђйгамбђр вакытында ук ислам динен кабул итњлђре хакында сљйли.
Шундыйлардан Чокрыкчызадђ исеме белђн мђшџњр булган XVI-XVII
йљз язучысы Мљхђммђд бине
Мљхђммђднећ "Алты бармак китабы" (яисђ "Дђлаилел-нљбњвђт" Пђйгамбђр дђлиллђре). Бу књлђмле
китап инкыйлабка кадђр тљрки-татарлар арасында ић популяр
ђсђрлђрдђн саналган. Берничђ тапкыр Казанда басылып чыккан
(1899, 1905, 1910 џ.б. елларда).
Монда (570-633 еллар) бљтен могќизалары,
тљшлђре
белђн
Мљхђммђд пђйгамбђрнећ тормышы
тасвирлана. Ђсђр алты кисђктђн
тора. Мљгаен, шућа књрђдер дђ,
"Алты бармак" дип атала. Моннан
тыш, џђр кисђк тагын ваграк бабларга бњленђ. Џђр баб Мљхђммђд
пђйгамбђрнећ аерым елдагы гамђллђренђ багышланган. Џиќри
белђн 7 нче (милади белђн 629)
елда башка хђллђр белђн беррђттђн
тњбђндђге вакыйга да хикђялђнђ. Бу
чыганакка безнећ игътибарны язучы џђм галим Фђрит Яхин юнђлдерде. Хикђят беренче тапкыр
фђнни ђйлђнешкђ кертелгђнлектђн,
аћа тулырак тукталыйк.
Хђзерге телгђ тђрќемђсе:
"Фђруџ бине Гамру Хизамигђ Рум
падишаџы тарафыннан Болгар
ќиреннђн Гоман хан иде. Мљселман
булды. Вђ пђйгамбђр салаллаџу галђйџи вђссђламгђ хат биреп њзенећ
буйсынганнарыннан Мђсгуд бине
Сђгыд исемле кеше кулы белђн
ничђ бњлђк бђрабђренђ књндерде.
Мђдинђгђ килеп хатын рђсњл салаллаџу тђгалђ галђйџи вђссђламдђ
мђќлесендђ укыдылар. Язылган:

"Бу хат хђзрђте пђйгамбђр салаллаџу тђгалђ вђссалђмгђ Фђруџтан
белдерњ - мин иманга килдем. Аллаџы Тђгалђнећ вђгъдђ-ниятенђ
џђм синећ пђйгамбђрлегећђ карар
итђм. Мин белђм, син шул
пђйгамбђр Гайсђ галђйџиссђлам
синећ килђчђгећ турында белдерде". Хђзрђт (Мљхђммђд пђйгамбђр.
- Г.Д.) килгђн кешене зурлады. Билалга кунак буларак кабул итђргђ
ђмер бирде. Бњлђген кабул итте.
Ђйтерлђр: бер ак ат џђм алтын
белђн тукылган бер яхшы кафтан,
тагын берничђ ђйбер бњлђк итте.
Атны Ђбу Бђкергђ багышлады.
Кафтанны Мђхђррђмђд бине Нуфалга бирде. Бер ат, бер ишђк бар
иде. Аларны Сђгыд Сђгъдигђ бирде. Шуннан соћ књзђдђ (балчыктан
яндырып эшлђнгђн савыт, чњлмђк?
- Г.Д.) џђм энќе савытлары бар иде.
Хатыннарына љлђште. Хатныћ
ќавабында язды: "Мљхђммђд
рђсуллаџтан Фђруџка язылды.
Ђмма шулай итеп, ќибђрелгђннђр
(хат, бњлђклђр) безгђ килеп иреште. Вђ исламыћнан хђбђр бирдећ:
син хакыйкатьтђ, Хак Тђгалђћ сине
тугры юлга дђлил итте. Биш вакыт
намазны кылып, вђ зђкятећне
њтђрсећ". Вђ Билалга ђмер бирде.
Ул Мђсгудкђ 500 дирџђм акча биреп, вилаятенђ кире кайтарып ќибђрде.
Хђбђр ителер: Фђруџныћ исламыныћ хђбђре Рум падишасына
иреште. Фђруџны чакыртып, ђйтте:
"Мљхђммђд диненнђн кайт. Сића
ничђ мђмлђкђт бирим. Фђруџ ђйтте:
"Кайтмыйм, чљнки мин белђм, хак
пђйгамбђрдер (Мљхђммђд галђйџиссђлђм. - Г.Д.). Шулай ук син дђ
тагын бел, Гайсђ бине Мђрьям галђйџњма ђссалђм килмђс борын
хђбђр биргђн пђйгамбђрдер. Лђкин
милкећнђн џђм мђмлђкђтећнђн
аерылабыз. Сине хактан кире кагар.
Аннан Рум падишаџы аны тоткын
итте. Ничђ вакыттан соћ ќђзалап,
мђетен дар агачына асты. Рђхмђтуллаџу галђйџи".
Кыскасы, шулай итеп, болгарлар хакиме Фђруџ бине Гамру Хизами ислам динен кабул итђ. Моны
рђсмилђштерњ љчен Мђдинђгђ 629
елны Мљхђммђд пђйгамбђргђ њзенђ
буйсынган Мђсгуд бине Сђгыдне
хат џђм бњлђклђр биреп илче итеп
ќибђрђ. Мљхђммђд пђйгамбђр Болгар хакиме џђм болгарларныћ ис-

лам динен кабул итњлђренђ хђерфатихасын бирђ. Моны ишетеп,
Византия императоры болгарлар
хакименђ ислам диненнђн књп
мђмлђкђтлђр бирњ бђрабђренђ баш
тартырга чакыра. Фђруџ бу талђпне њтђмђгђч, император аны ќђзалап њтерттерђ.
Бу хикђят легендар характерда. Кайчандыр ислам динен кабул
иткђн халыкларныћ мљселманлыкны Мљхђммђд пђйгамбђрнећ њз кулыннан алынуын расларга омтылган легендар хикђятлђре аз булмаган. Шулай да болгарлар белђн
бђйлђнешле бу хикђят њзенећ реаль
тарихка якынлыгы белђн игътибарны ќђлеп итђ.
VII гасырда хикђяттђге "Рум
тарафында болгарлар жире", шиксез, Азов буе Бљек Болгар дђњлђте
урнашкан яки, гомумђн, болгар
кабилђлђре яшђгђн ќирлђр. Бу
чорда, чыннан да, Византия яки
Кљнчыгыш Рим империясе кодрђтле џђм гаять зур дђњлђт була. Ул
кљнбатыштан кљнчыгышка таба
4300 километрга сузыла: Балкан,
Кече Азия, Сњрия-Палестина, Мисыр, Тљньяк Африканыћ дићгез
буе, Пирђнђй ярымутравыныћ
кљньяк-кљнчыгыш љлеше. Урта
ќир дићгезендђ Византия флоты
хакимлек итђ. Чыганакларга караганда, болгар-грек мљнђсђбђтлђре
аеруча император Ираклий вакытында (яшђњ еллары 575-641,
идарђ итњ еллары 610-641) кљчле
була. Хикђяттђ сљйлђнгђн "Рум
падишаџы" (629 ел) аныћ идарђ
итњ елларына туры килђ. Грек-ви-

ТУЛГАН САДРЕМЂ!"
леп баралар, шагыйрьнећ ђйтђсе килгђн фикерен њтемлерђк итеп бирергђ ярдђм итђлђр.
Чљнки ул заманныћ дин тоткан, аныћ тиешле кагыйдђлђрен њтђп барган, Коръђнне,
ђдђбиятны яхшы белгђн кешесенђ болар барысы да бик якын, аћлаешлы булган.
Пђйгамбђрнећ вафатыннан
соћ аслан могќиза булмас:
Ярылмас ай икегђ,
џђм кара таштан дљя тугмас, Дилђр безнећ гыйлем ђџле.
- Ышанмагыз, бу ялгандыр;
Њзем књрдем бњген,
безнећ заманда могќиза бардыр:
Бњген иртњк мића шактый
бурычлы иптђшем килде,
Ялындырмый, талашмый,
вђгъдђсендђ акчасын бирде.
("Могќиза")
Хђзерге заман укучысы бу юмористик
шигырьдђге "ярылмас ай икегђ", "кара таштан дљя тугмас" дигђн сњзлђргђ артык
ђџђмият бирмичђ генђ узып китђ. Ђ Коръђнне џђм дини мифологияне белгђн кешегђ бу
гыйбарђлђр књп нђрсђ аћлата. Риваять буен-

ча, кяферлђр Мљхђммђд пђйгамбђрне ќирдђге могќизаларына ышанмыйча, аны "сихерче" дип атап, аннан књктђ могќиза књрсђтњен,
мђсђлђн, њз кодрђте белђн айны икегђ ярып,
ике кисђген ике якка ќибђрњен, аннары аларны ике ќић очыннан чыгарып, њзенђ сђќдђ
иттерњен сорыйлар. Мљхђммђд исђ моны
њтђп чыга. Тукай менђ шућа ишарђли.
Тђэсир кљчен арттыру, књренешлђрне
ќанландырып, кљчђйтеп ќибђрњ љчен Тукай
еш кына мифологик мотивларны да куллана. Табигать књренешлђрен тасвир иткђндђ
дђ бу мотивлар бик табигый рђвештђ ђсђр
тукымасына њрелеп китђлђр.
Кисђктђн ќанланып, бозлар агалар;
Чабалар, берсене берсе кагалар.
Белерсећ син боларныћ мђхшђре дип,
Бу бозларны - њлеклђр гаскђре дип;
Љрелмеш дип белерсећ, санки, мљгез
Вђ яки мљгезен селкеткђн њгез.
Болар ђллђ бара дђџшђтле судка,
Беленми: кайсы - ќђннђт, кайсы - утка.
("Яз")
"Бђдђвам", "Ахырзаман", "Нђџќел фђрадис" китапларында сурђтлђнгђн, џђр татар уку-

зантия культурасыныћ тђэсире
"Кубрат хан хђзинђсе" дип аталган табылдык ђйберлђрдђ дђ њзен
бик нык сиздерђ. Шушы вакытта
(VI гасырныћ егерменче елларыныћ ахыры - VII йљзнећ утызынчы еллар башы) Азов, Кара дићгез, Кубань буйларында Бљек Болгар дђњлђте оеша. Бу дђњлђт берлђшмђлђренећ ић књренекле ханнары - Орган џђм Кубрат. Яћа
оешып килгђн дђњлђт буларак, монотеистик диннђргђ игътибар
юнђлтелђ. Христиан дине белђн
яшь ислам дине мђнфђгатьлђре
бђрелешђ. Вакыты-вакыты белђн
Болгар Византиягђ књпмедер
дђрђќђдђ буйсынган кебек тђэсир
кала. Византия болгарлар арасында христиан динен тарату эшен
алып бара. Кайчак ул љлешчђ
ућышка да ирешђ. Чыганакларда
хђтта ил башлыклары Орган яки
Кубратныћ христиан динен иман
итњлђре хакында да хђбђрлђр
теркђлгђн. Шућа књрђ дђ њз вассалыныћ ислам динен кабул итње
Византия императорында шулхђтле ярсу тудыра ки, хђтта, югарыда китерелгђн чыганактан аћлашылганча, ул ќђзалап њтерелђ.
Љлешчђ гарђплђр яшђгђн ќирне
дђ билђгђн Византия тиз арада
хђлиф Мљхђммђд тарафдарлары
белђн кискен бђрелешкђ керђ.
Гарђплђр 640 нчы елларда ук Константинопольне камап торалар,
Византия империясенећ књп ќирлђрен яулап алалар.
Шул рђвешле "Алты бармак"та китерелгђн вакыйга ул чордагы
тарихи мохиткђ бик тђ туры килђ.
Ђмма бу чорда, мљгаен, ислам тотрыклы дингђ ђверелђ алмагандыр
ђле. Ул яћадан хђзђр-гарђп сугышлары вакытында кљчђя. Бу вакытта
инде Бљек Болгар дђњлђте таркалып, Хђзђр каганлыгына кушылган
була.
737 елда гарђплђр Мђрван
ќитђкчелегендђ Хђзђр башкаласын
алгач, каганга џђм ил халкына ислам диненђ керергђ тђкъдим
итђлђр. Шулай да ул чорда ђле ислам Урта Азиядђ џђм Кавказ артында яћа гына таралганга књрђ, ђллђ
ни ућышка ирешђ алмый. Шулай
да, Харђземнђн чыккан мљселманнар монда аз булмый. Ђмма хикмђт
мљселманнарныћ азлыгында яки
књплегендђ генђ тњгел, аларныћ ил

чысында балачактан таныш булган, књћеллђрдђ
курку хисе уяткан Кыямђт кљне, бар
мђрхњмнђрнећ терелеп, бер урынга ќыйналулары, ягъни мђхшђр, Исрафил фђрештђ быргысыныћ бљтен дљньяны тетрђткђн авазы, ќђннђт
џђм тђмуг картиналарын књз алдына китереп,
Тукай гади генђ бер табигать књренешен дђ кешене ђсђрлђндерерлек итеп тасвирлап бирђ.
Шагыйрь татарныћ элек-электђн укылган, балачактан ук хђтеренђ сећгђн борынгы
классик ђдђбиятына, урта гасырларныћ дини
ђсђрлђренђ еш мљрђќђгать итђ. "Кыйссаи
Йосыф", Рабгузыйныћ "Кыйссасел-ђнбия"се, Хуќа Ђхмђд Ясђви, Сљлђйман Бакырганый, Суфи Аллаџияр шигырьлђре џђм бигрђк
тђ "Мљхђммђдия", "Бакырган"нан алынган
мотивлар Тукайда еш очрый. Шагыйрь џђммђ
татарга таныш, сљеп укылган шигырьлђрнећ
њлчђмен, кљен, рифмаларын алып, аерым
сњзлђрен кабатлап, бљтенлђй яћа ђсђрлђр - Тукайныћ њз чоры кешелђрен, тормыш картиналарын, заман проблемаларын сурђтли торган, бљтенлђй кљтелмђгђнчђ яћгырашлы
ђсђрлђр иќат итђ.
Тукайныћ борынгы ђдђбиятыбыздан зур
бер язма дастан алып, андагы сюжетны, шигырь њлчђмен, тђгъбирлђрне тулысынча њз
максатында кулланып иќат иткђн зур ђсђре
бар. Бу - "Печђн базары яхуд яћа Кисекбаш"

эчендђ тоткан урыннарында. Алар
каган гвардиясенећ тљп љлешен
тђшкил итђ. Харђзем мљселманнарыныћ шактый булуы бу якларда
Урта Азиягђ хас ислам диненећ таралышына китерђ џђм килђчђктђ
Урта Идел џђм Кама буйларында да
шул рухтагы исламныћ њтеп керњенђ бер сђбђп була. Х гасыр башында Итиль шђџђрендђ мљселманнар
шактый књп яши. Хђтта каган
бђкнећ вђзире, ягъни беренче кешесенећ мљселман булуы мђќбњри
итеп куела. Итил Х гасыр урталарында берничђ сђњдђ кђрван юлыныћ кисешкђн урынына ђверелђ. Бу
сђњдђдђ Харђзем, Дђрбђнд, Хорасан
џђм ерак Џиндстан, Кытай, Йђмђн
белђн тыгыз элемтђдђ булган
мљселман сђњдђгђрлђре зур роль
уйный. Хђзђр-болгарларда ислам
диненећ кић таралышы ђл-Куфи,
ђл-Белазури кебек гарђп язма чыганакларында гына тњгел, археологик эзлђнњлђр нђтиќђлђре белђн дђ
исбатлана. Бу якларда археологлар
тарафыннан казып тикшерелгђн,
болгар-хђзђрлђргђ нисбђтле књп
кенђ каберлђрнећ мљселман йолаларын њтђп књмелње билгеле булды
(К.И. Красильников џ.б.). Нумизмат
Ђ.Г. Мљхђммђдиевныћ тикшеренњлђренђ караганда, Хђзђр каганлыгында куфи мљселман акчаларыныћ
књплђп сугылуы да ислам диненећ
ныклап таралуы хакында сљйли.
Мђскђњ галиме А.П. Новосельцев нигезлђгђнчђ, хђзђр-болгарлар Х гасыр ахырында Харђземнђн яћадан рђсми рђвештђ ислам динен кабул итђлђр.
Идел, Кама буйларында яћа
дђњлђтлђрен тљзегђн болгарлар бу
чорлардан да бай рухи мирас алалар. Алай гына тњгел, болгарларныћ килђчђктђ халык дине дђ,
дђњлђт дине дђ итеп ислам динен
алулары, нигездђ, шул чорларда ук
билгелђнгђн була.
Шулай итеп, югарыда китерелгђннђрдђн чыгып фикер
йљрткђндђ, безнећ ерак бабаларыбыз ислам динен Мљхђммђд галђйџиссђламнећ њз кулыннан, аныћ
турыдан-туры хђер-фатихасы белђн
кабул итњлђре ачыклана.
Гамирќан ДЂЊЛЂТШИН,
Казан (Идел буе) федераль
университетыныћ
Тарих институты профессоры,
тарих фђннђре докторы

поэмасы. Шагыйрь бу очракта XIV йљзнећ
героик дастаны "Кисекбаш"ны бљтенлђй
икенче характердагы, сатирик пландагы
ђсђре љчен бик ућышлы куллана. Борынгы
ќитди, героик "Кисекбаш" фонында Тукай
заманыныћ татар тормышы њтђ вак, кызганыч џђм кљлке тоела. Иске "Кисекбаш"ны
яхшы белгђн шул заман татар укучысында
Тукайныћ "Кисекбаш"ы гаќђеп тђэсирлђр
уята, џушын ала, шаккатыра, заманныћ бљтен
борчулы проблемаларын татар аћына тагын
да калкытыбрак, њтемлерђк итеп ќиткерђ.
Менђ шулай борынгы ђдђбиятыбыз традициялђренђ нык таянып иќат иткђнгђ
књрђдер инде, Тукайныћ замандашлары Зђки
Вђлиди џђм Галимќан Ибраџимов, аныћ
иќатына бђя биргђндђ, ђсђрдђ ђллђни яћалык
књрмилђр. Тукайга караганда югарырак белем алган, рус џђм Европа ђдђбиятын,
мђдђниятен яхшы белгђн, књп укыган бу зыялыларныћ, бђлки, Тукайныћ шул замандагы рус, француз, алман шагыйрьлђре кебек
язуын књрђселђре килгђндер. Лђкин Тукай
алар телђгђнчђ - Кљнбатыш ђдђбиятчыларына ияреп язган булса, аныћ иќаты књпчелек
халык тарафыннан яратып, якын итеп џђм
аћлап кабул ителмђс иде, минемчђ.
(Ахыры 4 нче биттђ.)
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ТЉРЛЕСЕННЂН

Ничек конфликтларсыз
аралашырга?
Безнећ џђрберебезнећ дђ њз тормышында кемнђрнећдер кызып киткђн, кычкырыш, ызгыш-талаш шаџите, ђ
кайбер очракларда катнашучысы да булырга туры килгђне бардыр. Кем белђн булса да сњзгђ килешеп алганнан соћ, без булган хђллђрне бђялђњ, аћа нђтиќђлђр
ясый башлавыбыз сирђк тњгел.
Кайчагында "ђйткђлђгђннђрећђ" њкенергђ туры килђ, шђхси
дљреслегећдђ шиклђнњлђр туа,
ђмма... и-их, мљнђсђбђтлђр бозылган. Нђкъ менђ шундый минутларда конфликтлардан нинди юллар
белђн котылырга, аны ничеклђр
итеп булдырмый калырга мљмкин
иде соћ дип уйлана башлыйсыћ.
Ђ барыннан да њкенечлесе
шунда: конфликттан ничек качасын
да белђсећ кебек, альтернативаларны да карыйсыћ, ђмма, чынлыкта,
мђсьђлђ хђл ителми, бердђм мантыйк чылбыры хасил булмый. Моннан тыш, ни генђ була калган
очракта да, игътибар њзђгенђ
алынган мљџим тормыш
мђслђген саклап калырга
кирђк булган очраклар да
була бит ђле...
Ђ хђзер књз алдына китерегез:
сезнећ конфликтны њстерњгђ юл
куймыйча, аны
булдырмый калу
чарасын алдан ук
књрњ мљмкинлегегез бар иде, ди.
Бик књплђр, бик
телђп, мондый
мљмкинлекне
файдалана ала.
Тљп мђсьђлђ бары
шунда гына: моћа ничек ирешергђ?
Ић башта барлык мљмкинлеклђрне файдалануга бђйле булган
гап-гади хакыйкатьне истђ тотарга
кирђк булачак. Беренче карашны
болайрак тђгъбирлђргђ мљмкин:
"Ђгђр дђ сез низаглашырга исђп
тотмыйсыз икђн, сезнећ белђн тиргђшеп булмаячак". Њзлђштерергђ
кирђк булган икенче кагыйдђ болайрак яћгырый: "Конфликтны тулаем тискђре књренеш кенђ итеп
карарга ярамый, књп очракта ул
ућай нђтиќђгђ алып килђ, ђ ић
мљџиме - аны дошманлык
дђрђќђсенђ ќиткермђскђ кирђк".
Кљнкњрештђ џђм тормышта
була торган сњзлђшњлђрне булдырмый калырга љйрђнњ љчен, аныћ
ќђелергђ мљмкин њсешен (динамикасын), схемасын аћлау мђслихђт.
Нинди генђ очракта да каршылыклар ќыелмасы оеша - ул нинди дђ
булса ихтыяќны канђгатьлђндерњдђ куркыныч тудыра торган
кљч. Каршылыклар ќыелмасы сыйфатында џђрьяк љчен алдан уйлап
куелган нинди дђ булса соћгы максат булырга мљмкин. Ђлеге максат-

ка дђгъва итњчелђр ким дигђндђ
икђњ булса яки џђрбер билгеле бер
(конкрет) кешенећ аћына соћгы
максат тљрлечђ књзалланган вакытта ызгыш-талаш барлыкка килђчђк
тђ инде.
Ђгђр дђ њз алдыћа ызгыш-талашта ќићњне максат итеп куймыйча, телђктђшлеккђ ирешњне хуплыйсыћ икђн, конфликттан нђкъ
менђ шушы сђбђп буенча ќићел
генђ котылырга мљмкин. Ђлеге бурыч-вазифаны тормышка ашыру
љчен, барыннан да бигрђк, сезнећ
оппонентта кайсы омтылыш љстенлек алганлыгын ачыкларга кирђк. Ызгыш-талаш
ђдђбендђ љч
тљп омтылыш-максатны аерып чыгарырга мљмкин.
Беренчесе - ул
шђхси фикерећне
белдерњ.
Билгеле
булганча,
шђхси фикер шђхеснећ
мљстђкыйльлеген
гђњдђлђндерњ чарасы булып хезмђт
итђ, џђм, аны узып китеп, кеше бик
књп чиклђр аша књчеш ясарга
мљмкин. Мондый кеше аныћ фикерен њзгђртђ алырлык фикер, эшгамђл юклыгын расларга керешђчђк. Мљгаен, моћа охшаш очракларда конструктив диалог
мљмкин тњгел, ул баштан ук ућышсызлыкка дучар була. Бу мизгелдђ
њз-њзећне тоту кагыйдђсе чын карашыћны тулысынча ачу мљмкинлегенђ бер адым булачак. Сез бу
кешенећ фикерен хљрмђт итђсез,
аныћ белђн килешђсез дђ диярлек,
тик кайбер шђхси сорауларда гына
фикерлђрегез аерыла икђнлекне аћа
тљшендерђ башлау бик тђ мљџим.
Мондый очракларда аралашуныћ
ић кулай рђвеше булып ђћгђмђнећ
тњбђндђге схема буенча оештырылуы мљџим: "Мин сезне џђм ђлеге
мђсьђлђ буенча сезнећ фикерегезне бик тђ яхшы аћлыйм; минем
тљгђллек кертђсе килгђн бер караш
шул гына..." - џђм моћа охшаш чыгыштан соћ тљп мђсьђлђ буенча
фикер алыша башларга мљмкин. Барыннан да бигрђк, ђћгђмђдђшећнећ
дљрес тњгеллеген ашыгып исбат-

ларга тырышмагыз, моныћ белђн
сез аны њзегезгђ џђм њзегезнећ фикерегезгђ каршы тагын да ныграк
этђрђчђксез. Ић яхшысы - њз
тђкъдимнђрећне "Мин моны менђ
шулай дип уйлыйм" кебек катгый
раслау дђрђќђсендђ тњгел, бђлки
"Ђгђр без моћа бераз башкачарак
карасак?" соравы рђвешендђ
тђкъдим итђргђ. Ић ђџђмиятле џђм
ић катлаулы вазифа - оппонентыгызныћ соћгы карары, сезгђ бђйле
булмаган кебек, гњя аныћ њзе уйлаган фикере буларак оешкан карар
юнђлешендђ ђћгђмђ куерту осталыгы. Шунысын да истђ тотыгыз,
бђхђстђ беркем дђ њз фикерлђренећ
кире кагылуын телђми. Ђгђр дђ сез,
хђтта бђхђслђшергђ урын калдырмый торган дђлиллђр китерђсез
икђн, њз оппонентыгызны почмакка куып кертеп џђм шђхси дљреслегегезне исбатлап ќићњгђ ирешђсез икђн, сезнећ ђћгђмђдђшегез барыбер њзен бик њк ућай хис итмђячђк џђм килђчђктђ сезнећ белђн
аралашмаска тырышачак, ђ бу исђ
шулай ук бик њк љметле килђчђк
тњгел.
Икенче омтылыш-максат бу шђхси ихтыяќ џђм иќтимагый канун-кагыйдђ
конфликты. Бу тип кешелђр љчен гомум кабул ителгђн караш-гадђтлђрне
чын
мђгънђсендђ юкка
чыгару ђџђмиятле.
Књрђсећ, мондый кешелђр љчен бђхђс њзњзен књрсђтњ чарасыннан
тыш
бернђрсђ дђ тњгел.
Гадђттђ, бу књренеш халыкта бар
нђрсђне дђ тулысынча кире кагу,
танымау (нигилизм) дип йљртелђ.
Мондый тип кешелђр белђн њзара
аралашу рђвеше алдагысы белђн
охшаш; бу очракта шђхси хис-тойгыдагы љстенлекнећ ђџђмияте бик
нык кљчђеп китђ. Шунысын истђ
тотарга кирђк: моћа охшаш нигилизм битлеге, барыннан да элек,
яклаучысы (таянычы) булмаган џђм
психологик яктан зђгыйфь кешелђргђ хас.
Омтылыш-максатныћ љченчесе - иќтимагый кысалар (социаль
нормалар) системасындагы конфликтлар белђн бђйле. Ђлеге очракта тљрле карашлар, инанулар, ђхлак
(мораль) кагыйдђлђренећ "бђрелешње" игътибар њзђгеннђн китми.
Мондый чакта барысы да њзећне
башка берђњ урынына куеп карау
мљмкинлеге џђм вакыйгаларны
башка шђхес књзлегеннђн бђяли
белњ ђћгђмђлђре оештыру хисабына хђл ителђ.
(Ахыры газетабызныћ килђсе санында.)
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МАМАДЫШ
МЂДРЂСЂСЕ
(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)
Мђдрђсђнећ килђчђккђ дђ планнары зурдан. Шђкертлђргђ аерым
бинада торак булдыру, аерым ашханђ, мунча тљзњ, яшелчђ саклый торган склад булдыру, барлык уку классларын интерактив такталар белђн
џђм кирђкле ђсбаплар белђн ќиџазлау, њз-њзен финанс яктан бђйсез
итђрлек ќитештерњ тармагын эшлђтеп ќибђрњ: њз умарталыгын булдыру; газета-журналлар, китап-брошюралар бастыру љчен типография
сатып алу; њз машина паркын ачу. Укыту программаларына килгђндђ,
дини юнђлештђн тыш, шђкерлђрне профильле џљнђр белгечлеклђре
буенча укыту џ.б. Бу эшлђр књп хезмђт талђп итђ, ђмма Аллаџныћ
рђхмђте зур. Сђбђбенђ керешергђ генђ кирђк.
Ђлбђттђ, мђдрђсђ эшчђнлегендђ четерекле мђсьђлђлђр дђ юк тњгел.
Алар арасында ић авыры - финанс мђсьђлђсе. Биредђ мљгаллимнђр
аерата аз хезмђт хакы алып эшли. Књбесенећ гаилђсе, балалары бар.
Аларга кљне буе мђдрђсђдђ бил бљгђргђ туры килђ. Шунлыктан, бњтђн
љстђмђ керем чыганагы эзлђргђ вакытлары да калмый. Проблеманыћ
икенче ягы да бар. Акча аз тњлђнгђч, тиешле белгечлеккђ џђм квалификациягђ ия булган белемне кадрларны ќђлеп итњ дђ мљмкин тњгел.
Шућа књрђ тиешле финанс базасыз сыйфатлы белем бирњ турында сњз
алып бару файдасыз. Шђкертлђрнећ тору урыннарын, дђресханђлђрне, ашханђне тиешле дђрђќђдђ тоту, шђкертлђрне кљн саен ашатуэчертњ, дђреслеклђр џ.б. ђсбаплар белђн тђэмин итњ, ђлбђттђ, чыгымнар дигђн сњз... Ђлегђ мђдрђсђ динебез турында кайгыртучы миллђттђшлђребез, миллђтпђрвђр шђхеслђребез, иманын ќуймаган мђхђллђ
халкы џђм район хакимияте даирђсендђ эшлђњче ќитђкчелђребез ярдђмендђ кљн књрђ. Аларга Аллаџ Раббыбыз џђр ике дљньяныћ бђхетсђгадђтенђ ирешергђ насыйп ђйлђсђ иде.
Фотолар мђдрђсђ архивыннан.
Габдрахман ХЂБИБУЛЛИН,
Мамадыш мђдрђсђсе мљдире

"…ИМАН БЕРЛЂ
КОРЪЂН ТУЛГАН
САДРЕМЂ!"
(Ахыры. Башы 1-3 нче битлђрдђ.)
Бигрђк тђ татар дљньясы ничђмђ еллар буе килгђн уртагасырчылык
традициялђреннђн яћалыкка, реализмга ђле яћа гына борылган чакта андый ђсђрлђр халыкка ят тоелыр иде, чљнки џђрбер яћалыкны кабул итњ
љчен мђгълњм бер ђзерлек кирђк. Тукайныћ реализмы - њзе зур бер яћалык.
Замандашларыныћ шигырьнећ яћалыгын књреп бетермђњлђре дђ гаќђп
тњгел, чљнки зур вакыйга ерактанрак, еллар њткђч яхшырак књренђ. Тукайныћ иќаты борынгы ђдђби мирастан џич аерылгысыз, аныћ шигырьлђре шућа књрђ дђ бик халыкчан, вакыт сынауларын ќићеп њтђ торган
њлемсез ђсђрлђр. Шагыйрьнећ бљеклеге дђ шунда.

Нђќип НЂККАШ (ИСМЂГЫЙЛЕВ),
Г.Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият џђм сђнгать
институтыныћ љлкђн фђнни хезмђткђре,
Татарстанныћ атказанган сђнгать эшлеклесе

Нияз САБИРЌАНОВ

Казанда намаз вакытлары
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