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БОЛГАРДА ЭШ КАЙНЫЙ
Татарстан мљфтие Илдус

хђзрђт Фђиз, ТР Президентыныћ
Дини берлђшмђлђр белђн хезмђттђ-
шлек идарђсе башлыгы Марат Га-
тин, Спас муниципаль районы баш-
лыгы Камил Нугаев џђм ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте хезмђткђ-
рлђре Болгарда алып барыла торган
тљзелеш эшлђре белђн танышты.
Ђлеге сђфђр Идел буе Болгарстаны
тарафыннан ислам дине кабул ителњ
кљненђ (21 май) багышланган тан-
таналы чараларга ђзерлђнњ џђм Ка-
занныћ Кол Шђриф мђчетендђге ић
зур басма Коръђнне Болгарга књчерњ
мђсьђлђлђрен хђл итњ белђн бђйле
иде.

Кунаклар шулай ук "Саклаучы
(Хранительница)" сыны урнашты-
рылырга мљмкин булган урынны да
карады.

ТУКАЙ РАЙОНЫНДА – ЯРЫШ
Тукай райондагы Яћа посёлок

мђчетендђ пђйгамбђрлђр тарихына
багышланган ярыш узды.

16 яшькђчђ балалар пђйгам-
бђрлђр тарихы буенча белемнђрен
барлады. Ярыш ике турда њтте. I
турда балалар компьютер белђн
эшлђњ осталыкларын књрсђтте. II
турда џђр катнашучыга бишђр сорау
бирелеп, пђйгамбђрлђр турындагы
белемнђре тикшерелде, - дип яза
www.tatar-inform.ru сайты.

Мљгаллимђлђрдђн торган
жюри ђгъзалары ќићњчелђрне бил-
гелђде. Калмаш мђхђллђсеннђн Га-
дел Рђкыйпов, Телђнче Тамак
мђхђллђсеннђн Рђњф Мљхђммђдиев,
Яћа Сарайлы мђхђллђсеннђн Булат
Гыйльфанов, призлы урыннар
яулап, белемнђренећ югары булуын
раслады, дип хђбђр итте ярышны
оештырган Тукай районы мљхтђси-
бе Ќђњдђт хђзрђт Харрас.

ТЕЛЂЧЕДЂ ОЧРАШУ УЗДЫ
Телђче районы мђдђният йор-

тында Балтач районыныћ Мљсли-
мђлђр берлеге ќитђкчесе, табибђ
Рђйсђ ханым Зарипова белђн "Ислам
џђм сђламђтлек" темасына очрашу
њткђрелде. Очрашуга ислам дине
белђн кызыксынучы хатын-кызлар
килде.

Телђченећ Ихлас мђчетендђ
район ќитђкчелеге џђм ќирле
эшмђкђрлђр ярдђме белђн рай-
онкњлђм Коръђн бђйгесе дђ њткђрел-
де. Биредђ илледђн артык бала кат-
нашты. Балалардан Коръђнне
аџђћле итеп уку, тђќвид кагыйдђл-
ђрен белњ, намаз уку тђртибен
сљйлђп књрсђтњ соралды.

БЉГЕЛМЂДЂ –
ЯЗГЫ БАЛАЛАР ЛАГЕРЕ

Бљгелмђ шђџђренећ Ќђмигъ
мђчетендђ 30 мартка кадђр малай-
лар џђм кызлар љчен балалар лагере
эшлђде.

Балалар лагерьда ислам дине
нигезлђрен џђм ђдђп-ђхлак кагыйд-
ђлђрен љйрђнде. Башка еллардан
аермалы буларак, бу лагерь балалар-
ныћ сђламђтлеген рухи яктан гына
тњгел, физик яктан да ныгытуны
максат итеп куйган иде.

Мђгълњматлар ТР мљселманнары
Диния нђзарђтенећ

рђсми сайтыннан
(www.dumrt.ru) алынды

Диннђр
тарихын укыту
њзенчђлеклђре

Ш.МЂРЌАНИ
образы ђдђбиятта

џђм сђнгатьтђ

Књп
хатынлылык

Татарлар љчен Болгар - ул њзгђ,
сакраль урын. Бу татар халкын
њзенђ тартып торган њзђк. Безнећ
њзаћыбыз љчен Болгарныћ тел
белђн аћлатып бетергесез ђџђмия-
тен билгелђњ бик тђ катлаулы. Ул
шул хђтле тирђн ки, ел саен унар-
лаган мећ татар кешесе илебезнећ
тљрле почмакларыннан бирегђ бљек
Ќыенга кайта. Халкыбызныћ мил-
ли тормышында бу кадђр санда та-
тар халкы омтылган бњтђн бернин-
ди чара юк. Бернинди дђ!

Мин мљселманнар Диния нђза-
рђте институтыныћ сакраль ђџђми-
яте турында яздым инде, ул татар
љчен халкыбызны бер тљшкђ бер-
кетеп торучы милли дђњлђтчелек,
рухи хђлифђт фикере белђн калып-
лашкан. Мљселманнарныћ Диния
нђзарђте институты - ул безнећ
рухи "Ясриб"ебез, аныћ
ђйлђнђсенђ татар љммђте ќыела.
Гасырлар дђвамында Россиянећ
тљрле љлкђ џђм шђџђрлђре буйлап
таралган татар миллђте ябышып
торган каркас бу. Болгар њзенђ
сећгђн мђгънђсе буенча татар хал-
кы аћында шул ук тирђн, тектоник
катламнар белђн бђйле. Болгар - ул
милли дђњлђтчелек символы. Бу
аныћ турында хђтер. Бу - безнећ
љчен рухи бозлы яћгырга тић, бары
тик ташка чокып язылган гына:
ягъни, шул ук "Ясриб"ебез инде ул.
Шунысын да искђ алыгыз: хђтта
традицион татар шђмаиллђрендђ дђ
Коръђн аятьлђре Мђккђ, Мђдинђ
фонында гына тњгел, шул ук бо-
рынгы Болгар фонында да языла-

Соћгы вакытта татар-мљселман дљньясында актив фи-
кер алышу, бђхђслђр Даши Намдаковныћ "Саклаучы
(Хранительница)" дип аталган сыны тирђсендђ куера.
Џичшиксез, сынныћ авторы - талантлы скульптор. Аныћ
эше гаќђп-хђйран калырлык, гаять тђ њзенчђлекле. Мљга-
ен, мин Д.Намдаковны чорыбыз даџие дип атасам да,
ялгышмамдыр. Ђ ни љчен соћ, алайса, бар мљселман
ќђмђгатьчелеге, сирђк була торган бердђмлек књрсђтеп,
Болгарда Намдаковныћ 12 метрлы "Саклаучы" сынын
урнаштыруга каршы рђхимсез чыгыш ясый? Ђйдђгез,
ђлеге сорауга ќавап табып карыйк.

лар. Бу юкка гына тњгел. Џђм бу
символлар белђн уйнарга ярамый.

Татарныћ Мђскђњдђге Ќђмигъ
мђчетен ќимерњгђ китергђн рестав-
рациягђ карата кљчле реакция дђ,
џђм аннан калышмаган шау-шулар-
ныћ берсе булган - Болгарда пђйда
булачак Намдаков ясаган 12 метр-
лы могќиза барлыкка килњ
мљмкинлегенђ карата килеп чыккан
кљчле реакция дђ - татар халкыныћ
коллектив ќанындагы ић нечкђ
кыллар тетрђнњ сђбђплђреннђн бул-
ды. Мђчет сњтелњ очрагында исђ
татар миллђтенећ тђнендђге бик тђ
ђџђмиятле сљяк чатнады. Мђчет зу-
раер, икенче бер тљскђ керер кебек
иде. Ни љчен халык бик нык ачулы
соћ? Аны таяну нокталарыныћ бер-
сеннђн вакытлыча азат иткђннђре
љчен. Ђмма тђнећдђге њз сљягећ
"иске" булуга да карамастан, аны
нинди дђ булса яћасына алмашты-
ру - ул гел авырыксындыра торган
операция. Шућа бђйле рђвештђ
шундый ризасызлык дулкыны бар-
лыкка килде дђ.

Кешелђргђ дин кирђк

Татарлар Намдаковныћ иќат
ќимеше мисалында, нинди дђ бул-
са бер чит кеше шакшы аяк киемн-
ђреннђн љй тњренђ њтеп, аныћ ка-
гылгысызлыгын пычраткан тљсле
хис итђ. Телђсђ кайсы татар кеше-
сеннђн сорагыз: алар Болгардагы
Ќђмигъ мђчет хђрабђлђре белђн
янђшђдђ торган чиркђњгђ ничек ка-
рыйлар икђн? Џђм алар сезгђ бер-
нинди тоткарлыксыз: "Бу - ић ка-
дерле ђйберебезнећ йљрђгендђ ко-
точкыч яра эзе", - дип ђйтђчђк. Бер-
кем дђ аны сњтњ-ќимерњ турында
сњз алып бармаячак (сђяси нђзакђ-
тлелек, њзара ихтирам, диалог),
ђмма монда безнећ барыбызныћ да
тђненђ ниндидер чит-ят ђйбер ка-
далгандай булуны џђр кеше дђ сизђ.
"Саклаучы (Хранительница)" сыны
белђн дђ шулай ук.

Бљтен хикмђт тђ шунда ки,
Намдаков - будда динен тотучы.
Будда дине аныћ талантлы иќатын-
да кић чагылыш тапкан.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Соћгы вакытта књп кенђ кеше "Ходайга ышану ни љчен
кирђк?" дигђн сорауга ќавап эзли. Без бу сорауны те-
левизор экраннары аша да ишетђбез,  аны блог џђм
мђкалђлђргђ дђ кертеп ќибђрђлђр, дуслар џђм та-
ныш-белешлђр дђ ђледђн-ђле бу теманы читлђтеп
њтми. Моныћ сђбђбе - Аллаџы Тђгалђгђ ышануныћ
нђрсђ икђнлеген дљрес аћламауда. Бњген дљньяда
књбрђк матди якка игътибар бирђлђр, рухи як игъти-
бар њзђгеннђн читтђрђк кала. Шулай да, кешегђ дин
нђрсђ љчен кирђк соћ?

Џђр кеше бђхетле булырга тели. Бђхет - ић элек њз-њзећ белђн гар-
мониядђ булу. Бу исђ кеше њзенећ дљньяда тоткан урынын, њтђргђ тиеш-
ле эшлђрен, яшђвенећ максатын тљгђл белгђндђ генђ мљмкин. Башкача
булганда, яшђешнећ максаты югала. Иман џђм шђригать кануннары ке-
шенећ дљньяда яшђвенећ максатын - камиллекнећ ић югары дђрђќђсенђ
ирешњне билгели.

Дљньяда бай, яшь, сђламђт, матур була торып та, њзлђрен бик бђхет-
сез итеп хис иткђн кешелђр байтак. Матур да, бай да, сђламђт тђ була
торып, тормышларыннан канђгать булмаган кешелђр дђ очрый. Књпче-
лек очракта, бу - рухи нигез булмау аркасында. Дин - њзећнећ ќитеш-
сезлеклђрећне књрђ белергђ ярдђм итђ. Бу илаџи система аша гына ке-
шене тђрбиялђњ џђм камиллђштерњ буенча эш алып барыла. Диннећ тљп
максаты - ќђмгыятебездђ югары ђхлаклы кешелђр тђрбиялђњ. Мондый
кешелђр белђн ил дђ алга китђчђк џђм чђчђк атачак. Дин кешене тљрле
яманлыклар кылудан саклый. Саклап кына калмый, начар ниятлђрнећ
асылын, сђбђп џђм нђтиќђсен дђ аћлата. Дин, мисал љчен, суицидлыкка
(њз-њзећне њтерњгђ) каршы кљчле чара булып тора. Сербский исемендђ-
ге Социаль џђм суд психиатриясе фђнни њзђге соћгы 20 ел эчендђ Рос-
сиядђ њз-њзећђ кул салу очракларын тикшергђн. Алынган мђгълњматлар

буенча, 1990 елдан 2010 елга кадђр 800 мећ россияле њз-њзенђ кул сал-
ган. Соћгы вакытта Россия суицидлык очраклары буенча алдынгы урын-
нарныћ берсен били. Ел саен илебездђ 2800 бала њз-њзенђ кул сала. Бу
санныћ азмы-књпме икђнлеген аћлар љчен, мондый чагыштыру ките-
рергђ мљмкин: 2001 елда њз-њзенђ кул салудан њлњчелђр саны сугыш
џђм криминаллар аркасында њлгђн кешелђр санын узып киткђн. Њз-њзенђ
кул салучыларныћ ић књбесе Кљнчыгыш Европа иллђрендђ књзђтелсђ,
ић азы - мљселман дђњлђтлђрендђ. Суицидлык сђбђплђре тљрле булыр-
га мљмкин, лђкин аныћ тљп асылы бер ђйбердђ - динсезлектђ џђм
килђчђккђ љмет булмауда.

(Ахыры 4  нче биттђ.)
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ХАТЫНЛЫЛЫК

БОЛГАР ЉЧЕН
"ЧУДОВИЩЕ"

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Аныћ хезмђтлђрендђ будда дине
нинди роль уйнавы турындагы сора-
уга, ул, аћа, будда динен тотучы бу-
ларак: "Минем љчен мондый сорау-
ны ишетњ хђтта сђер", - дип ќавап
бирде. Кемдер ђйтергђ мљмкин:
"Рђссамныћ кайсы конфессиягђ ка-
равы мљџим тњгел, ић мљџиме - аныћ
иќаты нинди идея џђм символлар
трансляциялђњдђ". Ђлбђттђ, шулаен
шулайдыр да, ђмма бу очракта тњгел.
Намдаков њзенећ "Саклаучы (Храни-
тельница)" сынын, болгар символиз-
мына берничек тђ яраштырмыйча,
2003 елны ук ясаган. Аныћ књзалла-
вында символик фикерлђр бљтенлђй
юк бит! Аныћ хезмђте Болгар љчен
дђ, безнећ љчен дђ тњгел!!! Бары тик
2011 елныћ ќђендђ, Казан Кремле
ђлеге бурят рђссамы књргђзмђсен
кабул иткђндђ генђ, Канатлы барс
џђм "Саклаучы (Хранительница)"
сыннарыныћ берникадђр охшашлы-
гы књреп алынды (ул татарныћ Ка-
натлы барсы белђн янђшђ "Хђзинђ"
сђнгать галереясына керњ юлындагы

газонда торган иде). Шунда аны,
бары зурайтып кына, Болгарга ур-
наштыру идеясе туды да инде.
Књплђр ђлеге фактларны белми.
Ђмма барысы да бердђм рђвештђ
ђлеге сында кай тљшедер кљтелгђнчђ
тњгел дип хис итђ. Ул ничектер чит,
њз тњгел кебек. Скульптура традици-
ясе њзе њк тљп нигезе буенча мђќњси-
лектђн џђм ул сакраль Болгарныћ
ислам символикасына берничек тђ
берекми.

Ђмма шђхсђн мића "Саклаучы"-
ныћ Канатлы барс белђн охшашлы-
гы уйланылган кебек тоела, ђ аны
Болгарга урнаштыру перспективасы
миндђ чирканудан башка берни дђ
уятмый. Џђм минем кебеклђр зур
књпчелекне тђшкил итђ. Болгарны
тынычлыкта калдырыгыз! Џђм "мод-
ный" скульпторларныћ мђџабђт мо-
нументларыннан башка да халкыбыз
ђлеге урынны хљрмђт итђчђк.

Рљстђм хђзрђт БАТЫР,
ТР мљселманнары Диния

нђзарђтенећ
Голђмђлђр шурасы рђисе

Мђктђплђрдђ укытыла башла-
ган диннђр тарихы дђреслђре дђ
шушы максатны књз алдында то-
тарга тиеш. Диннђр тарихын укы-
ту эчтђлеген билгеле бер алым,
ысул, чаралар тђшкил итђ. Бу
дђреслђрне укыту эшен оештыр-
ганда, Ќир йљзендђ таралган
диннђр, аларга карата тљрле халык-
ларда џђм миллђтлђрдђ формалаш-
кан карашлар турында мђгълњмат
бирњ, тљрле дин тотучылар арасын-
да татулык џђм тњземлелек тђрби-
ялђњ талђп ителђ. Шулай ук
мђктђплђрдђ диннђр тарихы дђрес-
лђрен укытканда, соћгы елларда ха-
лыкныћ дингђ омтылышын, ђхлак
нормаларын кайтаруда аћа ышаныч
белдерњен, ата-аналарныћ, укучы-
ларныћ дини йолаларны њтђњгђ
књбрђк тартылуын да искђ алмый
мљмкин тњгел.

Дин ђџеллђре ђзерлђњ белђн
дини уку йортлары шљгыльлђнђ. Ђ
мђктђп эшчђнлегендђ диннећ уры-
нын билгелђњ, аћа мљнђсђбђт фор-
малаштыру, динне файдалану
алымнарын билгелђњ бурычы тора.

Без мђктђптђ дингђ кагылыш-
лы эшлђрне башкарганда,
тњбђндђге кагыйдђлђрне истђ тотып
эш итђбез:

1. Дин кабул итњ, аныћ канун-
нарын њтђњнећ џђр шђхеснећ
вљќдан ирегенђ бђйле булуы.

2. Барлык мљмкинлеклђрне
џђм чыганакларны файдаланып,
диннђр тарихын љйрђнњ, аларга хас
њзенчђлеклђрне џђм аларныћ
ђџђмиятен књрсђтњ.

3. Дин тотучыга комачаула-
мау, ярдђм итњ. (Дин тоту укучыга
тискђре йогынты ясамаска тиеш.)

4. Дини гореф-гадђтлђрне
тђрбия эшендђ куллану.

5. Толерантлылык, динара
мљнђсђбђтлђрдђ ихтирамлылык,
миллђтлђр бергђлеге талђплђренђ
тугры булып, фђн гыйлемнђрен
дини мђдђният алымнары белђн
бергђ алып бару.

Дђреслђрдђ диннђр тарихын
гына тњгел, ђ дини мђдђниятне дин,
фђн, моћ, мђгърифђт белђн тыгыз
бђйлђнештђ алып барганда гына
без ђхлакый яктан камил балалар
тђрбияли алабыз.

Дин џђм фђннећ њзара бђйле-

Халыкара, миллђтара џђм диннђр арасында татулык
кеше шђхесенђ, аныћ њсеш дђрђќђсенђ, нинди карашта
торуына, нинди сыйфатларга ия булуына, нинди
кыйммђтлђргђ љстенлек бирњенђ бђйле. Икенче тљрле
ђйткђндђ, кешелђрнећ нинди тђрбия алуы, кайсы тирђ-
лектђ њсње, нинди принципларга љстенлек бирње дђ бу
проблеманы ућышлы хђл итњгђ йогынты ясый. Башка
факторлар белђн беррђттђн, миллђтара џђм диннђр
арасында татулык урнаштыруда мђктђп, укытучылар,
ђти-ђнилђр йогынтысы, укыту џђм тђрбия бирњ юнђлеш-
лђре дђ зур ђџђмияткђ ия.

леге, шулай ук сњз, дђгъват, њгет-
нђсихђт џђм бу мђсьђлђне яхшы
белњче, мђгърифђтле мљгаллим-
укытучы - тљрле афђтлђргђ каршы
кљрђшњче тљп кљч. Вљќдан - ђхлак
эчтђлегеннђн торган дин, акыл-
ђхлак эчтђлеген хасил иткђн фђн
балаларга аћлатылса, алдыбызда
хакыйкать ачылыр. Россиядђ
мећнђрчђ дин ђџеле, галиме бар. Ни
кызганыч, дин ђџеллђренећ књбесе
- фђнне, галимнђрнећ шактый
љлеше динне белми.

Алда ђйтелгђннђрне истђ то-
тып, мин њз эшемне, ић беренче
чиратта, бу љлкђдђ булган белемн-
ђремне барлаудан џђм яћаларын
туплаудан башладым. Тарих укыту-
чысы буларак, диннђрнећ килеп
чыгу џђм яшђњ тарихы мића яхшы
таныш. Џђр диннећ нигезен ныклап
љйрђнњ љчен мин диннђрнећ тљп
Китапларын укуны максат итеп ал-
дым.

Эшемнећ алдагы этабында
мин дђреслек материалын ныклап
љйрђнеп, дђрес эшкђртмђлђре џђм
књрсђтмђ материал булдырдым.

Диннђр тарихы дђреслђрендђ
тљрле дђрес формалары: лекция,
диспут, экскурсия, интервью-дђрес
(укучылар биш минут эчендђ
њзлђрен кызыксындырган сораулар
ђзерли, укытучы сорауларга ќавап-
лар бирђ) џ.б. кулланам.

Укучыларныћ белемнђрен
ачыклау џђм ныгыту љчен дђ тљрле
эш формаларына мљрђќђгать итђм.
Тест, эссе, кроссвордлар чишњ, ре-
фератлар џђм чыгышлар, тљрле те-
маларга презентация проектлары
ђзерлђњ, тђрбия сђгатьлђрендђ чы-
гышлар ясау - шуларныћ кайберл-
ђре.

Дђреслђрем њстерелешле, про-
блемалы џђм гамђли характерда
њтђ.

Фђнне тагын да тирђнтен укы-
ту, укучыларныћ фђн белђн кызык-
сынуларын арттыру љчен, књптљрле
алымнар кулланырга тырышам.
Шул нисбђттђн, дини чыганаклар
белђн таныштырам, укучыларныћ
тормыш тђќрибђсен кулланам,
мђктђптђн тыш вакытларда дин
ђџеллђре белђн очрашулар, гыйба-
дђтханђлђргђ сђяхђтлђр оештырам.
Анда катнашу-катнашмау џђр уку-

чыныћ њз эше, ягъни бу - шђхеснећ
вљќдан ирегендђ.

Аллаџы Тђгалђ, барлык
миллђтлђргђ, кабилђ-ыруларга ти-
гез карашта булып, дус яшђргђ, бер-
беребезне љйрђнергђ, књршелђрнећ
яхшы гамђллђрен њзећдђ булды-
рырга кушкан. Без бик кечкенђ пла-
нетада яшибез, барыбыз да - Адђм
(гс) балалары. Бу ќирдђ нинди те-
реклек бар, барысы да - Аллаџы
Тђгалђнећ гаилђсе. Књлдђ коенсаћ,
чишмђдђн алып су эчсђћ, аћа тљкер-
мисећ бит. Димђк, дин аша ђйлђнђ-
тирђгђ сакчыл караш тђрбиялђнђ.

Њзенећ улын тђрбиялђњчегђ
кићђш биргђндђ Готбђ бине Ђбу
Суфьян: "Минем улымны тђрби-
ялђњ синећ њз-њзећне тђрбиялђњ
булсын. Чљнки алар бљтен нђрсђгђ
дђ синећ књзећ белђн карый. Син
хуплаганны хуплый, син начар дип
тапканны начар дилђр", - дип
ђйткђн. Бу дђреслђрне укытканда,
башка дђреслђрдђге кебек њк, укы-
тучыныћ шђхси њрнђге дђ зур роль
уйный.

Ђлеге дђреслђр аша балалар
сектантларны, тылсымчы-сихерче-
лђрне, багучыларны да танырга
љйрђнђ. Чљнки бњгенге кљндђ тљрле-
тљрле секталар барлыгы мђгълњм
џђм аларныћ бурычы бер генђ: тра-
дицион булмаган ят диннђрдђн
файдаланып, яшьлђрне ќђмгы-
ятьтђн, ата-анадан аеру, хђтта илдђ
булган нђрсђлђргђ каршы кую.
Ђлеге секталар исламга да, право-
славие диненђ дђ каршы чыга. Алар
хезмђт итмђскђ, ата-ананы тыћла-
маска куша. Мондый чит идеоло-
гиягђ каршы кљрђш илебездђ тљрле
юнђлешлђрдђ алып барыла. Радио-
телевидение, матбугат аша ят
диннђргђ каршы чыгышлар ясала.

Ђхлакый тђрбияне џђр
дђрестђ, џђр тђрбия чарасында
алып баруныћ ђџђмиятен танып, бу
љлкђдђ гаилђнећ дђ тоткан урынын
аерып књрсђтђсем килђ. Џђр бала
динле булып туа, ђ ата-анасы аны я
мљселман, я яџњд, я христиан динен
тотучы итеп тђрбияли. Шућа књрђ
гаилђлђр белђн дђ даими эш алып
бару зарур. Аларны дђреслђргђ ча-
кырам, ата-аналар ќыелышларын-
да чыгышлар ясыйм, аларны кы-
зыксындырган сорауларга ќавап
бирергђ тырышам.

Алда ђйтелгђннђрдђн
књренгђнчђ, диннђр тарихы дђрес-
лђре кешелек ќђмгыятендђге ђхла-
кый нигезлђрнећ ђџђмиятле состав
љлеше булган халыкара, миллђтара
татулык џђм тљрле дин тотучылар
арасында тњземлелек, ђхлаклылык
кыйммђтлђре тђрбиялђњдђ искит-
кеч зур ђџђмияткђ ия.

Гљлзия СЂЛЂХЕТДИНОВА,
Мамадыш районы Кљмеш Књл

урта мђктђбенећ тарих
укытучысы

"Чынлыкта, Аллаџ каршында хак дин - ислам дине" (3:19).
Шушы хакыйкатьне инкарь иткђн совет дђњлђте таркалды, халкыбызныћ динсез

чоры узды, тормыш њзгђрде. Бљтен кеше дђ дини дип ђйтмђсђк тђ, дин тоту рљхсђт
ителђ, телђгђн кеше тота ала. Мећ елдан артык ислам динендђ булып, миллђт була-
рак ислам динендђ формалашкан халкыбыз бњген яћадан ислам диненђ тартыла.
Књпме генђ секталар, тљрле диннђр њтеп керергђ тырышсалар да, халкыбызга ислам
дине якынрак. Ул њзен Ислам дљньясыныћ бер кисђге итеп тоя. Шулай булса да,
совет чорындагы дингђ каршы булган фикерлђњ, караш кеше књћелендђ калды. Диндђ
булган књп кенђ нђрсђлђрне ул кабул итеп бетерђ алмый. Динебездђ рљхсђт ителгђн,
ђмма совет чорында дингђ каршы кљрђштђ тљп коралларныћ берсе итеп кулланыл-
ган џђм шул сђбђпледер халкыбызныћ књпчелеге књћеллђре белђн кабул итеп бе-
терђ алмый торган шундый нђрсђлђрнећ берсе - ирлђргђ 2, 3, яисђ 4 хатын белђн
тору, ягъни књпхатынлылык. Кайберђњлђр књпхатынлылыкныћ интим ягын гына
књз алдында тоталар џђм шул сђбђпле књпхатынлылык белђн ирлђрнећ зина кылып
йљрњлђреннђн аерма књрмилђр. Кайберђњлђр Кљнчыгыш халкына гына хас књренеш
дип, киноларда књрсђтелђ торган гаремнарны књзаллыйлар. Кайберђњлђр фикеренчђ,
књп хатынлы ир њзенећ хатыннарына золымлык кыла. Алай карасаћ, бер генђ хатын
белђн торып шул бер хатынына да золымлык кылучы ирлђр дђ аз тњгел. Бњгенге
кљндђ, гомумђн алганда, никах мђсьђлђсенђ игътибар кимњ сђбђпле, кайберђњлђр
аћа хђтта кљлеп кенђ карыйлар: янђсе 2, 3, 4 тњгел, аныћ берсе дђ кирђкми.

Кеше ирле-хатынлы булып нђсел калдыру љчен, њрчњ љчен халык кылына. Ул
никахлашырга, гаилђ корырга тиеш. Бу тормышта џђркемгђ тиешле урын, дђрђќђ
билгелђнгђн. Ир ир итеп, хатын хатын итеп яратылган. Шућа књрђ дђ књпхатынлы-
лыкны аћлау љчен ић элек ир белђн хатынныћ яратылу тарихларын, бер-берсенђ
карата мљнђсђбђтлђрен, њз араларында булган љстенлеклђрен карап китђргђ кирђк.
Аллаџы Тђгалђ ђйтђ: "Тђхкыйк тљп атагыз - Адђмне балчыктан халык кылдык, со-
ћра књркђм сњрђтле иттек, моннан соћ фђрештђлђргђ ђйттек: "Адђмгђ карап сђќдђ
кылыгыз" (7:11).

Аллаџы Тђгалђ ић элек анабыз Џаваны тњгел, бђлки атабыз Адђмне халык кыла,
фђрештђлђргђ атабыз Адђмгђ сђќдђ кылырга боера џђм фђрештђлђр атабыз Адђм-
нећ љстенлеген танып сђќдђ кылалар. Аллаџы Тђгалђ Адђмне гади мђхлук итеп
кенђ халык кылмый, ул аны хђлифђ итеп халык кыла. Аллаџы Тђгалђ ђйтђ: "Џђм
Раббыћ фђрештђлђргђ ђйтте: "Мин, ђлбђттђ, ќир љстендђ хђлифђ итеп Адђмне кы-
лачакмын" (2:30).

Хђлифђ итеп атабыз Адђм шђхсђн њзе генђ тњгел, бђлки, гомумђн алганда, ир-
ат билгелђнђ. Пђйгамбђребез Мљхђммђт (сгв) ђйтђ: "Сезнећ џђрберегез кљтњче џђм
џђрберегез њзенећ кљтње љчен ќаваплы. Имам - кљтњче џђм њзенећ кљтње љчен ќавап-
лы, ир-ат њзенећ гаилђсе љчен кљтњче џђм ул њзенећ кљтње љчен ќаваплы, хатын-
кыз њзенећ иренећ љендђ кљтњче џђм њзенећ кљтње љчен ќаваплы, хезмђтче њзенећ
хуќасыныћ маллары љчен кљтњче џђм ул њзенећ кљтње љчен ќаваплы, џђм сезнећ
џђрберегез кљтњче џђм њзегезнећ кљтњегез љчен ќаваплы" ("Бохари", 844; "Мљслим",
7408).

Бу хђдистђн књренгђнчђ, ир-ат - гаилђсенђ, ягъни хатынына, балаларына
кљтњче. Хатын-кыз исђ фђкать њзенећ иренећ љендђ кљтњче. Кемнећ кем љстеннђн
кљтњче икђнен Аллаџы Тђгалђ билгели. Хатынныћ яисђ ирнећ телђге белђн генђ
вазифаларны алышу хаклыкка туры килми.

Аллаџы Тђгалђ атабыз Адђмне балчыктан халык кыла. Аннан соћ гына анабыз
Џаваны халык кыла џђм анабыз Џаваны балчыктан тњгел, бђлки атабыз Адђмнећ
кабыргасыннан халык кыла. Шућа књрђ дђ бу ике зат: ир-ат џђм хатын-кыз џич
кенђ дђ урыннарын алыштырып куя торган тигез дђрђќђдђге затлар тњгел. Ирлђр-
нећ љстенлеге турында Аллаџы Тђгалђ ђйтђ: "Ирлђрнећ дђрђќђсе хатыннар
дђрђќђсеннђн љстенрђк, Аллаџ барча эштђ белеп хљкем итњче" (2:228).

Ђ инде нинди сыйфаты белђн љстенлеге турында Аллаџы Тђгалђ икенче бер
аятьтђ тулырак итеп аћлатып ђйтђ: "Ирлђр хатынга ђдђп, тђрбия бирњ љчен ќавап-
лыдыр. Аллаџ мђхлукларны кайберлђрен кайберлђреннђн артык кылу белђн, ирлђр
акылда, куђттђ хатыннардан љстен булды џђм малларын хатыннарга бњлеп бирњ
белђн дђ ирлђрнећ дђрђќђсе љстендер" (4:34).

Бу аятьтђ Аллаџы Тђгалђ ачык итеп ђйтђ: ирлђр акылда џђм куђттђ хатыннар-
дан љстен. Халыклар, миллђтлђр куђтле ќитђкче булганда гына алга баралар. Га-
илђдђ дђ шулай, гаилђ башлыгы кљчле, куђтле булып џђр эшен акыл белђн башкар-
ганда гына ул гаилђ тђртипле, кљчле џђм нык гаилђ була. Хђтта кыргый хайваннар-
ныћ кљтњлђрен дђ кљчле, књђтле булганнар гына ќитђкли. Бу хакыйкатьне ирлђр
генђ тњгел, бђлки хатыннар да аћларга тиешлђр.

Гаилђлђр ныклы булса гына иллђр, дђњлђтлђр ныклы була, халыклар куђтле
була. Гаилђ тљшенчђсе ул бњгенге кљндђгечђ эш аты кебек эшлђп йљри торган, њзен
џђм гаилђсен тђэмин итеп тора торган, шуныћ сђбђпле иренђ кул астындагы бер
йомышчы итеп кенђ карый торган хатын џђм хатыны эшлђп тапканны ашап, киеп,
шућа књрђ хатыныныћ акырганына-кычкырганына риза булып, мескен хђлдђ ди-
ванда кырын ятып телевизор карый торган ир тњгел. Киресенчђ, ир-ат эшлђргђ,
гаилђне тиешенчђ тђэмин итђргђ тиеш. "Мин - ир, шуныћ љчен мин љстен булырга
тиеш", - дип кенђ љстенлеккђ ирешеп булмый. Љстенлеккђ зур тырышлык белђн
генђ ирешеп була. Ир-атныћ урыны хатынныћ итђк астында тњгел, ул ќђмгыятьтђ
булырга тиеш. Ир ќђгыятьтђ тиешле урында булсын љчен, хатын-кыз ир хатыны
буларак љйдђ булырга, ягъни иренећ љендђ кљтњче булырга, иренећ ќђмгыять љчен
тырышып йљрњен тђэмин итђргђ тиеш.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Халкыбызныћ бљек акыл иясе, даны џђм
горурлыгы булган бу мђшџњр затка багыш-
лап тљрле теллђрдђ йљзлђгђн фђнни
хезмђтлђр, матур ђдђбият ђсђрлђре языла,
диссертациялђр яклана, сђнгать тљрлђре (бю-
стлар, рђсемнђр) иќат ителђ.

Бљек шђхеслђр њз халкыныћ тормышы-
на, рухи дљньясына, шул исђптђн аныћ сђнга-
тенђ, хђтта аныћ бер тљре булган матур ђдђби-
ятына да билгеле бер дђрђќђдђ ућай йогын-
ты ясыйлар, алга таба ул халыкныћ, ул мил-
лђтнећ горурлыгына ђверелђлђр. Ш.Мђрќа-
ни - шундый шђхеслђрнећ берсе. Данлы
шђхеслђргђ бай булган татар халкыныћ рухи
дљньясында бу могтђбђр зат њзенђ аерым,
њзенчђлекле урын били. Шушы ућайдан,
Мђрќани шђхесенећ татар шигъриятендђге,
аныћ бер жанры булган мђрсия жанрындагы
ђсђрлђрдђ ничек чагылуы мђсьђлђлђренђ бер-
никадђр тукталып њтик.

Мђрсия - вафат булган кешелђрне олы-
лап, мактап искђ алучы, аларга карата ярату,
ихтирам итњ, хљрмђтле тойгыларын чагыл-
дыручы шигъри ђсђр. Мђрсиялђрдђ њзеннђн
соћ фђн, ђдђбият, мђгариф, мђдђният
љлкђсендђ данлы исем калдырган шђхеслђргђ
дан ќырлана. Беренче чиратта, мондый
шђхеснећ књркђм, соклангыч кешелек сый-
фатлары тасвирлана, туган халкына
књрсђткђн изге гамђллђре, хезмђтлђре юга-
ры бђялђнђ.

Ш.Мђрќани шђхесенђ багышлап Ак-
мулла, Гали Чокрый, Нђќип Думави, Габдул-
ла Тукай џ.б. язган ђсђрлђр шушы тљр мђрси-
ялђргђ карый.

1889 елда Ш.Мђрќани вафаты ућае
белђн татар ђдђбиятында моћа кадђр языл-
ган мђрсия жанрындагы ђсђрлђрнећ тематик
офыклары кићђя тљшђ: аћа багышланган
мђрсиялђр татар ђдђбиятында яћа тип мђрси-
ялђр - алгы планга мђгърифђтчелек идеал-
лары куелып язылган, оптимистик рухтагы
мђрсиялђр тууга сђбђпче була.

Билгеле булганча, Ш.Мђрќанигђ багыш-
ланган ић беренче мђрсиялђрне Мифтахет-
дин Акмулла џђм Гали Чокрый яздылар. Ак-
мулланыћ "Дамелла Шиџабетдин хђзрђтнећ
мђрсиясе" ђсђре, мђгълњм булганча, шагыйрь
тарафыннан Мђрќани шђхесен џђм аныћ

Ш.МЂРЌАНИ ОБРАЗЫ
ЂДЂБИЯТТА ЏЂМ СЂНГАТЬТЂ
Шиџабетдин Мђрќани - XIX гасырда татарныћ рухи хђятендђ тирђн бо-
рылыш ясаган, уяну-яћарыш дђверенђ - ренессанска юл ачкан титаник
шђхес, фикер иясе, милли мђдђният књгендђ, бљтен Ислам дљньясын-
да балкып торган олы якты йолдыз. Бљек реформатор, энциклопедист
галим, мђшџњр мђгърифђтче.

гыйлем љлкђсендђге эшчђнлеген мактауга
багышланган мђдхия итеп языла башлый.
Шагыйрь аны тђмамлагач, Казанга барып,
Мђрќанинећ њз кулына бирергђ ниятли.
Ђмма 1889 елныћ маенда педагог вафат бул-
гач, шагыйрь ђсђренђ традицион мђрсия ру-
хында аерым бер бњлек љстђп, аныћ кулъяз-
масын Казанга юллый џђм бу ђсђр 1892 елда
аерым китап хђлендђ дљнья књрђ. Анда
Мђрќани шђхесе наданлык дљньясында бал-
кыган кояш, якты яшен нуры, энќе-мђрќђн
белђн урынлы рђвештђ чагыштырыла,
мђшџњр галимнећ даны ерак иллђргђ тара-
луы хакында ђйтелђ. Ш.Мђрќанигђ багыш-
ланган 506 шигъри юлдан торган мђрсиядђ
данлы галимнећ туган халкын гыйлемле итњ
љлкђсендђ башкарган изге эш-гамђллђре,
мђгърифђтчелек идеялђре кић тасвирлана,
аныћ шђхесен зурлап "караћгы фонарь ка-
бызган зат", "тимерказык" булуы хакында
ќылы фикерлђр ђйтелђ.

Ш.Мђрќанигђ багышланган икенче ђсђр
- Г.Чокрый мђдхиясе. Матбугатта аныћ бары
тик дњрт юллы ике генђ строфасы дљнья
књргђн. Аны укыгач, ирексездђн: "Бу ике
строфа зур књлђмле шигъри ђсђрнећ бер љзеге
генђ тњгелме?" - дигђн карашка килђсећ. Эч-
тђлеге белђн ул мђдхия (ода) жанрына бик
якын. Формасы ягыннан да ул классик
мљрђббагъ (дњртьюллык) рђвешендђ иќат
ителгђн, строфа саен "џадилар кем безем саз-
дыр" ("безне дљрес юлга салучы") дигђн юл
даими кабатлана. Текстта Мђрќанинећ баш-
карган эш-гамђллђре турында ђйтелђ, галим-
нећ "шљџрђт џђм бљек фикер иясе", "књп
фђннђр, хикмђтлђр укып", "тљрле мђсьђлђлђр
ачып, књп дђлиллђрне белњче, безне дљрес
юлга салучы" зат булуы турында бђян ителђ.
Бу ђсђр дђ оптимистик рухта язылуы белђн
сыйфатлана.

Уфадагы Зђки Вђлиди исемендђге Рес-
публика китапханђсенећ љлкђне љйрђнњ бњле-
гендђге Гали Чокрый фондында робагый
белђн 64 юллык књлђмдђге мђрсиянећ кулъ-
язмасы саклана. Анда мђшџњр галимнећ њле-
менђ тирђн кайгы белдерелеп, фикер иясе-
нећ акылына дан ќырлана.

XIX гасыр ахыры - XX гасыр башла-
рында татар вакытлы матбугатында Мђрќа-

нинећ вафатына 25 ел тулуны билгелђп њтњгђ
хђзерлек мђсьђлђлђре алга килеп баса. Бу
чорда фикер иясенђ багышлап шигырь язу-
чылардан Н.Думави џђм Г.Тукай аеруча ма-
тур њрнђк књрсђттелђр. Н.Думави "Шиџабет-
дин Мђрќани хђзрђтлђренећ кабере янын-
да" исемле шигырен шул ућай белђн иќат
итђ џђм ул "Йолдыз" газетасыныћ 1912 елгы
24 июнь санында дљнья књрђ. Оптимистик
рухта иќат ителгђн бу ђсђр, формасы ягын-
нан караганда, Акмулла мђдхиясеннђн ике-
юллыклар ярдђмендђ иќат ителњ белђн генђ
аерыла. Ђмма эчтђлек ягыннан шушы иќат
ќимешлђре аваздаш: аларда буеннан буена
Ш.Мђрќанинећ халыкка гыйлем тарату
љлкђсендђге эшчђнлеге, яхшы кешелек сый-
фатлары, оптимизмы, батырлыгы тасвирла-
на, эш-гамђллђренећ кыйммђте объектив
рђвештђ бђялђнђ.

Г.Тукайныћ "Шиџаб хђзрђт" исемле
шигъри ђсђре дђ бљек татар галименећ туу-
ына џиќри ел исђбенђ йљз ел тулу ућае белђн
иќат ителгђн кадерле мирасныћ бер кыйм-
мђтле љлеше. Њзенећ гомер сукмагы кыска-
руны сизенгђн шагыйрь, зур юбилей ућаен-
нан басылачак ќыентыкны кљтеп тора ал-
мый, эчтђлеге, эчке рухы белђн мђдхия жан-
рында нечкђ зђвык белђн язган шигырен
"Аћ" журналыныћ 1913 елгы икенче санында
бастыра. Тугыз строфаны тђшкил иткђн бу
поэтик ђсђрнећ тњбђндђге соћгы тарихи юл-
лары гына да мђшџњр галимгђ шагыйрьнећ
мђхђббђте, ихтирамы нинди тирђнлектђ бу-
луын ачыклыйлардыр шђт:

Бер ќан берлђн тиздђн миллђт итђ
бђйрђм,

Шђрафђтлђп туган кљнне бу мљхтђрђм;
Ќисме њлек, исме терек бу хђзрђтнећ
Мђхшђргђчђ теллђр сљйлђр, язар калђм.

Йљз еллыгы ућае белђн Ш.Мђрќанинећ
тарихи, мђгърифђти, мђдђни эшчђнлеген як-
тырту юлында "Аћ" журналы 1913 елгы бе-
ренче џђм икенче саннарында изге гамђллђр
башкара: анда Габдрахман Сљнгатинећ
"Мђрќани хђзрђтлђре" шигыре, Г.Ибраџи-
мовныћ "Бљек остазымызныћ кайбер тђэлиф-
лђре (юбилей мљнђсђбђте илђ тђнкыйть)"
дигђн мђкалђсе урын ала. Г.Сљнгатинећ ши-
гыре:

Бђхетле син, даџи хђзрђт!
Кљл Кљрси љстендђ,
Хђзер хак сњзлђрећ угрында
корбан барча ќан инде,
- дигђн ќылы фикерлђр белђн тђмамла-

на; Г.Ибраџимов мђкалђсендђ: "Таћ алдын-
нан чулпан књренђ, Чулпан белђн бер вакыт-
та Ќир йљзе тагы ныграк караћгылана.
Мђрќани - безнећ таћыбызныћ Чулпаны-
дыр", - дигђн бђялђмђ бирелђ.

"Кояш" газетасыныћ 1915 елгы 9 гыйн-
вар џђм 16 апрель саннарында Ф.Ђмирхан-
ныћ Ш.Мђрќани шђхесенђ, гыйльми эшчђ-
нлегенђ олы ихтирам белђн сугарылган "Без-
нећ хыялларда Мђрќани књлђгђсе", "Мђрќа-
ни хатирђсенђ мђќмуга" исемле мђкалђлђре
лаеклы урын алганнар. Сђйфи Кудашныћ:
"Татар-башкорт халыкларыныћ иќтимагый
фикер њсеше тарихында Мђрќанинећ хезм-
ђтлђре зур ђџђмияткђ ия булып торалар.
Шунлыктан, татар-башкорт халыкларыныћ
иќтимагый фикер њсешен яктыртканда,
Мђрќанине џич тђ читлђтеп њтђргђ мљмкин
тњгел", дигђн фикерлђре ике тугандаш ха-
лыкныћ рухани њсешендђ ђџђмиятле роль
уйныйлар.

"Мђрќани" ќыентыгында басылган
Р.Фђхреддин, Й.Акчура, Х.Габђши, Г.Баруди,
Б.Шђбкђви, Ђ.Максуди, Буа Нургали хђзрђт,
Г.Ибраџимов, Хђбибенназар хђзрђт, Џ.Атла-
си, М.Тњнтђри, Ш.Морад, Буа Габдулла
хђзрђт, Б.Шђрђф, Х.Кызылќари, Ђ.Вђлиди,
Б.Мђрќани џ.б. мђкалђлђре дђ татар зыялы-
ларыныћ бљек галимгђ булган ќылы
мљнђсђбђтен чагылдыралар. Књренекле дин
галиме џђм ќђмђгать эшлеклесе, педагог
Шђџретдин Шђрђфетдин Шиџаб хђзрђтнећ
вафаты вакытында џђм вафатыннан соћ љч
дистђдђн артык дин ђџеллђренећ мђшџњр зат-
ка багышланган бик књп мђрсиялђр, ши-
гырьлђр иќат итњлђре турында горурланып
белешмђ бирде.
(Ахыры газетабызныћ килђсе санында.)

Фђнис ИСЛАМОВ,
педагогика фђннђре кандидаты

Кышкар авылы мђчетенећ тарихы XVIII гасыр
ахырына барып тоташа. Ул 1774 елда ић бай
сђњдђгђрлђрнећ берсе - Баязит бине Госман
ђл-Кышкарый тарафыннан салынган. Ђл-
Кышкарый џђм аныћ варис оныклары мђга-
риф, мђгърифђтчелек файдасына иганђчелек
белђн шљгыльлђнгђннђр. Шул ук вакытта
алар мђчет каршында мђдрђсђ дђ тљзетђ џђм
ул атаклы уку йортына ђверелђ. Биредђ хђтта
Казан, Оренбург, Касыйм, Семипалаттан ки-
леп гыйлем алганнар. Мђдрђсђдђ бљек Тукае-
бызныћ ђтисе Мљхђммђтгариф хђзрђт, књре-
некле артисткабыз Галия Кайбицкаяныћ
ђтисе Мотыйгулла хђзрђт, ђдђбият тарихын-
да билгеле шђхес Таип Яхин кебек кешелђр
укып чыккан.

2002 елныћ 13 сентябрендђ 225 еллык тарихы булган
бу бина зур тырышлыклар белђн тљзеклђндерелеп, яћадан
мђчет итеп ачыла. Шушы кљннђн башлап мђчетебез сук-
магыннан авыл халкыныћ, без - укучы балаларныћ љзелг-
ђне юк. Беренче кљннђн Мђсхњт хђзрђт балаларга дин гый-
лемен љйрђтђ башлый. Авыл картларын ќомга намазына
китерњ љчен зур тырышлык куя. Мђсхњт хђзрђтебез вафат
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инде, урыны ќђннђттђ булсын.
Бњгенге кљндђ бу изге эшне мђчетебезнећ имам-хатый-

бы Радик хђзрђт џђм авылыбызныћ абыстае - Илсљя ос-
тазбикђ дђвам итђ. Радик хђзрђт 1999 елда хаќ кылып кай-
тканнан соћ, Казандагы Ислам динен кабул итњгђ 1000 ел
исемендђге мђдрђсђдђ белем алган.

Мин мђчет каршында оештырылган якшђмбе укула-
рына дини гыйлем алырга йљрим. Безгђ дини гыйлемне
мљгаллимђбез Разидђ апа бирђ. Дђреслђрдђ гарђп хђрефл-
ђрен танырга, намаз укырга љйрђнђбез.

Мђчеттђ дини гыйлем алу белђн беррђттђн, дини
бђйрђмнђр, ифтар мђќлеслђре уздыру гадђткђ кереп бара.
Књренекле дин ђџеллђре белђн очрашулар уздырыла, "Ак
калфак" татар хатын-кызлары, "Мљслимђлђр", "Дђњ
ђнилђр" оешмасы ђгъзасы булып торган Сђйдђ абыстай
белђн очрашу без - шђкертлђр џђм авыл халкына зур бњлђк
булды. Сђйдђ абыстайныћ вђгазьне тормыш белђн бђйлђп
сљйлђве њзе бер тђрбия чарасы иде. Габделхак хђзрђт Ка-
юмовтан беренчелђрдђн булып дини гыйлем алган, Арча
халкына шђригать хљкемнђрен аћлатучыларныћ берсе бул-
ган Наќия абыстай кунагыбыз иде. Бу очрашуда мљгал-
лимђбез Разидђ апаныћ остазы - Арча мљхтђсибђтенећ
љлкђн абыстае Хљсния остазбикђнећ дин тотуныћ асылы-
на тљшендерње, тђрбияви вђгазь бирње књћеллђребезне та-
гын да сафландырды.

Кышкар авылы мђчете
Кышкар халкы њз асылына кайта, ђлхђмдњлиллђџ.

Ќомга намазларына йљрњче олылар саны баштарак 9-10
булса, аларныћ сафларын яшьлђр тулыландыра. Бњгенге
кљндђ ќомга намазына 30-35 кешенећ йљрњенђ имам-ха-
тыйбыбыз Радик хђзрђтнећ тырышлыгы белђн ирешђбез.
Ул џђр йортка кереп аћлату эшлђре алып бара, дини тђрби-
янећ гаилђдђ башланганлыгын тљшендерергђ тырыша.
Ќомга вђгазьлђрен џђрдаим аћлаешлы, тђрбияви, тормыш
белђн бђйлђнешле дђлиллђр китереп сљйли. Шућа књрђ
ќомга кљнне вђгазь тыћлаучылар саны арта бара, ђ ќђй
кљнендђ укучы балалар да ќомга намазларына бик телђп
йљри. Шулай итеп, ќомга кљннђрне мђчеттђ олы бер
бђйрђм рухы сизелђ. Аллаџы Тђгалђ рђхмђте белђн, Рама-
зан аенда тђравих намазлары уку, ифтар мђќлеслђре уз-
дыру, корбан чалуны авыл халкы изге гамђл буларак ка-
бул итђ, фарыз, ваќиб гамђл икђнлеген аћлый.

Љч ел рђттђн шђџђр балалары да ќђй кљннђрендђ
мђчеттђ дини гыйлем алалар. Хђзрђтебез бик ягымлы. Чђй
љстђле ђзерлђп, балаларны тђмле ризыклар белен сыйлый,
ђдђп-ђхлак дђреслђре њткђрђ. Ђти-ђнилђр дђ, ђби-бабай-
лар да рђхмђтле аћа.

Авылыбызныћ килђчђге љметле. Без бик тђ шат.

Рузилђ ТЉХВЂТУЛЛИНА,
Арча районы Кышкар авылы
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КЊП  ХАТЫНЛЫЛЫК

(Ахыры. Башы 3 нче биттђ.)

Ќђмгыятьтђ бњгенге кљндђге кебек демографик
процесслар, наркомания, зина, ќинаятьчелек кебек
тљрле тискђре књренешлђр булмасын љчен ул књп итеп
бала табарга џђм тапкан балаларына дљрес тђрбия би-
рергђ тиеш. Шул чагында гына ќђмгыять алга ба-
рырга мљмкин.

Пђйгамбђребез (сгв) ђйтђ: "Ђгђр бер миллђтнећ
башына хатын-кыз куелса, ул миллђтнећ кыямђте
ќиткђнен кљт тђ тор", ди. Хатын кулына калган, ха-
тын сњзе белђн йљри торган миллђтебез бњген њзенећ
кыямђтенђ якынлаша. Дљнья ул шундый нђрсђ: я ул

рљхсђт иткђн. Моны беркемнећ дђ инкарь итђргђ хакы
юк. Бу хакта Коръђндђ џђм хђдислђрдђ ђйтелђ,
сђхђбђлђр тормышында књренђ. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд салл-Аллаџу галђйџи вђ сђллђмнећ
сђхђбђлђреннђн булган Сђгыйд бин Ќњбђйрдђн ри-
ваять кылына: "Ибне Габбас миннђн сорады: "Син
љйлђндећме?" Мин ђйттем: "Юк". Шуннан соћ ул
мића ђйтте: "Љйлђн! Хакыйкатьтђ, бу љммђтнећ ић
хђерле кешесе - књп хатынлысы" (Бохари, 4681).

Ислам динен яхшы белњче олуг сђхђбђлђрнећ
берсе булган ибне Габбас књп хатынлы булган ке-
шене "љммђтнећ ић хђерле кешесе" дип атый. Чын-
лап та, књплђр књп хатынлылыкныћ тљп мђгънђсен

сатып тњгел, хђтта, киресенчђ, њзлђре њк шоколад, си-
гарет џђм икмђк биреп солдатлар белђн якын
мљнђсђбђтлђргђ кергђннђр. Хатын-кызлар белђн
ирлђр арасындагы сан аермасы 1948 елда Мюнхен
шђџђрендђ уздырылган халыкара яшьлђр конферен-
циясендђ тикшерелђ. Бу мђсьђлђ ќентеклђп тикше-
релгђннђн соћ, очрашуда катнашучылар бу ситуа-
циядђн чыгуныћ бердђнбер юлы књпхатынлылыкта
икђнлеге белђн килешђлђр џђм конференция ахы-
рында књпхатынлылык резолюциягђ кертелђ. Ђ бит
немецлар мљселманнар тњгел!

Мондый мисалларны бик књп китерергђ булыр
иде. Ђмма эш мисал китерњдђ џђм халыкларныћ књп

синећ колыћ була, я син аныћ колы буласыћ. Ђгђр
син аны бик нык ярата башлыйсыћ икђн, син аныћ
колына ђверелђсећ, џђм ђгђр син аны яратмыйсыћ џђм
аћа игътибар итмисећ икђн, ул синећ колыћа ђве-
релђ. Беренче мљселманнарныћ дљньяга, дљнья ма-
лына мђхђббђтлђре булмавы аларны шул дљньяга
хуќа итеп куйды џђм алар бик кыска вакыт эчендђ
нинди куђтле дђњлђтлђрне, халыкларны буйсынды-
рып Ќир љстендђ Ислам динен урнаштырдылар. Ђ,
хаклыкта, дљнья фђкать Адђм баласына кулланыр
љчен џђм лђззђтлђнер љчен генђ бирелгђн. Аллаџы
Тђгалђ ђйтђ: "Белегез! Бу дљнья тереклеге, хаклыкта,
уен џђм кљлке, зиннђтлђнњ џђм арагыз да њзара маса-
еп мактану, џђм маллар белђн балалар арттыруда
ярышу гына" (57:20).

Пђйгамбђребез (сгв) хатын-кызны лђззђт, ди.
Хатын-кызлар да, књбесенчђ, ирлђрдђн њзлђренђ
књбрђк игътибар бирњлђрен, иркђлђњлђрен, наз џђм
алар белђн лђззђтлђнњне талђп итђлђр. Аерылучы га-
илђлђрдђге ир хатыныннан "Нигђ аерыласыз?" дип
сорагач: "Ничђ ел бергђ торабыз, аныћ мине бер ко-
чаклаганы, иркђлђгђне, назлаганы да юк", - дип ќавап
бирњчелђр дђ аз тњгел. Бњгенге ирлђрнећ књбесенђ
мљлаем, кљлђч, иркђлђнђ торган тњгел, ђ эш аты бул-
ган, акча эшли торган џђм љйдђге бљтен эшлђрне баш-
кара торган хатын кирђк. Бу проблема, бђлкем,
мљселман ирлђргђ књбрђк та кагыла торгандыр. Ал-
лаџы Тђгалђ аларныћ телђклђрен кабул итђ, ул ирлђр
акча да таба торган џђм љендђ дђ бљтен эшлђрне баш-
кара торган хатынга љйлђнђлђр. Ђмма књћеллђре,
нђфселђре урамдагы уенчак хатыннарда кала. Ан-
дый ирлђр зина кылуга сђбђп эзли башлыйлар. Шул
вакыт ислам динендђге књпхатынлылыкныћ рљхсђт
ителње аларныћ проблемаларын хђл итђр кебек тое-
ла башлый. Ир буларак беренче хатыны љстендђге бу-
рычларын њтђмђгђн, торырга йорты да булмаган
кљенчђ икенче хатын турында хыяллана башлыйлар.
Ђ бит хатыннарныћ ризалыгыннан башка аларны бер
йортта тоту тыела. Чљнки аерым йорт талђп итњ алар-
ныћ хакы. Аллаџы Тђгалђ Коръђни-Кђримдђ кисђтђ:
"Никахлану љчен мал таба алмаган ярлы кешелђр
Аллаџ аларга байлык биргђнгђ чаклы сабыр итсеннђр
џђм зинадан саклансыннар" (24:33).

Сњз дђ юк, Аллаџы Тђгалђ књп хатынлылыкны

аћламыйлар. Чынлыкта, ул бњгенге кљндђ миллђтне
саклап кала торган тљп факторларныћ берсе булып
тора. Бер хатын белђн торган ир-атныћ бљтен эше
шушы хатын белђн шљгыльлђнњгђ ђйлђнђ, ул аћар-
дан пот ясый, аћа табына башлый, ђ књп хатыны бул-
ган ир, књп пот ясый алмый џђм ул аларга табына да
алмый, ул књп хатынны тђрбиялђргђ мђќбњр була.
Димђк, ялгыз хатыннар бетђ, ќђмгыятьтђ ир-атлар
џђм хатын-кызлар мђсьђлђсендђ тигезлек барлыкка
килђ, нђтиќђдђ зина бетђ, эчкечелек бетђ, ир-ат њз
урынын ала, ул инде берьюлы ике, љч, яисђ дњрт ха-
тынныћ итђклђре астында ята алмый, ул гаилђлђре
љчен, ќђмгыять љчен тырышырга мђќбњр була,
ќђмгыятьтђ тђртип урнаша, халык та кимњдђн тук-
таячак. Миллђткђ авыр чорлар килгђндђ књпхатын-
лылыкка мљселман булмаган халыклар да игътибар
иткђннђр, њзлђренећ дини тђгълимђтлђренђ каршы
килеп булса да, ил књлђмендђ књп хатынлылыкны
хуплаганнар.

Мђсђлђн, Икенче бљтендљнья сугышыннан соћ
Германиядђ хатын-кызлар ирлђрдђн 7,3 миллионга
књбрђк булалар. Хатын-кызлар њзлђренећ тђннђрен

хатынлылыкка булган мљнђсђбђтендђ генђ тњгел. Ал-
лаџы Тђгалђ ђйтђ: "Ђгђр хатыннарныћ ятимнђрен ни-
кахланган сурђттђ гаделсезлектђн курыксагыз, ятим
булган кызлардан књћелегезгђ хуш килгђн икешђр,
љчђр, дњртђр хатынны никахлап алыгыз" (4:3).

Бу аять бер иргђ дњрт хатынга кадђр алуныћ
дљреслегенђ дђлил булып тора. Алда Аллаџыныћ
сњзен инкарь итњнећ нинди нђтиќђлђргђ китергђнен
карап киттек, мљмкин кадђр аћлатырга тырышып ка-
радык. Акылы бар кешегђ аћларлык. Ђмма књпха-
тынлылыкныћ тљп мђгънђсе - бер Аллаџка гына
мђгълњм џђм Аллаџныћ сњзе џђрнђрсђдђн дђ
љстенрђк.

Шул ук вакытта аћларга кирђк: беркем дђ бер-
кемне дђ мђќбњр итђ алмый. Аллаџы Тђгалђ Коръђ-
ни-Кђримдђ ђйтђ: "Ђгђр хатыннар арасында гадел-
сезлек кылудан курыксагыз, бер генђ хатын белђн ни-
кахланыгыз" (4:3).

Совет чорында, динсезлектђ формалашкан фи-
кер дини кануннарны кабул итђ алмый. Ђлбђттђ,
књпхатынлылык књп проблемалар тудыра. Пђйгам-
бђребез (сгв) хатыннары да, сђхђбђлђрнећ хатынна-

ры да бер-берсеннђн кљнлђшкђннђр, ђмма њзлђре-
нећ кљнчелеклђрен тыя алганнар, чиктђн узмаганнар.
Мљселман кешесе књп хатын алырга уйласа, беренче
чиратта, чибђр, яшь кызлар турында тњгел, бђлки ятим
хатыннар, ятим балалар турында уйларга тиеш. Аныћ
књћелендђ љстенлек нђфесне канђгатьлђндерњгђ
тњгел, бђлки ятим хатыннарны, ятим балаларны
тђрбиялђњгђ бирелергђ тиеш. Књп хатын алганда, бай-
мы-ярлымы, яшьме-картмы, чибђрме-чибђр тњгел-
ме, нинди генђ хатын алуына карамастан, џђр хатынга
да тигез караш, тигез мљнђсђбђт булырга тиеш. Ђгђр
дђ моныћ њтђлњеннђн куркасыћ икђн, алда ђйтеп ки-
телгђн аятьтђгечђ, бер генђ хатын белђн никахлашыр-
га џђм шућа канђгать булырга кирђк.

Ислам дине књпхатынлылыктан башланмый џђм
Ислам диненећ тљп мђгънђсен књп хатынлылыкка
гына кайтарып калдырырга кирђкми. 25-30 ел бергђ
торып, кисђк кенђ икенче хатын алырга уйлаган ирне
хак дип, аныћ икенче хатын алуына каршы булган
хатынын гына гаеплђњ дљреслеккђ туры килми. Ир-
ат акыл белђн эш йљртсђ, хатын-кыз књћел белђн,
эмоция белђн эш йљртђ. Ничђ дистђ еллар динсез-
лектђ тђрбиялђнгђн, кечкенђдђн књп хатын белђн
куркытып њстерелгђн, мин аныћ бердђнбере булам
дип кияњгђ чыккан, ничђ еллар бердђнбере булып
яшђгђн, балалар тапкан, аларны тђрбиялђгђн,
њстергђн хатыннар бњгенге кљндђ иренећ икенче ха-
тын алуына караганда зина кылуын ќићелрђк кичерђ.
Бу очракта ир-атны да акыл белђн эш йљртђ дип ђйтеп
булмый. Гомумђн, тормышта кеше акылы белђн
аћлатып булмый торган нђрсђлђр бик књп. Шућа књрђ
дђ књп нђрсђне Коръђнгђ, пђйгамбђребез (сгв)
сљннђтлђренђ кайтарырга, књп нђрсђдђ пђйгамбђре-
без (сгв) яшђњ рђвешеннђн њрнђк алырга кирђк.
Пђйгамбђребез (сгв) њзеннђн 15 яшькђ зур булган
Хђдичђ (рг) белђн никахлашып, 28 ел бергђ гомер ки-
черђ џђм ул исђн вакытта икенче хатын турында уй-
лап та карамый.

Књпхатынлылык катлаулы мђсьђлђ. Ул иргђ, ха-
тынга охшау-охшамауга карамый. Бњген књп кенђ
миллђтчелђр "Миллђт бетђ" дип лаф оралар. Шулай
булуга карамастан, књпхатынлылык проблемасына
салкын карыйлар, яисђ, гомумђн, кире кагалар. Ђ бит
књпхатынлылык дин проблемасы булуга караганда,
књбрђк миллђт проблемасы. Чљнки ислам дине - Ал-
лаџы Тђгалђнећ дине. Ул бер хатын белђн, яисђ књп
хатын белђн торуга, халыкныћ књплегенђ-азлыгы-
на, яисђ миллђтлђрнећ ниндилегенђ бђйле тњгел.
Бњгенге кљндђ диннећ књтђрелње бљтен кешегђ дђ
књренђ. Аллаџы Тђгалђ халыкларны фђкать Ислам
диненђ яраклы гына итеп яраткан. Миллђтен, хал-
кын яраткан кеше бу хаклыкны аћларга, бу хаклыкка
иярергђ џђм бу хаклыкка буйсынырга тиеш. Телдђн
њзен мљселман дип, гамђлдђ ислам динендђ
ђйтелгђннђр белђн килешмђгђн кешене мљселман дип
ђйтеп булмый.

Аллаџы Тђгалђ џђммђлђребезне дђ Њзен генђ
танучы, Њзенђ генђ табынучы џђм Њзенђ генђ буй-
сынучы, гыйбадђт кылучы сљекле колларыннан на-
сыйп кылса иде.

Рљстђм хђзрђт ШЂЙХЕВЂЛИЕВ,
ТР мљселманнары Диния нђзарђте

Президиумы ђгъзасы,
Кама буе тљбђге казые,

Чаллы шђџђрендђге Ак мђчет имамы

ЯЋА КИТАПОнытмам
«Иман» нђшрияты яшь авторныћ тђњге китабын

бастырып чыгарды. Китапка А.Шђйхинећ тљрле жан-
рларда иќат ителгђн ђсђрлђре кертелгђн. Китап «Таян
Аллага» китапханђсе сериясендђ дљнья књргђн. Автор
белђн танышу љчен, сезнећ игътибарыгызга аныћ ав-
тобиографиясеннђн љзек тђкъдим итђбез: «Мин – Ай-
дар Шђйхи. Ђлбђттђ, бу минем тђхђллњсем. Тулы
атым – Айдар Рђсим улы Шђйхин. Мин Актаныш рай-
оны Ђтђс авылында 1997 елныћ 6 сентябрендђ дљнья-
га килгђнмен.

2004 елда беренче мђртђбђ мђктђп ишеклђрен ачып
кердем. Тырышып укыйм, ђлхђмдњлиллђџ! Шактый гына
ућышларга да ирешергђ насыйп булды. Шућа књрђ, 2011
елдан мин Актанышта сђлђтле балалар љчен ачылган гу-
манитар гимназия-интернатта белем алам.

Кайчандыр, бер гњзђл мизгелдђ, мин кулыма калђм
алдым џђм язарга тотындым. Шулчак каурый калђм мине сихерлђде, њзенђ буйсын-
дырды... Гаќђеп фикерлђр килђ башка, аларны кешелеккђ хђбђр итђргђ телим. Шул
телђк мине тагын, тагын язарга этђрђ...

Язган ђсђрлђрем белђн тљрле бђйгелђрдђ катнашырга насыйп булды. Мђсђлђн, II
«Таян Аллага» ђдђби бђйгесенећ «Чђчмђ ђсђрлђр» номинациясендђ III урынга лаек
булдым. «Inter@калђм» шигырь бђйгесендђ њзенчђлекле шигырь буенча ќићдем. Уку,
фђн џђм иќат бергђ њрелеп барганга књрђ, мин књптљрле фђнни-гамђли конференци-
ялђрдђ чыгыш ясыйм. Ђйтергђ кирђк, књбесендђ ќићњгђ ирештем. Фђн олимпиадала-
рында да књптђннђн катнашып, югары урыннар алып килђм.

Бњгенгесе кљндђ мин гуманитар гимназия газетасыныћ баш мљхђррире, «Ялкын»
яшњсмерлђр журналында редколлегия ђгъзасы, «Сабантуй» газетасыныћ яшь хђбђрче-
се. Иќат юлына кереп барам бугай инде. Аллаџ боерса, ђдђби эшчђнлегемне килђчђктђ
тарихыбыз белђн бђйлђргђ телим. Бары да Хак Тђгалђ кушканча булыр, ђлбђттђ. Тик
минем асыл максатым – Раббыбызныћ бездђн ни талђп иткђнен аћлап џђм аныћ талђп-
лђрен њтђп, љммђтебезгђ, миллђтебезгђ хезмђт итђргђ. Иншђ Аллаџ, без булдырырбыз!»

Кешелђргђ дин кирђк
(Ахыры. башы 1 нче биттђ.)

Гасырлар дђвамында ислам,
христиан џђм иудаизм диннђ-
рендђ булган тыюларга карата
шик-шљбџђлђр юк иде. Аллаџы
Тђгалђгђ  инанган  кеше  бар
нђрсђнећ дђ - яхшыныћ да, на-
чарныћ да  Аллаџы Тђгалђдђн

булуын белђ. Ќирдђге тормыш-
ныћ алдагы мђћгелек тормыш
алдында кечкенђ генђ тукталыш
булуын аћлый.

Тормышыныћ  килђчђге
аныћ њзенђ бђйле булуын аћла-
ган кеше рухи яћарышка таба
беренче  адымнарны  ясарга
њзендђ кљч табарга тиеш. Бер

тапкыр иман тђмен татып кара-
ган џђм аныћ кљченђ ышанган
кеше туры юлдан беркайчан да
тайпылмаячак.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ


