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Зиратта, кабер
янында  Коръђн  уку

рљхсђт ителђме?

Ислам мђгарифендђ –
инновацион

технологиялђр

Мљхђммђд Морад Рђмзи –
имам Раббаниныћ

"Мактубат"ын гарђпчђгђ
тђрќемђ итњче

ЂЛМЂТ ШЂКЕРТЛЂРЕ
ЌИЋЊ БЕЛЂН КАЙТТЫ

29 декабрь кљнне Казан
шђџђрендђ мљселман яшьлђре
арасында ирекле кљрђш буенча
бђйге булып узды. Ђлеге чарада
тљрле шђџђрлђрдђн килгђн кљрђш-
челђр - шул исђптђн, Р.Фђхреддин
ис. Ђлмђт мђдрђсђсеннђн биш
шђкерт катнашты. Тљрле њлчђњ
авырлыкларында Ђлмђт шђкертлђре:
Исмђгыйль Зарипов - I урын, Закир
Сђгыйтов џђм Марсель Гиздатуллин
- III урынга лаек булды.

РОССИЯ ЗАКОННАРЫ
АЕК ЯШЂЊ РЂВЕШЕ

ЉЧЕН КЉРЂШЂ
2013 елныћ беренче гыйнва-

рыннан "Этил спирты, алкоголь
џђм спирт кергђн продукция
ќитештерњ џђм аныћ ђйлђнешен
дђњлђт тарафыннан кљйлђњ џђм
алкоголь эчемлеклђр куллануны
чиклђњ турындагы" Федераль
законга кертелгђн тљзђтмђлђр
гамђлгђ керде.

Тљзђтмђлђрдђн књренгђнчђ,
тљнге сђгать унбердђн (23.00) алып
иртђнге сигезгђ (8.00) кадђр, Татар-
станда исђ тљнге уннан (22.00) - ир-
тђнге унга (10.00) кадђр сыра џђм
башка спиртлы эчемлеклђр сату ты-
елачак.

Киосклар кебек стационар бул-
маган сђњдђ нокталарында сыра сату
шулай ук тыела.

www.islam-today.ru

УНИВЕРСИАДА АЛДЫННАН
РАДИКАЛЬ АГЫМНАРГА
КАРШЫ КЉРЂШ КЉЧЂЙТЕЛЂ

Татарстан Республикасы
Премьер-министры урынбасары
Ђсгать Сђфђров быел - 2013 елда
узачак Универсиада вакытында,
куркынычсызлыкны тђэмин итњ
љчен, радикаль ислам агымнары-
на каршы кљрђшне кљчђйтњнећ
мљџим булуын билгелђп њтте.

"Республикада соћгы арада бул-
ган вакыйгалар радикаль ислам
агымнарына, шул идеологияне тара-
тучыларга комплекслы рђвештђ кар-
шы торырга кирђклекне раслады", -
диде Ђ.Сђфђров.

Аныћ сњзлђренђ караганда, ра-
дикаль агымнарга бары тик толеран-
тлык идеологиясе џђм дини тњзем-
лелек белђн генђ каршы торып була.

Премьер-министр урынбасары
искђртеп узганча, куркынычсызлык-
ны тђэмин итњ љчен 904 миллион сум
акча бњлеп бирелђчђк.

www.islam-today.ru

"КОЛ ШЂРИФ"
МЂЧЕТЕ ГЫЙНВАР

АХЫРЫНДА АЧЫЛАЧАК
2012 елныћ 26 декабрендђ

"Казан Кремле" музей-тыюлы-
гы директоры Зилђ Вђлиева жур-
налистлар белђн очрашты џђм
2012 елда башкарылган эшлђргђ
нђтиќђлђр ясады.

Очрашу барышында шулай ук
Кол Шђриф мђчете турында да сњз
чыкты. Зилђ Вђлиева хђбђр иткђнчђ,
мђчет 2013 елныћ гыйнварында ачы-
лачак. "Мђчеттђ ремонт эшлђре 7 ел
буена њткђрелмђде, намаз бњлмђ-
сендђ бик салкын иде, хђзерге ва-
кытта температура режимын кљйли
ала торган махсус ќайланма куел-
ды џђм "Џђркемгђ ућайлы мохит"
программасы кысаларында инвалид-
лар љчен књтђрелњ баскычлары бул-
дырылды", - диде ул.

www.dumrt.ru
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ВАКЫТЫГЫЗНЫЋ
КАДЕРЕН  БЕЛЕГЕЗ!

(Ахыры 3 нче биттђ.)

Ђссђламегалђйкњм
вђ рахмђтуллаџи вђ бђракђтњџњ!

Ибраџим Дударовныћ туганнары џђм якыннарыныћ, шулай ук
барлык Тљньяк Осетия мљселманнарыныћ тирђн кайгысын уртакла-
шабыз. Љммђтебез љчен рухи юлбашчыларныћ берсе булган кардђ-
шебезнећ њлеме - зур фаќига. Татарстанлылар да Алания мљселман-
нары белђн бергђ сыкрану хислђре кичерђ.

Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) њзенећ бер вђгазендђ болай дигђн:
"Кешелђр олы гамђллђре љчен дђ, кечкенђ гамђллђре љчен дђ ќавап
тотачаклар". Беркем дђ гљнаџлары љчен ќђзадан азат ителмђячђк,
Аллаџ - ић гадел хаким.

Татарстан мљселманнары књплђрнећ рухи остазы булган Ибра-
џим Дударов љчен дога кыла.

Чынлыкта, без барыбыз да Аллаџы Тђгалђнеке џђм барыбыз да
Аћа кире ђйлђнеп кайтачакбыз.

Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте рђисе,

мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

Бљек тђкъва иясе ђл-
Басри: "Ий Адђм бала-
лары, син - ул сића би-
релгђн кљннђр. Кљн
њтеп киткђн саен,
синећ дђ бер љлешећ
њтеп китеп бара", -
дигђн.

Кешенећ бар булганнары ара-
сында ић кыйммђтлесе - аныћ њз
карамагында булган вакыты.
Шућа да карамастан, књплђребез-
нећ њз вакытларына игътибарсыз
караган кебек башка бер ђйбере
дђ юк. Тђкъдим сорауны тудыра,
дилђр. Књћел ачу индустриясе ни-
чек њсђ барганына карап фикер
йљрткђндђ, вакытны исраф итњнећ
никадђр дђрђќђдђ таралыш алган
гамђл икђнен књз алдына ките-
рергђ мљмкин.

Миллионлаган кешелђр
бњгенге кљндђ асылда бары тик
бер продукцияне - вакытны
"њтерњ" чараларын булдыру
љстендђ эшлђњ џђм аларны тљзњ
белђн генђ мђшгульлђр. Кино, те-
левидение, комарлы уеннар, шулар
исђбеннђн компьютер уеннары -
болар барысы да безнећ ић тљп,
кыйммђтле ресурсны - вакыты-
бызны юкка чыгару кораллары.

Ђгђр дђ кисђк кенђ тђне-
бездђн кљн саен аныћ бер кисђ-
ген кисеп алганнары ачыкланса,
без њзебезне ничек хис итђрбез,
нинди халђттђ булырбыз икђн?
Башта кулларыбыз, аннан аякла-
рыбыз, аннан тђнебезнећ башка
љлешлђре ђкренлђп юкка чыгып

барганын књзђтеп, без ни хис итђ
алырбыз икђн? Џичшиксез, андый
хђл безнећ џђрберебезне чиксез
љметсезлеккђ алып барыр иде. Ђ
вакытны югалту исђ тђн ђгъзала-
рыбызны югалтудан књпкђ куркы-
нычрак. Ђгђр дђ без хђтта кайбер
ђгъзаларыбызны - кул-аяклары-
бызны югалтсак та, ђле бик књп
нђрсђ эшлђргђ сђлђтлебез.

Тђнебездђ ќаныбыз бар ва-
кытта, ђле без Аллаџны искђ
тљшерђ, аћа хезмђт итђ алабыз. Ул
гына да тњгел, ђгђр дђ сабырлык
књрсђтсђк, тђнебезнећ югалткан ул
љлешлђре љчен Хисап кљнендђ

ђќерен дђ алырга мљмкинбез. Ђ
югалткан кљнебезне исђ без бер-
кайчан да кире кайтара алмаячак-
быз. Монысы ђле бђланећ ярты-
сы гына, чљнки Хисап кљнендђ ис-
раф ителгђн вакытыбыз љчен
ќавап тотарга туры килђчђк.

Иблиснећ безгђ каршы кул-
ланган ић тђэсирле чарасы шул: ул
безгђ "яхшы гамђллђр кылыр љчен
алда ђле вакыт књп, эшлђргђ
љлгерми калган гамђллђребезне
без телђсђ кайсы вакытта эшлђргђ
љлгерербез ђле" дигђн уйны башы-
бызга сећдерергђ тырыша.
Кљнкњреш ыгы-зыгысында њтеп

барган тормышыбызда без кайчак
кисђк кенђ "уянып" китђбез дђ, бо-
ларныћ барысы да без бу дљньяга
килгђч эшлђргђ тиешле ђйберлђр
тњгел икђнлеген, тиз генђ нђрсђне
дђ булса њзгђртергђ кирђк икђнен
аћлый башлыйбыз.

Лђкин икенче бер мизгелдђ њк
башыбызга бњтђн уй да килђ: ашы-
гудан мђгънђ юк, бу эшлђрне со-
ћгарак калдырып торырга да була,
янђсе. Менђ шул уй Иблис коткы-
сы була да инде џђм еш кына без-
нећ књплђребез, шул коткыга би-
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Џђр мљселман фђкать Аллаџы Тђгалђгђ џђм
Аныћ илчесенђ (сгв) генђ буйсынырга тиеш.
Пђйгамбђребезгђ (сгв) буйсыну - аныћ безгђ
Аллаџы Тђгалђнећ боерыкларын аћлатуы
сђбђпле мђќбњр ителђ. Буйсынуда Аллаџы
Тђгалђдђн дђ лаеклырак зат юк. Ђмма гади
кешегђ Аллаџныћ нђрсђ телђгђнен џђм
Аныћ нђрсђдђн риза булганын Аныћ белђн
турыдан-туры сљйлђшмичђ белеп булма-
ганлыгы ачык књренђ. Шулай ук Аллаџныћ
Илчесенђ (сгв) турыдан-туры мљрђќђгать
итеп аћардан Аллаџныћ боерыкларын белњ
дђ мљмкин эш тњгел. Шулай булгач, Аллаџ-
ка џђм Аныћ Илчесенђ (сгв) буйсыну љчен
Аллаџныћ Китабына џђм Аныћ Илчесенећ
(сгв) Сљннђтлђренђ мљрђќђгать итњдђн баш-
ка юл юк.

Конфессиональ мђгариф яћа
социаль-мђдђни, сђяси џђм
икътисади шартларда алып
барыла. Илебезнећ иќтимагый
аћында рухи-ђхлакый тђрбия
проблемасы ић алгы сафлар-
ныћ берсенђ чыкты.

Дингђ килњчелђрнећ артуы, дини мђга-
риф учреждениелђренећ књплђп ачылуы, Рос-
сия халыкларында гасырлар буена урнашкан
дини-мђдђни традициялђрнећ яћадан торгы-
зылуы, ић беренче чиратта, заман талђплђ-
ренђ ќавап бирњче югары квалификацияле
кадрлар булдыруны џђм ќђмгыятьнећ хђзер-
ге вакыттагы њсешенђ туры килђ торган кон-
фессиональ юнђлешле мђгариф системасын
булдыруны књз алдында тота. Хђзерге вакыт-
та конфессиональ мђгарифне торгызу процес-
сы зур авырлыклар белђн бара: системалы-
лык, мђгариф њсеше берлеге, бердђм концеп-
туаль карашлар, укыту-методик базалар юк
(бу, бигрђк тђ, ислам мђгарифе системасына
кагыла). Ислам нигезлђрен џђм инкыйлабка
кадђрге Россиядђ конфессиональ мђгарифнећ
њсеше тарихын тирђнтен (фђнни) љйрђнњ
белђн бергђ, хђзерге Россия шартларында
ислам мђгарифе њсеше њзенчђлеклђрен
љйрђнњ буенча тикшерњлђр дђ юк диярлек.
Мђгариф практикасы мђгариф њсешенећ кон-
цептуаль нигезлђрен билгелђњне, мђгариф
стандартлары тљзњне, њсешнећ яћа модель-
лђрен барлыкка китерњне, инновацион мђга-
риф технологиялђрен эзлђњне талђп итђ.

Мђгариф системасында инновацион про-
цесслар "яћарту, камиллђштерњ, булганын ях-
шырту" буларак карала.

Дини мђгарифтђ инновациялђр, новатор-
лык мљмкинме соћ? Инновациялђр кертњ за-
рури, чљнки, бу очракта, без мђгариф систе-
масы турында сњз алып барабыз. Шућа да,
педагогик практикада кулланыла торган яћа
технологиялђр мљселман мђгарифе система-
сында да кулланылырга тиеш. Аны булдыр-

ИСЛАМ МЂГАРИФЕНДЂ –
ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛЂР

маган очракта без дљньядан артта калачак-
быз. Књптђн тњгел генђ Согуд Гарђбстанын-
да  Ислам дљньясы университетлары феде-
рациясе кићђшмђ њткђрде. Анда мљселман
мђгарифе системасыныћ бер Россиядђ генђ
тњгел, ђ бђлки бар дљньяда да яћа инноваци-
он мђгариф технологиялђре куллану буенча,
кызганыч, Кљнбатыш Европа системасыннан
калышу мђсьђлђсе тикшерелде. Шул ук ва-
кытта, дистанцион укыту формасы, уку йорт-
лары системасын тђшкил итђ торган вирту-
аль ислам университеты тљзњ идеясе дђ ка-
ралды.

Ислам мђгарифе системасы књп еллар
буена эшлђми торган иде, шућа да хђзер бу
системаны торгызган вакытта катып калган
ниндидер формаларны "сындыру" зарурлыгы
юк. Шућа књрђ яћа мђгариф процессын оеш-
тырган вакытта мђгарифнећ заманча техно-
логиялђренђ таянырга кирђк. Шул ук вакыт-
та, классик мљселман мђгарифе турында сњз
йљрткђндђ, элеккеге традициялђр дђ юкка
чыкмаска тиеш. Бу очракта, яћа технологи-
ялђр белђн укытуныћ классик ысулларын
бергђ бђйлђп алып бару булырга тиеш. Бу
динне эмоциональ кабул итњ ягыннан да, бе-

лем алу ягыннан да бик мљџим.
Хђзерге ислам мђгарифе њсешенећ ни-

гезе булып ќђдитчелђрнећ эшчђнлеге торыр-
га тиеш. Аны без ислам мђгарифе њсеше та-
рихындагы  инновацион процесс буларак ка-
рыйбыз.

Бу хђрђкђтнећ инновацион проектлары
укыту методикасын њзгђртњдђн башланып
киткђн. Аннан соћ ул чылбыр буенча мђга-
рифнећ башка љлкђлђрендђ дђ њзгђрешлђр
кичергђн.

Ќђдитчелек, урнашып алган традици-
ялђрдђн китеп, андагы ђџђмиятле бар љлеш-
лђрне њз эченђ алып, ул тарихи чорда ќђмгы-
ять алдына килеп баскан мђсьђлђлђрне чишњ
љстендђ эшлђп, ислам мђгарифе системасын
яћартуга ирешђ. XIX йљз ахыры - XX йљз ба-
шында дљньяви џђм мљселман мђгарифенећ
ућышлы интеграциясе нђтиќђсендђ кайбер
уку йортлары Европа дђрђќђсендђге ић яхшы
уку йортлары булып таныла.

Бу процесслар нђкъ менђ ул вакыттагы
Россия чынбарлыгыннан  башланып китђлђр
дђ. Башта Г.Курсави (1776-1812), аннан чак
кына соћрак Ш.Мђрќани (1818-1889),
Р.Фђхреддин (1859-1936) џ. б. књтђреп чык-

кан проблемалар њсеш ала, аларныћ идеялђ-
ре бар мљселман Кљнчыгышы љчен актуаль
булып чыга. XIX йљз ахыры - XX йљз башын-
да мљселман реформаторлыгы бар мљселман
цивилизациясенећ дђ казанышына ђйлђнђ.

Тормышныћ хђзерге спецификасы дини
(ислам) уку йортлары алдында башка
мђсьђлђлђр дђ куя, лђкин бу инновацион
хђрђкђтнећ књп аспектларын Россия ќђмгы-
яте њсешенећ икътисади, социаль-мђдђни џђм
рухи-ђхлакый принципларындагы њзгђрешлђ-
рне исђпкђ алып, хђзерге шартларда торгы-
зырга туры килђчђк.

Диннећ њз асылында инновациялђргђ юл
куймавы - гомуми билгеле ђйбер, тик, шулай
да, мђгариф процессын оештыруда яћача якын
килњлђр талђп ителђ. Шулай итеп, мђгариф
процессын оештыру - ул мђгариф учреждени-
есенећ  структур бњлекчђлђрен, оештыру-
штат структурасын тљзњ; хезмђт књрсђтњнећ
тиешле (норматив) документациясен эшлђњ;
тљп мђгариф программаларны ђзерлђњ; укы-
ту процессыныћ бар баскычларында да план-
лаштыруны булдыру; кадрлар белђн џђм
мђгълњмати-техник яктан тђэмин итњ; укы-
туныћ бар баскычлары љчен дђ укыту, укы-
ту-методик џђм фђнни ђдђбият ђзерлђњ.

Шулай итеп, дини мђгарифтђге иннова-
циялђр дигђндђ, без дини уку йортыныћ мђга-
риф процессына, дини мђгарифнећ њсешенђ
ярдђм итђ торган, аныћ сыйфатын џђм нђти-
ќђлелеген арттырырга мљмкинлек бирђ тор-
ган заманча технологиялђр, модельлђр, ысул-
лар эшлђп чыгаруны, аларга пробациялђр эш-
лђњне, таратуны џђм кертњне аћлыйбыз.

Дини мђгарифне оештыруда нинди инно-
вациялђр кулланылырга мљмкин соћ?

1. Илебездђге бар дини (ислам) уку йор-
тларын да њз эченђ алган бердђм мђгариф
системасын булдыру.

2. Дини џђм дљньяви дисциплиналарныћ
оптималь чагыштырмасы булган, яћартылган
программалар, уку планнары булдыру.

аћлау безгђ караганда ќићелрђк булган. Икенчедђн, безнећ
белемебезне џђм аћыбызны Аллаџы Тђгалђ аларны
нигъмђтлђгђн белем џђм аћ дђрђќђлђре белђн берничек тђ
чагыштырып булмый. Љченчедђн, Аллаџы Тђгалђ џђрвакыт
гљнаџ эшлђргђ ђзер булганнарга хаклыкны џђм Коръђн белђн
хђдислђрне аћлауны ачык кылмый. Коръђннећ џђм хђдислђр-
нећ мђгънђлђрен дљрес аћлау љчен белем генђ ќитми, бђлки
аеруча ныклы тђкъвалыкка ия булырга кирђк. Ђгђр без њзе-
безнећ тђкъвалык белђн имам-мљќтђџидлђрнећ тђкъвалык-
ларын чагыштырып карасак, ќир белђн књк арасындагы аер-
маны књрербез.

Ислам шђригате принципларын урнаштыручы галимнђр
тђкълидне тњбђндђгечђ билгелђгђннђр:

"Имам-мљќтђџидлђрнећ сњзлђренђ нигезлђнеп, дђлил
талђп итмичђ гамђл кылырга". Кайбер кешелђр шушы аћлат-
маларга таянып, дђлилсез ђйтелгђн сњзлђргђ иярњ џђм алар-
ны берсњзсез хак дип кабул итњне ширек була дип ђйтђ баш-
лады. Ђмма, алда ђйтелгђнчђ, тђкълид турында аћлатуны ка-
расак, бу тђнкыйть њзеннђн-њзе юкка чыга. Мљќтђџид шђри-
гать урнаштырмый, бђлки аны аћлата гына. Ышанычлы чы-
ганаклар белђн расланучы Коръђн џђм Сљннђтнећ ачык бое-
руларындагы мђсьђлђлђрдђ безнећ ниндидер бер имамга ияр-
мђвебез моны  исбат итњче дђлил булып тора. Без Коръђнне
џђм хђдислђрне аћлатуда туган шиклђргђ џђм кыенлыкларга
кагылган мђсьђлђлђрдђ генђ яисђ Коръђндђ џђм хђдислђрдђ
бер њк сорау буенча тљрле књрсђтмђлђр булганда гына
мљќтђџидлђргђ мљрђќђгать итђбез.

Тђкълидне аћлатканда "дђлил талђп итмичђ гамђл кылу"
дигђн сњздђн мљќтђџиднећ њзенђ буйсынырга кирђк дигђн
ялгыш нђтиќђ ясарга кирђк тњгел. Чынлыкта, мљќтђџиднећ
Коръђннђн џђм хђдислђрдђн алынган кљчле дђлиллђре булу-
ына ышануыбыз сђбђпле генђ аћа мљрђќђгать итђбез. Џђм
фђкать аныћ дђлиллђренећ дљреслеген тикшерерлек иќтиџад
кылырга безнећ кљчебез тиешле дђрђќђдђ булмавы сђбђпле
генђ без аћардан дђлил талђп итмибез. Шулай итеп, мљќтђџид-
нећ сњзлђре белђн гамђл кылу љчен ул китергђн дђлиллђрне
белњ мђќбњри тњгел, чљнки кайбер мђсьђлђлђрдђ без аларны
аћласак та, књплђрендђ без аларны аћламыйбыз.

"Исламда мђзџђб мђсьђлђсе"
китабыннан алынды, Чаллы, Ак мђчет

сы мђгънђне алырга тиеш дигђн сорау туа.
Яисђ, мисал љчен, бер хђдистђ ђйтелгђн:

 "Фатиха" сњрђсе укымаган кешенећ намазы юк". Бу хђдис
беренче карашка имамга да, аныћ артында торучыга да,
аерым укучыга да "Фатиха" сњрђсен укуныћ мђќбњри булу-
ын аћлата кебек. Ђмма икенче бер хђдистђ ђйтелђ:

"Имамга оеп намаз укучыныћ Коръђн укуы булып
имамныћ укуы тора".

Бу хђдистђн исђ имамга оеп укучыныћ бер нђрсђ дђ укыр-
га тиеш тњгел икђнлеге књренђ.

Бу хђдислђрдђге ачык књренгђн аермалыклардан сакла-
нуныћ ике юлы бар. Беренчесе - ђњвђлге хђдисне нигез итеп
алырга џђм аныћ белђн гамђл кылырга, чљнки икенче хђдистђ
Коръђн уку дигђндђ "Фатиха" сњрђсе тњгел, бђлки "Фатиха"
сњрђсеннђн соћ килђ торган сњрђлђр књздђ тотыла. Икенчесе
- икенче хђдисне нигез итеп алырга џђм аныћ белђн гамђл
кылырга, чљнки беренче хђдистђ "Фатиха" сњрђсен укуны
боеру фђкать имамга гына џђм аерым укучыга гына кагыла,
имамга оеп укучыга кагылмый. Бу очракта нишлђргђ?

Коръђнне џђм хђдислђрне аћлатканда шуныћ кебек со-
раулар еш туа. Безнећ алдыбызда мондый кыенлыклардан
чыгу юлы фђкать икђњ генђ булырга мљмкин: њзебезгђ кайсы
да булса бер якны сайлап алу џђм њзебезнећ белемгђ џђм
акылга таянып гамђл кылу яисђ (аныћ урынына) зур белемгђ
ия булган элекке галимнђрнећ ничек эш йљртњлђренђ карарга,
њзебез ныграк ышана торган галимнећ џђм мљќтђџиднећ
фикеренђ таянып гамђл кылырга.

Соћгы юл "тђкълид" (кемгђ дђ булса иярњ) сњзе белђн
билгелђнђ. Ђгђр тљптђн уйлап карасак, алда ђйтелгђннђрдђн
беренче юлныћ куркынычрак џђм анда адашу мљмкинлеге-
нећ књбрђк икђнлегендђ шиклђнергђ урын юк. Безнећ беле-
мебезнећ џђм тђкъвалыгыбызныћ ислам дине тарала баш-
лауныћ беренче чорларында яшђгђн мљселманнарныћ беле-
ме џђм тђкъвалыгы белђн џич кенђ дђ чагыштырып булмас-
лык дђрђќђдђ икђнлеген фђкать гафиллђр генђ кире кагарга
мљмкин. Беренчедђн, имам-мљќтђџидлђр Аллаџныћ Илче-
сенђ (сгв) якынрак чорда яшђгђннђр, шућа књрђ дђ аларга
Коръђнне џђм Сљннђтне, шулай ук Коръђннећ ићњ шартларын

Бњгенге кљндђ Коръђн белђн Сљннђтнећ шђригать канун-
нары белђн ачык расланган џђм ышанычлы чыганаклар белђн
дђлиллђнгђн кайбер боерулары бар, алар турында бернинди
шик тђ, фикер каршылыгы да юк (мђсђлђн, зинаныћ тыелуы,
биш вакыт намазныћ, уразаныћ, зђкятнећ џђм хаќныћ
мђќбњри булуы). Џђр кеше бу боеруларны њзлегеннђн белергђ
мљмкин, шућа књрђ дђ бу мђсьђлђлђрдђ иќтиџад (Коръђннђн
џђм Сљннђттђн ачык ђйтелмђгђн шђригать хљкемнђрен чы-
гару љчен бар кљчећне, тырышлыгыћны кую) кылуныћ яисђ
кемгђ дђ булса иярњнећ хаќђте юк.

 Ђмма Коръђндђ џђм Сљннђттђ икенче тљрле боерулар
да бар џђм аларны аћлауда тљрле кыенлыклар туа, чљнки бер
њк мђсьђлђдђ ике тљрле књрсђтмђ булырга мљмкин џђм алар
икесе дђ Коръђндђ џђм хђдислђрдђ булган ышанычлы чыга-
наклар белђн расланалар. Мђсђлђн, Аллаџы Тђгалђ Коръђни-
Кђримдђ ђйтђ:

"Талак кылынган хатыннар икенче иргђ барганчы љч
књрем вакыты кљтђрлђр" ("Бђкара (Сыер)" сњрђсенећ 228 нче
аяте).

Монда            сњзе сњзлектђ ике мђгънђгђ ия: беренчесе
- књрем килњ, икенчесе - аћардан чистарыну. Монда без кай-
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релеп, мљџим адым ясауны, ниндидер билгеле бер датага,
мђсђлђн, Яћа елга яки ураза ае башлану вакытына калды-
рып тора. Шулай итеп, Иблис њз максатына ирешђ, без њзе-
без љчен ић мљџим булган эшлђребезне елдан-ел калдырып
килђбез, аннан соћ инде картлык та килеп ќитђ яки - тагын
да яманрагы - гомерећнећ соћгы сђгате сугып куюы да
бар.

Џђр яћа кљннећ безгђ: "Ий Адђм балалары, менђ ул
мин - яћа кљн, сезнећ бу кљнге гамђллђрегезнећ шаџи-
ты. Мине яхшы эшлђр љчен файдаланып калыгыз, мин
киткђнмен икђн, сезгђ Кыямђт кљне ќиткђнче кире
кайтачагым юк", - дип мљрђќђгать иткђнен без онытып
ќибђрђбез.

Хђтта инде без, беркайчан да вакытны сузарга кирђк-
мђгђнен тђмам тљшенеп, ни љчен бу дљньяга килњебезне
"тормышка ашыра" башласак та тормышыбызныћ ић яхшы,
ић зур кыйммђткђ ия булган чакларын, ягъни яшьлегебез
кљннђрен югалткан булуыбызны аћлый башлыйбыз.

Шундый бер хђдисне китерђлђр. Пђйгамбђребез (сгв)
ђйткђн: "Ул Кыямђт кљнендђ дњрт сорауга: аныћ тор-
мышы џђм ул аны ничек итеп њткђргђне турында; аныћ
яшьлек еллары џђм ул аны ничек файдаланганы ту-
рында; аныћ байлыгы џђм ул байлыкны ничек итеп тап-
каны, ничек сарыф иткђне турында; аныћ гыйлеме џђм
ул гыйлемнђрне файдаланып нилђр кыла алуы турын-
да ќавап бирми торып, бер генђ бђндђнећ дђ ул кљнне
бер аягы да кыймылдамаячак".

Бу хђдис дђлиллђгђнчђ, Мљхђммђд (сгв) безнећ яшь-
лек елларыбыз, аны ничек итеп њткђрњебез турында аерым
сораячакларын искђртђ. Ђ бу исђ, яшьлек кљннђренђ аерым
игътибар итњнећ никадђр мљџим икђнлегенђ дђлил.

Икенче бер билгеле хђдистђ исђ башкалар эсселектђн
џђм сусаудан газап чиккђн вакытта Кыямђт кљне
књлђгђсендђ хозурлана торган кешелђрнећ ќиде тљре
књрсђтелгђн. Яшьлек гомерен Аллаџка хезмђт итњгђ ба-
гышлаганнар да шулар арасында бар. Болар - Иблис
вђсвђсђсенђ бирешмичђ, Аллаџка хезмђт итњне гомер ахы-
рына калдырмаган затлар. Алар тормышларыныћ ић яхшы
кљннђре љчен ић књркђм гамђллђр кылганнар џђм Аллаџы
Тђгалђ аларны башкалардан љстен књреп, сайлап алган.

Шулай итеп, яхшы гамђллђр кылуны картлыкка кал-
дырып тору турындагы уй башка килњ белђн, бу уйныћ кай-
дан, кем тарафыннан килњенђ тљшенњ лазем. Џђм дђ бу -
уйга ияреп гамђл кылган вакытта нилђр югалтачагыгыз џђм
нђрсђгђ ия булачагыгыз турындагы коткы уйларга да ка-
гыла.

Эшлђргђ мљмкин булган эшлђрнећ
књбесен эшлђргђ кирђк тњгел,

яки Ничек итеп вакыттан дљрес файдаланырга?
Ђ бит вакытныћ мљџим икђнлеген аћлаган кешелђр књпме

булган?! Алар њзлђренећ џђр минут-секундыныћ кадерен
белгђннђр, тик шулай да тормышларын кирђкмђгђн максат-
ларга файдаланганнар! Бар гомерен суалчаннарны љйрђнњгђ
багышлаган бер галимнђн: "Ни љчен сез бар гомерегез буена
суалчаннар белђн шљгыльлђнђсез?" - дип сораганнар. Ђ ул:
"Суалчан нинди озын, ђ тормыш бик кыска", - дип ќавап биргђн.

Ђлбђттђ, кеше њз тормышын шундый максатлар љчен
дђ сарыф итђргђ мљмкин. Лђкин ул њзенећ бу дљньяга ни
рђвешле килње, ђ аннан соћ, њзенећ гомере беткђннђн соћ кая

Бик књплђрнећ имам
Раббани язган "Макту-
бат" китабы турында
ишеткђне бардыр. Лђ-
кин бик азыбыз гына бу
хезмђт белђн таныша
алуыбыз љчен кемгђ
рђхмђт ђйтђсен белђ...

Бљтен хикмђт тђ шунда: "Мак-
тубат" ић ђњвђл фарсы телендђ
язылган. Ђ аны гарђп теленђ
Мљхђммђд Морад Рђмзи ђл-Минз-
ђлђви (аныћ исеме Морадаллаџ
бине Баџадиршаџ Абдаллаџ бине
Гаделшаџ Рђмзи буларак та билге-
ле) тђрќемђ иткђн.

Мљхђммђд Морад Рђмзи ђл-
Минзђлђви - танылган татар гали-
ме, тарихчы, дин белгече џђм
ќђмђгать эшлеклесе. Ул 1855 елныћ
25 декабрендђ (башка чыганаклар
буенча 1854 елныћ 10 октябрендђ)
Уфа губернасындагы Минзђлђ љязе-
нећ Ђлмђт авылында (хђзер Татар-

Мљхђммђд Морад Рђмзи - имам РаббаниныћМљхђммђд Морад Рђмзи - имам РаббаниныћМљхђммђд Морад Рђмзи - имам РаббаниныћМљхђммђд Морад Рђмзи - имам РаббаниныћМљхђммђд Морад Рђмзи - имам Раббаниныћ
"Мактубат"ын гарђпчђгђ тђрќемђ итњче"Мактубат"ын гарђпчђгђ тђрќемђ итњче"Мактубат"ын гарђпчђгђ тђрќемђ итњче"Мактубат"ын гарђпчђгђ тђрќемђ итњче"Мактубат"ын гарђпчђгђ тђрќемђ итњче

станныћ Сарман районына керђ)
дљньяга килгђн.

Башта њзенећ ђнисендђ белем
алган, аннан соћ, сигез яше тулгач,
Ђлмђт мђдрђсђсенђ йљргђн. 1869
елда Казанга килгђн, укуын берара

Мђрќђни мђдрђсђсендђ (хђзерге
вакытта бу бинада Казан ислам
кљллияте урнашкан) дђвам иткђннђн
соћ, белемен тагын да тирђнђйтњ
нияте белђн Бохарага юл тота. Юл
ућае белђн Троицкига туктала џђм
ике елын Мљхђммђдќан мулла
мђдрђсђсендђ њткђрђ. 1874 елныћ
язында Бохарага килђ, бер елдан соћ
Ташкентка књченђ. Бу вакытларда
ул казакъ џђм кыргызлар арасында
мљгаллимлек итђ. 1877 елда яћадан
Бохарага килђ, аннан соћ Ташкент-
ка килеп, анда ике ел белем ала.

1878 елда М.Рђмзи хаќ кылыр-
га чыгып китђ. Ќиддђдђ џђм шул
ук елныћ октябрендђ Мђккђдђ була.
Хаќ кылганнан соћ, ул Мђдинђгђ
юнђлђ, башта андагы "Ђмин-ага",
бераздан "Шифа", ђ аннан соћ
"Мљхђммђдия" мђдрђсђлђрендђ
укый. Ул, шул ук вакытта, нђкышб-
ђндия тарикате остазы Мљхђммђд
Мђзџђрнећ мљриде булып китђ џђм
аннан иќазђт (рухи остаз булырга
рљхсђт) ала.

Соћыннан Мљхђммђд Морад
укуын Мђккђдђ Габделхђмид ђд-
Дагстани шђехтђ дђвам иттерђ.
Аныћ вафатыннан соћ, 1884 елда ул
элеккеге остазыныћ дђвамчысы
Мљхђммђд Салих ђз-Завави шђех-
ныћ дђреслђрен тыћлый. Ђз-Зава-
ви исђ 1885 елда Мђккђгђ књченеп
килђ џђм 1886 елда аны њзенећ
Мђккђдђге варисы итеп билгели.
Шђехнећ тђкъдиме белђн ул Ђхмђд
Сирхиндинећ (1564-1624) "Макту-
бат" китабын џђм "Рашђхђт гђйн ђл-
Хђят"тђн ("Мђћгелек тормыш  чы-
ганагы тамчылары") алып, Вђгыйзь
Кашифиныћ (1463-1531) нђкышбђн-
дия тарикате ђгъзаларында кић та-
ралган агиографик хезмђтен фарсы-
чадан гарђпчђгђ тђрќемђ итђ баш-
лый.

Кайбер чыганакларга караган-
да, Мђдинђдђ Мљхђммђд Морад
Габдерђшид Ибраџим џђм Семипа-
латинсклы Габделхак Йосыф белђн
очраша. 1895 елда ул љйлђнђ, ђмма
тугыз баласыныћ дњртесе кече

яшьтђ њк вафат булалар. 1899 елда
хаќ кылырга килгђн кардђше Йосыф
Дебердиев аћа яћа йорт сатып алып
бирђ. 1902, 1904, 1907, 1909, 1914 нче
елларда М.Морад туган якларына
кайтып килђ. Њзенећ билгеле "Тал-
фик ђл-Ђхбар вђ талких ђл-асар фи
вђкаи Казан вђ Болгар вђ мљлек ђт-
татар" ("Казан, Болгар џђм татар
хакимнђре турында хђбђрлђр вђ
мђгълњматлар") китабын ул 1892
елда яза башлый џђм 1907 елда
тђмамлый. Бу хезмђт гарђп телендђ
язылган. Лђкин китап цензура аша
узмый, бары тик Н.Катанов џђм
Гайнетдин Ђхмђров ярдђме белђн
генђ ул 1908 елда Оренбургта 2 том
булып нђшер ителђ. Бу вакытта аны
бастыру љчен шђех Зђйнулла
Рђсњли њзенећ матди ярдђмен
књрсђтђ. Бљек галим Мљхђммђд
Морад Рђмзи 1934 елныћ 2 апре-
лендђ Кытайныћ тљньяк-кљнбаты-
шында урнашкан Чугучак
шђџђрендђ вафат була.

Чыганак: www.huzur.ru

барачагы  турындагы сорауларга ќавап табып, шуны аћлар
љчен бер генђ сђгать вакыт та таба алмый.

Безне Аллаџы Тђгалђ яраткан. Кеше љчен нђрсђ ђйбђт
џђм тормышны нђрсђгђ багышларга кирђк икђнен Аннан баш-
ка беркем дђ яхшырак белђ алмый. Аеруча мљџим булган бу
сорауга ќавап табу љчен, ђйдђгез, Аллаџныћ Китабына - Коръ-
ђни-Кђримгђ мљрђќђгать итик.

Аллаџы Тђгалђ ђйтђ: "Мин ќеннђрне џђм кешелђрне
табынудан башка булган эшлђр љчен яратмадым".

Аллаџка гыйбадђт кылу - кеше омтылырга тиешле бер-
дђнбер максат. Табынудан тыш булган бар гамђллђр дђ, буш
кына тњгел, ђ бђлки зыянлы да. Дин белђн аз таныш булган
кешелђргђ њз тормышыныћ максаты итеп Аллаџка табыну-
ны сайлап алган кешелђр гомерлђрен  интегњдђ џђм газапта
њткђрњче ниндидер бер дђрвишлђр џђм аскетлар булып та
књренергђ мљмкин. Чынбарлыкта исђ Аллаџка табынуны њз
максаты итеп алган кеше, дљньявилыкныћ колы булган баш-
ка кешелђр белђн чагыштырып караганда, хђтта бу дљньяда
да књпкђ бђхетлерђк була.

Беренчедђн, аћа дљнья рђхђтлеклђреннђн баш тартып
тору љчен зарурлык юк, ул бу дљньядагы бар байлыкларга ия
булып та Аллаџныћ тђкъва бер колы булырга мљмкин. Моныћ
љчен Сљлђйман пђйгамбђр мисалын искђ тљшерњ дђ ќитђр.
Аннан тыш, безнећ карашка дљньяви булып књренгђн гади бер
гамђллђре љчен дђ, ул ахирђттђ ђќерен алырга мљмкин.

Хђдислђр буенча, њзен, њз гаилђсен тоту џђм башкалар-
га ярдђм итњ йљзеннђн дљнья байлыкларын табучы да Аллаџ
юлыннан бара. Бар хикмђт тђ шунда: бу байлыкларны нинди
ният белђн њзећнеке итњдђ. Џђм дђ Кыямђт кљнендђ безгђ
ниятлђребез буенча хљкем чыгарылачак.

Икенчедђн, ђгђр дђ ул бђндђ бик каты фђкыйрьлеккђ
тљшсђ, шуныћ љстенђ авыру џђм бђла-казалар боз яћгыры
кебек явуга да карамастан, ул кеше, барыбер, бар белгђне
шушы фани дљнья чиклђреннђн ары китђ алмаганнардан књпкђ
бђхетлерђк булачак. Сезнећ ниндидер билгеле бер максат љчен
бары тик бер кљн љчен генђ, ниндидер бер ярышта ќићњче
булып чыгасы кљн љчен генђ - ай арты ай, ел арты ел кљн-тљн
тырышкан, тир тњккђн спортчыларны књргђнегез бардыр.
Аларны бђхетсез дип кем ђйтђ ала? Бары тик бер уйдан, ул
бу ярышларда ќићњче булып чыгачагы уена карап та ул бђхет-
ле. Ниндидер бер ярышта ќићњче булу Аллаџныћ Ќђннђте
белђн чагыштырырлыкмы соћ? Ђгђр кем дђ булса бар авыр-
лыкларга тњзеп, табынуда иќтиџад књрсђтђ икђн, ул кешене,
аныћ бу иќтиџады љчен алыначак бњлђк, берни белђн дђ, хђтта
бар бу дљнья, андагы бар байлыклар белђн дђ чагыштырып
булмаган бер вакытта, - бђхетсез дип ђйтеп буламы соћ?

Бер хђдистђ ђйтелгђн: "Иманлы кешенећ хђле таћ ка-
лырлык! Чынлап та, аныћ бар халђте дђ аћа игелек; џђм
бу иманлы кешелђрдђн башка берђњгђ дђ бирелмђгђн. Ђгђр
дђ ул аны шатландыра торган нигђ дђ булса очрый икђн,
ул аныћ љчен Аллаџка шљкер итђ, џђм бу аћа яхшылык
булып китђ. Ђгђр дђ инде ул ниндидер бђла-казага тары-
са, ул, бу очракта да сабырлык књрсђтђ џђм бу бђла-каза
да аныћ љчен яхшылыкка ђйлђнђ".

Љченчедђн, Аллаџы Тђгалђ, табынуда иќтиџад
књрсђткђн колларыныћ књћеллђренђ њзенећ шифалы нурла-
рын сибђ. Књћеллђренђ шундый нурлар сирпелгђн кеше, бар
тљннђрне дђ Аллаџка табынып њткђреп, зур хозурлык тоя.
Билгеле тђкъва иясе Ђбу Сљлђйман ђд-Дарани: "Тљнлђ Ал-
лаџка табынган кешелђр, башкалар књћел ачу чарала-
рында алганга караганда, књпкђ зуррак лђззђт кичерђ", -
дип ђйткђн.

Икенче бер тђкъва иясе: "Ђгђр дђ хакимнђр безнећ ни

халђттђ икђнебезне белсђлђр, алар бу халђт љчен кул-
ларына корал алып сугышка чыгарлар иде", - дигђн.

Ќаннары њле булганнар тђкъваларныћ бу сњзлђрен аћлый
алмаячак. Тик аннан гына чынбарлык њзгђрми. Ђ чынбарлык
исђ гел њзгђрешсез: Аллаџка табыну юлын сайлаган кеше ике
дљньяда да чиксез бђхетле була.

Башта - гыйлем,
аннан соћ гына гамђллђр

Аллаџка хезмђт итњ юлын сайлаган кешегђ, ић бе-
ренче эш итеп, зур белемнђргђ ия булырга кирђк. Гыйлем
кулланып эшлђнгђн аз гына гамђллђрдђн дђ гаять зур фай-
да алырга мљмкин. Ђ гыйлем кермичђ кылынган бик књп
сандагы гамђллђрдђн файда ул кадђр њк булмас.

Белем алу зур тырышлык сорый. Џђм дђ бу юлга бас-
кан кеше, ић беренче чиратта, њз вакытын контрольдђ то-
тарга џђм аны бушка сарыф итмђњ ягын карарга тиеш.
Бары тик шул юл белђн генђ бљек галимнђр њз максатла-
рына ирешкђннђр.

Бик књп китаплар язып чыгарган (ђ аныћ бер китабы
гына да 800 биттђн тора!) бине Акил ђйткђн: "Минем љчен
њз гомеремнећ бер генђ сђгатен дђ бушка сарыф итњ
мљмкин эш тњгел иде. Минем телем фђннђрне тик-
шерњ  џђм  кабатлау,  ђ  књзлђрем  -  укуга  булган
сђлђтлђрен югалткач та, мин фикер йљртергђ то-
тындым; ятып ял итеп алган араларымда алга таба
нђрсђ язачагым турында уйлый џђм бу ќђџђттђн бер
фикергђ килми торып, яткан ќиремнђн тормый тор-
ган идем. Инде менђ хђзер сиксђн яшь тулгач та, мин
егерме яшьтђ булган чагыма караганда њземдђ књбрђк
гыйлемгђ сусау џђм белем эстђњгђ омтылуда књбрђк
хаќђтлек сизђм".

Ул, шул ук вакытта, азык кабул итњгђ киткђн вакыт
китаплар язуга џђм укуга тотылсын љчен, азыкныћ да аз-
рак чђйнђп ашый торганын сайлап алырга кирђк, дип ђйтђ
торган булган.

Ђбу Йосыфныћ улы вафат булгач, њз остазы Ђбу Хђни-
фђнећ дђреслђрен калдырмас љчен, ул аны юууны џђм
ќирлђњне књршелђренећ берсенђ тапшырган булган.

Ђбу Йосыфныћ укучысы Ибраџим бине Ќараџ авыр-
ган вакытында аћа килгђч, ул аны аћын ќуйган хђлендђ
очраткан. Ђбу Йосыф аћына килгђч: "Ий Ибраџим, синећ
фђлђн-фђлђн  мђсьђлђ буенча фикерећ ничек?" - дип ан-
нан сораган. Ибраџим моћа таћ калган. "Сез њзегез шун-
дый авыр хђлдђ, ђ њзегез шул турыда сорыйсыз", - дигђн.
Ђ Ђбу Йосыф аныћ бу соравын: "Минем ни хђлдђ булу-
ымныћ ђџђмияте юк, ђ менђ тикшерелгђн бу мђсьђлђ ар-
касында кем дђ булса котылып калырга мљмкин", - дип
ќаваплаган џђм шђригать мђсьђлђлђрен тикшерњне дђвам
иткђн.

Ђгђр берђр кеше безгђ килеп акча сорый икђн (ул
безгђ ошап бетмђсђ), без ул кешене тиз генђ борып чыга-
рырга џђм аныћ белђн башка очрашмаска тырышабыз.
Ђ безнећ њзебездђ булган ић кадерле ђйберебезне - ва-
кытыбызны кирђкмђгђн юк-бар сљйлђшњлђр белђн бездђн
тартып алалар икђн, безнећ бик азларыбыз гына бу туры-
да кайгыра башлый.

Бер кеше Ђмир бине Кайска мљрђќђгать итеп, аћа:
"Туктап тор ђле, минем синећ белђн сљйлђшђсем
килђ", - дигђн. Тегесе аћа: "Башта Кояшны тукта-

(Дђвамы. Башы 1 нче биттђ.)

ВАКЫТЫГЫЗНЫЋ КАДЕРЕН БЕЛЕГЕЗ!

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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3. Мђќбњри бердђм уку дђреслеклђре ђзерлђп бастыру.
4. Методологияне џђм укыту методикаларын эшлђњ.
5. Бердђм квалификацион талђплђр буенча ислам мђгарифенећ

бар баскычлары љчен дђ мљдђррислђр ђзерлђњ.
6. Књп баскычлы дљньяви мђгариф системасына юнђлеш тоту.
Мондый яћалыклар мђгарифнећ эчтђлегендђ, оештыру формала-

рында, аныћ белђн ќитђкчелек итњдђ, укыту формаларында кулланы-
лырга мљмкин.

Мђскђњ ислам университетыныћ кљндезге уку бњлеге деканы,
педагогика фђннђре кандидаты Гљлфия Юныс кызы Хђбибуллина
сњзлђренђ караганда, хђзерге мљселман мђгарифенећ нђтиќђлелеге
тњбђндђге оештыру-педагогик шартлар белђн билгелђнђ:

1) тиешле хокукый, оештыру џђм методик база тљзњ;
2) тиешле матди тђэмин ителеш булдыру;
3) кадрлар ђзерлђњ; булачак белгечлђрнећ гомуми фђнни, махсус

теоретик џђм практик ђзерлеклђренећ логик бђйлђнешен булдыру;
4) укытучыларныћ компетентлыгы, югары џљнђрилеге џђм мето-

дик яктан осталыгы;
5) мђгълњматны џђм хђзерге тормыштан алынган тићдђш ми-

салларны ќентеклђп сайлап алулары;
6) дини мђгарифне мђгълњматлаштыру џђм анык мђгариф техно-

логиялђрен актив файдалану;
7) ислам мђгарифенећ тљрле баскычлары арасында књчеп килњч-

ђнлелекне тђэмин итњ;
8) уку йортыныћ џђм бар ислам мђгарифенећ бљтен структур

бњлекчђлђренећ дђ њзара килешенгђн профессиональ эшчђнлеклђре;
9) уку-укыту сыйфатын књтђрњдђ катнашу џђм чыгарылган бел-

гечлђрнећ алга таба эшчђнлеклђрен књзђтеп бару;
10) Ислам мђгарифенећ љстђмђ нђтиќђле системасын тљзњ.
Хђзерге вакытта мђгариф системасы џђм оештыру мђсьђлђлђре

белђн ќитђкчелек итњ проблемасын чишњ љчен Россиянећ тљрле ре-
гионнарында конфессиональ мђгарифнећ инновацион њсеш модельлђ-
ре буларак, университет њзђклђре тљзелђ.

Бу яћа модель университетлары ислам мђгарифе њсеше њзђклђре
булудан бигрђк, ќитђкчелек итњ, оештыру, координациялђњ, методик,
диагностик (контроль)  функциялђр башкара, яћа типтагы оешмалар -
инновацион уку учреждениелђре булып торалар. Шулай итеп, бу уку
йортлары сыйфатны планлаштыра, уку процессын оештыра, нђтиќђл-
ђрне контрольдђ тота џђм анализлый.

Мђгариф процессыныћ адаптацион механизмнарын џђм сыйфат-
ны яхшырту формаларын эзлђњ, дини мђгарифтђ дљньяви џђм дини
компонентларныћ оптималь чагыштырмасын тикшерњ - дини мђга-
рифтђ педагогик инноватика булып тора. Ућышлы яћалыкларныћ ми-
салы итеп теологиядђ мђгариф буенча дђњлђт стандартларын кертњ-
не атарга мљмкин. Шулай итеп, ќђмгыять њсешенећ яћа шартларына
адаптациялђнњдђ тљрле оештыру-ќитђкчелек технологиялђрен файда-
лану инновацион эшчђнлек булып тора.

Ислам мђгарифе њзенчђлеклђрен исђпкђ алган яћа мђгариф стан-
дартларын, программалар эшлђњне шулай ук ућыш дип атау дљрес
булыр. Традицион конфессиональ дисциплиналарныћ эчтђлеген яћа
формада ачу - перспектив яћалык.

Нђтиќђ ясап, ић якын килђчђктђ шуларны эшлђњ зарури икђнен
билгелђп њтђргђ кирђк:

1) Россиядђ бердђм ислам мђгарифе кићлеген формалаштыру.
Аны формаштырган вакытта уку йортлары џђм Диния нђзарђте туры-
дан-туры катнашырга тиеш.

2) Дини уку йортларыныћ аттестация, аккредитация џђм финанс
мђсьђлђлђре буенча тыгыз џђм њзара актив бђйлђнеш булдыру.

3) "Дљньявилык" тљшенчђсен конфессиональ якын килњ кысала-
рында тирђнтенрђк љйрђнњ.

4) Дини мђгарифнећ баскычлы структурасын њстерњ џђм
мђдрђсђлђр, югары дини уку йортлары арасында тыгыз бђйлђнеш бул-
дыру.

5) Ќђдит мђгарифе системасында булган традициялђргђ тирђн-
тенрђк тикшерњлђр њткђрњ џђм аларны хђзерге уку-укыту процессын-
да файдалану.

6) Уку планнарын универсализациялђњ џђм оптимизациялђњ кы-
саларында дљньяви џђм дини дисциплиналарныћ бер-берлђренђ њзара
љстђњчелек принципларын саклау.

7) Мђгариф стандартларын џђм уку планнарын эшлђњ вакытында
комплекслы якын килњ.

Џичшиксез, конфессиональ мђгарифтђ инновацион эшчђнлек яћа
идеялђр тууга џђм аларны тормышка ашыруга китерђ. Ислам мђга-
рифенђ куелган бу тырышлыклар џђм ясалган њзгђрешлђр бернинди
шик-шљбџђлђрсез мђгариф учреждениелђренећ тотрыклы њсешенђ џђм
тљрле мђдђниятлђрнећ бер-берлђренђ њтеп керњгђ китерђчђк.

Габдрахман хђзрђт ХЂБИБУЛЛИН,
Мамадыш мђдрђсђсе директоры

ИСЛАМ МЂГАРИФЕНДЂ –
ИННОВАЦИОН

ТЕХНОЛОГИЯЛЂР
(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

Зиратта, кабер янында Коръђн
уку рљхсђт ителђме?

Ђлеге мђсьђлђгђ аћлат-
ма алу йљзеннђн без Та-
тарстанныћ кљньяк тљбђ-
ге казые, Чистай районы
имам-мљхтђсибе Алмаз
хђзрђт ШЂРИФУЛЛИНга
мљрђќђгать иттек.
Изге Коръђн мљэмин-мљселман-

нарга књрсђтмђ, шифа, рђхим-
шђфкать џђм ќитђкчелек буларак
ићдерелгђн. Аллаџныћ Рђсњле (аћа
Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе бул-
сын!): "Кем Коръђн укый, аныћ
мђгънђсен аћлапмы-аћламыйчамы,
џђрбер укылган хђреф љчен - ун са-
вап, ђ Коръђнне уку њзе њк гыйбадђт",
- булыр дигђн. Ђ аны мђрхњмнђргђ
Аллаџныћ рђхим-шђфкатен џђм
Коръђн шифасын ќиткерњ љчен укыр-
га буламы соћ? Аллаџныћ Рђсњле
(аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм сђламе
булсын!) яки сђхабђлђрнећ бу туры-
да ни дђ булса ђйткђн сњзлђре яки га-

мђллђре бармы? Ђллђ инде бу
гамђллђр, кайберлђрнећ ђйтње буенча,
уйлап чыгарылганмы?

Хђнђфилђр "кабердђ џђм башка
урыннарда мђрхњмнђр рухына Коръђн
уку дљрес, кирђкле гамђл" дип ис-
ђплилђр, ђ мђрхњм рухына юнђлтелгђн
бу гамђлнећ савабы аћа барып ирешђ
дип раслыйлар. Хђнђфи мђзџђбе буен-
ча язылган фикъџе китапларында
ђлеге мђсьђлђдђ болай дип ђйтелђ:
"Ђгђр дђ кеше намаз, зђкят, ураза, хаќ,
Коръђн уку кебек гыйбадђтлђр кылып,
моны башкаларга багышлый икђн, ул
нинди ният белђн генђ моны эшлђсђ
дђ, болай багышлап гыйбадђт кылу -
хак гамђл џђм ул кемгђ багышлап
кылынса да, ул кешегђ моныћ савабы
барып ирешђчђк. Ул кеше исђн булса
да, мђрхњм булса да моныћ зур ђџђми-
яте юк". Моћа дђлил итеп Пђйгамбђ-
ребезнећ (аћа Аллаџныћ рђхмђте џђм
сђламе булсын!) њз љммђте љчен кор-
бан китерње џђм мђрхњмнђр исе-

меннђн хаќ кылырга џђм сђдака та-
ратырга, ђ мђрхњмнђрнећ кабере
љстендђ "Йђсин" џђм "Ихлас" сњрђ-
лђре укырга мљмкин булуы турында-
гы хђдислђрне китерђлђр. Факиџ џђм
хђдислђр белгече Айнидан (855/1451
елны вафат) башлап, бине Абидинга
(1252/1836 елны вафат) кадђрге бар
хђнђфи мђзџђбе факиџлары да шун-
дый фикердђ тора.

Бу мђсьђлђ буенча кире, капма-
каршы позициядђ торган беркем дђ
юк. Алар арасында беренчелђре дђ
(мљтђкаддимун) џђм аннан соћгы бу-
ындагылары да (мљтђђххирун) бу
ућайдан гел бер њк карашта торган-
нар. Бу галимнђрнећ сњзлђренђ кара-
ганда, хђнђфи мђзџђбенећ карашы
шундый: ђгђр дђ кеше намаз, ураза,
сђдака, хаќ, Коръђн уку кебек изге
гамђллђр кылып, аныћ савабын
мђрхњмнђр рухына багышлый икђн, бу
гамђллђрнећ савабы мђрхњмнђргђ
барып ирешђчђк.

тып тор", - дип ќавап биргђн.
Икенче бер галимнећ янында кешелђр

озаграк тора башласа: "Безгђ саубулла-
шырга вакыт тњгелме? Бу кояшныћ Ха-
киме, аны, чынлап та, хђрђкђткђ ки-
терђ, ул хђрђкђт бер  мизгелгђ генђ дђ
туктап тормый", - дип ђйтђ торган бул-
ган.

"Без бу галимнђр кебек њз вакытыбыз-
ныћ џђр мизгелен контрольдђ тота, аны
кирђкмђгђн башка нђрсђгђ исраф итми тора
да алмыйбыз", - дип кайбер укучыларыбыз
каршы чыгарга да мљмкин. Андый шик-
шљбџђлђре булганнарга минем бер яхшы
кагыйдђ китерђсем килђ. Ул болайрак яћгы-
рый: "Тулысынча ирешђ алмаганныћ ба-
рысыннан да тулысынча ваз кичђргђ
кирђк тњгел". Ђгђр дђ кешелђр шушы ка-
гыйдђ буенча эш йљртсђлђр, алар бу тор-
мышта бик књп нђрсђгђ ирешђ алган булыр
иде.

Ђ кем дђ кем кљн саен бер генђ сђгать
вакытын булса да гыйлем туплау љчен ќђлеп
итђ алмый ди ђле? Шул бер генђ сђгатьне
бњлеп тђ, без књп ђйберлђргђ ирешђ алган
булыр идек.

Беренчедђн, гыйлем туплау љчен са-
рыф ителгђн бу вакыт - Аллаџка табыну
љчен киткђн вакыт. Шуныћ љстенђ, бу - без-
нећ табынуларга њткђргђн вакытыбызныћ
ић яхшысы.

Икенчедђн, булган белемнђребез ар-
касында, тышкы яктан дљньяви гамђллђр
кебек књренгђн эшлђребезне дђ без Хисап
кљнендђ ђќерен алырга мљмкин булган
гамђллђргђ ђйлђндерђ алабыз.

Љченчедђн, белемнђрећ булып, белеп
кылынган Аллаџка табынуларныћ кыймм-
ђте књп тапкырлар артык.

Шућа књрђ вакытныћ зур кыйммђт ик-
ђнен аћлаган кеше љчен кљн саен берничђ
минут вакытны булса да белем туплауга
юнђлтњ зарур.

Фђџим хђзрђт ЂХМЂТЌАНОВ,
Татарстанныћ кљньяк-кљнбатыш

тљбђге казые,
Чњпрђле районы
имам-мљхтђсибе

ВАКЫТЫГЫЗНЫЋ
КАДЕРЕН БЕЛЕГЕЗ!
(Ахыры. Башы 1,3 нче битлђрдђ.)

- Иске Авылда бер ел
дигђндђ яћа мђчет торгызыл-
ды, килђсе елга Бикњле, Тњбђн
Нурлат авылларында дин йор-
тлары њз ишеклђрен ачачак, -
диде район мљхтђсибе Айрат
хђзрђт Ђюпов њз чыгышында.

Кизлђњ, Якты Књл, Кђкре
Атау авыллары, Шикђрчелђр
бистђсе мђчетлђрендђ колач-
лы ремонт эшлђре њткђрелде.
Тљзеклђндерњ буенча зур
эшлђр башкарылган мђчет
имамнарына бу кљнне
мљхтђсибђтнећ Рђхмђт хатла-
ры да бирелде. Сљйлђшњ ба-
рышында килђсе елда юби-
лейларын билгелђп њтђчђк
Колбай Мораса џђм Кђкре
Атау авыллары мђчетлђре ха-
кында, моннан тыш, зур та-
рихка ия булган Кизлђњ авы-
лы мђчетен пансионат итњ ту-
рында да сњз барды.

Уку-укыту љлкђсендђ дђ ел
ућышлы булды. Апрель аенда
мљгаллимнђр арасында укулар
оештырылса, балалар арасын-
да район џђм республика
књлђмендђ узган Коръђн уку
бђйгелђрендђ 160 бала катнаш-

кан. 18 бала приз белђн
бњлђклђнгђн, 2 бала Тљркиядђ
укуларда булган. Бњгенге кљндђ
ике йљз иллелђп бала дин ни-
гезлђрен њзлђштерђ. 2012 елда
ќђйге дини лагерьлар 16 авыл-
да оештырылган. "Килђчђктђ
џђр татар авылында да лагерь
оештыруны максат итеп куя-
быз, - диде Айрат хђзрђт. - "За-
речный" сђламђтлђндерњ лаге-
ренда дин белђн кызыксынучы
балалар љчен аерым смена
оештыру турында сњз алып ба-
рабыз. Моннан тыш, мљселман
яшьлђре арасында спорт сек-
циялђре эшен ќайга саласы
иде".

Сљйлђшњ барышында
мђчетлђрне рђсмилђштерњ, хо-
сусыйлаштыру мђсьђлђлђре дђ
каралды.

Њзара аралашу рђвешендђ
барган чарадан имамнар шак-
тый мђгълњмат туплап тара-
лышты, дип хђбђр итђ район-
ныћ "Дуслык" газетасы.

Мђчетлђрне тљзеклђндерњ
буенча зур эш башкарылды
Нурлат районыныћ Кђкре Атау авылында њткђн
район имамнары ќыелышы 2012 елга нђтиќђлђр
ясауга, килђсе елга планнар коруга багышланды.
Узган Коръђн елы кысаларында район мђчетлђ-
рен тљзеклђндерњ буенча бихисап эшлђр башка-
рылды. Шђџђр њзђгендђ тљзелеп килњче
мђдрђсђдђ 900 мећ сумлык эшлђр њткђрелде.


