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Барлык гамђллђребезне Аллаџы
Тђгалђгђ генђ багышлыйк!

Безнећ џђрбер адымыбыз тирђ-ягыбызны ђйлђндереп алган мохиткђ
юнђлтелгђн. Бу даими процесс - џђр кеше дљньяга ниндидер йогынты
ясый. Без башкалардан изгелек, кић књћеллелек џђм ачык йљз кљтђбез,
љмет итђбез. Лђкин њзебез дђ башкаларга карата шундый була алабызмы соћ? Кешелђрдђн ђхлак, иќтимагый активлык, шђхси мђнфђгатьлђрен онытып, башкаларга файда китерњне талђп иткђндђ без њзебездђн
тагын да књбрђкне талђп итђргђ тиешбез.
Мђџабђт џђм матур йорт тљзњ нигез
салудан тњгел, ђ ниндидер бер матур,
якты, мљџим бина кору ниятеннђн башлана. Џђм инде шуннан соћ гына џђрбер
гамђлебез ниятебезгђ туры килђчђк. Барлык эшлђребез дђ Аллаџы Тђгалђгђ багышланган булырга тиеш, моныћ шулай
икђнен бары тик њзебез џђм Раббыбыз
гына белђ. Башка кешене тикшерњ,
бђялђњ, аныћ гамђллђренећ асылын чамаларга тырышу Аллаџы Тђгалђгђ багышлаган њз эшебезне ташлауга тић.
Сљекле пђйгамбђребез Мљхђммђд Мостафа саллђ-ллаџу галђйџи вђ сђлђмнећ
Сљннђтендђ болай диелгђн: "Яхшы мљсел-

ман њз кимчелеклђрен эзлђгђндђ, башкаларда кимчелеклђр књрњ љчен вакыт тапмас". Барыбыз да бу сњзлђргђ колак салсак, ыгы-зыгылардан, талашлардан џђм
сугышлардан котылып калу белђн бергђ,
џђрберебез њз эшен башкарып, бербљтен ныгытма тљзи алачакбыз.
Шуныћ белђн беррђттђн, барлык
љметлђребезне њзебезгђ багларга тиешбез. Еш кына без кылган яхшылыкларыбыз љчен башкалардан изгелек кљтђбез.
Лђкин ђйлђнђ-тирђдђгелђр ниятлђребезне, гамђллђребезне ничек аћлаганны белђ
алабызмы соћ?! Шућа књрђ дђ башкачарак уйлау дљресрђк булыр: џђрвакыт

пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) кебек кешелђр њрнђген истђ тотып, игелекле гамђллђрне њзебездђн кљтик. Џђм бары тик
Аллаџы Тђгалђнећ генђ рђхим-шђфкатенђ љметлђник.
Гомеребезнећ џђрбер минуты хезмђт, аныћ ќимешлђрен без ахирђттђ
татыячакбыз. Ялкаулыкны, эгоизмны,
ачуны, кешелђргђ карата битарафлыкны,
белемсезлекне џђм рухи кљчсезлекне
ќићњ - тормышыбыздагы тљп бурыч.
Шућа књрђ башкаларныћ сњзлђрен џђм
гамђллђрен тикшергђнче, безгђ њз-њзебезне тђрбиялђргђ, кылган гамђллђребез
турында уйланырга кирђк. Њз-њзећне
аћлау, тану, љйрђнњ - Аллаџы Тђгалђне
аћларга тырышуныћ бер юлы ул.
Њзђклђшкђн дини оешма Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

ДИНИЯ НЂЗАРЂТЕНЂ - 15 ЕЛ
Татарстан Республикасы мљселманнары Диния нђзарђте оешуга 15 ел тулды. Ул њз эшчђнлеген 1998 елныћ 14 февраленнђн
алып бара. Бу вакыт эчендђ Татарстанныћ барлык районнарында мљфтиятнећ структурасын, оешмаларын булдыру џђм
аларныћ актив эшчђнлеген тђэмин итњ юнђлешендђ књп
гамђллђр кылынды.
15 ел дђвамында алып барылган ќитди
эшчђнлек нђтиќђсендђ бњгенге кљндђ барлык
мђхђллђлђрдђ дини белем бирњ, мђдђни,
хђйрия џђм дђгъват чаралары оештырыла. Ић
мљџиме - алар, татарстанлыларныћ рухи ихтыяќларын, омтылышларын истђ тотып, даими њткђрелђ. Бњгенге кљндђ Татарстан мљселманнары Диния нђзарђте 45 мљхтђсибђттђн, 9
казыяттђн тора. Татарстанда мећ љч йљздђн
артык мђчет, БДБ иллђрендђ ић алдынгы
мљселман уку йортларыныћ берсе булган
Россия ислам университеты эшли.
Нђзарђт Татарстан мљселманнары исеменнђн дђњлђт органнары, шулай ук башка
тљбђк џђм иллђр белђн элемтђлђр булдыра,
хезмђттђшлек итђ.
Мљфтият структурасына тњбђндђге
бњлеклђр керђ: халыкара элемтђлђр, вакыф
милке белђн идарђ итњ, уку-укыту, ярдђм
књрсђтњ џђм хђйрия, яшьлђр белђн эшлђњ,
Ќђзаларны њтђтњ федераль хезмђте белђн
бђйлђнешлђрне ќайга салу, дђгъват џђм
мђгълњмат, нђшрият бњлеклђре. Шулай ук
"Хђлђл" стандартлары комитеты, "Зђкят"
хђйрия фонды џђм Голђмалар шурасы.
Бњгенге кљндђ динебезнећ йогынтысы
арта бара, ул социаль, мђдђни, икьтисади џђм
башка љлкђлђрдђ мљџим урыннарны били.
Ђмма глобальлђшњ њзенећ мђгълњмати басымы белђн милли њзенчђлеклђрне, дини кыйммђтлђрне юкка чыгарырга омтыла. Менђ

шушындый заманда татар халкына миллђт
буларак сакланып калырга ярдђм иткђн
мљселман дини оешмаларын яклау џђм њстерњ
- мљџим проблемаларныћ берсе булып кала
бирђ. Шућа књрђ илебездђге ић зур дини оешмаларныћ берсе булган Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ эшчђнлеге республика џђм барлык мљселманнар љчен дђ зур
ђџђмияткђ ия.
Хђзерге этапта Диния нђзарђте ќђмгы-

ятьтђ ихтыяќ арта баруга ќавап итеп, Татарстан љммђтен њстерњ, мљселманнарныћ хђлен
яхшырту, дини-милли мирасыбызны барлау
џђм аны саклау, рухи кыйммђтлђребезне ќиткерњ максатыннан, тљрле проектларны тормышка ашыру белђн шљгыльлђнђ. Республикабызда яћа мђчетлђр ачыла, мђхђллђлђрдђ,
дини мђгариф оешмаларында (мђдрђсђлђрдђ)
эшлђр љчен белемле кадрлар ђзерлђњ актив
рђвештђ алып барыла.

Ђле соћ тњгел
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15 еллык
тђќрибђбез—
зур байлык

Њзђклђшкђн дини оешма - Татарстан
мљселманнары Диния нђзарђтенђ - 15 ел!
Ђлеге юбилей барлык мљселманнар,
мђхђллђлђр, мљхтђсибђтлђр љчен мљџим вакыйга. Чљнки без барыбыз да бер структураны
тђшкил итђбез, бер њк бурычларны хђл итњ
љчен кљчебезне куябыз.
Нђзарђтнећ њткђн чордагы эшчђнлегендђ
барчабызныћ да - бђлки кемнећдер ђзрђк,
кемнећдер књбрђк - љлеше бар. Ул елларда
тђќрибђ тупланылды, дин-дђгъват эшлђрендђ
яћа, њтемлерђк формалар эзлђњ барды. Аларныћ књбесе эш барышында ућышлы кулланылды. Ђлбђттђ, бу елларда књпмедер
дђрђќђдђ ялгышулар, њзебезнећ ќирлектђ
хђнђфи мђзџђбе буенча формалашкан џђм инде
мећ елдан артык яшђњ рђвешебезне тђшкил
иткђн динебез кыйммђтлђрен санга сугып бетермђњ књренешлђре дђ булмады тњгел. Ђмма
инде алар ђкренлђп тарихта кала бара. Татарстан мљселманнарыныћ чираттан тыш узган
V Корылтае (2011 ел, 13 апрель) Диния нђзарђте эшчђнлегендђ эчке проблемаларны хђл
итњгђ таба чын-чынлап борылыш булды. Без
бњгенге кљндђ аныћ нђтиќђлђрен ачык
књрђбез. Имамнар аттестация узды,
мђхђллђлђр
тђртипкђ
китерелде.
Мљхтђсибђтлђргђ, мђдрђсђлђргђ финанс ярдђме даими тљс алды. Дини мђгариф системасы, традицион ислам кыйммђтлђренђ нигезлђнеп, яћабаштан корылды, тормышыбызда
Мђњлид бђйрђмнђре, дини ќыеннар џђм башка йолалар яћарды. Болар барысы да рухи
дљньябызны баетуга, телебезне, динебезгђ
нигезлђнгђн гореф-гадђтлђребезне саклап калуга, бабаларыбыз калдырган мирасны кадерлђп саклый џђм куллана белњгђ юнђлдерелгђн. Без соћгы вакытта ќђмгыятебездђге
тынычлыкны, миллђтлђр татулыгын тђэмин
итњдђ дин ђџеллђренђ нинди мљџим, зур роль
бирелгђнлеген тагын да ныграк аћладык. Узган ќђйдђге теракт безне чын-чынлап тетрђндерде. Ул артка юл юклыгын, радикал, экстремизмны фђкать рухи кљрђш, халыкка дљрес
гыйлем бирњгђ нигезлђнгђн системалы эш
белђн генђ бетерергђ мљмкин икђнлеген
књрсђтте.
Диния нђзарђтенђ 15 ел тулган бу
кљннђрдђ без књбрђк килђчђк турында уйлыйбыз, планнар корабыз. Џђм шуны аћлыйбыз: фикер-мђзџђб бердђмлеге булганда гына
без алга куйган максатларыбызга ирешђчђкбез, ќђмгыять тарафыннан њзебезгђ йљклђнгђн
вазифаны ућышлы њти алачакбыз. 15 еллык
эш тђќрибђбез - ул безнећ љчен зур байлык.
Ђлфђс хђзрђт ГАЙФУЛЛА,
Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтенећ Президиум ђгъзасы,
Чаллы шђџђре имам-мљхтђсибе
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Кызганыч, бњгенге кљн-дђ ришвђт бирњ кић таралган. Бу књренешкђ бик књп ќирдђ юлыгасыћ: мђктђптђ, балалар бакчасында, югары
уку йортларында, хастаханђлђрдђ... Ђлеге
мђсь-ђлђ буенча књп эшлђр эшлђнђ, аны бетерњ љчен тљрлесен кулланып карыйлар, ђмма
ришвђтчелек елдан-ел њсђ бара.
Ислам дине ришвђт бирњне џђм алуны катгый
рђвештђ тыя. Алучы, бирњче кебек њк, Аллаџы Тђгалђнећ лђгънђтенђ дучар була. Ђбњ Џљрђйрђ исемле сђхабђ
(Аллаџ аннан разый булса иде) риваять итњдђн билгеле,
пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) њзенећ бер хђдисендђ:
"Ришвђт бирњчене џђм алучыны Аллаџ лђгънђт кылды", - дигђн (Тирмизи). Шушы хђдиснећ икенче риваятендђ: "... Алар арасында булган арадашчыны да", - дип
ђйтелгђн (Ђхмђд бин Хђнбђл).
Ришвђтче икенче берђњгђ акча яки мал биреп, њзенђ
лаек булмаган ђйберлђргђ ия була, ягъни гаделсезлек
кыла. Аллаџныћ Рђсњле (сгв) ришвђт алучыны да лђгънђт
кыла, чљнки ул шђригатькђ каршы гамђл башкара, Аллаџныћ рђхмђтеннђн мђхрњм кала. Шућа књрђ Аллаџныћ газабын џђм ачуын булдырмас љчен, хак мљселманга шљбџђле нђрсђлђрдђн ераграк булырга, џђрвакыт џђм џђр урында гадел булырга тырышу лазем.
Ришвђтне тыю хакында Аллаџы Тђгалђ "Бђкара
(Сыер)" сњрђсенећ 188 нче аятендђ болай ди:

"Бер-берегезнећ малын гаделсезлек белђн тартып
алып ашамагыз. Белеп торганыгыз кље кешенећ малын
љлешчђ генђ булса да махсус тартып алыр љчен, хљкемдарларга ришвђт бирмђгез".
Аллаџ Раббыбыз ришвђт алуны гына тњгел, хђлђл
булмаган табышка ирешњ максаты белђн њзећнећ
дђрђќђ-вазифаћны кирђгеннђн артык арттыруны да
тыйган. Шулай ук ялганлау, кемнећдер малын хаксыз
куллану џђм киметеп њлчђњ дђ хђрђм гамђллђрдђн санала. Сђњдђ алып барганда алдау-йолдау юлы белђн баерга телђњчелђр Кыямђт кљнендђ Аллаџныћ ќђзасын алачак. Бу турыда Коръђни-Кђримдђ болай диелђ:

"1. Киметеп њлчђњчелђргђ лђгънђт тљшђр. (Аларныћ
Кыямђттђге хђле коточкыч яман булыр.) (2) Андыйлар
(комсыз, намуссызлар) њзлђренђ њлчђгђндђ, мул итеп,
артыгы белђн њлчђтеп алалар. (3) Кешелђргђ њлчђгђндђ
киметеп бирђлђр. (Яки њлчђњне бозалар, яки гер авырлыгын киметђлђр, яки њлчђнђчђк ђйберне ким салалар.)
(4) Яћадан терелђчђклђрен (каты ќђзага тартылачакларын) белмилђрмени соћ алар? (5) Бљек бер кљндђ (6)
галђмнђрнећ Раббысы булган Аллаџ (каршында ќавап
тотар) љчен кешелђрнећ каберлђреннђн кубарылып
чыгасы кљн килеп ќитђр" ("Мутафифин (Киметеп
њлчђњ)" сњрђсенећ 1-6 нчы аятьлђре).
"Рахмђн" сњрђсенећ 9 нчы аятендђ:

"Њлчђњне гаделлек белђн тотыгыз џђм киметеп
њлчђмђгез", - диелђ.
Ришвђт бирњдђн баш тарту мљмкинме? Бу "авыру"ны дђвалап буламы? Ђгђр дђ без тарихыбызга, бигрђк
тђ мљселман патшаларыныћ тормыш юлына игътибарыбызны юнђлтсђк, бу мђсьђлђлђрне чишњ књренешлђренђ тап булырбыз, инша Алла!
Гомђр бин Габделгазиз исемле хђлифђ (Аллаџ аны
рђхмђтеннђн ташламаса иде) тормышыннан (књп кенђ
галимнђр аны бишенче тугры хђлифђ дип атый) бер
мисал китерђсем килђ. Ул алма яраткан. Кљннђрдђн бер
кљнне Гомђр бин Габделгазиз њз љендђ мљселман кардђшлђре белђн утырганда: "Мин хђзер, рђхђтлђнеп, алма
ашар идем", - дигђн. Шулчак књршесе аћа уйламагандакљтмђгђндђ бер кђрзин алманы бњлђк итеп ќибђргђн.

ДИН ЏЂМ ТОРМЫШ
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Хђлифђ, књршесенђ рђхмђт хаты язып, бњлђген аћа кире
озаткан. Кешелђр хђлифђдђн: "Ни љчен сез яраткан алмаларыгызны алып калмадыгыз?" - дип сораганнар.
Хђлифђ њз ќавабын болайрак кайтарган: "Пђйгамбђребез (сгв) бњлђклђр кабул иткђн њзе, лђкин мин бу
бњлђкнећ ришвђт булуы мљмкин дип курыктым".
Фудаил бин Гияд дигђн вђли (Аллаџ аны рђхмђтеннђн
ташламаса иде): "Ђгђр минем Аллаџ кабул итђ торган
бер генђ догам булса, мин аны патша љчен кылыр идем",
- дигђн. Кешелђр бу сњзлђрне ишетеп гаќђплђнгђннђр
џђм аннан аћлатма алырга мђќбњр булганнар. Фудаил
болай дип ќавап биргђн: "Ђгђр њзем љчен генђ сорасам, файдасы мића гына булачак. Патша љчен сорасам,
ул изгелеккђ ирешер џђм бар халык изге књћелле булыр".
Хикмђт иялђре: "Кешелђрнећ холкы - хакимнђрнећ
холкыдыр. Хакимнђр нђрсђ эшлђсђ, халык та шуны ук
эшлђр", - дигђн. Шулай итеп, хакимнђр ќђмгыятьтђге
ќитешсезлеклђр, бозыклыклар љчен ќаваплы булуларын
гел истђ тотмасалар џђм њзлђрен њзгђртњ, камиллђштерњ
юлына басарга телђмђсђлђр, дљньяныћ яхшы якка
њзгђрђчђге бик тђ шикле.
Бљек ислам галиме, алдынгы фикер иясе Ђбу Хђмид
ђл-Газзали (Аллаџ аны рђхмђтеннђн ташламаса иде)
болай дип язган: "Мљселманнарныћ хљкемдары Вђлид
бин Габделмалик тљзелеш эшлђренђ џђм авыл хуќалыгы њсеше љчен игътибарлы булган, ђ икенче бер хаким
(Сљлђйман бин Габделмалик) књћел ачу мђќлеслђрен
хуп књргђн". Гомђр бин Габделгазиз исђ њзенећ тђкъвалыгы, изге књћелле булуы белђн мђгълњм. Шул заманда
яшђгђн бер галимнећ: "Вђлид патша вакытында тљзелеш эшлђренећ кић таралган булуын џђм кешелђрнећ
бакчаларга йљрњен књрмђгђн булсам, хакимнђрнећ холкы халыкка књчђ икђнлегенђ тљшенмђс идем. Сљлђйман
хаким булып киткђч, халыкныћ кызыксынуы ашау-эчњгђ
књчкђнлекне сиздем. Барысы да бер-берсеннђн љстђлгђ
нинди ризыклар ђзерлђп куюларын џђм нђрсђ ашауларын белешђ иделђр. Ђ менђ Гомђр бин Габделгазиз вакытында кешелђрнећ књп тапкырлар Коръђн укуларына
џђм Аллаџка итагать итњдђ тырышлык књрсђтњлђренђ
юлыктым", - дигђн сњзлђре безнећ кљннђргђ дђ килеп
ќиткђн.
Њзенећ гаделлеге белђн танылу алган фарсы патшасы Ђнуширван хакимлеге вакытында бер кеше њзенђ
ќир кишђрлеге сатып алган. Књпмедер вакыт узганнан
соћ, бу кеше шул ќирдђ хђзинђ-байлык ятуын књргђн.
Бу хакта ул ќирнећ элеккеге хуќасына сљйлђгђн. Тегесе
аћа: "Сића ќиремне сатканчы андагы хђзинђлђргђ тап
булганым булмады, шућа књрђ табылган ул байлыклар

синећ њзећђ булсын", - дип ќавап биргђн. Лђкин ќиргђ
ия булган яћа хуќа моныћ белђн килешмђгђн џђм: "Чит
кешенећ малы мића кирђк тњгел, ќир булса ќитђ", дигђн. Шулай итеп, ќирнећ элеккеге хуќасы хђзинђне
њзенђ лаек дип тапмаган, яћа хуќа да табылган хђзинђлђрне њзенђ калдыру яклы булмаган. Озакламый аларныћ бђхђслђшњлђре Ђнуширван патшага кадђр барып
ќиткђн. Ул бу кешелђрнећ гадел булулары љчен сљенгђн
џђм бђхђсне хђл итњ юлын да књрсђткђн: аларга кићђш
итеп, ул балаларын љйлђнештерергђ џђм хђзинђне
яшьлђргђ бњлђк итђргђ кушкан. Ђнуширван њзе дђ гадел
булганлыктан, халык гаделлек белђн яшђргђ тырышкан.
Ђгђр бу хђл гадел булмаган патша заманында булса,
џђрберсе: "Хђзинђ минеке!" - дип бђхђслђшкђн булыр
иде...
Ђлбђттђ, хакимнђребез генђ тњгел, џђрберебез дђ бу
турыда уйланырга, ришвђтчелектђн ерак торырга тиеш.
Ришвђт бирњ яки алу юлы белђн бу дљньяда књп кенђ
хыял-максатларыбызга ирешђ алсак та, аныћ ахыры бик
аяныч булачак: мђћгелек бђхет-сђгадђттђн мђхрњм калуыбыз ихтимал.
Гамр бин ђл-Гас исемле сђхабђ (Аллаџ аннан разый булса иде) риваять итњдђн билгеле, Аллаџныћ
Рђсњле (сгв): "Риба таралганнар арасында корылык яки
ућыш булмауга ирешмђгђн халык юктыр, шулай ук
ришвђт таралганнар арасында да курку чолгап алмаган
халык юктыр", - дигђн (Ђхмђд бин Хђнбђл).
Ришвђтчелек имансызлыктан, кеше малын ашау
љчен курыкмаудан џђм хђлђл белђн хђрђмне аермаудан
килеп чыга. Њзен хак мљселман дип санаган бђндђ
ришвђткђ якын да атламаска тиеш. Рђсњл ђкрђм галђйџиссђлам: "Мљэмин бер гљнаџ эшлђгђн вакытта аныћ калебендђ бер кара тап барлыкка килђ. Ђгђр ул тђњбђ итеп,
бу гљнаџтан ваз кичсђ, аныћ калебе пакьлђнђ. Ђгђр ул
тђњбђ итмђсђ џђм гљнаџлы гамђллђр кылуын дђвам итсђ,
аныћ калебендђ кара таплар саны арта џђм калебе карала", - дигђн (Ибн Мђќђ). Бу хђдисне џђрдаим истђ тотсак иде!
Мљхтђрђм мљселманнар! Ришвђт алып яки биреп
њз калеблђребезне каралтмасак иде. Кыямђт кљнендђ:
"Малларыгызны ничек таптыгыз џђм аларны кая сарыф
иттегез?" - дигђн сорауларга Аллаџ каршында ќавап бирђчђгебезне беркайчан да онытмасак иде!
Нияз хђзрђт САБИРОВ,
Татарстан мљселманнары Диния нђзарђтенећ
Голђмалар шурасы ђгъзасы,
Казан ислам колледжы директоры
урынбасары
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Тђгълим-тђрбия
системасында
Коръђннећ роле
(Ахыры. Башы газетабызныћ 8 февраль санында )

Соћгы вакытларда КоръђниКђримнећ аерым нљсхђлђрен
аеруча нђзакђтле, нђкышле итеп
эшлђњгђ игътибар бирелђ.
Мђсђлђн, шуларныћ берсе Италия осталары тарафыннан эшлђнгђне - 1,5x2 метр њлчђмендђге Коръђни-Кђрим 800 килограмм авырлыкта. Аныћ малахиттан эшлђнгђн тышлыгы
мђрќђн, куе яшел тљстђге авантюрин, топаз, кызыл йђшђм
(яшма), аметист кебек асылташлар белђн бизђлгђн.
Ић ђњвђл Коръђни-Кђрим бары тик гарђп
телендђ генђ нђшер ителгђн. Кљнбатыш Европада Коръђни-Кђримнећ латин телендђге
тђрќемђсе 1144 елда ук дљнья књрђ. Аннан
соћ ул итальян (1513 ел), алман (1616 ел),
француз (1647 ел), инглиз (1648 ел) теллђренђ тђрќемђ ителђ. Бњгенге кљндђ бу иллђрдђ
Коръђннећ утызга якын тђрќемђсе булып,
алар арасында сњзгђ-сњз џђм мђгънђви тђрќемђлђре дђ бар.
Россиядђ Коръђннећ заманында књренекле галимнђрдђн саналган Пётр Посников тарафыннан башкарылган рус телендђге тулы
тђрќемђсе 1716 елда басылып чыга. 1783 елда
галим Савари тђрќемђсе бастырыла. 1790
елда Казанныћ Беренче ирлђр гимназиясе директоры булып эшлђгђн џђм шђрекъ теллђрен укытуныћ ялкынлы тарафдары булган
академик М.М. Верёвкин тђрќемђсе нђшер
ителђ. 1792 елда мђшџњр тђрќемђче А.Колмаков Коръђни-Кђримнећ рус телендђге
дњртенче тђрќемђсен бастыра. 1854 елда
А.Казимирский, 1864 елда К.Николаев тђрќемђлђре дљнья књрђ. Моћа кадђр Коръђннећ
рус телендђге тђрќемђлђре француз, инглиз
теллђрендђге басмаларга нигезлђнеп башкарылса, XIX йљзнећ соћгы чирегеннђн турыдан-туры гарђп теленнђн тђрќемђ ителгђннђре дљнья књрђ башлый. Рус телендђге шундый тђрќемђ авторларыныћ берсе шђрекъ
џђм гарђп теллђре белгече Г.С. Саблуков
була. 1877 елда аныћ тђрќемђсендђ Коръђннећ яћа басмасы Казанда нђшер ителђ. 1894
џђм 1907 елларда ул кабаттан бастырып чыгарыла. Гомере буе Коръђнне рус теленђ
тђрќемђ итњ белђн шљгыльлђнгђн џђм "Коръђн
тђрќемђсенђ кушымталар", "Коръђн турында мђгълњматлар", "Мљхђммђд динендђгелђрнећ кыйбла турындагы фикерлђре" кебек
хезмђтлђр язып калдырган Г.С. Саблуков
тђрќемђсе тулы бер гасыр буена бу љлкђдђ
рус фђне џђм ќђмгыяте ихтыяќларын тулысынча канђгатьлђндергђн мљџим чыганакка
ђверелђ. Коръђннећ рус телендђге чираттагы басмасы бары тик 1963 елда гына дљнья
књрђ. Аныћ авторы - бљтен гомерен Коръђнне љйрђнњгђ багышлаган, югары уку йортларында лекциялђр укыган атаклы галим,
академик И.Ю. Крачковский. Бу тђрќемђ
њзенећ тљгђллеге, текстларныћ аныклыгы-ка-

миллеге џђм тулылыгы белђн аерылып тора.
Аныћ яћа басмалары 1986 џђм 1990 елларда
нђшер ителђ.
Ислам дљньясында Коръђнне мљселман
халыклары теллђренђ тђрќемђ кылу катгый
тыелган булса да, тљрле дђверлђрдђ уйгыр,
фарсы, урду, тљрек теллђренђ тђрќемђ ителгђнлеклђре мђгълњм. 1960 елда књренекле
тљрек галимнђре Хљсђен Атай џђм Ятар Котлыай тарафыннан Изге Китапныћ тљрекчђгђ
яћа тђрќемђсе дљнья књрде, аннан соћ да аныћ
яћадан-яћа басмалары нђшер ителде. 1991
елда Бакуда Коръђннећ азђрбайќан теленђ яћа
тђрќемђсе (тђрќемђчелђр 3.Бониятов,
В.Мђмђдалиев, А.Пашазадђ тырышлыгы
белђн) басылып чыкты.
1911 елда мђшџњр дин галиме Муса Бигиев Коръђнне татар теленђ тђрќемђ итђ. Ђмма
ул тђрќемђ нђшер ителмичђ кала. Зыяэтдин
Кђмалиныћ "Коръђни-Кђрим тђрќемђсе" дђ
шундый язмышка дучар була.
1914 елда Камил Мотыйгый-Тљхвђтуллин тђрќемђсенећ аерым љлешлђре дљнья
књрђ. Коръђни-Кђримнећ татар телендђге
башка тђрќемђлђре билгеле тњгел. 1936 елда
Каџирђдђге Ђл-Ђзџђр ислам университетыныћ књренекле дин галимнђреннђн махсус

Китапта нилђр язылганын да белеп бетермилђр. Ђ Коръђнгђ кићђйтелгђн мђгънђви
аћлатма-тђфсир кылганда гына аныћ бљеклегенђ, инсаннарныћ яшђњ рђвешенђ тугры юл
књрсђтњче Изге Китап булуына тљшенергђ
мљмкин.
Мђгълњм булганча, Коръђнне башка
теллђрдђ аћлату-шђрехлђњ беркайчан да тыелмаган. Моныћ шулай икђнлеген дђлиллђп,
атаклы гыйлем иясе Шиџабетдин Мђрќани
дђ њзенећ "Нђзурђтел-хак" ("Хаклыкка бер
караш") дип аталган хезмђтендђ Коръђн џђр
чорда яћача тђфсир ителергђ тиеш, ягъни
Коръђн сњрђлђрендђге аятьлђрне заман сулышын тоеп тђфсир итњ яхшырак, дигђн фикерен ќиткерђ.
Элегрђк кулъязма рђвешендђ таралган
Коръђннећ татарча тђфсирлђре XIX йљзнећ
икенче яртысында басма хђрефлђр белђн
нђшер ителђ башлый. Шул дђвернећ 80 нче
елларында Хљсђен џђм Мљхђммђтзариф
Ђмирханнар тарафыннан эшлђнгђн 2 ќилдлек "Тђфсире фђваид" ("Файдаларныћ тђфсире") Казанда басылып чыга. XX гасыр башларында, гарђп шрифтлары белђн эш итњче
матбагалар ачылгач, Коръђн тђфсирлђре
књбрђк нђшер ителђ башлый. Бу елларда Ша-

џђйђт тљзелђ џђм Коръђнне башка теллђргђ
тђрќемђ кылу мђсьђлђсе ућай хђл ителђ.
Тђфсир, гыйльме тђфсир (гарђпчђдђн
"аћлатып бирњ") - Коръђннећ фђлсђфи аћлатмасы. Коръђннећ њзе кебек њк, тђфсирлђр дђ
исламият тарихын, аныћ гасырлар дђвамындагы эволюциясен љйрђнњ љчен ђџђмиятле чыганак булып тора. Борынгы тђфсирлђр, нигездђ, гарђп телендђ язылган. Тђфсир эшлђњне беренче булып Мљхђммђд саллђ-ллаџу галђйџи њђ сђлђмнећ туганнан-туган кардђше
Габдулла бине Габбас башлап ќибђргђн. Башка тђфсирчелђр аны њзлђренећ остазы итеп
кабул иткђннђр. Сљннилђрдђн тђфсир язучы
- атаклы голђмаларныћ берсе, књренекле тарихчы џђм дин галиме Ђт-Тђбари. Аныћ
"Тђфсире ђл-Коръђн" дип аталган хезмђте бу
љлкђдђ аћа кадђр эшлђнгђннђрнећ бљтенесен
њзенђ туплаган. Бу хезмђтнећ тулы басмасы
1906 елда Каџирђдђ 30 ќилдтђ басылган.
Шулай ук Зђмђхшђри Бђйдави, Фђхретдин
Рази, Хљсђйни, Ќђлђлетдин ђс-Суюти тђфсирлђре бљтен дљнья књлђмендђ шљџрђт казанган
џђм кић таралган.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв) љммђтендђге мљселман татарлар љчен дђ КоръђниКђримнећ татарча тђфсирлђренђ ихтыяќ артканнан-арта бара. Дин тотучыларныћ ић зур
књпчелеге гарђп телен аћламый. Димђк, Изге

кирќан Хђмидинећ "Џђфтияк-Шђриф тђфсире" (Казан, 1906), Шђйхелислам Хђмидинећ
"Ђл-Иткан фи тђрќњмђтил-Куръђн" (Казан,
1907), Габденнасыйр Курсави џђм Ногман ђсСамани тарафыннан шђрехлђнгђн "Тђфсире
Ногмани" (Оренбург, 1907), Мљхђммђтсадыйк Иманколыйныћ "Тђџсилел бђян фи
тђфсире Коръђн" (Казан, 1911), Камил Мотыйгый-Тљхфђтуллинныћ "Татарча Коръђни
тђфсир" (Казан, 1914) басмалары дљнья књрђ.
Соћгы вакытларда Коръђни-Кђримнећ
берничђ яћа тђфсире нђшер ителде. Без аларга Фђрит хђзрђт Сђлман, Рабит Батулла, Камил хђзрђт Бикчђнтђев, Мљхђммђтъяр
Нђќметдин мљђллифлегендђ чыккан басмаларны кертђбез. Џичшиксез, татар телендђге
Коръђн тђфсирлђре буш урында гына барлыкка килмђгђн. Бу љлкђдђ эшлђњче голђмалар, тљрле елларда нђшер ителгђн Коръђн
тђрќемђлђреннђн, тђфсирлђреннђн нђтиќђле
файдаланганнар. Мђсђлђн, татар галимнђре
Исмђгыйль Бохариныћ "Китабњт-тђфсир",
Ќђлђлетдин ђл-Мђхђлли џђм Ќђлђлетдин ђсСуюти тарафыннан эшлђнгђн "ТђфсирњлЌђлђхайн", Гинтаби Мђхмњднећ "Тђфсире
Тибъян" китапларыннан файдаланганнар.
Инде Коръђни-Кђримнећ тел њзенчђлеклђренђ килгђндђ, ић элек аятьлђрнећ тђрќемђ
ителњ принципларына игътибар итњ зарур.
Сњзгђ-сњз тђрќемђ иткђндђ тљгђл мђгънђсен

табу мљџим булса, юлга-юл яисђ ђдђби
тђрќемђлђрдђ ќљмлђнећ яки тулы текстныћ
мђгънђсен бербљтен итеп аћлату бурычы куела. Болай булмаганда, мђгънђне ялгыш, хђтта
бозып аћлату куркынычы бар. "Бу гаять
ќаваплы эш, - дип ассызыклый билгеле дин
белгече Ќђгъфђр хђзрђт Мљбарђк. - Тђфсир
- Рђсњл Ђкрђм хђзрђтлђреннђн яки сђхабђлђреннђн дљрес арадашчылар белђн књчерелгђн
риваятьлђрдђн, гарђп теле булышкан
мђгънђлђрдђн тыш булмаска тиеш. Тђфсир
китапларыныћ юк-бар нђрсђлђрдђн сђламђт
булмаулары Ислам љчен куркыныч тудыра.
Мђсђлђн, књренекле язучы Рабит Батулла,
Коръђн аятьлђренећ татарча тђфсирлђрен биреп, "Хљќњрђт (Бњлмђлђр)" сњрђсенећ 12 нче
аятен болай дип аћлата: "Ђй, иманлы кешелђр!
Уйдырмаларныћ (гайбђт, имеш-мимешлђрнећ) књбесеннђн ваз кичегез. Аларныћ байтагы гљнаџ. Кешенећ серен сатмагыз, шымчылык кылып, бер-берегезнећ гаебен (тырнак
астыннан кер) эзлђмђгез. Берегез икенчегезнећ артыннан (яман) сљйлђп калмасын. Њлгђн
туганыныћ итен ашап, кеше тђм табармы? Бу
нђќес бер гамђл булыр иде. Шулай булгач,
(бу харамнарны кылып, гљнаџка батудан)
Аллаџтан куркыгыз. Шик юктыр ки, Аллаџ
тђњбђлђрне кабул итђ џђм ярлыкый". Књргђнебезчђ, монда авторныћ ђдиплек сђлђте эшкђ
ќигелгђн.
Шулай итеп, гарђпчђлђре бик њк камил
булмаганнар љчен дђ Коръђни-Кђримнећ бик
књп татарча тђрќемђлђре џђм тђфсирлђре
бар. Алардан дљрес џђм нђтиќђле итеп файдалана белергђ генђ кирђк.
Элеккеге мђктђп-мђдрђсђлђрдђ Коръђн,
тђќвид (Коръђнне дљрес итеп уку турындагы кагыйдђлђр), Коръђн тђфсире - ић тљп
фђннђрдђн саналган, аларны љйрђтњ љчен шактый књп вакыт сарыф ителгђн. Хђзерге дини
уку йортларында да Коръђнне љйрђнњгђ зур
игътибар бирелђ. Бу аћлашыла да: алда
књрсђтелгђнчђ, Коръђн ул - гадел яшђњ ысулы, тормыш итњ рђвеше, гњзђл ђхлакка, пакьлеккђ, сафлыкка љндђњче Китап.
Коръђннећ дини укыту системасында
гына тњгел, бђлки дљньяви белем бирњ
љлкђсендђ дђ роле арта бара. Бњгенге кљндђ
бљтен кешелек дљньясын хафаландыра торган куркыныч вакыйгалар, хђллђр булып
тора, књп сораулар ачык кала. Шућа књрђ
Ч.Дарвинныћ материалистик тђгълиматына
карата да башкача фикерлђњлђр барлыкка
килде. Ђнђ бит, атаклы океанограф Жак-Ив
Кусто, дђрьядагы тљче џђм тозлы агымнарныћ бергђ кушылмауларыныћ серенђ тљшенђ
алмый интеккђч, Коръђнгђ мљрђќђгать итђ џђм
њзен канђгатьлђндергђн ќавап тапкач, ислам
динен кабул итђ, иманлы булып бакый дљньяга књчђ. Ђ андый мисалларны бик књплђп китерергђ мљмкин булыр иде.
Инде мђгълњм булганча, 2012 елныћ 1
сентябреннђн
илебезнећ
барлык
мђктђплђрендђ дђ IV-V сыйныф укучылары
љчен "Россия халыкларыныћ рухи-ђхлакый
мђдђнияте нигезлђре" (элегрђк ул "Дини
мђдђният нигезлђре џђм дљньяви этика" дип
атала иде. - ред.) дип аталган яћа фђн кертелде. Бу курсны алып бару љчен ђзерлекле белгечлђр - ислам дине нигезлђре белђн хђбђрдар,
Изге Китабыбыз - Коръђн турында
мђгълњматлы укытучылар кирђк, чљнки, беренче чиратта, татар балаларына шул хакта
сљйлђргђ, љйрђтергђ кирђк булачак. Бу - гаять ќаваплы џђм саваплы вазифа.
Гомумђн, дљньякњлђм диннђр арасында шактый яшь булган ислам дине џаман
куђтлђнђ, њсђ бара. Аныћ њсешендђ, џичшиксез, барлык инсаннар яшђешенећ ђхлакый
яктан формалашуы, гыйлемле, мђгърифђтле
булуы љчен туры юл књрсђтњче Изге Китап Коръђни-Кђрим бђџалђп бетергесез зур
ђџђмияткђ ия.
Мђкалђ
авторыныћ
фотосы
www.tataroved.ru сайтыннан алынды.
Фђрит МИЋНУЛЛИН,
филология фђннђре кандидаты,
Татарстан Фђннђр академиясенећ
Ш.Мђрќани исемендђге
Тарих институтыныћ љлкђн фђнни
хезмђткђре
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Ђле соћ тњгел
Алтыннан бђџале, оќмах нигъмђтлђреннђн кадерле нђрсђ тђрбияле баладыр.
(Ризаэддин Фђхреддин)

2012 елныћ 9 декабрендђ Россия идарђчелђре РФ Президенты В.В. Путинныћ
ышанычлылары
белђн очрашты. Очрашу барышында
соћгы вакытта илебез халкы гадђткђ
кертеп
ќибђргђн
"ђдђп-ђхлак", тђртип
мђсьђлђлђре дђ игътибардан читтђ кала алмады. Мисал љчен, Россия
президенты администрациясе ќитђкчесе Сергей Иванов: "Кыргыйлашу џђм ђхлак тњбђнлеге - ќитди проблема ул", - диде. Ул яшьлђрнећ тњбђнгђ тђгђри баруында массакњлђм мђгълњмат чараларыныћ љлеше
гаять зур булуын ассызыклады. Моћа кадђр, узган
елныћ сентябрь аенда, В.Путин яшьлђрне ђхлакый
џђм патриотик тђрбиялђњгђ багышланган кићђшмђ
њткђргђн иде. Димђк, мђсьђлђ њтђ ќитди икђн. Ул љстђн
аска кадђрге џђммђ кешегђ дђ кагыла, барыбызныћ
да баш бђласенђ ђйлђнгђн.
Чыгу юлларын каян эзлђргђ
соћ? Яћалык булмаса да языйм. Џђр
яшь гаилђ кавышкан кљненнђн туачак балалары турында кайгырта
башларга тиеш. Ул ић ђњвђл дљрес
туклануга џђм књркђм гадђтлђргђ,
чисталык-пљхтђлек, сђламђт яшђњ
рђвешенђ бђйле. Хђрђм ризык белђн
тукланган ђти-ђнидђн хђрђмнђн
ќыелган тђн ярала, ђ хђрђмнђн яралган тђн хђрђмгђ тартыла. Бу тормыш
чынбарлыгы белђн расланган. Эчкече ђти-ђнидђн туган балаларныћ шактые шул сукмактан атлый башлый.
Тђмђке тарткан, фђхешлек белђн кљн
књргђн хатын-кызларныћ язмышы
кызларында да кабатлана.
Яћа гына гаилђ корган парларга гына тњгел, ђти буласы егетлђргђ,
ђни буласы кызларга да ярдђм
кирђк. Чљнки телевизорныћ кайсы
каналын ачып карасаћ да исерек,
фахишђ, наркоманнар белђн мыжгып
торган тапшыруларга юлыгасыћ.
Артистларныћ ярым-ялангач чыгышлары гадђти књренешкђ ђйлђнде.
Бер кљнне кызым белђн сљйлђшеп
торабыз. "Кара ђле, - дим, - Лолита
озын ќићле, озын књлмђк киеп чыккан". "Булмас, - ди кызым, - я аркасы, я арт саны ачыктыр ђле". Чыннан да шулай икђн. Аныћ артыннан
ук њтђ књренмђле кара колготки,
љстеннђн кызыл биккини кигђн кызлар тљркеме пђйда булды.
Бар књргђннђремне дђ сљйлђп
тормыйм инде. Ђ ђти-ђнилђргђ
ярдђм итђрлек ни бар соћ? Ђдђбият-сђнгать књптђн тотнаксызлык сазлыгында. Љстђвенђ, Европадан пычрак агып керњен дђвам итђ. Анда
классик балалар ђдђбиятына каршы
кљрђш оештырып яталар. Имеш,
"ђти", "ђни" сњзлђрен ђйтергђ, язарга ярамый, кеше хокукларын бозу
була. Менђ сића, мђ! Хайваннар да
парлап-парлап яши лђбаса. Ата каз
ата каз белђн оя кормый бит!
Кљнбатышта балалар љчен
ќенси азгынлыкны ђкияттђгечђ мавыктыргыч итеп тасвирлый белђ
торган "талантлы" язучылар њсеп
чыкты. Талантлы дим, чљнки алар
дђрђќђле премиялђр ала. Ул
ђсђрлђрне рус теленђ тђрќемђ итеп,
таратырга телђњчелђре дђ табылып

кына тора. Хђер, безнекелђр дђ кимен куймый: "Пусть говорят"та љчдњрт тапшыруныћ берсе бђби тапкан бђбилђргђ багышлана. Аларны
яклыйлар, мактыйлар. (Имеш тапкан, имеш ашата, киендерђ џ. б.)
Менђ шундый, чђчлђрећ њрђ
торырлык шартларда нилђр
эшлђргђ мљмкин соћ?
Мин, гадђттђ, баш миемне
тљрледђн-тљрле сораулар, књћелсез
уйлар бораулый башласа, ќавап
эзлђп Ќђлил хђзрђт Фазлыев китапларына мљрђќђгать итђм. Кем соћ
ул Татарстанныћ баш казые,
Бљрбаш мђчетенећ имам-хатыйбы
Ќђлил хђзрђт?
Ќђлил мђктђптђ гел "биш"ле
билгелђренђ генђ укыган. Бђлки,
бик кечкенђдђн ђби-бабасыннан,
ђнисеннђн љйрђнгђн догалары да
ярдђм иткђндер? Сабыйныћ тырышлыгын Аллаџ Раббыбыз њткен зиџен белђн бњлђклђгђндер? Аннан
соћ, ятлау - баланыћ хђтер сђлђтен
њстерњдђ тљп фактор. Монысы
фђнни яктан дђлиллђнгђн.
VII сыйныфта укыганда булачак имам, зиратта, бабасы рухына
багышлап, кырык ясин чыга.
Аннан соћ совет мђктђбен
тђмамлаган егетлђр кебек тормыш
сукмагыннан атлый. Казан авыл
хуќалыгы институтын кызыл дипломга тђмамлагач, икътисадчы булып районга кайта. Армия хезмђтен
дђ намус белђн њти. Авылныћ актив
яшьлђреннђн санала. Районныћ баш
икътисадчысы
дђрђќђсенђ
књтђрелђ. Тик беркайчан да иманына хыянђт итми, ђби-баба тарафыннан
сећдерелгђн
рухи
кыйммђтлђргђ тугры булып кала.
Кайберђњлђр сыман, дингђ модага
ияреп тњгел, иманына тугры калып,
белгђннђрен башкаларга да ќиткерњ
телђге кљчле булганга килђ ул.
Ќђлил хђзрђтнећ ђхлак мљгаллимнђренђ гел ђйтђ торган сњзе шул: "Белеме була торып та аны башкаларга
ќиткермђгђн кеше - аркасына китап тљягђн ишђк љммђтендђ". Ягъни
џђркайсыбыз дини белемне њзебез
љйрђнњдђн тыш, башкаларга да ќиткерергђ бурычлы.
Яшьлђр никах мђќлеслђрен,

аракысыз туйларны њткђрњ љчен
Ќђлил хђзрђтне чакыра. Районыбызда хђзер юбилей, бђби туе ише истђлекле бђйрђмнђрне дђ имам чакырып, туган-тумача, дус-ишне ќыеп
хђмерсез њткђрњ гадђткђ кереп бара.
Бљтен кеше дђ мондый ќыеннарга
Ќђлил хђзрђтне чакыра алмый, шућа
књрђ андый ашларны њткђрњдђ ярдђмлек кебек берђр кулланма да чыгарылса, халык љчен тагын бер изге
эш булыр иде.
Изге гамђллђре бихисап Ќђлил
ђфђнденећ. Бљрбаш авылындагы иске
мђктђп бинасы аныћ књћелен бик тђ
борчый иде. "Куллар-аяклар йљреп
торганда, ничек тђ балаларны, ђтиђнилђрне сљендереп, яћа мђктђп салдырасы иде", - дип йљрде ул. Телђген гамђлгђ ашыру љчен ђле бер, ђле
икенче ќитђкченећ ишеген шакыды.
Ишеттелђр, сњзен аяк астына салмадылар. Аныћ инициативасы, ќитђкчелђр књрсђткђн матди ярдђм белђн
хђзер авыл уртасында љр-яћа мђктђп
балкый. Бњгенге укучылар сљенђсљенђ, мђктђп салуга кљче кергђн
џђркемгђ рђхмђт укый-укый џђр
иртђдђ яћа гыйлем йортыныћ ишеклђрен ачып керђ. Аныћ ќитђкчелегендђ мђктђп коллективы, мђчет ђџеллђре тырышлыгы белђн ел саен
мљселман балалары љчен Сабантуй
њткђрелђ. Тирђ-як районнардан,
тљрле миллђттђн булган бик књп бала
ќыела бирегђ. Алар да мљселман кануннары буенча ђћгђмђ корып, њзара
тату яшђргђ, тљрле диннђрне хљрмђт
итђ белергђ љйрђнђ. Ќ.Фазлыевныћ
мђчетлђр, мђктђплђр, мљгаллимнђр,
мохтаќлар, авыру-сырхаулар љчен
кылган изгелеклђре дђ санап бетергесез. Ул гаќђп сђлђтле психолог,
оста
оратор.
Мђктђплђргђ,
мђчетлђргђ аныћ вђгазьлђрен тыћларга књплђгђн халык ќыела. Иренмичђ чакырган џђр ќиргђ барырга
тырыша ул. Хђтта ерак районнарга
да. Тукта, мин аныћ китапларыныћ
бњгенге бозыклык белђн кљрђштђ
яхшы ярдђмлек булуы турында язарга уйлаган идем бит! Ђмма автор
турында мђгълњмат бирмичђ, китаплары турында сљйлђп булмас дип
уйладым. 2012 елныћ Корбан гаетен
Болгардагы Ак мђчеттђ њткђрњен,
мећнђрчђ кеше йотлыгып тыћларлык
вђгазь укуын языйм да, тљп максатымны
тормышка
ашыруга
књчђрмен.
Педагог буларак, Ќђлил
хђзрђтнећ килђчђк буынны тђрбиялђњ, ата-ана/бала мљнђсђбђтлђре,
ђдђп-ђхлак кагыйдђлђре, ислам дине
џђм яшђеш турындагы фђлсђфи,
Коръђн сњрђлђренђ нигезлђнгђн, тормыш чынбарлыгы белђн расланган
язмаларына еш мљрђќђгать итђм.
Ризаэддин Фђхреддин: "Алтыннан бђџале, оќмах нигъмђтлђреннђн
кадерле нђрсђ - тђрбияле баладыр",
- дип язган. Баланы шундый итеп
тђрбиялђњ юлларын кайлардан эзлђп
табарга соћ? Моныћ љчен Ќђлил
хђзрђтнећ "Ђти-ђнилђргђ нђсыйхђт"
китабын кат-кат укып љйрђнергђ кирђктер.
Китап берничђ бњлектђн тора.
Автор аны бала тђрбиясе турында
уйланулардан башлый. "Ђти, ђни,
мђхђббђт, гаилђ, никах" дип аталган
бњлектђ автор кешелђр арасындагы
эчкерсез мљнђсђбђтлђрнећ юкка чыга
баруына, кешелђрнећ нђфес колына
ђверелњенђ ачына. (Мин ђллђ нигђ
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бер, мђгънђсез булса да, "Давай поженимся" тапшыруын карыйм.
Анда безнећ ише тир тњгеп кљн
књргђн халыктан ачыктан-ачык
кљлеп утыралар. Алай гына да
тњгел, яшьлђрне байлык колы булырга љндилђр).
"Ђти-ђнисен калдырган байлыгына карап кына бђялђргђ
љйрђнгђн бала, аларны барыбер
булдыксызлыкта гаеплђячђк. Картаймыш кљнећдђ њзећ тљзегђн зур
йортта сића урын да калмаска
мљмкин", - дип яза китап авторы
Ќ.Фђзлыев.
Пђйгамбђребез Мљхђммђд
(сгв): "Ђти-ђнинећ балага калдырган ић зур мирасы - яхшы тђрбия",
- дигђн. Нђфеснећ чиге юк аныћ.
Китапта шулай ук "Кем соћ ул
бала? Ул каян килгђн?" кебек сорауларга дђлилле ќаваплар да табарга мљмкин. Юкса, бњген кечкенђ
баланы телђсђ кем уйнап карый
торган аћсыз курчак дип кабул итђбез... Уенчык бњлешкђн бала сыман, аны бњлешђ алмыйча, судларга кадђр барып ќитђбез.
Ђни кеше карынында бала
яралганнан алып њзен ничек тотарга, ничек киенергђ, ни рђвешле
тукланырга тиешлеге китапта ќентеклђп язылган.
"Никахка салкын карау, никахсыз яшђњ ул - килђчђк буын алдында ќинаятькђ тић. Кем бњген ирекле мђхђббђт турында сњз алып бара,
гаилђнећ, никахныћ ђџђмиятен киметергђ тырыша, ул кеше - миллђтнећ килђчђгенђ балта чабучы", ди автор ачынып.
"Бала, аныћ беренче адымнары" бњлегендђ бала туган вакыттан башлап ата-ана љстендђ булган
тљп вазифалар бђян кылына. Балага азан ђйтеп књркђм исем кушу шундый вазифаларныћ беренчесе.
Азан тавышы балага дини юл барлыгын белдерђ џђм аны тынычландыра.
Бњген бик књплђрнећ тормышта югалып калуларын, сынауларны њтђ алмавын автор ышаныч булмауда књрђ. "Кеше тормыштан туймасын, кыенлыклар алдында югалып калмасын дисђк, Аллаџка,
Аныћ мђрхђмђтенђ ышануны бала
вакытта ук тђрбиялђргђ џђм, бу
ышаныч гомер буе югалмасын
љчен, моћа бар кљчећне куярга
кирђк", - дип яза ул, њз-њзенђ кул
салучыларныћ (бигрђк тђ балаларныћ) кљннђн-кљн арта баруына
ачынып. Аллаџка ышаныч тђрбиялђњне ул табигатьне танырга, яратырга љйрђтњ аша башкарырга
кићђш итђ. Бигрђк тђ табигать кочагындагы ђћгђмђлђрнећ њтемле
булуына басым ясый. "Ђгђр балада табигатьне танып белњ телђге
уята алсак, белемгђ џђм Аллаџны
тануга омтылыш тудырдык дигђн
сњз", - дип нђтиќђ ясый Ќђлил
хђзрђт.
"Бала џђм дин" дип аталган
бњлек "Кешенећ књћеленђ "дин"
орлыгын салу љчен ић кулай вакыт - балачак" дигђн фикер белђн
башлана џђм ул тљрле мисаллар
белђн дђлиллђнђ.
Авторныћ: "Бњген кешелек
ќђмгыятенећ рухи кризис кичерње, эчкечелек, ќинаятьчелек књренешлђренећ артуы, кешелђрнећ њзњзлђренђ кул салуы њз вакытында

аларга дин турында тиешле
мђгълњмат бирелмђњдђн килђ. Ђмма
балага ислам диненђ мђхђббђт тђрбиялђњ белђн бергђ, башка диндђгелђрне дђ хљрмђт итђргђ љйрђтњ зарур.
Аллаџ Раббыбыз да: "Љйлђрдђн
куып чыгармасалар, кљчлђп хђрђм
ризык ашатмасалар, алар белђн тыныч яшђгез", - дигђн. Аллаџныћ бу
ђмеренђ буйсынсак, књпме канкойгыч низаглар булмый калыр, гљнаџсыз гомерлђр кыелмас иде.
Диннећ тљп бурычы - баланыћ
югары рухи њсешен тђэмин итњ.
Аныћ ачкычы - Аллаџны тану.
Аллаџ турында, фђрештђлђр турында сљйлђњ зарур булса да, баланы кечкенђдђн љрђклђр, ќеннђр турында сљйлђп куркытмаска кирђк.
Казан дђњлђт медицина академиясе
профессоры, медицина фђннђре
докторы А.М. Карпов "Самозащита от наркомании" дип аталган китабында: "Гыйбадђт вакытында кеше
организмы сђламђтлеккђ, психикага ућай йогынты ясый торган шулкадђр кљчле, шифалы матдђлђр
бњлеп чыгара, аны бернинди дђ дару
алмаштыра алмый", - дип яза.
Ќђлил хђзрђтнећ китабында ић
ђџђмиятле бњлеклђрнећ берсе "Бала џђм ќђмгыять" дигђне. Чљнки
баланы ќђмгыятьтђ њз-њзен тотарга љйрђтњ зарур.
Автор туган телгђ мђхђббђт
тђрбиялђњ кирђклегенђ дђ басым
ясый. Хђзер инде галимнђр дђ ана
телендђ уйлый белмђгђн кешенећ
фикерлђњ сђлђте тњбђн булуны исбатлады. Ђ татар теле ЮНЕСКО
тарафыннан халыкара аралашу теле
дип саналган 14 тел арасына кертелгђн. "Мљселман кеше теле белђн
дђ, кулы белђн дђ, гамђле белђн дђ
башкаларны рђнќетмђс", - дигђн
Пђйгамбђребез (сгв). Балаларыбыз
шундый сыйфатларга ия булсын
дисђк, башкаларны хљрмђт итђргђ
љйрђтњ лазем. Ул нђсел-ыруын белергђ, ућган-булган сыйфатлары
белђн горурланырга, кыек юлга
кергђннђрдђн гыйбрђт алырга тиеш.
Њз-њзен хљрмђт итмђгђн бала
башкаларны да хљрмђтли белми.
Аяныч хђллђргђ юлыкмыйк дисђк,
нђрсђлђрне истђ тотарга кирђк соћ?
Китапта бу турыда да аћлаешлы
итеп язылган.
Ќђлил хђзрђт Фазлыев - кић
эрудицияле, талантлы шђхес. Аныћ
китапларында Коръђн аятьлђре,
пђйгамбђрлђребез сљйлђгђн сњзлђр
белђн бергђ Г.Џегель, Р.Фђхреддин,
К.Насыйри, М.Акмулла, Г.Тукай
џ.б. бњгенге кљн язучыларыныћ
иќатларыннан да хикмђтле
њрнђклђрне очрата алабыз.
Баласын иманлы, бозыклыклардан имин, белемле, тљрле
хђллђргђ аек бђя бирерлек шђхес
итеп књрергђ телђгђн ата-ана, мљгаллим, ќитђкче, гаилђ корырга
ђзерлђнгђн яшьлђргђ аныћ "Иманлы бала", "Ђти-ђнилђргђ нђсыйхђт",
"Ђле соћ тњгел", "Гомерлђр заяга
узмасын", "Йљз дђ бер вђгазь" џ.б.
хезмђтлђрен љстђл китабы итеп тотарга, тормышныћ четерекле,
ќитди, хђсрђтле џђм куанычлы мизгеллђрендђ кулга алып, акыллы кићђшлђренђ колак салырга, Тукай
сњзлђре белђн ђйткђндђ, укыган шул
китапларыбызга рђхмђт ђйтергђ
кирђк.
Ђминђ Мљхђммђтќанова,
Балтач районы Шубан
авылы
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