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Зђй мљхтђсибе:
"Эшлим дигђн кешегђ
мљмкинлеклђр туып

кына тора"

Чаћгы ярышына рђхим итегез!

Пђйгамбђребез Мљхђммђд (сгв)
болай дигђн: "Сез барыгыз да
кљтњчелђр џђм сез барыгыз да
њзегезнећ кљтњегез љчен ќавап-
лы (кемнђр љчен ќавап бирергђ
тиешсез, шулар љчен ќаваплы)".
Бу хђдис ир-атлар турында џђм
алар љчен ђйтелгђн. Чљнки Ал-
лаџы Тђгалђ хатын-кызларга
гаилђ учагын саклау, балалар
тђрбиялђњ, ирлђренећ књћеллђ-
рен књрњ сђлђтен, ђ ир-атларга га-
илђлђрен яклау љчен кљч-куђт
биргђн.
Нђкъ менђ шућа књрђ, џђр сђламђт ир-

атка ќаваплылык хисе хас. Мљселман кеше-
се њзе турында гына уйлый алмый. Берен-
чедђн, никах - иманныћ яртысы, ђ бу Ал-
лаџы Тђгалђ џђм ќђмђгатьчелек каршында -
зур ќаваплылык. Моннан тыш, ир-атларда
физик кљчлђрен куллану ихтыяќы бар. Бу
бары тик ир-атныћ гына гаилђ џђм ил сакчы-
сы була алуы турында сљйли. Ђлеге таби-
гый ихтыяќ соћгы вакытта кими башлады.
Ќђмгыятьтђ ир балалар љчен куркыныч
агымнар барлыкка килде: унисекска
(ќђмгыятьтђ ир-ат џђм хатын-кызларныћ
тоткан урыннары њзгђрњ; тљп билгесе: ир-
атлар џђм хатын-кызлар киемендђге
тђћгђллек) иярњ, гадђти булмаган ќенси ори-
ентациялђрне пропагандалау, гаилђ институ-
тыныћ абруе кимњ, ќенси тотнаксызлык џђм
идеология системасыныћ таркау булуы.

Ислам - сђламђт ќђмгыять нигезе. Бу
диннећ кыйммђтлђре ир балага кызларга ох-
шау телђген булдырмый. Мљселман њзен
иќтимагый алгарышныћ этђргече буларак хис
итеп, њзенећ тырышлыгы џђм берљзлексез
кљрђше нђтиќђсендђ нђселе, халкы џђм иле

тагын да кљчлерђк булуына инанып тђрби-
ялђнђ. Бу - дљньякњлђм диннђрнећ барысы-
ныћ да идеологиясе. Без моны нигезлђп, ал-
дагы буыннарга да ќиткерергђ тиеш.

Мљселман ир-аты кљчле кеше, яхшы
гаилђ башлыгы, тђрбияле џђм кайгыртучан
ул, чын дус џђм эшендђ намуслы хезмђткђр
булырга тиеш. Болар барысы да ќаваплы-
лык хисе булганда гына мљмкин. Ђ ќаваплы-
лык - Аллаџы Тђгалђ алдындагы бурычыбыз.
Ул безгђ чын ир-ат булу љчен бљтен мљмкин-
леклђрне дђ биргђн. Бу - без барыбыз да ом-
тылырга тиешле идеал. Бу - рђсњлебез
Мљхђммђд (сгв) њрнђге.

"Ий мљэминнђр! Џђммђгез дђ берлђшкђн

хђлегездђ Коръђн эчендђ булган тынычлык,
хаклык юлына керегез! Ђмма Коръђн хљкем-
нђренђ, тынычлык юлына каршы булган шай-
тан юлына кермђгез! Ул сезгђ мђгълњм бул-
ган ачык дошман". ("Бђкара (Сыер)" сњрђсе-
нећ 228 нче аяте).

Ир-атларда ќаваплылык дђрђќђсе,
џђрчак, безгђ Аллаџы Тђгалђ бњлђк иткђн
физик кљчебез џђм хисси куђтебез сђбђпле,
књбрђк булачак. Шућа да рђхмђтле џђм ќавап-
лы булыйк.

Њзђклђшкђн дини оешма -
Татарстан мљселманнары Диния

нђзарђте рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ

23 февраль – Ватанны
саклаучылар кљне

Г.Исхакый џђм Г.Тукай
ђсђрлђрендђ гаилђ

тђрбиясе проблемалары

Кљчле џђм сђламђт мљселман га-
илђсе... Љммђтебез бу турыда
џђрвакыт кайгыртырга тиеш.
Шул максатны књздђ тотып,
23 февраль - Ватанны саклаучы-
лар кљнендђ Татарстан мљсел-
маннары Диния нђзарђте чират-
тагы спорт чарасы - чаћгы яры-
шы уздырачак.

Ярышны њткђрњ љчен мљфтиятнећ "Ал-
тын урта" мљселман яшьлђре ќђмгыяте
ќаваплы. Россиянећ физик тђрбия џђм спорт
отличнигы Рафаэль Мифтахов хђбђр иткђнчђ,
ђлеге ярышта ир-атлар гына тњгел, хатын-
кызлар, балалар да катнаша алачак. Ярыш
књп кенђ мљселман гаилђлђрен бергђ ќыяр,
дип кљтелђ. Барлык телђњчелђр љчен - бала-
лар џђм љлкђннђр арасында да эстафета уз-
дыру каралган. Моннан тыш, "Алтын урта"
ќђмгыяте тљрледђн-тљрле књћел ачу про-
граммалары, спорт уеннары, конкурслар
њткђрђчђк. Чаћгы ярышында, уеннарда
ќићњчелђргђ кыйммђтле бњлђклђр - интернет-
планшет, электрон китап, флешка, MP3-пле-
ер тапшырылачак.

Татарстан мљселманнары Диния нђзарђ-
тенећ яшьлђр белђн эшлђњ бњлеге ќитђкчесе
Акйолдыз Фђйзова хђбђр иткђнчђ, "Лыжня
Ислама" дип аталган ђлеге спорт чарасы
сђламђт яшђњ рђвешен пропагандалау, физик

культура џђм спортны популярлаштыру,
мљселман яшьлђрен кышкы спорт тљрлђренђ
ќђлеп итњ максатыннан оештырыла. Шуны-
сын да искђртеп њтик: катнашучыларга хђмер
куллану џђм провокацион лозунглар белђн
чыгу тыела.

Чаћгы ярышы "Хезмђт резервлары" ста-
дионында иртђнге сђгать унда (10.00) башла-

начак. Чаћгыларны нибары 80 сум тњлђп арен-
дага алу мљмкинлеге тудырылачак. "Хезмђт
резервлары" стадионы М.Горький исеменд-
ђге паркка керњ юлында урнашкан. Аныћ
адресы: Казан шђџђре, Николай Ершов ура-
мы, 7а йорт.

Белешмђлђр љчен телефон:
+7 (843) 238-17-61 (Диния нђзарђте).

 ЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАРЯЋАЛЫКЛАР
"ХЂЛЂЛ" КОМИТЕТЫ -
"EURO-ASIA EXPO 2013"
ХАЛЫКАРА КЊРГЂЗМЂСЕНЕЋ
РЂСМИ ПАРТНЕРЫ

Татарстан мљселманнары Диния
нђзарђтененећ "Хђлђл" стандартлар ко-
митеты "EURO-ASIA EXPO 2013" Халы-
кара књргђзмђсенећ рђсми партнеры бул-
ды. Ђлеге бљек Ефђк юлы традициялђрен
торгызу максатыннан оештырыла торган
књргђзмђ 3-6 октябрь кљннђрендђ Казанда
њткђрелђчђк.

"EURO-ASIA EXPO 2013" кысаларын-
да "KAZANHALAL 2013" књргђзмђ-ярмин-
кђсе дђ уздырыла. Быел хђлђл ризык ќитеш-
терњчелђрне бергђ ќыя торган чараныћ тљп
темасы - "Гаилђ кыйммђтлђре џђм традици-
ялђр".

Књп кенђ Европа џђм Азия иллђре
"EURO-ASIA EXPO 2013" Халыкара
књргђзмђсендђ катнашырга телђк белдерде
инде. Алар арасында Бљекбритания, Герма-
ния, Дания, Франция, Болгария, Кытай, Џин-
дстан, Япония, Сингапур џђм башка иллђр
бар.

ДИНИ ЏЉНЂРИ МЉСЕЛМАН БЕЛЕМЕ
БИРЊЧЕ УЧРЕЖДЕНИЕЛЂРНЕЋ

УКУ-УКЫТУ-МЕТОДИК
БЕРЛЂШМЂСЕ БУЕНЧА ЭШ ТЉРКЕМЕ

УТЫРЫШЫ ЊТКЂРЕЛДЕ
18 февраль кљнне Татарстан мљсел-

маннары Диния нђзарђтенећ дини џљнђри
мљселман белеме бирњче учреждениел-
ђренећ уку-укыту-методик берлђшмђсен
оештыру буенча эш тљркеменећ утыры-
шы њткђрелде.

Эш тљркеменђ мљфти вазифаларын баш-
каручы Габдулла хђзрђт Ђдџђмов, ТР Пре-
зидентыныћ Эчке сђясђт мђсьђлђлђре буен-
ча департаментыныћ дини берлђшмђлђр
белђн багланышлар идарђсе ќитђкчесе Ил-
нур Гатауллин, Татарстан мљселманнары
Диния нђзарђтенећ Голђмалар шурасы рђи-
се Рљстђм хђзрђт Батыров, Ислам тик-
шерњлђр њзђге љлкђн фђнни хезмђткђре Ка-
мил Насыйбуллов, Татарстан мљфтиятенећ
мђгариф џђм фђн бњлеге мљдире Айдар
хђзрђт Карибуллин, методист Нђзирђ Гыйзз-
ђтуллина, "Мљхђммђдия" мђдрђсђсенећ укы-
ту эшлђре буенча проректоры Зљлфђт хђзрђт
Габдуллин, РИУныћ укыту эшлђре буенча
проректоры Марат хђзрђт Гыйльманов кер-
де.

Утырышта сњз методик берлђшмђнећ
нигезнамђсен кабул итњ турында барды. Эш
тљркеме ђгъзалары эшлђнђ торган докумен-
тка тљзђтмђлђр кертте, тђкъдимнђрен ќит-
керде. Ђлеге орган дини мљселман уку йор-
тларына универсаль мђгариф стандартлары,
программалар ђзерлђњ, аларны гамђлгђ ашы-
ру џђм шулай ук фђнни-методик ярдђм
књрсђтњ белђн шљгыльлђнђчђк.

Чыганак: www.dumrt.ru

МЉНЂЌЂТЛЂР БЂЙГЕСЕНЂ КЉТЕП
КАЛАБЫЗ!

Бљгелмђ шђџђре џђм районы
мљхтђсибђте ќирле Татар мђдђнияте
њзђге белђн берлектђ "Зђйтњнђ"
мљнђќђтлђр конкурсы уздырырга карар
кылды. Ђлеге ярыш бђйгесен беренче генђ
мђртђбђ уздырсак та, Татар мђдђнияте њзђге
каршында  эшлђп килњче "Мирас" ансамбле
чыгышларын тыћлаучылар моны књптђн
тђкъдим итеп килђ иде. Менђ тђвђккђллђдек.
Мондый моћлы тавышлы ђби-апаларыбыз
тљбђгебездђ шактый лабаса. Укучы яшьлђре-
без арасында да њзлђрен сђхнђдђ књрсђткђн
тђњфикълы, иманлы туташларыбыз аз тњгел.
Ђле њз сђлђтлђрен сђхнђгђ чыгып књрсђтергђ
кыенсынып торучылар барлыгын да белђбез.
Шућа књрђ мљнђќђтлђрне яраткан, њзлђре дђ
башкарырга атлыгып торган љммђттђшлђре-
безне 24 февраль кљнне њткђрелђчђк чарада
кљтеп калабыз! Конкурсныћ шартларын +7
(85594) 4-16-98 телефонына шалтыратып бе-
лешђ аласыз. Электрон адресыбыз -
rustam83@rambler.ru.
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Халык педагогикасында џђм ислам
тђгълиматында ватанпђрвђрлек,

батырлык, каџарманлык идеялђре

Ватан ул - кешенећ туган
ќире; халыкныћ тарихи њсеш
њзенчђлеклђре, теле, мђдђнияте,
кљнкњреше, гореф-гадђтлђре џђм
традициялђре белђн бергђ яши
торган ќире, аныћ табигате. "Ва-
тан - кеше њзе туган џђм шуныћ
гражданины булган ил; туган ил;
кешенећ туган ягы, туган ќире"
("Татар теленећ атлатмалы
сњзлеге"ннђн).

Патриот џђм ватанпђрвђрлек
(патриотизм) тљшенчђлђренећ
асылына тљшенњ љчен дђ аћлат-
малы сњзлеккђ мљрђќђгать итњ
урынлы булыр: "Патриот -
њзенећ туган ќирен, халкын,
илен, Ватанын сљюче, шулар
љчен џђртљрле корбаннарга да
ђзер булган кеше. Ватанпђрвђр-
лек - патриотларга хас булган
књренеш (эш, телђк, хис); њз
иленђ, халкына мђхђббђт".

Шулай итеп, ватанпђрвђр-
лек - њз илећђ, халкыћа, туган
телећђ, табигатькђ, милли тради-
циялђргђ, мђдђнияткђ олы
мђхђббђт ул. Тик ул еш кына бик
авыр, катлаулы каршылыклар-
ны џђм кыенлыкларны, психо-
логик кичерешлђрне ќићњ
белђн бђйле. Бу хис "батырлык"
тљшенчђсе белђн аваздаш. Ба-
тырлык максатка бирелгђнлек-
не, аны тормышка ашыруда
ныклык књрсђтњне аћлата. Ул њз-
њзећне тота алу, каушап калмау,
чыдамлылык, файдалы эшлђргђ
ђзер булу, бурычны њтђњ кебек
сыйфатларны њз эченђ ала. Баш-
ка халыклардагы кебек њк, татар
халкына да хас гњзђл сыйфатлар
байтак. Шуларныћ берсе - батыр-
лык, каџарманлык, Ватанны сак-
лауда џђм хезмђттђ њз-њзећне
аямау, фидакарьлек. Чљнки хал-
кыбыз баџадир халык булып
оешкан. Батырлык - миллђтебез-
нећ горурланырлык сыйфаты.
Халкыбыз беркайчан да Ватаны-
на хыянђт итмђгђн; татарларны
куркаклыкта, батырлыклары
ќитмђњдђ гаеплђњ адымына бе-
рђњнећ дђ базганы юк ђле. Књре-
некле шагыйрь Хђсђн Туфан хал-
кыбызга борынгыдан хас ђлеге
сыйфатны "сокландыргыч" дип
атап, аны "И татар" дип аталган
шигырендђ болай тасвирлый:

Синећ дђ, и татар
Сыйфатыћ, саныћ бар.

23 ФЕВРАЛЬ – ВАТАННЫ САКЛАУЧЫЛАР КЉНЕ

Татар халкы - кешелек та-
рихында тирђн эз калдыр-
ган миллђт. Аныћ бай та-
рихы, књп гасырлар буена
тупланган кыйммђтле мат-
ди џђм рухи мђдђнияте,
асыл гореф-гадђтлђре,
традициялђре, књпкырлы
педагогикасы бар. Борын-
борыннан ук халкыбыз-
ныћ тђрбия тђќрибђсендђ
џђм исламда Ватан, ха-
лык, ил-ќиргђ бирелгђн-
лек, батырлык игътибар
њзђгендђ булган. Ђлеге
сыйфатлар кешенећ иќти-
магый џђм социаль ќитле-
гњенећ бер дђлиле була-
рак, аеруча ђџђмиятле. Бу ућайдан шушы тљшенчђлђр-
нећ асылын ачыклау халкыбыз тарихында аларныћ
тоткан урынын тасвирлауны књпкђ ќићелђйтер џђм
аћлаешлы итђр.

Холкыћда, йолаћда
Соклангыч ягыћ бар.
Синећ тљп сыйфатыћ -
Батырлык, кыюлык.
Синећ бу гадђтећ
Байрагыћ булырлык!

Халкыбызныћ бљек шагыйре
Г.Тукай исђ татар халкыныћ борын-
гыдан килгђн ђлеге гњзђл сыйфат-
ларын њзенећ "Олуг юбилей
мљнђсђбђте белђн халык љмидлђре"
дип аталган шигырендђ аеруча об-
разлы итеп тасвирлый алган:

... Без сугышта
                юлбарыстан кљчлебез,
Без тынычта аттан
                        артык эшлибез...

Моныћ белђн шагыйрь
њзенећ тарихи, иќтимагый-соци-
аль проблемаларны тирђн аћла-
вын дђлилли. Ватанныћ бђйсез-
леген саклауда халкыбызныћ
юлбарыстан кљчле булуын
дђлиллђгђн мисалларны књплђп
китерергђ булыр иде. Шундый-
ларныћ берсе итеп Кол Шђриф-
нећ њз шђкертлђре белђн бер-
лектђ Ватанны саклауда батыр-
ларча џђлак булуларыннан алып,
халкыбызныћ Бљек Ватан сугы-
шында фашизмга каршы аяусыз
кљрђштђ ил-ќир бђйсезлеге љчен
књрсђткђн каџарманлыгы
џђркемне сокландыра џђм
килђчђк буыннарга њрнђк булып
тора. Ђлеге дђџшђтле бђрелештђ
ил буенча 11500 сугышчы Со-
ветлар Союзы Герое исеменђ
лаек булса, татарларда бу сан ике
йљздђн артып китђ. Моћа љстђп,
ќиде миллион кешенећ орден-
медальлђр белђн бњлђклђнњен дђ
ђйтеп њтђргђ кирђк. Бу саннар
халкыбызныћ Ватан љчен
кљрђштђ чыннан да "юлбарыс-
тан кљчле" булуын дђлилли. Шу-
лай итеп, дошманнарда була ал-
мый торган ић кљчле коралыбыз
- туган илгђ булган чиксез
мђхђббђт џђм массакњлђм ба-
тырлык бљек ќићњнећ тантана
итњенђ китерде. Бу дђџшђтле су-
гышта фронтта да, тылда да ха-
лыкныћ књрсђткђн ватанпђрвђр-
леге, массакњлђм батырлыгы
турында хђзер тљрле караш-фи-
керлђр бар. Ничек кенђ булма-
сын, ул чорда халыкныћ ватанп-
ђрвђрлеге эчкерсез, аяусыз џђм

кљчле булган. Чљнки ул ил-ќир,
Ватан љчен кљрђшкђн џђм
эшлђгђн. Халыкта бик кљчле пат-
риотлык, ватанга бирелгђнлек
хисе тђрбиялђнгђн. Шућа књрђ
кљчле ватанпђрвђрлек хисе, ха-
лыкка олы мђхђббђт - ђлегђ кадђр
књрелмђгђн шул дђџшђтле, аяусыз
бђрелештђ ќићеп чыгуыбызныћ
тљп сђбђплђреннђн берсе, дип
ђйтергђ була. Ватанпђрвђрлек
хисе тђрбиялђњ ућаеннан, болар-
га љстђп, шул чорныћ тагын бер
њзенчђлеге турында фикер йљртњ
кирђктер. Бљек Ватан сугышын-
да ђле атеистик пропаганданыћ
бљтен асылын тоярга-њзлђште-
рергђ љлгермђгђн књп кенђ љлкђн
буын кешелђренђ дђ катнашыр-
га туры килде. Алар исламда тас-
вирланганча, ата-баба ќиренећ
никадђр олы сђгадђт булуын
аћлап, њлем белђн йљзгђ-йљз оч-
рашканнар, књплђп ятып калган-
нар, аяусыз кљрђштђ дошманга
бирешмичђ, ќићњгђ ирешкђннђр.
Димђк, ќићњнећ сђбђбен тагын
шуныћ белђн аћлатырга мљмкин:
халкыбыз Ватанныћ њз гаилђ-
сеннђн, њз туган туфрагыннан,
ата-бабалары яткан изге ќирдђн
башлануын, ирек џђм азатлык алу
љчен кешедђ ватанпђрвђрлек хи-
сенећ љстенлек алырга тиешлеген
аћлаган. Кыскасы, аларда туган
ќиренђ, газиз туфрагына ихти-
рам, аныћ мђнфђгатьлђре љчен
барча кыенлыкларга тњзђргђ ђзер
булу хисе кљчле булган. Бу бик тђ
табигый. Чљнки љлкђн буын, ис-
ламдагы рухи кыйммђтлђр белђн
беррђттђн, халкыбызда тупланган
тђрбия тђќрибђсенећ асыл
мђгънђсен њзлђштереп, њзенећ
гамђл-адымнарын шундагы
тђгъбирлђр белђн њлчђгђн, алар-
ны яшђешнећ нигезе итеп таны-
ган. Менђ аларныћ кайберлђре:
"Батыр булсаћ - йљрђктђн, кљчле
булсаћ - белђктђн", "Батырдан
њлем дђ курка", "Батырга каян да
юл такыр", "Батыр даны ил те-

лендђ", "Куркак њлђр - уе гел
њлемдђ. Ант њлђр - ияре калыр,
адђм даны калыр".

Бљек Ватан сугышында хал-
кыбызныћ юлбарыстан кљчле
булып, илбасарларга каршы
бердђм булып књтђрелње, ил-
ќир хакына тылда кљнне тљнгђ
ялгап аттан артык эшлђве, ач-
ялангачлыкны ќићеп, газап-
михнђтлђр аша массакњлђм ба-
тырлык, чыдамлык, аяусызлык
књрсђтње ќићњне якынайта. Бу
ућайдан бик књп мисаллар ки-
терергђ булыр иде. Ђлеге вазгы-
ять илебез халыклары ђдђбия-
тында џђм фђнни хезмђтлђрдђ
кић яктыртыла. Шундый хезмђ-
тлђрнећ берсе - Ш.Мђрќани ис.
Тарих институтыныћ Милли
мђгариф тарихы џђм теориясе
њзђге љлкђн фђнни хезмђткђре,
тарих фђннђре кандидаты Тђэ-
минђ Биктимированыћ "Ил яз-
мышын салып ићнђренђ" кита-
бы. Анда халкыбызныћ сугыш-
тагы џђм тылдагы каџарманлы-
гы дђлилле, образлы итеп тас-
вирлана.

Кыскасы, патриотик тђрби-
янећ, ватанпђрвђрлекнећ асыл
мђгънђсен тасвирлап, мђшџњр
ќђмђгать џђм дђњлђт эшлекле-
се Садри Максуди болай дип
яза: "Бљтен миллђтлђр њзлђре-
нећ барлыкка килњлђрендђ џђм
мљстђкыйль мљџим роль уйна-
ган ил-йортка (Ватанга)
мљкатдђс бер нђрсђ итеп ка-
рыйлар. Бљтен миллђтлђр Ва-
танга бђйле милли берђмлекне
бер изге нђрсђ буларак кабул
итђлђр. Ватаныћны сљю - мил-
ли хиснећ, миллђтчелекнећ
мљџим бер љлешедер. Њзећнећ
ил-йортыћны олылау вђ
хљрмђтлђњ милли халык фор-
малашуда да зур роль уйный".
Монда тасвирланган сыйфат-
ларныћ кешедђ тђрбиялђнње -
аныћ Ватанга хезмђт итђргђ,
аны сакларга ђзер булуыныћ

ић кирђкле алшарты булып тора.
Бу проблемалар ислам тђгъли-
матында да бик калку яктырты-
ла. Шућа књрђ уку йортларын-
да патриотик тђрбиянећ башка
алымнары белђн бергђ, ислам-
дагы кыйммђтлђрне дђ тулы
файдаланып, комплекслы эш
алып бару мљџим бурыч булып
тора. Бу урында ђлеге
љйрђтњлђрнећ асыл мђгънђсен
ачыклау урынлы булыр.

Ватанны дошман
џљќњменнђн саклау, халыкныћ
иреген џђм тынычлыгын тђэмин
итњ љчен дђњлђт тљзегђн гаскђрдђ
хезмђт итњ џђр ватандашыбыз-
ныћ вазифасыдыр. Бу вазифа
ислам диненећ ђмередер.
Димђк, гаскђрдђ хезмђт итњдђн
баш тартуны дини ышанулары-
на нигез итеп алучыларныћ ак-
лануын динебез кире кага. Тљрле
сылтаулар табып, хђрби хезмђткђ
бармау яки барганнан соћ качып
кайту - ханилыктыр, тњбђнлек-
тер, гљнаџтыр, диелђ шђригатьтђ.
Ватанныћ бђйсезлеген саклау,
халыкныћ азат џђм тыныч яшђ-
вен тђэмин итњ љчен армиядђ
хезмђт итњ, тђвђккђллек џђм ба-
тырлык књрсђтњ - џђр ир кеше-
нећ вазифасы. Бу ќђџђттђн
Коръђни-Кђримдђ максат ачык
бђян ителђ: "Мљэминнђр безнећ
гаскђрлђребездер, алар, ђлбђттђ,
дошманнарын ќићђрлђр". (Би-
редђ "Саффат (Сафта торучы-
лар)" сњрђсенећ 173 нче аяте
Ногмани тђфсире буенча би-
релђ.) Чыннан да, халык ђйтмеш-
ли, "Ил йомышы - олы йомыш".
Чљнки монда сњз илнећ
мљстђкыйльлеген, халыкныћ
азатлыгын, њз кануннары буен-
ча яшђргђ хокукын саклау џђм
яклау турында бара. Шућа књрђ
халкыбыздагы "Ватан љчен ќан
фида" дигђн тђгъбир бик борын-
гыдан килђ.

(Ахыры 4 нче биттђ.)
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Мђшџњр проза остасы Гаяз Исхакый џђм бљек
шагыйрь Габдулла Тукай - татар ђдђбияты књгенећ ић
якты йолдызлары. Замандашлар буларак, алар њз чор-
ларында ук бер-берсенећ иќатларын бик югары
бђялђгђннђр. Тукай яшь чагында ук Исхакыйныћ
ђсђрлђрен яратып укыган, тора-бара бу ђсђрлђргђ
мђхђббђте тагын да арткан џђм, ахыр чиктђ, ђдипнећ
њзен дђ идеаллаштыра башлаган. 1906 елда язылып,
1907 елда дљнья књргђн "Кем ул?" исемле шигырендђ
ул, мђсђлђн, Г. Исхакыйны миллђтне књтђргђн шђхес
итеп карый. Шигырьдђ мондый юллар бар: "Кем ул
бу миллђте тђрфигъ идђн (њстергђн) кђс?"; "Караћ-
гыда идек, аттырды таћ" (ягъни "Таћ йолдызы" газе-
тасын чыгара башлады). "Узган кљннђребез турында
уйлаткан кем?"; "Безгђ инкыйразны аћлаткан кем?"

Габдулла Тукайныћ Гаяз Исхакыйга багышланган
"Мљхђрриргђ" шигырендђ дђ ђдип "Ул Гомђрдђн кур-
ка шайтаннар" дигђн тљсле рђсњл; Бер карашыћ ић
шома ялганчыны сњздђн тыя..." - дип мактала. Билге-
ле булганча, Гомђр бине Хаттаб - пђйгамбђребез
Мљхђммђд Саллђ-ллаџу галђйџи вђ сђлђмнећ сђхабђ-
се. Ул туры сњзле, кырыс, кљчле, гадел кеше булган.
Барлык мљшриклђр дђ аћардан бик нык курыкканнар.
Нђкъ менђ Гомђр ислам динен кабул иткђч кенђ,
мљселманнар ачыктан-ачык дђгъват кыла алганнар.
Пђйгамбђребез (сгв) аны "Фарук", ягъни хаклыкны
ялганнан аеручы, дип атый. Моннан књренгђнчђ, Ту-
кай Исхакыйны Гомђр белђн тићлђп, аныћ гаделле-
ген, туры сњзле булуын, бернидђн дђ курыкмавын
югары бђяли.

Гаяз Исхакый, њз чиратында, Г.Тукайга карата шу-
лай ук гаять ућай мљнђсђбђттђ булган. 1913 елда Пе-
тербургта Тукай кичђсе њткђрергђ рљхсђт бирмђгђн
хљкњмђт органнарына протест йљзеннђн язылган, "Ил"
газетасында басылып чыккан мђкалђсендђ аныћ шун-
дый сњзлђре бар: "Тукай бар иде, Тукай бар. Џђр
њткђн кљн, џђр мђдђни атланган адым Тукайны зур
итђчђк, њстерђчђк кенђдер. Тукайныћ исеменђ ябыш-
тырылган џђр мђгънђсез хђрђкђт Тукайны халык
йљрђгенећ кадерлесеннђн-кадерле урынга гына утыр-
тачак, Тукайныћ ђдђби, мђдђни хезмђтендђ тоткан
урынын џичбер тљрле какшатмаячактыр. Тукай яши,
Тукай яшђячђк. Татар миллђте яшђгђнгђ кадђре Ту-
кай яшђячђк".

"Тукай - мђктђптђ", "Милли фаќига", "Мђрхњм
Тукай" исемле мђкалђлђрендђ дђ Исхакый Тукайга бик
югары бђя бирђ, аныћ ђсђрлђренећ бљтен татар хал-
кы љчен ќан азыгы булуын дђлилли.

Гаяз Исхакый да, Габдулла Тукай да, миллђтнећ
њз балалары буларак, миллђт бђхете, азатлыгы љчен
њзлђренећ њткен кораллары белђн кљрђшђлђр. Мил-
лђтне инкыйраз авыруыннан саклап калу максатын-
да, аныћ игътибарын халыкныћ милли яшђешенђ,
књркђм гореф-гадђтлђренђ, милли йолаларына, нђсел-
нђсђбенђ, борынгы тамырларына юнђлтђлђр. Ђлеге
мђкалђбездђ сњз бу ике талант иясенећ татар-мљсел-
ман кљнкњрешен, гаилђ тормышын, гаилђдђ бала
тђрбиялђњ књренешлђрен чагылдырган ђсђрлђре ту-
рында барачак.

Гаяз Исхакый - зур реалист, ул татар тормышын-
дагы књренешлђрне бљтен нечкђлеклђре белђн
сурђтлђгђн. Аныћ ђсђрлђре чын мђгънђсендђ татар
дљньясыныћ энциклопедиясе булып тора. "Татарлар,
- ди Гаяз Исхакый, - борынгы заманнан бирле ућган,
акыллы, укымышлы халык, кић књћелле џђм максат-
ка омтылучан горур табигатьле миллђт. Ул, дљньяныћ
башка халыклары кебек њк, тигез хокуклы булып
дљньяга килгђн џђм шул принциплар нигезендђ
яшђргђ тиеш. Моныћ љчен, ђлбђттђ, фикердђ, уйда
џђм гамђлдђ хљррияткђ ирешергђ кирђк". "Моћа
ирешњ љчен нишлђргђ кирђк соћ?" - дигђн сорауга
язучы ќавапны борынгы тамырларыбыздан, гореф-
гадђтлђребездђн, ислам диненнђн, тљрки кардђшлђре-
бездђн џђм тарихи хђтеребездђн эзлђргђ чакыра.

Г.ИСХАКЫЙГ.ИСХАКЫЙГ.ИСХАКЫЙГ.ИСХАКЫЙГ.ИСХАКЫЙ
џђмџђмџђмџђмџђм Г.ТУК Г.ТУК Г.ТУК Г.ТУК Г.ТУКАЙАЙАЙАЙАЙ

ђсђрлђрендђ гаилђ тђрбиясе
проблемалары

Ђлеге мђкалђдђ татар халкыныћ классик язу-
чылары - Г.Исхакый џђм Г.Тукай ђсђрлђре
мисалында ђхлак тђрбиясе бирњ њзенчђлекл-
ђре карала. Быел Г.Исхакыйныћ тууына - 135,
Г.Тукайныћ вафатына 100 ел тула. Халкыбыз-
ныћ бљек уллары иќатына књзђтњне шул ућай
белђн тђкъдим итђбез.

Гаяз Исхакый ђсђрлђрендђ гаилђ тормышын, га-
илђдђ бала тђрбиясен сурђтлђњгђ аеруча зур игъти-
бар бирелђ. Аныћ беренче ђдђби ђсђре - "Тђгаллемдђ
сђгадђт" (1897) урта хђлле крестьян гаилђсендђ туган
авыл малаеныћ шђџђр мђдрђсђсендђ укырга телђве
џђм укуы, тырышып укып, мђдрђсђне тђмамлаган-
нан соћ, яхшы гаилђдђн чыккан тђрбияле Казан кы-
зына љйлђнеп, матур гаилђ корып ќибђрње џђм бђхет-
ле тормыш коруы турында. Ђсђрдђ "белем алу мљсел-
маннар љчен фарыз" дигђн фикер уздырыла. Гаилђдђ,
тормышта бђхетле булыр љчен, аћ-белемле булуныћ,
тљпле тђрбия алуныћ зарурилыгы књрсђтелђ.

Ђдипнећ "Бай углы" (1903) исемле ђсђрендђ шу-
лай ук гаилђ тђрбиясе проблемасы књтђрелгђн.
"Тђгаллемдђ сђгадђт" хикђясендђ аћ-белемле ата-ана-
ныћ тљпле тђрбиясе балага ућай тђэсир иткђнлеге
сурђтлђнсђ, "Бай углы"нда исђ, киресенчђ, Фатыйх бай
белђн хатыны Сђгыйдђ бердђнбер уллары Кђримне
аздыруга, џђлакђткђ китерњгђ тљп сђбђпче булалар.
Гђрчђ, улларыныћ азуында алар аныћ яшь хатыны -
саф књћелле унќиде яшьлек Бђдрияне гаеплилђр:
"Кђримнећ исраф итње ата-анасыны ахырында йорт-
ларыннан чыгарырга сђбђп булса да, Сђгыйдђ бикђ
берлђн Фатыйх бай, аныћ бу кадђр начарлануына
сђбђп - Бђдрия генђ, дип белђлђр иде. Дљресте генђ,
бу эшлђргђ сђбђп: Фатыйх байныћ дљнья рђтен белм-
ђве, Сђгыйдђ бикђнећ бала тђрбиясендђ хђбђрсезле-
ге, Сђхилђ ђбинећ юк-бар сњзлђренђ ышанып, аныћ
сњзе берлђ баласыны мђктђптђн алулары, Фђхри кеби
мђктђп бусагасына аяк басмаган, китап битенђ књз
ташламаган, дин белмђгђн, дљнья књрмђгђн жулик
малайга иптђш итеп, аныћ берлђн йљрњлђре иде".
Ђсђрдђ њзлђрен "чын мљселман" дип књрсђтњче, ђ
чынлыкта мђќњсилек белђн шљгыльлђнњче имче-том-
чы, багучы карчыклар, надан остазлар фаш ителђ.
Алдынгы карашлы, ќђдитчелек методы белђн укыту-
чы галимнђр џђм укучылар - авторныћ идеалы.

Язучы бала тђрбиялђњдђ ананыћ ић зур роль уй-
навын ассызыклый: бала тђрбияли белми торган, на-
дан Сђгыйдђ улыныћ матди яктан тђэмин ителње белђн
канђгать, ђ килене Бђдрия њз улы Рђфгатькђ рухи
тђрбия бирђ, яхшы мђктђптђ укыта. Рђфгать акыллы,
белемле, тђрбияле, иманлы бала булып њсђ. Ќан ты-
нычлыгын ул Коръђн укуда таба, ђбисенећ дђ, барлык
хаталарын аћлап, иманга килњенђ сђбђпче була.

Гаилђ тормышыныћ тљрле якларын сурђтлђргђ
омтылып, Гаяз Ихакый Финляндиядђ яшђгђн чорда
"Фамилия сђгадђте" ("Гаилђ бђхете") исемле хикђялђр
циклын тудыра џђм аны 1912 елда аерым китап итеп
бастыра. Циклга "Татар гакылы", "Мђдрђсђ ќимеше",
"Башкорт бђхете" џђм "Кљтелгђн бикђч" хикђялђре
керђ. Бу ђсђрлђрдђ тљп игътибар бђхетле гаилђ коруга

киртђ булган мђсьђлђлђргђ юнђлгђн. "Татар гакылы"
хикђясендђ ата-ананыћ, яшьлђрдђн акыллырак булып
књренергђ телђп, гаилђ коруда аларныћ телђклђрен,
хокукларын санга сукмавыныћ аянычлы хђллђргђ
китерње књрсђтелђ. "Башкорт бђхете" џђм "Кљтелгђн
бикђч" хикђялђрендђ яшьлђрне алдан бер-берсен
књрми џђм белми љйлђндерњ гадђтенећ аянычлы
нђтиќђ китерње турында сљйлђнђ. Гаяз Исхакыйныћ
"Алдым-бирдем" драмасында да яшьлђрнећ бђхетле
гаилђ коруларына аяк чалучы кадими карашлы, њз
мђнфђгатьлђрен генђ кайгыртучы икђннђре фаш
ителђ. "Фамилия сђгадђте" циклы хикђялђрендђге ге-
ройлардан аермалы буларак, "Алдым-бирдем" пье-
сасыныћ тљп героинясы - Галия (Хђлил бай Шакиров
белђн Гарифђ бикђ кызы) њзлђренђ туган тиешле Иб-
раџим Шакировны ярата. Аћа, беренче булып, хат
аша ачыктан-ачык мђхђббђтен белдерђ, њз бђхете љчен
њзе кљрђшђ. Кызныћ ђнисен џђм туганы Ђхмђдине
аныћ бђхетле килђчђге кызыксындырмый, бђлки аны
бай кешегђ биргђннђн соћ килђ торган мал, байлык
кызыксындыра. Тик Галия белђн Ибраџим, пардан
рљхсђт сорап тормыйча гына "алдым-бирдем" ясый-
лар, ягъни шаџитлар књзђтеп торганда ярђшђлђр. Ата-
аналар, шђригать хљкемнђрен бозып, яшьлђрнећ ни-
кахлашуына катгый каршы килгђн очракта, яшьлђр
алар рљхсђтеннђн башка да љйлђнешергђ хаклы. Шу-
нысын да ђйтеп њтђргђ кирђк: ислам динендђ хатын-
кызныћ беренче булып мђхђббђт белдерње, яучы ќиб-
ђрње - рљхсђт ителгђн гамђл. Пђйгамбђребезнећ (сгв)
беренче хатыны Хђдичђнећ дђ, њзе беренче булып,
Мљхђммђдкђ кияњгђ чыгарга телђп, яучы ќибђргђне
мђгълњм.

Татарлар арасында ата-ананыћ њз кызларын
кљчлђп кияњгђ бирњлђре яки яшьлђрнећ бер-берсен
алдан књрмичђ љйлђнешњлђре кебек хђллђр еш бул-
ган. Тик ислам диненећ моћа кискен каршы булуына
да дђлиллђр књп. "Пђйгамбђребез Мљхђммђд галђйџ-
иссђлам љйлђнергђ ќыенучы бер ирдђн: "Булачак ха-
тыныћны књрдећме?" - дип сорый. Тегесе: "Юк", -
дигђч, кыз янына барып, аны књрергђ куша".
Тњбђндђге хђдис тђ игътибарга лаек: "Элек кияњдђ
булган хатын-кыз, аныћ њзе белђн кићђшњдђн башка,
кияњгђ бирелми. Саф кыз да, њз ризалыгын бел-
дермђгђн килеш, кияњгђ бирелми". Димђк, яшьлђр
бер-берсен књреп, ошатып, њз ризалыкларын белде-
реп, ата-ана рљхсђтен алып џђм шаџитлар алдында
никахлашырга тиеш. Шул чакта гына бђхетле, ныклы
гаилђ хасил була ала. Књп кенђ кешелђрнећ шђригать-
не белмђве яки белергђ телђмђве аркасында яшь егет-
кызларныћ књбесе аянычлы язмышка дучар була.
Гаяз Исхакый искђрткђнчђ, бу бђхетсезлеклђрнећ
сђбђбе ислам динендђ тњгел, бђлки ислам диненећ тљп
асылын белергђ телђмђњдђ.

(Дђвамы килђсе санда.)
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Кадерле дуслар!
22 яшьлек, шат књћелле яшь кыз

сезнећ ярдђмегезгђ мохтаќ. Таныш бу-
лыгыз - Милђњшђ Газизова. Ул Акта-
нышта яши, тыйнак елмаюы белђн генђ
дђ тирђ-яктагыларны њзенђ карата.

Милђњшђдђ Саркома Юинга авы-
руы (сљяк миендђ яман шеш) тапкан-
нар. Дђвалануныћ беренче этабы Ка-
занда њтђ, лђкин нђтиќђсез була. Шеш
њскђннђн-њсђ. Хђзер Милђњшђгђ чит ил
белгечлђре генђ ярдђм итђ ала. Дђвала-
ну якынча 4 миллион сумга тљшђчђк.
Ул дђвалана торган клиника счёты
белђн сез Милђњшђнећ рђсми тљрке-
мендђ таныша аласыз: http://vk.com/
club48622834.

Дњрт миллион сум Россия кешесе
љчен зур сумма. Лђкин кешелђргђ џђрвакыт кызгану џђм
шђфкатьлелек хисе хас. Исђплђп карагыз: 20 мећ кеше 200 сум
бирсђ Милђњшђ сђламђтлђнђ алачак.

Кеше хђленђ керђ алу џђм шђфкатьлелек безне Аллаџы
Тђгалђгђ якынайта, бу сыйфатлар бездђ булмаса, бездђ бернђрсђ
дђ юк дияргђ була (Иоанн Златоуст).

Милђњшђ љчен ярдђм кулын сузуы авыр тњгел. Сез њзегезгђ
ќайлы телђсђ нинди юл белђн акча књчерђ аласыз (барлык рек-
визитлар да ВКонтакте сайтындагы тљркемдђ бирелгђн).

Сђламђт џђм бђхетле булыгыз!
Татфондбанк карточкасы
номеры - 4172270007077285
Телефон номеры -
Билайн:

89093121925
Киви кошелёк -
+79600608171
ЯНДЕКС КОШЕЛЕК -
410011450592629

- Мљхтђсиб булып эшли баш-
лавыгызга да дистђ елдан артык
вакыт узып киткђн. Республика-
быздагы аксакал хђзрђтлђребез-
нећ берсе буларак, хезмђт тђќри-
бђгез белђн уртаклашсагыз иде.

- Тљп юнђлешлђребезнећ бер-
се - яшьлђр белђн эшлђњ. Мљхтђсиб
булып сайланган беренче елларым-
да ук балалар љчен лагерьлар оеш-
тыруны максат итеп куйдык. (Ба-
лаларыбызны баштарак Тњбђн Ка-
мага йљртђ идек.) Балалар белђн
эшлђњ љчен билгеле бер белем-
књнекмђлђргђ ия булу талђп ителђ.
Шућа књрђ имамнарыбызны башта
Чаллыдагы Ак мђчеттђ укыттык,
узган елны хђзрђтлђребез Казанга -
Имамнарныћ белемен арттыру
њзђгендђ дђ булып кайтты. Мљхтђси-
бђтебездђге дин ђџеллђре тыгыз
элемтђдђ яши. Аена ике мђртђбђ -
џђр айныћ беренче џђм љченче
чђршђмбесендђ мљхтђсибђт
ќыелышларын њткђрђбез. Эшлђњ
дђверендђ балалар љчен лагерьлар
оештыру буенча зур тђќрибђ туп-
лый алдык.

- Шул тђќрибђгез турында
газета укучыларыбызга да сљйлђп
китђ алмассызмы?

- Лагерьлар якшђмбе мђктђп-
лђреннђн њсеп чыкты. Ќђй саен ике
смена оештырабыз, смена саен утыз-
лап бала ял итђ. Балаларны лагерь-
га ќыйганда бердђнбер талђп бу-
лып, аларныћ яше - 10-15 яшьтђ
булулары тора. Безгђ бу яшьтђ-
гелђр белђн эшлђњ ќићелрђк.

- Быел рамазан ае ќђй урта-
сына туры килђ, лагерьлар њт-
кђрњдђ кыенлыклар булмасмы?

- Алла боерса, булмас. Башка
елларны балалар лагерьда кунып ял
итђ иде. Узган елдан балаларны кун-

Зђй мљхтђсибе:

"Эшлим дигђн кешегђ
мљмкинлеклђр туып

кына тора"

Тулы исеме:
Сђгыйть хђзрђт КАМАЛОВ.
Туган кљне џђм туган урыны:

1936 елныћ 27 мае, хђзерге Телђче
районы.

2002 елныћ сентябреннђн Зђй
районы имам-мљхтђсибе булып
эшли.

дырмый башладык, чљнки алар љчен
тљнгђ каравылчы кую, иминлекне
кайгырту мђслихђт, дигђн нђтиќђгђ
килдек. (Беребез дђ хђвеф-хђтђрдђн
имин тњгел бит.) Шулай булса да
балаларны кљненђ биш тапкыр аша-
удан љзгђнебез юк. Смена дђвамын-
да кая да булса сђфђр оештырабыз:
Г.Тукайныћ Арча районындагы
музейларына да барганыбыз булды.
Лагерьлар тњлђњле тњгел, балалар-
ны кабул итњ љчен бары тик ата-ана-
ныћ гаризасы гына кирђк. Узган
елныћ рамазан аенда мђчетебездђ
сђхђр ашауны да оештыра алдык:
хђтта сђхђргђ килњче балалар да бул-
ды. Шуны да ђйтеп њтђсем килђ:
мондый лагерьларныћ нђтиќђлеле-
ге якшђмбе мђктђплђренђ караган-
да књпкђ артык.

- Шулай да бњгенге кљндђ сез-
не нилђр борчый, хђл ителмђгђн
нинди проблемалар бар?

- Хђзерге вакытта безне ић нык
борчыган мђсьђлђ - белгечлђр (бе-
лемле кадрлар) ќитешмђњ. Мисал
љчен, районыбыздагы 32 мђхђллђнећ
сигезендђ генђ дипломлы имамнар
хезмђт куя. Ђ бит мђчет эше дини
мђрасимнђрне њтђњгђ генђ кайтып
калмый, дђњлђт оешмалары белђн дђ
эшли белњ сорала. Кызганыч ки,
дљньяви да, дини дђ белеме булган
имамнарга кытлык кичерђбез.
Яшьлђребез эшкђ килгђч ныгып
кала алмый.

Аллага шљкер, эшлим дигђн
кешегђ мљмкинлеклђр туып кына
тора. Берничђ ел элек районыбыз-
дагы бер мђктђп оптимальлђштерњ
язмышына дучар булган иде. Њз
эшчђнлегебезне алып бару љчен
ярап куяр дип, шул мђктђп бина-
сын мљхтђсибђт исеменђ књчерњ ар-
тыннан йљрибез. Ул бик матур
урында урнашкан, аћа ремонт бул-
ганга да књп вакыт тњгел ђле. Бары-
сы да без телђгђнчђ килеп чыкса,
балалар љчен лагерьларны каникул
саен њткђрђ алачакбыз. Мљхтђсибђ-
тебезгђ љч гектар ќир дђ бњлеп би-
релде. Аны да нђтиќђле файдалану
юлларын эзлибез.

- 2012 елныћ 1 сентябреннђн
илебезнећ барлык мђктђплђрендђ
дђ IV-V сыйныф укучыларына
"Россия халыкларыныћ рухи-ђхла-

кый мђдђнияте нигезлђре"
(элегрђк ул "Дини мђдђният ни-
гезлђре џђм дљньяви этика" дип
атала иде) дигђн яћа фђн кертел-
де. Сез бу яћалыкны ничек кабул
иттегез?

- Безнећ љчен ић кулай юл - џђр
авылда якшђмбе мђктђплђре оешты-
ру. Без мђктђпкђ керђ алмыйбыз.
Анда укыту, тђрбия эше алып бару
љчен педагогик осталык кирђк.
Имамнар мђктђпкђ укытырга йљри
башласа, књћелемне шик билђп ала,
нђрсђдер килеп чыкмас кебек. Ђ бит
дин ђџеллђре алдында торган тљп
бурыч - мђчетлђрдђ якшђмбе уку-
ларын ќайга салу. Быел исђ дини
дђреслђргђ башлангыч сыйныф
укучыларын - кљндез, ђ урта сый-
ныф балаларын куна торган итеп
оештырылган лагерьларга ќыярга,
дип торабыз.

- Безнећ ќирлек љчен чит-ят
булган тљрле агымнарга каршы
торуда нилђр тђкъдим итђр иде-
гез?

Районыбыздагы дин ђџеллђрен
борчыган ић зур мђсьђлђ - Зђй
шђџђрендђ "Йђџвђ шђџитлђре (Сви-
детели Иеговы)" хђрђкђтенећ кић
колач ќђюе. Аныћ башлыгы Санкт-
Петербургта укып кайткан. Ђлеге
секта вђкиллђре кешенећ психика-
сы белђн уйный: "Дљнья беткђч без
генђ калабыз" дип, алар халыкны
њзлђре артыннан ияртмђкче була-
лар - эзлђнњчђн яшьлђрне, матур
итеп сљйлђп, њзлђренећ кармагына
элђктерђ баралар. Мондый секта
юлын 2-3 ай таптаган кешене аннан
тиз генђ аерып та алып булмый.
Чљнки аларныћ башлыгы ђллђ нин-
ди буш вђгъдђлђр биреп, кешене
њзен белештерђ алмаслык хђлгђ ќит-
керђ. Шућа књрђ хђзрђтлђребездђн
гел уяу булу сорала. Баштарак
алар безнећ мђчетлђребезгђ дђ
килгђлђп, халыкныћ башын бутап
йљргђн иде. Дин кардђшлђребезгђ,
мљхтђсиблђргђ ђйтђсе килгђн сњзем
шул: мљхтђсибђттђ дђгъват эше яхшы
итеп оештырылырга тиеш. Мондый
агымнарга бергђлђшеп кљрђшкђндђ
генђ билгеле бер нђтиќђлђргђ ирешђ
алырбыз, дип уйлыйм.

Нияз САБИРЌАНОВ
ђћгђмђсе

Куркаклык, сугыш кырыннан качып китњ, халыкка, Ватанга хыянђт
ић хурлыклы, тњбђн дђрђќђдђге гамђллђр буларак, дин тарафыннан кис-
кен гаеплђнђ. Бу ућайдан, халык педагогикасындагы тђгъбир-риваятьлђр
бик гыйбрђтле: "Куркактан ќир ќирђнгђн", "Куркак аулакта батыр була"
џ. б. Миллђтнећ батыр уллары, каџарманнарныћ фидакарьлеге халык,
миллђт хђтерендђ мђћге саклана. Моћа бђйле рђвештђ Садри Максуди-
ныћ фикерлђве бик мђгънђле. Ул болай дип яза: "Ќир йљзендђге барлык
миллђтлђр кыю џђм батыр затлар, бљек шђхеслђр тудыралар. Миллђтнећ
хђятендђ, тђрђккыяте љчен кљрђшлђрдђ фидакарьлек књрсђткђн, Ватанга
гадђттђн тыш хезмђтлђре белђн дан алган кешелђргђ каџарман исеме би-
релер. Мондый бљек шђхеслђр миллђтнећ хђтерендђ онытылмас эз кал-
дыралар. Њз миллђтен сљйгђн шагыйрьлђр бу каџарманнар истђлегенђ
мђдхиялђр вђ ќырлар иќат иткђн, алар хакында дастаннар язган. Шул
рђвешчђ каџарман њз миллђтенећ хђтер хђзинђсендђ књренекле урын ал-
ган". Књргђнебезчђ, галим фикерлђре бу љлкђдђ исламдагы кыйммђтлђр
белђн дђ аваздаш. Ислам тђгълиматында џђм халык педагогикасында да
гаделлек љчен, Ватан, халык мђнфђгатьлђрен яклап, кљрђштђ батырлык
књрсђткђн инсаннар мактала, бердђмлекнећ зур кљч булуы ассызыклана.
Ил-ќирен, Ватанын, халкын саклаучы мљселман кешесе куркыныч килгђн
вакытларда югалып калмас, џђр эштђ бљтен кодрђтен кулланыр џђм дђ
Аллаџы Тђгалђгђ генђ таяныр. Ватанга, ата-бабалар ќиренђ хыянђт иткђн
кеше, бер яктан, халык нђфрђтенђ дучар булса, икенче яктан, дљньяда да,
ахирђттђ дђ ќђзасын алачак. Мондый гамђл Коръђндђ болайрак тасвир-
лана: "Ул чагында, џичшиксез, Без сића тормышныћ џђм њлемнећ ђчесен
кат-кат татыткан булыр идек. Ул чагында син њзећне Миннђн яклар љчен
дус табалмас идећ". (Биредђ "Исра (Тљнге йљрњ, Ягъкуб угыллары)"
сњрђсенећ 75 нче аяте Батулла тђрќемђсендђгечђ бирелђ.) Ђлеге аятьнећ
асыл мђгънђсен халкыбыз тђгъбирлђре дђ куђтли: "Ил кадерен белмђгђн
- башын югалтыр, ќир кадерен белмђгђн ашын югалтыр", "Кљтњен таш-
лаган малны бњре алыр, илен ташлаган ирне гњр алыр" џ. б. Динебез
љйрђткђнчђ, дђњлђт, халык йљклђгђн бурыч зур тырышлык, тђвђккђллек,
нык ихтыяр кљче белђн ќиренђ ќиткереп башкарылырга тиеш.

Йомгак ясап ђйткђндђ, дђњлђтебез џђм ќђмгыятебез њсешенећ хђзер-
ге этабында, ђдђп-ђхлак тђрбиясе белђн беррђттђн, яшьлђрдђ ватанпђрв-
ђрлек хисе тђрбиялђњ, Ватан, ил-ќир, ата-баба йорты, алар яшђгђн изге
ќир тљшенчђлђренећ асыл мђгънђсен аћлату, шулар нигезендђ яшђргђ
љйрђтњ, гадел гамђллђр кылып, акыл белђн тормыш итђргђ књнектерњ -
ќђмгыятьнећ дђ, мђгариф системасыныћ да љстенлекле бурычы булып
тора. Гаскђрнећ рухи џђм физик сђламђтлегеннђн илнећ бљтенлеге, ха-
лыкныћ иртђгђсе кљнгђ љметле, ышанычлы булуы тора. Бу гаять катлау-
лы бурычны хђл итњнећ ић зарури шартларыннан берсе итеп тђрбия
эшендђ халык педагогикасындагы џђм исламдагы бик тђэсирле џђм њтем-
ле рухи-ђхлакый кыйммђтлђрне бљтен тулылыгы белђн файдалану - нђти-
ќђлелекнећ тљп гарантиясе. Ђлеге кыйммђтлђрне бњгенге чынбарлык
белђн бђйлђп, аларга нигезле аћлатмалар бирњ лазем. Бу эш системалы
булганда гына яшьлђребезнећ гамђллђре тотрыклы булачак.

Ильяс ХАЛИКОВ,
Россия ислам институтыныћ табигый-гуманитар

фђннђр кафедрасы мљгаллиме

Халык педагогикасында џђм
ислам тђгълиматында

ватанпђрвђрлек, батырлык,
каџарманлык идеялђре

(Ахыры. Башы 2 нче биттђ.)

Буа мђдрђсђсе 1805 елда ачыл-
ган џђм ул республикабыздагы тари-
хи мљселман уку йортларыныћ бер-
се. Биредђ булачак дин ђџеллђре,
ќђмђгать эшлеклелђре, фђн џђм
мђдђният хезмђткђрлђре белем алган.
Ђйтик, Зариф Бђшири, Шакир
Мљхђммђдов, Џади Атласи, Камђрет-
дин Салихов, Гомђр Толымбай, Ба-
кый Халидов, Габдрахман Таџирќа-
нов, Ибраџим џђм Касыйм Биккулов-
лар, Фатыйх Мортазин, Гарифќан
Вђлидов (Буави) исемнђре генђ дђ ни
тора! Шулай итеп, Буа мђдрђсђсе
1919 елга кадђр эшлђгђн. 1997 елда
мђдрђсђбез њз ишеклђрен янђ ачты.

Озак еллардан бирле мђдрђсђнећ
њз китапханђсен баету юнђлешендђ эш

МЂДРЂСЂ КИТАПХАНЂСЕН БЕРГЂЛЂП БАЕТЫЙК!
алып бару љчен матди ягыбыз
мљмкинлек бирмђде. Быел китап киш-
тђлђре књбђйтелде, хђзер исђ китап-
ханђне яћарту џђм фондны тулылан-
дыру эше алып барыла.

Рухи байлыгыбызны килђчђк бу-
ыннарга ќиткерњдђ њз љлешлђрен кер-
тергђ телђњчелђр мђдрђсђ китапханђ-
сенђ њзлђренећ ярдђм кулын суза ала.

Хђзер књплђрнећ љендђ динебез
кыйммђтлђрен, милли-рухи мирасы-
бызны пропагандалаган, књренекле
дин ђџеллђренђ, гомумђн, дин гыйле-
менђ багышланган китаплар шактый.
Мђдрђсђ китапханђсен баетырга тел-
ђњчелђрнећ дини китапларны
тњбђндђге адреслар буенча тапшыру-
ын сорыйбыз:

Татарстан мљселманнары Ди-
ния нђзарђте (Казан шђџђре, Лоба-
чевский урамы, 6 йорт. Тел.: +7
(843) 238-35-18);

Буа мђдрђсђсе (Буа шђџђре,
К.Либкнехт урамы, 79 йорт. Тел.:
+7 (84374) 3-70-71, факс: 3-73-96.
Кесђ телефоны: +79276735357,
электрон почта адресы: islam-
buinsk@mail.ru).


