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Мђњлид бђйрђмен
њткђрњ

гљнаџмы?

МЂЊЛИД АЕ

"КАЗАН МЉФТИЯТЕ"
ИМАМНАРЫ БЕЛЂН ОЧРАШУ

30 гыйнварда ТР мљселманна-
ры Диния нђзарђте бинасында
мљфти Илдус хђзрђт Фђиз "Казан
мљфтияте" составындагы ќирле
дини оешмаларныћ имам-хатыйб-
лары белђн очрашты. Очрашуда
Магадан шђџђре имам-хатыйбы
Хђлим хђзрђт Шђмсетдинов, Киров
љлкђсенећ Малмыж шђџђре џђм
Вятка аланы районындагы берничђ
авыл имам-хатыйблары катнашты.

Билгеле булганча, 2011 ел ахы-
рында "Казан мљфтияте" мљселман
дини оешмалары ассоциациясе
гамђлдђн чыгарылды. Сђбђбе - оеш-
ма уставында федераль кануннар
белђн тљзђтеп булмаслык каршы-
лыклар булуда. Ђлеге оешма урыны-
на яћасы - "Казан мљфтияте" мљсел-
маннар Диния нђзарђте теркђлде.
Мљфти Илдус хђзрђт Фђиз имамнар-
ны республикада дин љлкђсендђ
башкарылучы эшлђр белђн таныш-
тырды, Татарстан белђн бергђ
эшлђргђ телђгђн дини оешмалар
белђн хезмђттђшлекне дђвам итте-
рергђ ђзер булуын белдерде. Очра-
шу вакытында Илдус хђзрђт мам-
нарныћ књпсанлы сорауларына да
ќавап бирде.

ХАЛКЫБЫЗГА ХЕЗМЂТ ЉЧЕН
ТР мљселманнары Диния нђза-

рђте рђисе, мљфти Илдус хђзрђт
Фђиз фђрманы нигезендђ, Ульян
љлкђсендђ миллђтебезнећ гореф-га-
дђтлђрен саклап калуга, мђдђниятен
њстерњгђ, ислам динен Идел буе
мљселманнары арасында таратуга
керткђн љлеше љчен џђм 60 яшьлек
юбилее ућаеннан Эдуард Ђнвђр улы
Ганиев "Халкыбызга хезмђте љчен"
медале белђн бњлђклђнде.

МЉФТИЯТТЂ – ИРАННЫЋ
ГЕНЕРАЛЬ КОНСУЛЫ

31 гыйнварда мљфти Илдус
хђзрђт Фђиз Иран Ислам Республи-
касыныћ Казандагы генераль консу-
лы Рђсњл Шаян белђн очрашты. Сњз
дљньядагы ислам дине торышы џђм
килђчђктђ њзара хезмђттђшлек ту-
рында фикер алышу турында барды.
Шулай ук генераль консул Коръђн
елында катнашырга телђк белдерде:
"Сђнгать кљзгесендђ - Иран" шђма-
иллђр књргђзмђсен ђлеге чаралар
рђтенђ кертергђ тђкъдим ясады.

"ЙЉРЂКТЂН - ЙЉРЂККЂ"
АКЦИЯСЕ

ТР мљселманнары Диния нђза-
рђте, "Европа+" радиосы белђн бер-
лектђ, "Йљрђктђн - йљрђккђ" акция-
сен башлап ќибђрде. Акция 2012
елныћ 1 февраленнђн 1 мартына
кадђр дђвам итђчђк.

Югары Осландагы картлар џђм
инвалидлар интернат-йортына олы-
лар љчен подгузниклар, урын-ќир
ђйберлђре, гигиена чаралары кирђк.
Ђлеге акция дђ мохтаќларныћ
хђллђрен ќићелђйтњ максатыннан,
аларга ярдђм йљзеннђн оештырыла.

Бњгенге кљндђ Югары Ослан
интернат-йортында 85 инвалид бар,
шуларныћ утыз љче - урын љстендђ
ятучы, даими игътибарга мохтаќ
картлар.

Ярдђм кулын сузарга телђњче
барлык кешелђрне дђ Казан шђџђре,
Лобачевский урамы, 6 нчы йорт (3
нче кат, 7 нче бњлмђ) адресы буенча
Диния нђзарђтенећ хђйрия џђм
ярдђм књрсђтњ бњлегендђ кљтеп ка-
лабыз. Белешмђлђр љчен телефон:
89872639889 (Гљлнара).

Ике тљрле
стандартлар

Пђйгамбђребезнећ (сгв) туган кљне
халкыбызда яратып њткђрелђ.
Мљхђммђднећ вафат кљне (Рабби-
гыль-ђњвђл аеныћ 12 нче кљне) -
аныћ туган кљне буларак та олы-
лап искђ алына. Шуны да ђйтеп
њтђргђ кирђк: Исламда туган кљн
бик тыйнак њткђрелђ яки бљтенлђй
њткђрелми. Соћгы вакытта бу -
бездђ дђ бик зур бђйрђм итеп
њткђрелђ башлады. Мђњлид аеныћ
ић тантаналы кљне - уникесендђ.

Мђњлид кичђсе - бик књћелле, књркђм
тантана. Ул бер генђ кљндђ њткђрелми, ђ то-
таш ай буе дђвам итђ. Раббигыль-ђњвђл ае -
Мђњлид ае. Димђк, тантана бу айныћ беренче

кљненнђн башлана. Менђ шул Мђњлид ае баш-
лангач, кешелђр њзлђре телђгђнчђ, хђленнђн
килгђнчђ туганнарын, якыннарын, якын-тир-
ђдђге карт-корыны, яшь-ќилкенчђкне табынга
ќыя. Мђњлид ае ахырынача шулай бер-берсенђ
кунакка йљреп, Мђњлид укыйлар. Ќомга
кљннђрне исђ пђйгамбђребез Мљхђммђдкђ (сгв)
атап вђгазь сљйлилђр. Мђњлид кичендђ
мђчетлђрдђ пђйгамбђребез (сгв) хљрмђтенђ
Коръђннђн сњрђлђр укыла, вђгазь сљйлђп, тан-
таналы гыйбадђт кылына, сђдака љлђшенђ.
Мђњлид кичендђ нинди дини йолалар њткђрњ
шарт? Бу гади генђ кунак ќыю тњгел. Чакы-
рылучылар арасында дини догалар укый белгђн
берђњ булырга тиеш. Алар књп булса тагын да
яхшырак. Табын љстђле янына ќыелып беткђч
(ђлбђттђ, барысы да тђџарђтле, хатын кызлар
яулыктан, ир-атлар тњбђтђйдђн булырга тиеш),

диндар кеше догадан "Мђњлидин-нђби" ка-
сыйдђсен (мактап язган шигырьлђр) укый баш-
лый. Пђйгамбђребез тормышында булган мо-
гќизалар, кызыклы вакыйгалар турында
сљйлђнђ. Урыны-урыны белђн башлап укучы:
"Салават" ђйтик дигђч, табында утыручылар
барысы да хор белђн "Салават" ђйтђлђр. "Са-
лават" ђйтелеп беткђч, табын догаларын укый-
лар џђм ашап-эчеп алалар.  Бђйрђм ахырында
хуќаныћ телђге булса, хђер-сђдака таратыла,
ђмма ул мђќбњри тњгел. Чљнки табын сые њзе
њк олы сђдака итеп исђплђнђ. Ић ахыргы
Пђйгамбђребезгђ (сгв) атап дога кылына џђм
Коръђн укыла, мљнђќђтлђр ђйтелђ.

Мђњлид мђќлеслђрендђ Коръђннећ "Ђхзаб
(Гаскђрлђр)" сњрђсеннђн 38-48 нче аятьлђрне
("Мђкђнђ") уку бик саваплы.

(Ахыры 2 нче биттђ.)

Ђлбђттђ, хђзер дђ диннђр
мђдђниятен џђм дин дђреслђрен
дљньяви мђктђплђрдђ љйрђнњ ха-
кында бђхђслђр дђвам итђ. Шулай
булуга карамастан, рђсми карар
кабул ителгђнлектђн, мђктђплђр
љчен бђхђслђргђ нокта куелды.

ДЉНЬЯВИ МЂКТЂПТЂ - ДИНИ ДЂРЕСЛЂР

Быелныћ 1 апреленнђн, ягъни уку
елыныћ IV чирегендђ, республи-
кабызныћ барлык мђктђплђренд-
ђге IV сыйныф укучылары дини
мђдђният яисђ дљньяви этика ни-
гезлђрен љйрђнђ башлаячак. Баш-
лангыч мђктђп укытучылары љчен

генђ тњгел, тулаем республика
мђгариф системасы љчен дђ мон-
дый њзгђ яћалыкны тормышка
ашыру алдыннан бу эшне башлап
йљрњчелђргђ, ислам џђм христиан
диннђре проблемалары белђн
шактыйдан ук шљгыльлђнгђн та-
рихчы буларак, њземнећ кайбер
фикерлђремне ќиткермђкче бу-
лам.

Белгђнебезчђ, мђктђплђрдђ
"Дини мђдђният нигезлђре џђм
дљньяви этика" предметын љйрђнњ
Россиядђге традицион диннђрнећ
(православие, ислам, будда, яџњд)
лидерларыныћ 2009 елныћ ќђендђ
Россия Президентына  мљрђќђгать
итњеннђн соћ башланган иде.
Шушы мљрђќђгатьтђн соћ Прези-

дент Д.Медведев алар белђн оч-
рашты џђм њз карарын игълан
итте. Шуныћ нигезендђ "Дини
мђдђният нигезлђре џђм дљньяви
этика" дђреслђрен барлык
мђктђплђрдђ љйрђнђ башлау ал-
дыннан 240 мећ укучыны џђм 10
мећ мђктђпне њз эченђ алган 19
тљбђктђ ике елга исђплђнгђн экс-
перимент њткђрелде џђм ул ућай
нђтиќђлђрен бирде.

Кызганыч, Татарстан ђлеге ча-
рада турыдан-туры катнашмады.
Бу эксперимент Идел буе округын-
нан Чувашстан, Удмуртия респуб-
ликаларында џђм Пенза љлкђсендђ
сынау узды.

(Дђвамы 3 нче биттђ.)

Соћгы елларда књпдинле џђм књпмиллђтле Рос-
сия Федерациясе мђктђплђрендђ дини дђреслђр-
не укыту мђсьђлђсе укытучыларны да, ата-ана-
ларны џђм кић ќђмђгатьчелекне дђ ќитди борчу-
га салган иде. Дљрестђн дђ, књплђр дђњлђт кара-
магында булган мђктђплђрдђ мђќбњри дин дђрес-
лђрен укыту илебезнећ тљп законы - Конституци-

яне џђм "Мђгариф турында"гы канунны тљптђн њзгђртњ
яисђ турыдан-туры бозу, дљньяви мђктђплђрнећ асылын
њзгђртњ белђн тђћгђл китерерлек яман эш дип кабул итте.

Без књпмиллђтле дђњлђттђ яшибез,
шућа да милли џђм дини сорауларга игъти-
бар итњ бик тђ мљџим. Илебездђ булып њткђн
соћгы вакыйгалар бу мђсьђлђлђрнећ бњген-
ге кљндђ дђ актуаль булуын књрсђтђ. РФ
Премьер-министры Владимир Путин бу те-
мага њзенећ мђкалђсендђ тикмђгђ генђ ка-
гылмады. Милли сорауларны џичшиксез
хђл итђргђ кирђк. Лђкин аныћ чишелеше
бары тик ниндидер яћа институтлар бар-
лыкка килњ белђн генђ чиклђнеп калмасын
иде. Андый тљр институтлар ачылса да, алар
аерым тљбђк, миллђт яки дин љчен генђ
тњгел, ђ барлык миллђт вђкиллђре љчен  дђ
терђк булып торсын иде. Шуны ассызыклап
њтђсем килђ: ђгђр дђ дин мђсьђлђлђре ту-
рында сњз алып барсак, нђкъ менђ ислам џђм
православие диннђренећ илебез љчен гадђ-
ти булган юнђлешлђре аерым ярдђмгђ мох-
таќ. Аларга чит иллђрдђн кергђн идеоло-
гик басымга каршы тору љчен кљч кирђк.
Дђњлђт ягыннан ярдђм бу очракта бигрђк тђ
яћа барлыкка килгђн секталар белђн
кљрђштђ артык булмас иде. Илебез љчен га-
дђти булган диннђрнећ љстенлеклђре

нђрсђдђ соћ? Эш шунда: без гасырлар буе
бер-беребез белђн бер илдђ бердђм, дус
мљнђсђбђтлђрдђ яшђп килђбез. Сђлђфи-
леккђ, бђлки, Согуд Гђрђбстанында кыйбла
тотарга мљмкиндер, лђкин бездђ мондый
юнђлешнећ булуы мљмкин тњгел. Безнећ юл
- тарихи ислам. Хђнђфи мђзџђбе безнећ
ќирлектђ кић колач ќђйгђн, њз тамырларын
ќибђргђн. Менђ бу безнећ љчен традицион
юл була да инде. Туган ќиребездђ яћа бар-
лыкка килгђн калган юнђлешлђр - мића кал-
са, илебезнећ бердђмлеген, халыклар дус-
лыгын ќимерњне максат итеп куючы, ялган,
сђяси юнђлешлђр.

Ватанга мђхђббђт исђ ислам џђм пра-
вославие диннђрендђ хуплана, ђ секталар-
да бу хакта сњз бљтенлђй юк. Кайда гына
булсак та, кая гына барсак та, безнећ белђн
кем генђ ќитђкчелек итсђ дђ, без бу дљнья-
да бары тик кунаклар гына - шунысын оныт-
масак иде.

Њзђклђшкђн дини оешма -
ТР мљселманнары

Диния  нђзарђте  рђисе,
мљфти Илдус хђзрђт ФЂИЗ
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"Шђхеслђребез" серия-
сенећ чираттагы китабы
- язучы, миллђт лидеры
Гаяз Исхакый турында.
27 гыйнварда китапныћ
тђкъдим итњ кичђсен Чи-
стай якташлык ќђмгыя-
те уздырды.

Фђнни ќыентык 927 битлек.
Гаяз Исхакый турындагы хезмђт
сигез бњлектђн тора. Биредђ ђдип-
нећ биографиясе, тђрќемђи хђле,

Гаяз Исхакый турында яћа
китап дљнья књрде

язучыныћ Шиџабетдин Мђрќани,
Йосыф Акчура, Габдулла Тукай,
Исмђгыйль Гаспралы кебек татар
зыялылары турында язылган мђка-
лђлђре урын алган. Китапка язучы-
ныћ мљџаќирлеккђ киткђч иќат
ителгђн ђсђрлђре дђ кертелгђн.
Шулай ук аныћ васыятьнамђсен
укырга мљмкин.

Аерым бњлектђ хатлары туп-
ланган. Гаяз Исхакый, њзенећ кызы
Сђгадђткђ, кызныћ ђтисенђ язган
шђхси хатлары, Максим Горький
белђн хат аша аралашуларын укып

була. Китапта шулай ук язучыныћ
фикердђше Муса Бигиевныћ хат-
лары урын алган. Бер бњлеккђ ар-
хив материаллары тупланган. Ки-
тапка 147 документ кергђн. Шулай
ук китап авторлары Гаяз Исхакый
турында басылган, чыккан хезмђ-
тлђренећ биобиблиографиясен ур-
наштырганнар.

Саллы хезмђтне башкарып
чыгаручы галимнђр - Сљлђйман
Рђхимов, Зљфђр Мљхђммђтшин,
Айрат Заџидуллин.

Г.Ибраџимов исемендђге Тел,
ђдђбият џђм сђнгать институты га-
лиме Зљфђр Мљхђммђтшин, Гаяз
Исхакыйныћ чираттагы томнары
редакциялђнеп, нђшриятка тапшы-
рылырга ђзерлђнђ, дип ђйтте. Ап-
рель аенда китапныћ берничђ томы
сатуга чыгарга тиеш, ди ул. 2013
елда ђдипнећ тууына 135 ел була.
Кичђдђ бу ућайдан аћа багышлан-
ган альбом чыгарырга кирђкле
ђйтелде.

Китап "туе"нда Татарстанныћ
мђдђният министры Айрат Сибга-
туллин, Татарстанныћ Казахстан-
дагы элекке вђкалђтле вђкиле Ил-
дус Тарханов, татар зыялылары,
язучыныћ якташлары бар иде. "Ка-
зан" милли-мђдђни њзђгендђ узган
кичђдђ Чистайныћ Яуширмђ авы-
лындагы Г.Исхакый музеендагы
кайбер экспонатлар да тђкъдим
ителде. Камал театры артистлары
Гаяз Исхакый ђсђрлђренђ нигезл-
ђнеп язылган "Курчак туе" спек-
такленнђн љзек тђ књрсђтте.

Римма БИКМЉХЂММЂТОВА
Чыганак: www.azatliq.org

Мљселман яшьлђренећ II
Проектлар бђйгесе башланды

Татарстанныћ Диния нђзарђте мљселман яшьлђре љчен
II Проектлар бђйгесе башлануын хђбђр итђ. Бђйге 2012
елныћ 1 февраль кљненнђн башлап 1 июньгђ кадђр
дђвам итђчђк.
Узган елныћ июль аенда исђ Болгарда сђлђтле мљселман яшьлђре-

нећ "Алтын урта" I Проектлар мђктђбе њткђн иде. Биредђ Проектлар
бђйгесендђ катнашкан џђм ић ућышлы дип табылган эшлђр катнашты.

Дњрт кљн дђвамында мљселман яшьлђре љчен тљрледђн-тљрле мас-
тер-класслар, тренинглар њткђрелде, алар проектларны дљрес итеп тљзергђ
џђм аны тормышка ашырырга љйрђнде, аудитория алдында чыгыш яса-
ды, лидерлык књнекмђлђрен њзлђштерде. Проектлар мђктђбенећ соћгы
кљнендђ мђртђбђле жюри ђгъзалары каршына басып, џђр катнашучы њз
проектын яклады. Нђтиќђдђ, биш ќићњче бњлђклђнде, тљрле номинаци-
ялђр билгелђнде џђм проектлар мђктђбенећ ќыентыгы басылып чыкты.
Быел да Проектлар бђйгесе шул формада њтђр итђр дип кљтелђ. Чара
мљселман яшьлђрен берлђштерњ, аларныћ њсеш мљмкинлеклђрен
кићђйтњ, мљселман яшьлђренећ њз ихтыяќларыннан чыгып эшлђнгђн про-
ектлары белђн танышу, ић яхшы дип расланганнарын тормышка ашыру
максатыннан оештырыла. Бђйгедђ 30 яшькђчђ булган џђркем катнаша
ала. Катнашу љчен проект белђн бергђ гариза-анкетаны да тутырып ќиб-
ђрергђ кирђк.

Проектлар тљрле юнђлештђ булырга мљмкин. Мисал љчен, I Проект-
лар бђйгесенђ "Тљбђкара милли-мљселман лагере", "Мљселманнарныћ
мђшгульлек њзђге", "Мђчетлђрдђ милли тњгђрђклђр", "Шђќђрђ бђйрђме",
"Мљселман хђрби частьлђре" кебек эшлђр тђкъдим ителгђн иде.

Хатлар язу љчен адрес: 420111 Казан шђџђре, Лобачевский ур., 6 нчы
йорт, ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ яшьлђр бњлегенђ.

ЭЛЕКТРОН АДРЕС: dummol@inbox.ru.
ЭЛЕМТЂ ЉЧЕН ТЕЛЕФОННАР : +7 (843) 264 61 58 яки

89503146491 (Лђйсђн).

Яћа китап
Дин ђџеллђренђ дђ, гади

укучыларга да кулланма бу-
лырдай татарча дини китап-
лар даими чыгып тора.
Мљбарђк Мђњлид ае ућаеннан
"Иман" нђшриятында дљнья
књргђн "Мђњлед китабы"
исемле яћа ќыентык - шун-
дый басмаларныћ берсе.

Китапта Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв) њрнђге,
Мђњлидне њткђрњ тђртибе, та-
тарларда Мђњлид кебек темалар
яктыртыла. Шулай ук басмага
салаватлар, Мђњлидтђ укыла
торган аятьлђр џђм Мђњлид до-
гасы кертелгђн.

116 битле китапныћ
Мђњлид аенда књп мљселман-
нарга файдалы чыганак булуы-
на ышанабыз, дип хђбђр итђ
www.musulman.su сайты.

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Бисмиллђџир-рахмђђнир-рахиим. Мђђ
кђђнђ гђлђђннђбиййии мин хђрђќић фиимђђ
фђрадалааџу лђџњ сњннђтђллааџи фии-ллђзиинђ
халђњ мић каблњ њђ кђђнђ ђмру-ллааџи кадђрам
макдњњраа. Ђллђзиинђ йњбђллигуунђ рисђђлђ-
ђти-ллђђџи њђ йђхъшђњнђџњ њђ лђђ йђхшђњнђ
ђхђдђн иллђллааџђ њђ кђфђђ биллђђџи хђсиибђђ.
Мђђ кђђнђ Мњхђммђдњнђ ђбђђ ђхђдиммирриќ-
ђђликњм њђ лђђкир-расњњлђ-хатђмђн-нђбиййи-
ин. Йђђ ђййњџђђ-ллђзиинђ ђђмђнњз-књруллааџђ
зикраћ кђсиираа. Њђ сђббихњњџњ бњкратђњ-њђ
ђсыйлђђ. Џњњђллђзии йњсаллии гђлђйкњм њђ
мђлђђ'икђтњџњњ лийњхриќђкњм минђ-ззулњмђ-

ђти илђђннњњри њђ кђђнђ билмњьминиинђ ра-
хиимђђ. Тђхиййђтњџњм йђњмђ йђлкаунђџњњ
сђлђђм. Њђ ђгђддђ лђџњм ђќраћ кђриимђђ. Йђђ
ђййњџђђннђбиййњ иннђђ ђрсђлнђђкђ шђђџидђњњ
њђ мњбђшширау њђ нђзиираа. Њђ бђшширил-
мњьминиинђ би 'ђннђ лђџњм минђ-ллааџи
фадлђћ кђбиираа. Њђ лђђ тњтыйгил-кђђффири-
инђ њђл-мњнђђфик-ыйнђ њђ дђг ђзђђџњм
њђтђњђккђл гђлђђ-ллааџи њђ кђфђђ биллђђџи
њђкиилђђ.

Мђгънђсе (Ногмани тђфсиреннђн): 38.
Аллаџ пђйгамбђр галђйџиссђламгђ фарыз, ва-
ќеб иткђн нђрсђдђ аћа тарлык кылмады, ягъни
хатын алуда, Аллаџныћ гадђте синнђн ђњвђлге
пђйгамбђрлђргђ дђ хатын алуда тарлык кылмау

иде. Аллаџы Тђгалђнећ ђмере хљкем ителмеш
џђм њтђлмеш булды. 39. Синнђн ђњвђлге
пђйгамбђрлђр Аллаџныћ барча хљкемнђрен ка-
вемнђренђ ирештерер иделђр џђм џичкемнђн
курыкмыйча, фђкать Аллаџтан гына куркыр
иделђр. Хисап итмђк вђ хљкем кылмак љчен
Аллаџ ќитђдер. 40. Мљхђммђд галђйџиссђлам
ирлђрегезнећ џђрберсенећ атасы булмады,
Зђеднећ дђ атасы тњгел иде, хатынын алырга
дљрестер, лђкин ул Аллаџныћ расњле вђ пђйгам-
бђрлђрнећ ахыргысыдыр. Аллаџ џђрнђрсђне бе-
леп эшлђњче булды. 41. Ий мљэминнђр, Аллаџ-
ны књп зекер итегез. 42. Кљннећ ђњвђлендђ џђм
ахырында Аны мактап тђсбих ђйтегез. 43.
Аллаџ вђ Аныћ фђрештђлђре сезгђ рђхмђт
итђлђр, имансызлык караћгылыгыннан чыгып
иман яктылыгына кертмђк љчен, ягъни Аллаџ
Коръђн белђн иман яктылыгын вђ џидђят юлын
књрсђтер, фђрештђлђр исђ Коръђн белђн гамђл
кылучы мљэминнђр љчен Аллаџтан ярдђм со-
рап дога кылырлар, Аллаџ Коръђн белђн гамђл
кылучы мљэминнђргђ рђхмђтле булды. 44. Хак
мљэминнђргђ Аллаџныћ бњлђге сђламдер, те-
релеп кабердђн кубарылган кљндђ ул сђламгђ
юлыгырлар. Вђ аларга ќђннђттђ књркђм
нигъмђтлђр хђзерлђдек. 45. Ий пђйгамбђр гал-
ђйџиссђлам, Без сине Ислам шђригатен ке-
шелђргђ ирештергђнлегећђ шаџит итеп, сића
ияреп Коръђн белђн гамђл кылучы мљэминнђ-
рне ќђннђт белђн шатландыручы, џђм Коръђн
белђн гамђл кылмаучы кешелђрне ќђџђннђм
газабы белђн куркытучы итеп ќибђрдек. 46.
Дђхи сине Аллаџныћ изене џђм ђмере буенча
кешелђрне Аллаџка иманга вђ Ислам динен
кабул итђргђ љндђњче итеп, вђ синећ белђн ке-
шелђр туры юлны тапсыннар љчен сине белем
яктылыгы белђн ќибђрдек.

47. Коръђн белђн гамђл кылучы мљэмин-
нђрне шатландыр, Аллаџтан аларга олуг фазыл
вђ ќђннђт нигъмђтлђре булачагы белђн! 48.
Шђригать эшлђрендђ кяферлђргђ џђм мона-
фикъларга итагать итмђ, теллђре белђн сине
рђнќетњлђрене куй, њч алма, џђр эшендђ Ал-
лаџка тђвђккђл ит, џђр эшендђ сића вђкил бу-
лырга Аллаџ њзе ќитђр.
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ИКЕ ТЉРЛЕ СТАНДАРТЛАР
Без бик еш Шђрык иллђрен ике
тљрле стандартларны куллану-
лары љчен ђрлибез. Лђкин, ни
кызганыч, мљселманнар њзлђре
дђ бу мђсьђлђдђ алардан ерак
китмђгђн.

Берничђ ел элек мића диндђшлђрем -
Кавказ халыкларыныћ берсендђ кунакта бу-
лырга туры килде. Безнећ арада кулларына
тђсбих тотып, нђрсђдер турында уйланып,
бер яктан икенче якка йљреп торучы бер карт
бабай бар иде. Ул безнећ бњлмђгђ кергђн

саен, яшьлђр олы кешене хљрмђт итњ
йљзеннђн торып басалар иде. Фатир зур бул-
мау сђбђпле карт безнећ бњлмђгђ минут саен
керђ иде. Џђм кич дђвамында карт кергђн саен
(!) яшьлђр, тау халыкларындагы борынгы го-
реф-гадђт буенча,  аны хљрмђтлђп, урынна-
рыннан сикереп тора иде.

Картларга карата мондый хљрмђт мића
бик нык тђэсир итте. Лђкин бу хљрмђтнећ
башка миллђт вђкиллђренђ дђ таралмавы
мине гаќђпкђ калдырды. Татар бабайлары
кергђндђ шул ук яшьлђр тору тњгел, хђтта
аларга таба борылып та карамадылар. Шун-
да мин ике тљрле стандартныћ мљселман ил-

лђрендђ дђ булуын беренче тапкыр књрдем:
барлык љлкђн кешелђрне дђ тњгел, ђ њз мил-
лђтлђре бабайларын гына хљрмђт итњче
мљселманнар да бар икђн.

Минем кардђшлђр - сђлђфилђр (ваџџаб-
чылар) шулай ук ике тљрле стандартларны
кулланырга ярата. Гомумђн, мића сђлђфил-
ђрнећ ораторлык осталыклары ошый: яхшы
спектакльне караудан баш тартырга кыен
шул. Сђлђфилђр кебек югары дђрђќђдђге
оста актёрларны эзлђсђћ дђ табарга читен.
Аларныћ: "Аллаџы Тђгалђгђ, Аныћ илчесенђ
џђм арагызда хакимлек итњчелђргђ буйсыны-
гыз", - дигђн Коръђн аяте белђн бизђлгђн,
ислам динендђ хакимият темасына фђлсђфђ
сатуларын гына алыйк. Сђлђфилђр мљселман
љммђтенећ бердђм булуыныћ ђџђмиятен џђм
њзебезнећ хакимнђребезгђ буйсыну кирђкле-
ген ассызыклый. Лђкин чынлыкта "њзебезне-
келђр"  барысы да тњгел, ђ бары тик "њзлђре-
неке" генђ икђнлеге ачыклана. Шунда без
сђлђфилђрнећ Коръђн аятьлђрен кулланула-
рын бары тик оста актёрлар уены, спектакль
икђнлеген аћлыйбыз.

Башка сђбђплђр белђн сђлђфилђрнећ
Татарстанда кулларыннан ычкынучы хаки-
миятне тотып калыр љчен, аћа ярсып (коты-
рып) ябышуларын аћлатып булмый. "Ара-
гызда хакимлек итњчелђр"гђ буйсыну ђџђми-
яте турындагы аятьне аларныћ Пђйгамбђре-
без (сгв) вакытлары тњгел, ђ њз хезмђт урын-
нары (минбђрлђре) хакында сњз барганда
кулланырга онытуларын ничек аћларга соћ?
Аларныћ тљрле астыртын, мђкерле эшлђр
башкаруларына, халыкныћ аћын болгатула-
рына, судлашуларына, хатлар язуларына,
"Ютуб"ка (www.youtube.com) видеороликлар
тљшереп ќибђрњлђренђ књз салыгыз. Аћга
килегез! Ђле кайчан гына безне ислам юлында

берлђшергђ чакыручылар сез тњгел идегез-
ме? Безне эчкерсезлеккђ џђм югары
дђрђќђдђге хезмђт урыннарына утырырга
омтылышныћ оят булуына љйрђтњчелђр сез
тњгел идегезме? Катгый рђвештђ ђмирлђре-
безгђ буйсынырга љндђњчелђр сез тњгел иде-
гезме? Шулай булгач, Татарстан мљселман-
нарыныћ ђмире - беренче чиратта, ТР мљсел-
маннары Диния нђзарђте рђисе, мљфти.
Димђк, Ђбњ Хђнифђ сњзлђре белђн ђйткђндђ,
сезнећ имтихан тоту вакытларыгыз ќитте,
чљнки хђзер кем љчендер ђмир "њзенеке
тњгел" була башлады.

Танылган татар дин эшлеклесе Муса
хђзрђт Бигиев тормышыннан бер вакыйга
искђ тљшђ. Мљселманнар аныћ иќатына
тљрлечђ карашта булсалар да, аныћ таныл-
ган кеше булуы гына тњгел, ђ югары ђхлак-
лы кеше булуы беркемдђ дђ шик тудырмый.
Шейхел Ислам Муса ђфђнденећ китапларын
тыйган фђтва чыгаргач, Истамбулда китап
сатучы бер кеше, Муса ђфђнденећ китапла-
ры њтемле булу сђбђпле,  аћа чираттагы ки-
тапларын ќибђрњен њтенеп хат яза.

Аћа Муса ђфђнде болай дип ќавап кай-
тара: "Ђгђр дђ Шейхел Ислам мића каршы
фђтва чыгарган икђн, бу дљньяда аныћ фђтва-
сына буйсынучы беренче кеше мин булачак-
мын". Шулай итеп, Муса хђзрђт акчага бик
мохтаќ булса да, китап сатучыныћ њтенечен
кире кага.

Шейхел Исламга карата Муса хђзрђтнећ
дђгъвалары књп була, џђм ул њз дђгъваларын
гадел (хаклы) дип исђпли. Лђкин аныћ љчен
башкасы ђџђмиятлерђк була - њзе тараткан
фикерлђргђ чын књћелдђн  ышану. Ышану
џђм шуннан тайпылмыйча яшђњ.

Рљстђм хђзрђт БАТЫР,
ТР мљселманнары Диния нђзарђтенећ

Голђмђлђр шурасы рђисе

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)

Шулай да мондый юнђлештђге эштђн
безнећ республика да читтђ калмады: кер-
телђчђк предметныћ концепциясен эшлђњдђ
актив катнашты, Татарстан мђгариф џђм фђн
министрлыгында бу хакта галимнђр, укы-
тучылар катнашында берничђ мђртђбђ сал-
лы сљйлђшњлђр њтте, концепцияне камиллђ-
штерњ, књпдинле аудиториядђ эшлђњ юнђ-
лешендђ кулай ысуллар тђкъдим ителде.

Башлангыч мђктђпкђ кертелђчђк "Дини
мђдђният нигезлђре џђм дљньяви этика" дип
аталган комплекслы уку курсы алты аерым
модульдђн тора:

1. Православие мђдђнияте нигезлђре
(Основы православной культуры).

2. Ислам мђдђнияте нигезлђре (Осно-
вы исламской культуры).

3. Будда мђдђнияте нигезлђре (Осно-
вы буддийской культуры).

4. Яџњд мђдђнияте нигезлђре (Основы
иудейской культуры).

5. Дљньякњлђм дин мђдђниятлђре ни-
гезлђре (Основы мировых религиозных
культур).

6. Дљньяви этика нигезлђре (Основы
светской этики).

Димђк, мђктђплђребездђ џђр укучы
тђкъдим ителгђн алты модульнећ берсен
сайлап алырга џђм љйрђнергђ тиеш. Респуб-
ликабыз мђктђплђре љчен "Будда мђдђнияте
нигезлђре" чит булса, калган биш модуль
актуаль булып кала, џђм без аларныћ бер-
сен сайлап алып љйрђнергђ тиеш.

IV сыйныфта яћа кертелђ торган "Дини
мђдђният нигезлђре џђм дљнъяви этика"
предметы балаларны тљрле диннђр тђгъли-
матын  тирђнтен љйрђтњне максат итеп куй-
мый. Биредђ сњз мђктђп укучыларын диннђр
мђдђнияте нигезлђре белђн таныштыру,
тљрле диннђргђ џђм миллђтлђргђ толерант
караш булдыру хакында гына бара. Ђлеге
дђреслђр белђн танышканнан соћ балалар
дљньядагы рухи кыйммђтлђрнећ нигезендђ
диннђр ятканлыгын аћларга, тљрле миллђт-
лђрнећ мђдђниятен џђм гореф-гадђтлђрен
бђяли белергђ, аларны саклап калу кирђк-
легенђ тљшенергђ, Россиядђ яшђњче тљрле
халыкларныћ милли мђдђниятенђ игътибар-
ларын арттыруны књз алдында тота.

Диннђр мђдђниятенме, ђллђ бљтенлђй
дљньяви этика курсымы - болар барысы да
укучылар телђген, ата-аналарныћ караш-

мљнђсђбђтен, укытучы мљмкинлеген исђпкђ
алып сайланырга тиеш. Укучыларныћ, ђти-
ђнилђрнећ ихтыяќын љйрђнгђннђн соћ, нин-
ди модульне љйрђтњ кирђклеген мђктђп
мљстђкыйль тљстђ њзе хђл итђ.

Тљрле тљбђклђрдђ њткђрелгђн экспери-
мент нђтиќђлђренђ караганда, мђктђплђр
тљрле модульлђр сайлап ала. Мисал љчен,
Удмуртия Республикасында сайланган кур-
слар тњбђндђгечђ: "Дљньяви этика нигезлђ-
ре" - 48%, "Дљньякњлђм дин мђдђниятлђре-
нећ нигезлђре" - 35%, "Православие
мђдђнияте нигезлђре" - 16,3%, "Ислам
мђдђнияте нигезлђре" - 0,7%.

        Ђлеге саннарга караганда,
мђктђплђрдђ сайланган ић књп курс -
"Дљньяви этика нигезлђре". Бер яктан кара-
ганда, бу - дљрес тђ шикелле, тик "Дини
мђдђниятлђр нигезлђре џђм дљньяви этика"
предметыныћ тљп максатыннан чыгып фи-
кер йљртсђк, мондый сайлауны бик њк кулай
дип ђйтеп булмый. Ђлбђттђ, барлык этик ка-
гыйдђлђрнећ нигезендђ дини нормалар ята.
Тик шулай да мђктђптђ турыдан-туры дини
мђдђният нигезлђрен љйрђнњ отышлырак
булыр иде. Чљнки республикабызда, башка
тљбђклђрдђге шикелле њк, православие џђм
ислам мђдђнияте нигезлђрен љйрђнергђ их-
тыяж зур џђм аны бњген булмаса, иртђгђ ка-
нђгатьлђндерергђ туры килђчђк.

Хђзерге вакытта Татарстан мђгариф џђм
фђн министрлыгы  мђктђплђрдђ "Дљньяви
этика нигезлђре" џђм "Дљньякњлђм дин
мђдђниятлђре нигезлђре"н тђкъдим итђ.
Мђктђплђр, чыннан да, нђкъ менђ шуларны

сайлап алган. Рђсми мђгълњматларга караган-
да, республикабыз мђктђплђрендђ
"Дљньякњлђм дин мђдђниятлђре нигезлђре"н
- 20976, ђ "Дљньяви этика нигезлђре"н 13948
укучы љйрђнђчђк.

 Республикабызда тљрле диндђге халык-
лар, бер-берсе белђн аралашып, бер-бер-
сеннђн њрнђк алып, дустанђ эш йљртђ.
Мђктђплђрдђ бер дин белђн генђ бђйлђнгђн
дини дђреслђрне укытуны башка диндђ бул-
ган балалар да, ата-аналар да, укытучылар
да аћламаячак. Бер сыйныфта тљрле диндђге
татар, рус, мари, чуваш, удмурт, яџњд џ.б.
халыклардан булган балалар утыра џђм бе-
лем ала. Шућа књрђ классны дини яктан аер-
мас љчен "Дљньяви этика нигезлђре" яисђ
"Дљньякњлђм дин мђдђниятлђре нигезлђре"
модулен љйрђнњ проблеманы ућай хђл итђргђ
мљмкинлек бирђ.

Башка тљбђклђр тђќрибђсеннђн чыгып
караганда, мондый сайлау православие џђм
ислам дине ќитђкчелђрендђ, кайбер ата-
аналарда ризасызлык тудыра, џђм мђктђплђр
аларныћ басымы астында Россиядђ ић кић
таралган православие џђм ислам дине
мђдђниятен љйрђнњне башларга мђќбњр
була. Књршебез Пенза љлкђсендђ нђкъ шун-
дый хђл књзђтелгђн. Эксперимент башлан-
ган 2010 елда биредђ барлык мђктђплђр ди-
ярлек "Дљньяви этика нигезлђре"н сайлап
алган, ђ хђзер анда православие џђм ислам
дине мђдђнияте нигезлђрен шактый књп
мђктђптђ љйрђнђлђр.

Мђктђплђрдђ бу яћа предметны укыту-
ныћ нђтиќђсе тулаем укытучыдан тора. Бу
яћа курсны кем укытырга тиеш соћ? Мђктђп
љчен дђ, балалар љчен дђ IV сыйныфта
эшлђгђн тљп укытучыныћ ђлеге дђреслђрне
алып баруы - ић кулае, минемчђ. Теге яисђ
бу сђбђп аркасында башлангыч мђктђп укы-
тучысы бу курсны укытырга ризалык
бирмђсђ, курсны башка укытучылар да алып
бара ала. Мисал љчен, књршебез Удмуртия
Республикасында укытучылар арасында 36%
башлангыч мђктђбе укытучылары, 40 про-
центы - гуманитар фђннђр, 16 проценты -
башка фђн укытучылары. Пенза љлкђсе
књрсђткечлђре моћардан бераз аерылып тора.
Биредђ дин дђреслђрен 73% - башлангыч
мђктђп укытучылары, 20% тарих џђм тел
укытучылары укыта.

Республикабыз мђктђплђрендђ ике кур-
сны 2230 укытучы алып барырга тиеш. Шу-
ларныћ мећ алты йљз ќитмеш љче -

"Дљньякњлђм дин мђдђниятлђренећ нигезл-
ђре"н, ђ биш йљз илле ќидесе "Дљньяви эти-
ка нигезлђре"н укытырга тиеш. Дђреслђрнећ
барысын да диярлек башлангыч сыйныф
укытучылары алып барачак. Димђк, респуб-
ликабыз бу љлкђдђ њзенђ генђ хас юл сайла-
ган.

Хђзерге кљндђ башлангыч мђктђп укы-
тучылары,  мђгариф системасы бу предмет-
ны тулаем џђм аерым модульлђре буенча
дђреслђр алып барырга тулысынча ук ђзер
тњгел, чљнки бу предмет башлангыч мђктђп
укытучыларын ђзерлђњче югары педагогик
уку йортларында да, кљллиятлђрдђ дђ моћа
кадђр укытылмады. Димђк, укытучыларны
махсус курслар аша гына ђзерлђп булачак. Бу
юнђлештђ укытучылар љчен Мђгарифне
њстерњ институтында  махсус курслар оеш-
тырылды. Кызганычка, ђлеге курслар дис-
тант рђвешендђ, ягъни Интернетны файда-
ланып њткђрелгђнлектђн, аныћ нђтиќђсе ха-
кында кистереп ђйтеп булмый. Џђрхђлдђ, яћа
предмет буенча дђреслђр башланыр алдын-
нан барлык укытучылар љчен методистлар,
галимнђр, дин ђџеллђре катнашында саллы
сљйлђшњлђр, очрашулар оештыру кирђклеге
кљн кебек ачык.

Республикабыз мђктђплђре љчен чиш-
ђсе тагын бер зур мђсьђлђ - ул да булса кур-
сларны ана телендђ укыту. Руслар љчен бу
проблема булмаса, татарлар љчен биредђ
шактый эшлисе бар ђле. Мђгариф џђм фђн
министрлыгы бу љлкђдђ беркадђр эш баш-
карган инде. Мђскђњнећ "Русское слово"
нђшриятында нђшер ителгђн А.Сахаров
белђн К.Кочегаровныћ "Основы религиоз-
ных культур народов России" дигђн дђрес-
леге Татарстан мђктђплђре љчен махсус
адаптациялђнгђн, Россия ислам университе-
ты ректоры Р.Мљхђммђтшин тарафыннан
ислам диненђ багышланган љлеше тулылан-
дырылган. Бу дђреслек татарчага тђрќемђ
ителде џђм мђктђплђргђ таратылды. "Дљнья-
ви этика нигезлђре" дђреслеге дђ, бастыры-
лып, вакытында мђктђплђргђ килеп ќитђргђ
тиеш. Шулай да, укытучылар љчен методик
кулланмалар ђлегђ рус телендђ генђ
ђзерлђнгђн. Ислам мђдђнияте буенча дђрес-
лек тђ рус телендђ. Республикабызда керђ-
шеннђр дђ яшђгђнлеген  истђ тотарга кирђк,
димђк, православие мђдђнияте нигезлђрен дђ
бњген булмаса иртђгђ татарчага тђрќемђ
итђргђ кирђк булачак.

(Ахыры 4 нче биттђ.)

ДЉНЬЯВИ МЂКТЂПТЂ – ДИНИ ДЂРЕСЛЂР
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Бљтен галђмне юктан бар
кылып тђрбия кылучы
Аллаџы Тђгалђ тарафын-
нан бђндђлђргђ иреште-
релђ торган хљкемнђрне
гади генђ булган џђрбер
кеше саен ирештерњ лаек
та тњгел џђм џђр кешенећ
бу хљкемнђрне кабул
итђргђ кабулияте дђ,
мљмкинлеге дђ юк, чљнки
ул Бљек затныћ хљкемнђ-
рен ирештерњче фђрештђ
белђн очрашырга, аныћ
сњзлђрен аћларга лаек
булган зат кына моныћ
кебек вазифага лаеклы
булачагы да џђр акыл
иясенђ мђгълњм булса
кирђк.

Мђсђлђн, надан кеше бљек
дђрђќђле галим кешедђн аныћ фђнни,
сђяси сњзлђреннђн вђ хикмђтлђрне
аћлый да, тљшенђ дђ алмавы џђм аны
икенче берђњлђргђ ќиренђ ќиткереп
ирештерђ алмаячагы кљн кебек ачык
аћлашыла. Галђмнђрне џђм анда бул-
ган ќанлы џђм ќансыз нђрсђлђрне
бар иткђн, анда булган бљтен сер-

Мђњлид бђйрђмен њткђрњ гљнаџмы?
хикмђтлђрне, ђњвђлен џђм соћгысын
белњче Аллаџы Тђгалђ белђн гади
бђндђнећ арасы ничек буласы шућа
карап аћласын. Шућа књрђ дђ Аллаџы
Тђгалђ њзенећ камил хикмђте вђ
тђдбире буенча, бђндђлђрнећ њзлђре
арасыннан яхшы табигатьле, књркђм
холыклы, пакь калебле, њзенећ рђхмђт
тђрбиясе белђн тђрбиялђнгђн, џђм
фђрештђгђ юлыгырлык вђ аннан сњз
ишетерлек дђрђќђгђ ирешкђн, аћар-
дан Аллаџныћ сњзлђрен љйрђнеп, аны
аћлап халыкларга да аћлатырлык итеп
ирештерергђ лаек булган бер кадер-
ле, хљрмђтле, инсафлы затны сайлап
халыклар арасына илче итеп ќибђр-
мештер. Менђ шул илче Аллаџныћ
кануннарын (динен) Аллаџы Тђгалђ
телђгђнчђ, џичбер хыянђтсез итеп
Аллаџны танытучы вђ аћа гыйбђдђт
кылу рђвешлђрен љйрђтњче зат
пђйгамбђр буладыр.

Менђ шундый хљрмђтле булган
пђйгамбђрлђрнећ ић соћгысы
Мљхђммђд галђйџиссђлђм ахырзаман
пђйгамбђре, безнећ пђйгамбђребез-
дер. Шушы сђйидил мљрсђлин бљтен
галђмгђ рђхмђт љчен яратылган (вђ мђ
ђрсђлнђ иллђ рахмђтђн лил галђмин)
дип Аллаџы Тђгалђ тарафыннан књп
сыйфатлар белђн макталган затныћ
пђйгамбђрлеген танып иман китереп,
мин синећ љммђтећнђн дигђн кешегђ,
рђсњлњллаџныћ нђсђб-шђрифен -

Мђрхђмђтле булыйк!Мђрхђмђтле булыйк!Мђрхђмђтле булыйк!Мђрхђмђтле булыйк!Мђрхђмђтле булыйк!

Џашимгача 4 буынны белњ ваќиб, ђ
Гаднђнгђчђ белњ мљстђхђб буладыр.
Мљхђммђт ибне Габдуллаџ ибне Габ-
делмоталлиб ибне Џашим ибне Габ-
делманнаф.

"Бу Мђњлид бђйрђмен бђйрђм
итњ ярыймы, ђллђ бидгать эшме?" -
дигђн сњзлђр халык арасында књп ни-
заглар тудыра. Шућа карата њзебез
књргђн китаплардан алып џђм махсус
њз фикерлђремнђн дђ йомгаклап ошбу
хљкемне язарга булдым.

Рђсњлњллаџныћ туган кљнен
аерым билгелђп гаед (бђйрђм) итњ
ђњвђлге IV-V гасырда булуы хакын-
да ачык билгеле дђлиллђр књренми. VI
гасырда юмарт падишаџлардан бул-
ган Ђрбђл падишасы Мљлек Мозаф-
фар Ђбњ Сђгыйд Књкбњре ибне Гали
ибне Биктђкин Рђсњлњллаџка (сгв) бик
мђхђббђтле булганлыктан, шушы
мђњлид кыйссасын олы аш-су
хђзерлђп, књп халыкны туйдырып
сђдака кылуны чыгарган. Џђр елда
Рђсњлњллаџныћ туган кљнен
хљрмђтлђп, фђкыйрьлђргђ џђм гый-
лем ђџленђ мал белђн сђдака кылып
ярдђм итђ торган булган.

Мђњлид бђйрђмен исбатлый тор-
ган тњбђндђге риваятьлђр бар. Хафиз
ибне Раќђб њзенећ "Лђтаифел мђга-
риф" дигђн китабында, Мљслимнећ
Ђбњ Кутђдђн риваять кылган бер
хђдисне китерђ. Рђсњлњллаџтан

дњшђмбе кљн ураза тотуныћ хикмђ-
тен сораганда, ул ђйткђн: "Зђликђ
йђумђ вђлидтњ вђ ућзилђт галђййђ
фиџи нубувватђ", ягъни: "Мин ул
кљндђ тудым џђм мића ул кљндђ
пђйгамбђрлек килде", дигђн.

Димђк, Рђсњл галђйџиссђлђм
њзенећ туган кљнен џђм пђйгамбђр-
лек килгђн кљнен тигез итеп аерым
гыйбђдђт белђн олуглап Аллаџ тара-
фыннан олуг нигъмђт дип танырлык,
халыкларга да шљкранђсе тиешлекне
аћлату љчен булса кирђк. Янђ дђ Ха-
физ Ќђляледдин Ђссљюти (рахимђџ-
уллаџ) Мђњлид бђйрђмен имам
Бђйџакый исбат вђ тђхрљќ иткђн ха-
дис шђрифтђн дђ аћлашыладыр.
Хђдис: "Ђнђс ибне Мђлик ђйтђ:
"Рђсњлуллаџ (сгв) њзе љчен гакыйка
кылды", - дип. Бђс, Рђсњлњллаџныћ бу
гакыйкасы њзе тарафыннан тђшђккљр
булса, љммђтенђ дђ шулай тђшђккљр
юлын књрсђтер љчен була тњгелме? Бу
хакта тљпченергђ телђгђннђр шђйх
Йосыф ибне Исмђгыйль Нђбџђнинећ
"Хљќќђтуллаџи галђл галђмин фи
могќизђти сђййидил мљрсђлин" дигђн
китабына карарга тђкъдим ителђ.

Мђњлид бђйрђменећ дљресле-
гендђ безнећ уебыз, югарыда
сљйлђнгђнчђ ихлас књћелдђн фђкать
Аллаџ ризалыгы љчен изге ният белђн,
мђќлес тљзепме яки мђчетлђрдђме,
шушы сљекле пђйгамбђребезнећ

нђсел-нђсђбеннђн алып та Кыямђт
кљнендђ без гљнаџлы љммђтлђренђ
шђфђгать кылыр љчен янган-кљйгђн
минутларга кадђр булган хђллђрне
гомум халыкка, бњген аныћ нинди зат
булганын, ничек яшђгђнен, ни эшлђр
башкарганлыгын тњгел, хђтта кайда,
кайчан туганын да белђ алмаган
гафлђттђ булган халкыбызга иреш-
терњ тиешледер.

Мисал. Депутат сайлаганда гына
да ул син сайлый торган кешегђ
шђџадђт итеп тавыш биргђндђ, аныћ
кем икђнлеген белергђ, аныћ тђрќе-
мђи хђлен белергђ тиеш булгач, аныћ
аркылы Аллаџныћ кануннарын кабул
итђ торган, Аллаџ белђн без
љммђтлђре арасында вђсилђ булачак
џђм ул дђџшђтле Кыямђт кљнендђ
аныћ шђфђгатен љмет итђ торган кеше
аныћ туган кљнен искђ алып, аћа са-
лаватлар укып, аныћ белђн таныш
булмаганнарга танышу, аны оныт-
тырмаска, икенче буыннарга да тап-
шырырга кирђктер.

Тик шул мђќлеслђрдђ озак уты-
рып вакыты кергђн намазларныћ ва-
кыты чыгып укымыйча калдырып,
Аллаџныћ фарыз кылган олуг буры-
чын њтђмичђ калдырып, каш ясыйм
дип књз чыгарган кебек олуг гљнаџка
дучар булмаска тиеш.

Габделхак хђзрђт
САМАТОВ

(Ахыры. Башы 1 нче биттђ.)
Яћа курсны алып баручы мљгаллимђлђр џђрдаим методик ярдђмгђ

мохтаќ булачак. Шућа књрђ район мђгариф идарђлђре, методик њзђклђр
алар љчен махсус семинарлар њткђрергђ, ђ укытучылар методик ђсбаплар
белђн тђэмин ителергђ тиеш. Бигрђк аларга календарь-тематик план, дђрес
эшкђртмђлђре, џђр модуль буенча методик кулланмалар эшлђргђ туры
килђчђк. Укытучыларныћ дин мђдђниятен укыту тђќрибђсен, проблема-
ларны оператив чишњ љчен џђр районда бу предмет буенча методик
берлђшмђ оештырып, аныћ эшен ќайга салу да кирђк булачак.

Бу эшне ќайга салган вакытта республика мђгариф системасында
тупланган тђќрибђне дђ файдалану кирђк, дип уйлыйм. Бу бигрђк тђ
"Ислам мђдђнияте нигезлђре"н љйрђнгђндђ кирђк булачак. Шактый књп
еллар Балтач районында - "Ђхлак дђреслђре", ђ кайбер районнарда
"Диннђр тарихы" алып барылды. Књренекле дин галиме Р.Фђхреддиннећ
"Тђрбияле бала" џ.б.  китапларын файдалану да кирђк.

Мђктђплђрдђ "Дини мђдђният нигезлђре џђм дљньяви этика" дигђн
комплекслы уку курсын укытуны оештырганда шуны истђ тоту кирђк-
тер:  диннђрнећ џђркайсы џђр кешене тумыштан ирекле итеп яратылуын
таный. Кешене дингђ кљчлђп яисђ укытып кына ышандырып, инанды-
рып булмый. Безнећ ќђмгыятьтђ ирекле рђвештђ генђ џђр бала теге яисђ
бу динне яисђ динсезлек юлын сайлап ала. Диннђр мђдђнияте турында
џђр укучы, тиешле белемне башлангыч мђктђптђ њзлђштерђ башлау белђн
бергђ, дини тђрбияне гаилђдђ ала алыр, дини уку чиркђњдђ, мђчеттђ, кир-
хада оештырылган очракта џђркем, балаларныћ вљќдан иреген бозмый-
ча, њз эшен алып барыр иде. "Дини мђдђният џђм дљньяви этика нигезл-
ђре" дђреслђрен мђктђпкђ кертњ ђлегђ булмаган кискен проблемалар ту-
дырып, тигез урында абынуга китерергђ тиеш тњгел. Шућа књрђ дини
дђреслђрне сайлауга бик ќитди карарга кирђк.

Курс "Дини мђдђният нигезлђре" дип аталса да, православие, ис-
лам, яџњд, будда диннђре белђн тирђнтен таныштыруны максат итеп куй-
мый дип алда ђйткђн идек инде. Шулай да укытучылар тарафыннан ар-
тык тырышып динне идеологиягђ ђверелдерњ куркынычы саклана.
Ђйтергђ кирђк, хђзерге заманда дингђ, дини мђдђнияткђ тормышта ти-
ешле урын бирелсђ дђ, дини идеологиягђ анда урын юк дђрђќђсендђ.
Мђктђптђ дини идеология дђреслђрен бирђ башласак, без тљп Закон -
Конституцияне бозар идек.

Соћгы вакытта мђгариф системасында туктаусыз яћалыклар керте-
леп тора. Бу яћа курсларны њзлђштерњне дђ ђлеге процессныћ бер чагы-
лышы дип карарга кирђк. Мђгариф системасындагы бу катлаулы эшне
ќиренђ ќиткереп эшлђрлек мљгаллимнђр булганда, балалар, ата-аналар
љчен кирђкле џђм кызыклы курсны њзлђштерњ тиешле югарылыкта баш-
карылыр, дигђн ышанычта калам.

Фђйзелхак ИСЛАЕВ,
Мђгарифне њстерњ институты профессоры,

тарих фђннђре докторы

ДЉНЬЯВИ МЂКТЂПТЂ –
ДИНИ ДЂРЕСЛЂР "Мђрхђмђтсезгђ мђрхђмђт кылын-

мас..." (Хђдис)

Адђм баласыныћ тормышы шатлык-сљенечлђрдђн
генђ тормый. Кайвакыт ишек-тђрђзђлђребезгђ кайгы
ќиле дђ кагылып уза. Бђла-казага очраган мљселман
кая барырга, нишлђргђ тиеш соћ?

Мљселман бђла-казага дучар булганда, ић берен-
че бу авырлыкны Аллаh Раббыбыздан сынау дип бе-
лергђ тиеш. Икенчедђн, "Иннђхђ лиЛлђђhи њђ инђђ
илђйhи рааќигуун", ягъни: "Хакыйкатьтђ, без -
Аллаhтан, hђм Аныћ хозурына кайтачакбыз", дип,
сабыр итђргђ бурычлы.

Мљселман кешесенђ килгђн авырлыклар баш-
ка мљселманнар љчен дђ сынау. Бу сынауда "яхшы"
билге алу љчен, кардђшећђ килгђн авырлыкны њзећ-
неке кебек кабул итђргђ кирђк. Пђйгамбђребез
Мљхђммђд (сгв) бик тђ мђрхђмђтле кеше булган.
Аныћ йомшак књћелле булуын тасвирлаучы кыйс-
салар шактый.

Бервакыт Рђсњлуллаh (сгв) сђхабђлђр белђн
сђфђрдђ була. Сђхабђлђр, њзлђреннђн ерак тњгел
генђ кош оясы табып, "хуќабикђ"се кайтканчы кош-
ныћ балаларын њзлђренђ алалар. Пђйгамбђребез
(сгв) кошчыкларныћ ђнкђсе кайтып, канат ќилпеп,
балалары янында очып йљргђнен књрђ дђ: "Кайсы-
гыз аныћ кошчыкларын алды? Кире кайтарыгыз
њзенђ!" - дип, сђхабђлђргђ мљрђќђгать итђ.

Икенче бервакытта Рђсњлуллаџ (сгв) яндырыл-

ган кырмыска оясын
књрђ дђ: "Кем моны ян-
дырды?" - дип сорый.
Сђхабђлђрдђн берђњ:
"Мин!" - ди. Пђйгамбђ-
ребез (сгв) бу очракта да
ачулана: "Беркем дђ ут
белђн газапланмасын,
бары тик утныћ Раббы-
сы гына газаплар!" - ди.

Динебездђ hђр ќан иясенђ карата мђрхђмђт карал-
ган. Зыяны тимђгђн бљќђк яки кош-кортны њтерњ,
ќђберлђњ дђ золымга керђ. Ђ инде янђшђбездђ яшђгђн
адђм балаларын, бигрђк тђ мљселман кардђшлђребез
турында ђйтеп тђ торасы тњгел.

Бђла аяк астында, дилђр. Республикабызда, ЮХИ-
ДИ мђгълњматларына караганда, 2011 ел дђвамында
5566 юл-транспорт hђлакђте теркђлгђн, 696 кеше hђлак
булган, 7067 кеше ќђрђхђтлђнгђн. Сђламђтлек саклау
љлкђсендђ Раббыбызныћ сынауларын шактый књрђбез:
2010 елда 18 яшьтђн югары булучылар арасында 23830
инвалид теркђлгђн.

"Зђкят" фондына мљрђќђгать итњчелђр арасында
тормышныћ авыр сынауларын - ачлык-ялангачлык, юл
хђвефлђре, "букет-букет" авырулар, ятимлек ачысын та-
тучылар ќитђрлек. Хљрмђтле мљселман кардђшлђре-
без! Безнећ арада яшђп, ярдђмебезгђ мохтаќ булучы-
ларга битараф булмасак иде! Ђ инде ярдђм кулын су-
зучыларга Аллаh Раббыбыз ќђннђт ишеклђрен ача
књрсен!


