
Милли мәгариф системасында кулланыла торган  

уку-укыту әсбапларына кайбер таләпләр  
 

Бүгенге дөньяви дәүләт мәктәбендә укытыла торган фәннәрнең 

күпчелеге исемнәре буенча да, эчтәлеге буенча да милли (рухи-дөньяви) 

мәктәп таләпләренә җавап бирми. Шуңа күрә милли мәктәп каршында торган 

проблемаларның хокукый мәсьәләләрдән кала иң зурысы – аның рухына 

туры килә торган уку-укыту планнарын, белем-тәрбия программаларын, 

бигрәк тә инде дәреслек-әсбапларын эшләү. Барлык укыту баскыч-

сыйныфларын исәпкә алганда, милли мәктәп өчен 800 чамасы белем-тәрбия 

программалары кирәк. Кайберәүләре аларның дөньяви мәктәп 

программаларына якын, кайберәүләрен яңартырга, кайберәүләрен, бигрәк тә, 

инсани циклга кагылганнарын яңабаштан диярлек эшләргә туры килә. Бу 

язмада аларның тулы эчтәлеге бирелми. Моның өчен аерым программалар 

җыентыгы эшләнә. Әмма аларның юнәлешен күзаллау өчен кайбер дәреслек-

әсбапларга куелган таләпләрне китерәбез. 

1. Гарәп әдәби теле 

1.1. Башлангыч гарәп теле 

1.2. Гарәп теле грамматикасы 

        2. Коръән уку китабы 

2.1. Тәҗвид фәне 

2.2. Коръәнне кирилда авазлаштыру 

2.3. Коръән сүзлеге 

2.4. Коръәннең юл тәрҗемәсе 

Бүгенге көндә гарәп телен өйрәнү буенча урыс һәм татар теленә 

нигезләнеп эшләнгән күп кенә әсбап-дәреслекләр бар. Татарстанда ислам 

күтәрелешенә аларның файдасы күп булды. Әмма әлегә дәреслек буларак 

төгәл, методик яктан камил, полиграфик яктан зәвыклы итеп эшләнгән 

әсбаплар юк. Булганнарының аерым өстенлекләре булса да, тулаем алганда, 

фонетик, тематик, бигрәк тә коръәни яктан эшләнеп бетмәгәннәр. Шуңа күрә, 

бу җитешсезлекләрдән азат булган мөселман татарлары теленә нигезләнгән, 

коръәни гарәп теле дәреслеген эшләү кирәк санала. Ул үз эченә тәҗвид, сарф 

(морфология), нәхү (синтаксис), сөйләм кагыйдәләрен һәм Коръәни кәримне 

укырлык күләмдә сүз байлыгын тупларга тиеш. 

3. Коръән гыйлеме 

3.1. Ислам гакыйдәсе 

3.2. Коръәннең гыйльми тәфсире.  

3.3. Рисале-и нур 

Әлбәттә, ислам гыйльме нигезендә Коръәни кәрим ята. Моннан мең дә 

дүрт йөз ел элек иңдерелгән Изге китапны бүгенге фикер яссылыгнда аңлату 

- ислам галимнәренең төп бурычы. Бу һич тә Коръәннең мәгънәсен үзгәртү 

түгел (Аллаһ сакласын!), ә бәлки Аллаһ Сүзен заманави телдә, заман фәне 

нигезендә ачыклау, гади һәм аңлаешлы итеп халыкка җиткерү. Моны Аллаһы 

тәгалә Үзе кирәк тапкан. Шушы максатта пәйгамбәрләр арасында Үзенең 

Сүзен аңлатучы мөршид-галимнәр җибәргән. Чөнки Ул Үзе дә - галимнәрнең 



галиме. Күркәм исемнәрнең дә берсе – Галим. Әлбәттә, сүз Коръән һәм хәдис 

гыйлемен белүче, аларны заман фәне югарылыгында тәфсир кылучы 

галимнәр турында бара. Бүгенге дөньяви фикерле галимнәр нинди генә исем-

дәрәҗәгә ия булсалар да, бу исәпкә керми. Моның өчен, беренче чиратта, 

ислам гакыйдәсен белергә кирәк. Дөрес, ислам гакыйдәсе буенча эшләнгән 

әсбаплар шактый күп. Әмма алар югарыда куелган таләпләргә туры килеп 

бетмәү сәбәпле, заман фәне югарылыгындагы «ислам гакыйдәсе» дәреслеген 

яңабаштан эшләргә туры килә. Әмма ислам гакыйдәсен дөрес бирү өчен 

Коръәни кәримне гарәп телендә үзләштерергә кирәк. Моның өчен аның 

һәрбер сүзенә грамматик анализ ясалырга тиеш. Гарәп теле ул яхшы 

механизм кебек (гарәп теле галиме Микула Юшман фикере) җиңел 

таркатыла  һәм җыйнала ала. Шуңа күрә һәрбер кәлимәне һәм җөмләне 

аерым кисәкләргә бүлеп, төгәл тәрҗемә итәргә була. Шулай итеп Коръәни 

кәримнең юл тәрҗемәсе эшләнә. Әмма кәлимәи тәрҗемә ул әле Коръән 

тәрҗемәсе түгел. Чөнки гарәп телендә иңдерелгән Алла сүзен бернинди телгә 

дә тәрҗемә итеп булмый. Әгәр гарәп теленнән дә камилрәк тел булса, 

Аллаһы тәгалә Үзенең Сүзен шушы телдә иңдергән булыр иде. Димәк башка 

телләрдә аның теге яки бу дәрәҗәдә камил тәфсирен генә будырып була. Бу 

камиллек телнең рухи һәм мәгънәви байлыгына, тәфсир кылучының 

заманави гыйлем югарылыгына бәйле. Коръәни кәримнең мөселман 

татарлары телендәге юл тәрҗемәсе һәм соңгы елларда тупланган рухи-

дөньяви гыйлем бу Изге китапның заманави гыйльми тәфсирен булдырырга 

мөмкинлек бирә. 

4. Хәдис гыйлеме 

4.1. Ризаэддин Фәхреддин. «Җәвамигуль кәлим шәрхе». 

4.2. Сахихи (хакикый) хәдисләр җыентыгы. 

Коръән гыйлеме Алла Сүзе булса, хәдис гыйлеме ул – Мохаммәд 

галәйһиссәламның Алла Сүзе нигезендә яшәү гамәле. Хак мөселманнарның 

да бурычы - шул рәвешле яшәргә тырышу. Шуңа күрә мөселман 

тормышында хәдисләргә зур урын бирелә. Аларның төгәл саны безгә 

мәгълүм түгел. Әмма безгә бүген меңгә якын мәшһүр сахихи хәдис билгеле. 

Аларны мөселман кешесенә белү фарыз дәрһҗәсендә йөри. Сахихи дип 

кәлимәи һәм мәгънәви яктан төгәл, тапшырылу тәртибе ачыкланган, 

дөреслеге шиксез һәм катгый рәвештә исбатланган хәдисләр санала. Әлеге 

хәдисләр буенча байтак җыентыклар чыккан. Әмма алар бик ук аңлаешлы 

булмаган иске татар телендә һәм мәгънәләре ачылып бетмәгән урыс телендә 

эшләнгән. Шуңа күрә бүгенге көндә Ризаэддин хәзрәтләренең «Җәвамигуль 

кәлим шәрхе» исемле җыентыгын яңадан эшләү һәм «Сахихи хәдисләр 

җыентыгын» төзү бурычы тора.  Әлбәттә, алар хәдисләрнең тапшырылу 

чылбыры, барлыкка килү сәбәбе, вакыты һәм урыны турындагы 

мәгълүматлар белән тулыландырылырга тиеш. 

5. Ислам гыйбадәтләре 

Бу дәреслек өч әсбаптан тора 

5.1. Гыйбадәтел исламия 

5.2. Догалар җыентыгы (Һәфтияк) 



5.3. Дини бәйрәмнәр һәм изге кичәләр  

Әлеге әсбаплар (тулы Коръәнне дә эченә алган) магнит тасмалары яки 

кәмпитер аудио-, видио язмалары белән тулыландырыла. 

Мөселман кешесе Коръән һәм хәдис гыйлемен белү белән бергә тиешле 

күләмдә ислам гыйбадәтләрен дә башкарырга тиеш. Моның өчен махсус 

«Гыйбадәтел исламия» дәреслеге эшләнә.  Туганнан алып үлгәнчегә, ел 

башыннан ел ахырына, иртәдән кичкә кадәр үтәлергә тиешле фарыз, ваҗиб, 

сөннәт, нәфел гамәлләрен башкаруда кулланыла торган сүрәләр, аятләр, 

хәдисләр, догалар тупланмасы рәвешендә «Догалар җыентыгы» эшләнә. 

Камил уку максатында ул магнит язмалары белән тулыландырыла. Шуларга 

өстәп Коръәни Кәримнең тулы магнит язмасы тәкъдим ителә. Дөрес, соңгы 

елларда байтак кына «Гыйбадәтел исламия», догалар җыентыклары 

чыгарылды. Әмма аларга җитәрлек төгәллек, методик камиллек, полиграфик 

сыйфат җитми.  Яңа дәреслек шушы хата-кимчелекләрдән азат булыр дип 

уйлыйбыз. 

6. Татар-мөселман җәмгыяте 

Бу дәреслек алты әсбаптан тора 

6.1. Шәригать белеме  

6.2. Татар-мөселман хокукы  

6.3. Татар-мөселман икътисады  

6.4. Татар-мөселман мәгарифе 

6.5. Ислам тыйббы 

6.6. Татар-мәселман мәхәлләсе 

Бу әсбаплар һәрбересе берничә кисәккә бүленеп чыгарыла ала. 

Дөньялыкта вакытта адәм баласы рухи тормыш белән генә түгел, 

дөньяви тормыш белән дә яши. Коръәни кәрим дә ахирәткә күчкән кешеләргә 

түгел, дөньялыкта яшәгән кешеләргә иңдерелгән. Әмма аларның дөньялыкта 

яшәеше тулаем Коръәни кәрим һәм Сөннә таләпләренә җавап бирергә тиеш. 

Гомумән, дөньяви яшәеш ике төрле генә була ала. Беренчесе – Аллаһ 

кануннарына таянып, икенчесе – иблис вәсвәсәсенә ияреп яшәү. Бүгенге 

көндә дөньяви тормышыбыз, нигездә, иблис вәсвәсәсенә корылган. Безнең 

күпчелек гамәлләребез Аллаһ исеме белән түгел, потлар  (дәүләтләр, 

конституцияләр, патшалар, дөньяви мәҗлес-канун карарлары, фиркаләр, 

лидерлар, дөһри галимнәр һәм шуның ишеләр) исеме белән башкарыла. 

Димәк Аллаһка алмаш ясала. Бу ислам динендә генә түгел, бөтен диннәрдә дә 

бөек ширк санала.  

Шуның өчен дә дөньялыктагы һәр эшебез (гамәлебез, шөгылебез) Аллаһ 

исеме, ягъни «бисмиллаһ» белән башкарылырга тиеш. Беренче чиратта, бу 

хокук системасына кагыла. Мәсәлән, дөньяви дәүләттә хөкем-идарә эше 

Аллаһ исеме белән түгел, дөньяви (асылда, динсез) дәүләт кануннары белән 

башкарыла. Нәтиҗәдә бу гаделсезлеккә, җавапсызлыкка китерә. Хәтта хөкем 

гадел чыгарылса да, хөкем чыгаручы кеше гөнаһлы була. Үлем җәзасы 

чыгаручы исә үтерүче санала. Аллаһ исеме белән хөкем кылу, идарә итү 

кешегә зур җаваплылык йөкли.  Чөнки Аллаһның хөкеме шактый катгый.  



Шундый ук таләп икътисад системасына да куела. Милек, иялек, казна, 

акча, мал, салым-ясак мәсьәләләре дә Аллаһ кануннарына таянып чишелергә 

тиеш. Дөньяви дәүләттә исә алар җәмгыятьнең аерым социаль төркемнәре 

файдасына хәл ителә. Димәк, Аллаһ каршында зур гөнаһ эшләнә.  

Шулай ук белем-тәрбия эшен эченә алган мәгариф системасы да Аллаһ 

кануннарына таянып төзелергә тиеш. Бүгенге алласыз-динсез дөньяви 

мәгариф системасы исә җәмгыятьнең рухи җәллады вазыйфасын үти. Бала 

тәрбиясе ана карыныннан башлана. Чөнки карында вакытта ук балага 

Аллаһы Тәгалә тарафыннан фитрый иман иңдерелә. Тәрбиянең төп максаты – 

Аллаһ биргән иманны ахирәткә кадәр саклау. Ана карынына бисмиллаһсыз 

салынган, күкрәк сөте белән илаһи тәрбия алмаган бала иблис корбанына 

әйләнә. Һөнәри белем дә Аллаһ гыйлеменең бер өлеше булырга тиеш. Шуңа 

күрә, динне белем-тәрбия системасыннан аеру иң зур көферлек санала.  

Ислам тыйббы (медицинасы) нигезендә дә Аллаһ кануннары ята. Чөнки 

рух сәламәлегеннән башка тән сәламәтлеге була алмый. Рух дин белән 

ныгытыла. Динсез кеше ул - тере мәет. Шуңа күрә дә динсез тыйбб мәет юуга 

бәрабәр. Рух сәламәт булганда тән җәрәхәтләре дә, тормыш авырлыклары да, 

кайгы-хәсрәт тә җиңелрәк кичерелә. Ахирәткә дә кеше җиңеллек белән күчә. 

Дөрес, бүгенге яшәеш ислам кануннарына корылмаган. Шуңа күрә 

мөселман татарлары үз җәмгыятләрен мәхәлләләр нигезендә корып яшәргә 

тиешләр. Әлбәттә, хәзерге шартларда бу ифрат кыен мәсьәлә. Әмма ислам 

яшәеше буенча җитәрлек белем туплагач, әкренләп бу эшкә дә керешеп була.  

Нәкъ шушы максатларда «Ислам хокукы», «Ислам икътисады», «Татар-

мөселман мәгарифе»,  «Ислам тыйббы»,  «Татар-мөселман җәмгыяте» исемле 

өлешләрдән торган «Татар-мөселман җәмгыяте» дәреслеге эшләнә.  

7. Татар-мөселман тарихы 

Бу дәреслек өч әсбаптан тора 

7.1. Пәйгамбәрләр тарихы 

7.2. Ислам тарихы 

7.3. Татар тарихы 

Бу әсбаплар һәрбересе берничә кисәккә бүленеп чыгарыла ала. 

Бүгенге көндә татар-мөселман тарихы юк дияргә була. Хәзерге татар 

тарихы – йә ул Аурупага йөз тоткан Русия тарихының бер өлеше, йә исламга 

бөтенләй диярлек бәйләнеше булмаган патшалар, ханнар, дәүләтләр, яулар 

тарихы. Тарихка Аллаһ гамәле буларак караш бөтенләй диярлек юк. Шуңа 

күрә андый тарих безне  фани дөнья белән бәйләп, бакый яшәештән мәхрүм 

итә. Әлбәттә, татар тарихы да, яһүдләр, нәсаралар һәм башка халыклар 

тарихы кебек, Адәм атабыздан башланып, җиргә килеп киткән барлык 

пәйгамбәрләр белән бәйләнештә булган. Димәк, пәйгамбәрләр тарихы безнең 

дә тарихыбыз, төгәлрәк итеп әйткәндә - аның рухи нигезе. Әмма бүгенге 

көндә безнең кулыбызга килеп ирешкән пәйгамбәрләр тарихлары, башлыча, 

миф, әкият, уйдырма, вәсвәсә төсен алганнар һәм пәйгамбәрләрнең дәверләр 

алмашу чорында нинди максатлар белән җибәрелгәнлеген һәм халыклар 

язмышында нинди урын тотканлыкларын ачыкламаганнар. 



Пәйгамбәрләр тарихы ислам тарихы белән нык бәйләнгән. Бүгенге көндә 

ислам тарихы соңгы пәйгамбәребез Мөхаммәд галәйһиссәламнән башланган 

дип бәян ителә. Әмма ислам дине Адәм атабыздан бирле килә һәм барлык 

пәйгамбәрләр дә - хак мөселманнар. Дөньяда башка диннәр бар, яки булган 

икән, алар барысы да, яки ислам диненең урын-вакыт чагылышы, яки бүгенге 

бозык нөсхәләре. Шулай итеп ислам тарихы барлык халыкларның тарихы 

кебек ук - татар тарихы да. Ислам тарихы аркылы без рухи һәм матдәви 

тормышыбызны беләбез, дөнья белән ахирәтне бәйләп, яшәешебезне 

өзлексез итәбез. Ислам тарихы тормышыбызны максатчан, мәгънәле һәм 

ышанычлы итә. Татар тарихы исә, пәйгамбәрләр һәм ислам тарихы белән 

бәйләнешле булганда гына, тулы, бөек, эзлекле һәм мәгънәле була ала. Ә 

татар тарихына бүгенге тар караш кеше тормышын эзлексез, максатсыз итә, 

аның язмышын очраклы вакыйгалар уйнашына әйләндерә. Аллаһ белән, 

Коръән белән, пәйгамбәрләр белән тоташкан тарих кына  Адәм баласын 

патшалар, түрәләр һәм мал колы халәтеннән Алла колы дәрҗәсенә күтәрә. 

«Пәйгамбәрләр тарихы», «Ислам тарихы», «Татар тарихы» өлешләрен эченә 

алган «Татар-мөселман» тарихы шушы таләпләрдән чыгып эшләнә. 
 

8. Татар-мөселман теле. 

Бу дәреслек ике әсбаптан тора: 

8.1. Татар - мөселман теле.                                      

8.2. Татар-мөселман теленең аңлатмалы сүзлеге.  

Бу әсбаплар һәрбересе берничә кисәккә бүленеп чыгарыла ала. 

Әлбәттә, әлеге дәреслекләр рухи-илаһи яктан баетылган мөселман 

татарлары телендә язылырга тиеш. Әмма, билгеле сәбәпләр аркасында, 

бүгенге татар теле рухи яктан да, мәгънәви яктан да ифрат дәрәҗәдә 

гарипләндерелгән. Хәтта ул илаһисызландырылган урыс теленең аерым бер 

шивәсенә әйләнгән. Мондый телдә, әлбәттә, куелган таләпләргә җавап 

бирерлек дәреслекләр эшләп булмый. Шуның өчен, беренче чиратта, татар 

теленең рухи-илаһи, милли-мәдәни асылын торгызырга, аны заман фәне 

терминологиясе белән баетырга, һәр кәлимәсен үз канунчылыгына 

буйсындырырга кирәк. «Татар-мөселман теле» дәреслеге шушы 

максатлардан чыгып эшләнә. 

9. Татар-мөселман фәлсәфәсе. 

Бу дәреслек ике әсбаптан тора: 

9.1. Ислам һәм татар милләте 

9.2. Дөньяны ярату тәгълимәте 

Бу әсбаплар һәрбересе берничә кисәккә бүленеп чыгарыла ала. 

Бүгенге көндә заманави татар-мөселман фәлсәфәсе юк дәрәҗәдә. 

Октябрь инкыйлабына кадәр иске татар имласында язылган хезмәтләр йә 

заман шаукымы белән юкка чыгарылган, йә булмаса мирасханәләрдә үз 

вакытларын көтеп ята. Совет чорында исә без матдәви фәлсәфә белән 

сугарылдык. Хәтта мәгънәви фәлсәфәгә дә тәнкыйть күзе белән карадык. 

Илаһи фәлсәфә, бигрәк тә ислам фәлсәфәсе белән бөтенләй диярлек 

шөгыльләнмәдек. Өйрәнгәнебез дә йә көнбатыш, йә урыс фәлсәфәсе булды. 



Бүген дә шул калыплардан чыга алмыйбыз. Ә бит чын фәлсәфәнең асылы 

яшәү  мәгънәсен ачып бирү, шуңа таянып дөньялыктагы тормышны кору, 

ахирәткә әзерләнү. Әлбәттә, татар милләтенең дә яшәү мәгънәсе, аны 

дөньялыкта һәм ахирәттә тоткан урыны бар. Бу урынны безгә исламның 

илаһи тәгълиматенә таянган татар-мөселман фәлсәфәсе күрсәтеп торырга 

тиеш. «Ислам һәм татар милләте»,  «Дөньяны ярату тәгълиматы» әсбаплары 

шушы максаттан чыгып эшләнә. 

10. Әсасый (төгәл, табигать, техника-технология һ.б.ш.и.) фәннәр. 

Халыкның күпчелеге, шул исәптән галимнәр (хәтта ислам галимнәре) 

әлеге фәннәрнең илаһият белән бәйләнешен йә инкарь итәләр, йә моның 

әһәмиятен киметәләр. Иң яхшы очракта илаһият белән бары инсани фәннәрне 

генә бәйлиләр. Ә чынында исә әсасый фәннәр хәзерге заман илаһи 

гыйлемнең төшен тәшкил итәләр. Моның төп сәбәбе шунда ки, күпчелекнең 

әсасый фәннәргә «теше үтми», шуңа күрә аларны илаһият белән бәйли 

алмый. Нәтиҗәдә илаһи фәннәр «сүз боткасы»на әверелеп  вәсвәсәгә әйләнә. 

Әле җитмәсә, әсасый фәннәр илаһи гыйлемсезлектә гаепләнә. 

Ә мәсьәлә бөтенләй киресенчә. Бүгенге әсәсый фәннәр заманында илаһи 

китапларны (беренче чиратта Коръәни кәримне) тәфсир кылу бөтенләй 

диярлек мөмкин түгел. Бу китаплар һәр кешегә заман гыйлеме нигезендә 

ачыла. Әгәр инде аны урта гасыр гыйлеме нигезендә ачарга тырышсаң, ул 

вәсвәсәгә әйләнә. Безнең күпчелек ислам галимнәре, имамнар әсәсый 

фәннәрне белмәгәнлектән, халыкның күпчелеге ислам динен урта гасыр 

вәсвәсәсе дәрәҗәсендә кабул итә һәм илаһи гыйлемгә карата сукыр булып 

кала бирә. Бүгенге ислам дөньясының техник үсештән артта калуын да шушы 

сәбәпләр белән аңлатырга була.  

Шуңа күрә дә безнең әсасый фәннәргә караган дәреслекләребез, беренче 

чиратта, Аллаһы тәгаләнең кануннарын, Аның дөньяны ярату технологиясен  

хәзерге заман фәне югарылыгында ачып бирергә тиешләр. Шул ук вакытта 

бу фәннәр кеше куәтен, аның мөмкинлекләрен күп тапкырлар арттырырга 

сәләтле булганлыктан әхлакый таләпләргә дә җавап бирергә тиешләр. Чөнки 

аларның казанышларыннан әхлаксыз кешеләр файдаланырга мөмкин. 

Шуңа күрә әсасый фәннәр дәреслекләрен милли мәктәпләр өчен 

яңабаштан карап чыгарга, йәисә яңадан эшләргә туры килә. 
 


