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Тәхкыйк, Аллаһ 
Рәсүлендә сезгә 
иярергә тиешле булган 
күркәм холык вә яхшы 
сыйфатлар бардыр, 
Аллаһтан савапны һәм 
ахирәттә җәннәтне 
өмет иткән хәлдә, 
Аллаһны күп зикер 
итүче мөэминнәр өчен.

Сәфәр- Рабигул-әүвәл,1441

гәҗит

«Әхзаб» сүрәсе, 21 аять

· Үзәкләшкән дини оешма - Татарстан җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзарәте җирле дини оешмасы Актаныш районы мөхтәсибәте ·

12+Гәҗитебездә Аллаһ исеме зекер ителү сәбәпле, аңа хөрмәт белән карагыз, лаексыз максатларда кулланмагыз!

М ә ү л и д  а е  я к ы н л а ш а 

▪ Актаныш мөхтәсибәте сайтыннан әзерләнде

Руслан хәзрәт Мортазин фәнни 
конференциядә катнашты

5  октябрьдә Әгерҗе районының Иж-Буби 
авылында күренекле мәгърифәтче, педагог, 

казыя Мөхлисә Бубиның тууына 150 ел тулу 
уңаеннан «Мөхлисә Буби — милләтебезнең якты 
йолдызы» дип исемләнгән төбәкара фәнни 
конференция узды. Фәнни җыен эшендә дин 
әһелләре, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре 
катнашты.

Казыять җыелышы узды

14  октябрь көнне Мамадыш мәдрәсәсендә 
уздырылган җыелышта 9 казыятьнең 

казыйлары, Төньяк Көнчыгыш казыяте мөхтәсибләре, 
Мамадыш районы имамнары, мәдрәсә мөгаллимнәре 
һәм шәкертләр катнашты. Очрашуда Татарстан 
Республикасы баш казые Җәлил хәзрәтнең, 
казыйларның, мөхтәсибләрнең чыгышлары 
тыңланды, имамнарга шәһәдатнамә тапшырылды.

Имамнар җыелышы узды

23   октябрь көнне Җәмигъ мәчетендә 
районыбыз имамнарының чираттагы 

җыелышы узды. Бер айлык эшкә нәтиҗә ясалды, 
планнар билгеләнде, көнүзәк мәсьәләләр хәл 
ителде. Чара ахырында барлык иманарга да 
“Шура” журналының 26 нчы саны таратылды. 
Җыелыш, гадәттәгечә, чәй табыны белән 
тамамланды.
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Татарстан мәчетләрендә 
тәүге тапкыр «Татарча 
диктант» яздылар

19  октярьдә Актаныш 
Җәмигъ мәчетендә 

дә татар телендә 
грамоталылыкны тикшерү 
буенча «Татарча диктант» 
акциясе уздырылды. Дин 
гыйлеме бирүче мөгаллимәләр 
һәм аларның шәкертләре 
– барлыгы иллеләп кеше 
татар телендә диктант язуда 
үзләрен сынап карады. 
Диктант текстын мөслимә 
Рулия ханым Шәрәфетдинова 
укыды.

Дөньякүләм «Татарча 
диктант» акциясендә 
катнаштылар

19  октябрь көнне Санкт-
Петербург шәһәрендә 

үткән XXI Халыкара «Пушкин 
һәм дөнья мәдәнияте» 
конференция кысаларында 
Актаныштагы сәләтле балалар 
өчен гуманитар гимназия-
интернат укучылары әлеге 
шәһәрдә урнашкан ТР 
даими вәкиллегендә кунакта 
булдылар. Дөньякүләм 
«Татарча диктант» акциясендә 
катнаштылар.

21 октябрьдә Җәмигъ 
мәчетендә мөслимәләр өчен 
чираттагы вәгазь кичәсе 
узды 

В афат булган 
я к ы н н а р ы б ы з н ы 

соңгы юлга озату тәртибе, 
аларны искә алу, дога кылу 
хакында Ләйсән ханым 
Кадирова җиткерде. Мәетне 
юу, кәфенләү тәртибен гамәли 
өлештә Рәйхәнә ханым 
Вәлиева аңлатты.  (8-9 бит.)

Шул ук көнне районыбыз 
мәчетләре каршындагы 
курсларда дини белем бирүче 
мөгаллимәләр җыелышы да 
узды. Биредә укыту буенча 
төрле сораулар каралды.

Бүләк мәчетендә кызлар 
өчен дәресләр башлана

Дини белем аласы килгән 
башлангыч сыйныф кызларын 
Актаныш узәгендә урнашкан 
Бүләк мәчетенә чакырабыз:

1)ашау, киенү, бәдрәф, 
сөйләшү, уйнау, уку әдәпләре

2)әхлак дәресләре: әти-әни, 
туганнар,  кардәшләр хакы

3)намаз укырга өйрәнү
4)Коръән укырга өйрәнү, 

тәҗвид кагыйдәләрен, гарәп 
телен өйрәнү

5)ашарга пешерү, тегү, 
бәйләм серләренә төшенү 
каралган.

Дәресләр якшәмбе көнне 
13.00-15.00 сәг. Бүләк 
мәчетендә үтәчәк.

Ләйсән Мирзанур кызы, 
телефоны: 89274913907

МӘҮЛИД ХАКЫНДА  
Бөтен галәмне юктан бар 

кылып тәрбия кылучы Аллаһ 
тарафыннан бәндәләргә 
ирештерелә торган 
хөкемнәрне гади генә булган 
һәрбер кеше саен ирештерү 
лаек та түгел һәм һәр кешенең 
бу хөкемнәрне кабул итәргә 
кабулияте дә мөмкинлеге дә 
юк, чөнки ул Бөек затның 
хөкемнәрен ирештерүче 
фәрештә белән очрашырга, 
аның сүзләрен аңларга лаек 
булган зат кына бу кебек 
вазыйфага лаеклы булачагы 
да һәр акыл иясенә мәгълүм 
булса кирәк. 
   Мәсәлән, надан кеше бөек 
дәрәҗәле галим кешедән аның 
фәнни, сәяси сүзләреннән вә 
хикмәтләрне аңлый да төшенә 
дә алмавы һәм аны икенче 
берәүләргә җиренә җиткереп 
ирештерә алмаячагы көн кебек 
ачык аңлашыла. Галәмнәрне 
һәм анда булган җанлы һәм 
җансыз нәрсәләрне бар 
иткән, анда булган бөтен 
сер-хикмәтләрен, әүвәлен 
һәм соңгысын белүче Аллаһ 
Тәгалә белән гади бәндәнең 
арасы ничек буласы шуңа 
карап аңласын. Шуңа күрә 
дә Аллаһ Тәгалә үзенең 
камил хикмәте вә тәдбире 
буенча, бәндәләрнең үзләре 
арасыннан яхшы табигатьле, 
күркәм холыклы, пакь калебле, 
үзенең рәхмәт тәрбиясе белән 
тәрбияләнгән, һәм фәрештәгә 
юлыгырлык вә аннан сүз 
ишетерлек дәрәҗәгә ирешкән, 
анардан Аллаһ Тәгаләнең 
сүзләрен өйрәнеп, аны аңлап 
халыкларга да аңлатырлык 
итеп ирештерергә лаек 
булган бер кадерле, хөрмәтле, 
инсафлы затны сайлап 
халыклар арасына илче итеп 
җибәрмештер. Менә шул илче 
Аллаһ Тәгаләнең  кануннарын 
(динен) Аллаһ Тәгалә 
теләгәнчә, һичбер хыянәтсез 
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итеп Аллаһ Тәгаләне 
танытучы вә аңа гыйбәдәт 
кылу рәвешләрен өйрәтүче 
зат пәйгамбәр буладыр.
   Менә шундый хөрмәтле булган 
пәйгамбәрләрнең иң соңгысы 
Мөхәммәт галәйһиссәләм 
ахырзаман пәйгамбәре, 
безнең пәйгамбәребездер. 
Шушы сәйидил мөрсәлин 
бөтен галәмгә рәхмәт өчен 
яратылган (вә мә әрсәлнә иллә 
рахмәтән лил галәмин) дип 
Аллаһ Тәгалә тарафыннан күп 
сыйфатлар белән макталган 
затның пәйгамбәрлеген 
танып иман китереп, мин 
синең өммәтеңнән дигән 
кешегә, рәсүлүллаһның 
нәсәб-шәрифен — Һашимгача 
4 буынны белү ваҗиб, ә 
Гаднәнгәчә белү мөстәхәб 
буладыр. Мөхәммәт 
ибне Габдуллаһ ибне 
Габделмоталлиб ибне Һашим 
ибне Габделманнаф.
   Бу мәүлед бәйрәмен бәйрәм 
итү ярыймы, әллә бидгать 
эшме? — дигән сүзләр халык 
арасында күп низаглар 
тудыра. Шуңа карата үзебез 
күргән китаплардан алып 
һәм махсус үз фикерләремнән 
дә йомгаклап ошбу хөкемне 
язарга булдым.
   Рәсүлүллаһның туган көнен 
аерым билгеләп  бәйрәм 
итү әүвәлге 4 — 5 гасырда 
булуы хакында ачык билгеле 
дәлилләр күренми. VI нчы 
гасырда юмарт падишалардан 
булган Әрбәл падишасы 
Мөлек Мозаффар Әбу Сәгыйд 
Күкбүре ибне Гали ибне 
Биктәкин Пәйгамбәребез  
галәйһиссәләмгә   бик 
мәхәббәтле булганлыктан 
шушы мәүлед кыйссасын 
олы аш-су хәзерләп, күп 
халыкны туйдырып садака 
кылуны чыгарган. Һәр елда 
Рәсүлүллаһның туган көнен 
хөрмәтләп фәкыйрьләргә һәм 
гыйлем әһленә мал белән 
садака кылып ярдәм итә 

торган булган.
    Мәүлед бәйрәмен исбатлый 
торган түбәндәге риваятьләр 
бар. Хафиз ибне Раҗәб үзенең 
“Ләтаифел мәгариф” дигән 
китабында, Мөслимнең Әбу 
Кутәдән риваять кылган бер 
хәдисне китерә. Рәсүлүллаһтан 
дүшәнбе көн руза тотуның 
хикмәтен сораганда, ул 
әйткән: (зәликә йәумә 
вәлидтү вә уңзиләт галәййә 
фиһи нубувватә) дигән. Ягъни 
мин ул көндә тудым һәм миңа 
ул көндә пәйгамбәрлек килде, 
дигән.
    Димәк Рәсүл галәйһиссәләм 
үзенең туган көнен һәм 
пәйгамбәрлек килгән көнен 
тигез итеп аерым гыйбәдәт 
белән олуглап Аллаһ 
тарафыннан олуг нигъмәт 
дип танырлык, халыкларга да 
шөкранәсе тиешлекне аңлату 
өчен булса кирәк. Янә дә 
Хафиз Җәляледдин Әссөюти 
(рахимәһуллаһ) Мәүлед 
бәйрәмен имам Бәйһакый 
исбат вә тәхрөҗ иткән хадис 
шәрифтән дә аңлашыладыр. 
Хәдис: Әнәс ибне Мәлик әйтә: 
“Рәсүлуллаһ галәйһиссәләм  
үзе өчен гакыйка кылды”, — 
дип. Бәс Рәсүлүллаһның бу 
гакыйкасы үзе тарафыннан 
тәшәккөр булса, өммәтенә 
дә шулай тәшәккөр юлын 
күрсәтер өчен була түгелме? Бу 
хакта төпченергә теләгәннәр: 
шәйх Йосыф ибне Исмәгыйл 
Нәбһәнинең: “Хөҗҗәтуллаһи 
галәл галәмин фи могҗизәти 

сәййидил мөрсәлин”, — дигән 
китабына карарга тәкъдим 
ителә.
Мәүлед бәйрәменең 
дөреслегендә безнең уебыз, 
югарыда сөйләнгәнчә ихлас 
күңелдән фәкать Аллаһу 
ризалыгы өчен изге ният 
белән, мәҗлес төзепме яки 
мәсҗедләрдәме, шушы 
сөекле пәйгамбәребезнең 
нәсел-нәсәбеннән алып та 
кыямәт көнендә без гөнаһлы 
өммәтләренә шәфәгать кылыр 
өчен янган-көйгән минутларга 
кадәр булган хәлләрне гомум 
халыкка, бүген аның нинди зат 
булганын, ничек яшәгәнен, ни 
эшләр башкарганлыгын түгел, 
хәттә кайда, кайчан туганын 
да белә алмаган гафләттә 
булган халкыбызга ирештерү 
тиешледер. 
 Мисал: Депутат сайлаганда 
гына да ул син сайлый торган 
кешегә шәһадәт итеп тавыш 
биргәндә, аның кем икәнлеген 
белергә, аның тәрҗемәи 
хәлен белергә тиеш булгач, 
аның аркылы Аллаһуның 
кануннарын кабул итә торган, 
Аллаһ белән без өммәтләре 
арасында вәсилә булачак һәм 
ул дәһшәтле Кыямәт көнендә 
аның шәфәгатен өмет итә 
торган кеше аның туган көнен 
искә алып, аңа салаватлар 
укып, аның белән таныш 
булмаганнарга танышу, 
аны оныттырмаска, икенче 
буыннарга да тапшырырга 
кирәктер.
Тик шул мәҗлесләрдә озак 
утырып вакыты кергән 
намазларның вакыты чыгып 
укымыйча калдырып, 
Аллаһның фарыз кылган олуг 
бурычын үтәмичә калдырып, 
каш ясыйм дип күз чыгарган 
кебек олуг гөнаһка дучар 
булмаска тиеш.

▪Руслан хәзрәт Мортазин 
әзерләде
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Рабигуль әүвәл аеның уникенче кичендә сөекле 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм дөньяга килгән. Бу көн Мәүлид 
кичәсе дип атала. Мөселманнарның мөбарәк бәй-
рәме. Искә алу көне.

Кечкенә Мөхәммәд дөньяга килгәнче үк, әтисе 
Габдулла каты авырудан вафат була. Әмма Бөек 
Раббыбыз шушы сабыйны, туганчы ук, бөтен ке-
шелеккә җитәрлек яктылык, шәфәгатьчелек нуры 
белән бүләкли.  Хәтта Мөхәммәд салләллаһу галәй-
һи вә сәлләм тәүге аваз салган вакытта мәҗүсиләр-
нең табына торган утлары сүнде, диелә. Ул дөньяга 
нур булып туды.

Бер елга якын әнисендә тәрбияләнә, аннары чит 
бер авылга сөт анасы Хәлимә тәрбиясенә җибәрелә. 
5 яшьләр тирәсенә җиткәндә Аллаһның теләге 
белән Җәбраил фәрештә галәйһиссәләм, ап-актан 
киенгән кеше сурәтендә килеп, кечкенә Мөхәм-
мәдне җиргә сузып сала. Камчы шикелле әйбер 
белән сугып, күкрәгендәге бер кара тапны алып 
ташлый. Шушы вакыйгадан соң кабат әнисе йор-
тына кайтарыла. Ләкин, озак та үтми, әнисе Әминә 
дә үлеп китә.

Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм 6 яшен-
нән тома ятим кала. Ятимлек... Бик тетрәндергеч 
сүз бу. Тетрәндергеч язмыш... 

Сабый килеш үксез бала исеме күтәреп, өй-
дән-өйгә, кулдан-кулга йөргән Габдулла Тукайның 
биографиясен бик күпләребез яхшы беләдер. Чөн-
ки мәктәптә өйрәтәләр. 

Сусыз, уңдырышсыз, комлы чүлдә, әдәпсезлек, 
эчкечелек, мөшриклек, мәҗүсилек киң таралган 
Гарәп ярымутравында әти-әнисез калган үксез ба-
ланы – гарәп углын нинди язмыш көткән соң?  

Бу язмышның авырлыгын Мөхәммәд салләлааһу 
галәйһи вә сәлләм гомер буе татый. 

Көчле җаһилият чорында гарәпләрнең күпче-
леген мөшрикләр алып торган. Күп иләһкә табы-
нучылар алар. Араларында утка, кояшка, төрле 
хайваннарга табынучы мәҗүсиләр дә, христиан 
динен тотучы насаралар да булган. 

Аллаһтан вәхи иңгәч, аңа каршы чыгалар, сү-
зен чынга алмыйлар, төрлечә кимсетәләр, мәкер-
ле тозаклар корып, хәтта үтерергә телиләр. Туган 

шәһәре Мәккәне калдырып, үзенең сәхабәләре 
белән Мәдинә шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр 
итәләр. 

Пәйгамбәрлегенә иң беренче булып иман ки-
тергән хатыны Хәдичәне югалтуын да рәсүлебез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм бик авыр кичерә. 
Мәккә мөшрикләре ачкан сугышларның берсендә 
бик каты яралана. Һәрвакыт үзенә ярдәм иткән иң 
көчле, иң тәкъва сәхабәләрен югалта. Иман китер-
гән атлы булып, монафыйклыкка чыккан ике йөзле 
бәндәләрдән дә күп золым күрә.

Тагын да ныграк аянычы – кызы Фатыймадан 
тыш, барлык 6 баласы да Мөхәммәд салләллааһу 
галәйһи вә сәлләм исән чагында вафат була.

“Ләә иләһә иллә Аллаһү” шәһәдәт кәлимәсен 
күңеле яки теле белән әйтүче хак мөселманнарга 
пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
тормыш юлын өйрәнү, белү бик кирәк. Аллаһның 
илчесе ислам динен барча дөнья халкына өйрәтү 
өчен җибәрелде. Аның исемен әйткән саен яки 
ишеткән вакытта “Салләллаһү галәйһи вә сәлләм” 
(“Аңа Аллаһның сәламе булсын”) дип, хөрмәт белән 
искә алырга тиешбез. 

Аллаһы Тәгалә рәсүлебез Мөхәммәд салләллаһү 
галәйһи вә сәлләмгә 23 ел дәвамында Җәбраил 
фәрештә галәйһиссәләм аркылы Изге Коръән ки-
табын иңдерде. Коръән Кәрим – аның могжизасы. 
Коръән Кәрим – пәйгамбәребез әхлагының үрнәге. 

Изге Китабыбыз Коръән Шәрифне өйрәнеп кенә, 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәл-
ләмнең ятимлек ачысын, балалар хәсрәтен, дош-
маннар явызлыгын җиңәргә кайдан көч, сабырлык, 
түземлек, зирәклек тапканын белергә мөмкин. Ал-
лаһны чиксез ярату, көчле иман, тәкъвалык, на-
чарлыкка яхшылык белән җавап кайтару – шушы 
асыл сыйфатлары үрнәгендә үзебезне тәрбияләргә 
омтыла алсак иде. 

Бөек Раббыбыз аны иң яраткан кешесе итте, олы 
дәрәҗәләргә күтәрде. Тормышта иң олы сынау-
лар биреп сынады, ләкин ярдәменнән ташламады. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә 
шәфәгать нуры бүләк итте. Ни хикмәт: шушы 
иман яктылыгы бу дөнья кешеләренең барысына 
да җитәрлек. Аллаһ Раббыбызга буйсынырга, Ул 
кушканча гыйбадәт кылырга, хәләл белән хәрәмне 
аерырга өйрәтеп калдырды. Барча дөнья халкын 
ислам диненә өндәде, аның пакьлеген-хаклыгын 
дөрес итеп аңлатты. 

Һәм иң нык канатландырганы шул: иман ки-
тереп, изге гамәлләр кылып яшәгән мөселман 
дин-кардәшләребезне Кыямәт көнендә үз шәфәга-
тенә алачак, иң сөекле пәйгамбәребез ул – безнең 
рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм. 

▪ Филиза Сәлахова
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Дүртесенең исемен белмәк вәҗеб, 
Әһле инсан санадылар ап-ачык.
Габдулла иде Мөхәммәд  атасы.
Габделмоталлиб иде һәм бабасы.
Һашим иде ул баба өченчесе, Габдемәнәф улды тәмам дүртесе.
Сабр итеңез, хәзер әйтәм калганын,
Бишенчесе иде Кусай, бабаның.

Алтынчысы иде исеме Киләб, әгыб иде бабаларның,
 Ул – Лөҗәйдер тукызынчысы аның.
Исме Галибтер унынчы бабаның,
Унберенчесе – Фиһердер, бел, аның.
Уникенчесе – Мәликтер, исме шәп,
Унөченчесе – Нәзырдыр, кылма шәк.

Ундүртенчесенең исеме Кинанәһ,
Ки унбишенчесенеңдер – Хузәймаһ.
Ки Мөдрикә уналтынчы, бәс, 
Ки унҗиденчесенең исеме Ильяс.
Мозар – унсигезенчедер бабаның, Низәр – унтугызынчыдыр, бел аның.
Мөгадд имде егерменче бабадан, егерме бер – тәмам улды ки, Гаднән.

Рәсүл Әкрамның мөбәрак шәҗәрәсе

Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа (салләллаһү 
галәйһи вә сәллам)нең 
тулы исеме:

Мөхәммәд ибн 
Габдуллаһ ибн Габдул-
Муталлиб ибн Хашим 
ибн Габд Маннаф ибн 
Кусайй ибн Киләб ибн 
Мурраһ ибн Кагб ибн 
Лүҗәй ибн Галиб ибн 
Фиһер ибн Мәлик ибн 
Нәдръ ибн Кинәнәһ ибн 
Хузәймәһ ибн Мудрикәһ 
ибн Ильяс ибн Мудар ибн 
Низәр ибн Мәгъад ибн 
Гаднән.

 ▪ Фәрид Сәлманның «Пәйгамбәр - намә» китабыннан
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-  Рөстәм хәзрәт, укучыларыбызның исенә 
төшерсәгез иде? Мәүлид нәрсә дигән сүз ул? 
Бу көн нинди бәйрәм?

- Бисмилләһир-рахманир-рахманир. Мәүлид 
кичәсе – сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә  сәлләмнең  туган 
көне. Мәүлид көне – рабигүл әүвәл аеның 
уникенче көненә туры килә. «Мәүлид» сүзе туу, 
туган вакыт дип тәрҗемә ителә.

-  Бу көнне ничек, нинди гамәлләр кылып 
уздырырга кирәк?

- Мөмкин кадәр күбрәк салаватлар әйтеп, 
Рәсүлебез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
тормыш юлын өйрәнеп, үзебезгә, балаларга, 
оныкларга, туганнарыбызга аның турында 
сөйләргә кирәк. Һәм, гомумән, бу эшләрне 
көн саен башкарсаң да хәерле. Әмма, һичьюгы 
елга бер шушы көнне генә булса да үзебезне 
пәйгамбәребезгә багышласак иде. Шушы зур 
бәйрәм көнендә Пәйгамбәребезнең камил 
сыйфатлары һәм күркәм холкы турында 
сөйләп, аның алдындагы бурычыбызның 
бик кечкенә генә булса да өлешен башкарып, 
савабын алырбыз.

-  Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
безгә ни дәрәҗәдә кадерле зат?

- Мәүлид кичәсе – зур әһәмияткә ия олуг көн, 
әйткәнемчә, Пәйгамбәребез Мөхәммәднең 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм дөньяга килгән 
көн. Ул - ахырзаман пәйгамбәре. Аннан соң 
башка пәйгамбәр булмас. Үзе белән ул Коръән 
китабын иңдергән һәм безгә бәйнә-бәйнә 
бөтенесен күрсәткән. 

Әйтик, Гайшә анабыз: “Мөхәммәт пәйгамбәр 
җир йөзендәге барлык ата-ана сыйфатларына 
ия иде”, - ди. Яшьләр һәм өлкәннәр арасындагы 
хәзерге заман чирләре, проблемалар без 
пәйгамбәребез сөннәтләрен оныткан саен 
калкып чыгачак. Шуңа күрә без аны искә алып, 
салаватларын укып, аның туган көнен дога 
кылып уздырыйк.

- Бу көнне ничек уздырырга киңәш итәсез?
- Мәүлид көнне Рәсүлебезгә салават әйтергә 

кирәк. «Әллаһүммә салли галә мүхәммәдин вә 
галә әли мүхәммәд”дип, кеше бер генә тапкыр 
укыса да, Аллаһы Тәгалә шул кешегә ун тапкыр 
укыр, догаларыгызны кабул итәр, бәрәкәт-
уңышларыгызны бирер, ди. Шуңа күрә шушы 
Мәүлидләрне без мөмкин кадәр күбрәк салават 
әйтеп, изгелек кылып, хәер-сәдакалар биреп 

уздырыйк.
-  Рөстәм хәзрәт, Мәүлид кичәсенә ничек 

әзерләнергә?
- Әлбәттә, кемдер: “Хәзрәт, без бу көнне 

Коръән ашы укыта алмыйбыз. Башка көнгә 
калдырсак ярыймы?” дип сорый. Рабигүл әүвәл 
ае дәвамында ярый. Шушы дәвердә Мәүлид 
ашларын уздырырга тырышыгыз.

- Мәүлиднең әһәмияте нидә?
- Ахырзаман пәйгамбәре безгә бөтенесен 

күрсәтеп, без шушы дөньяда да, ахирәттә дә 
бәхетле булыр, рәхәттә, уңыш казанып яшәр 
өчен нәрсә өйрәткән, шуны үтәргә тиешбез. 
Мәсәлән, кемдер үзенә үрнәк итеп берәр 
артистны ала. Аның артыннан сөйләмен 
кабатлый, прическа булдырырга тырыша. Ә 
без - мөселманнар, пәйгамбәребезне үрнәк 
итеп алырга тиеш. Ирме син, хатын-кызмы, 
Рәсүлебез үрнәгендә, аның әйткәннәрен үтәп 
яшәсәк, ике дөньяның да рәхәтен күрербез, 
иншаллаһ.

-  Мәүлид бәйрәмен һәр мөселман бәйрәм 
итәргә, һәр йортта үтәлергә тиешме?

- Мөмкинлеккә карап, бу көнне барча 
мөселманнар бәйрәм итәргә тиеш. Диндә 
көчләү юк, әмма мөмкинлегең бар, күңелең 
куша икән, бу көнне уздыру хәерлерәк.

-  Мәүлид кичәсендә бер-береңә кунакка 
йөрешәләрме?

- Әйе, шуңа да бит бу көнне Мәүлид ашларын 
уздырырга тырышалар. Мөселманнар бер-
берсен кунакка чакыра, бүләкләр бирешә. 
Чөнки Рәсүлебез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзе дә әйтә: “Бер-берегезгә бүләкләр бирегез, 
чөнки шул бүләк ике арада мәхәббәт үстерер”, 
ди.

-  Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең туган көнендә таба ризыклары 
пешергә кирәкме?

- Гореф-гадәтебез шундый безнең: Гаетләрдә, 
шундый зур бәйрәмнәрдә татар халкы таба исе 
чыгара, камыр ризыклары пешерә. Бу – бәйрәм 
икәне сизелсен дигән максаттан эшләнә. 
Мәүлид кичендә дә таба исе чыгару - хуп гамәл.

▪ Казанның “Гаилә” мәчете имам-хатыйбы
Рөстәм хәзрәт Хәйруллин белән әңгәмә
https://intertat.tatar сайтыннан алынды

Мәүлид аен ничек уздырырга?

https://intertat.tatar/
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Мәскәүдә Коръән 
мәгънәләренең татар 
теленә  тәрҗемәсе тәкъдим 
ителде

С әфәр аеның 18-нче кө-
нендә, Мәскәүдә бөтен 

татар дөньясы өчен зур та-
рихи вакыйга узды – ТР мөсел-
маннары Диния нәзарәте та-
рафыннан әзерләнгән «Кәлам 
Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә»   
басмасы – Коръәннең татар 
теленә  тәрҗемәсе тәкъдим 
ителде. 

Татарстан мөфтие Камил 
хәзрәт Сәмигуллин: «Татарлар 
- мөселманнар арасында дө-
ньяда иң беренче булып 1803 
елда Коръән бастырган халык, 
- дип искә алды. - Мөселман 
даирәсендә шундый гыйбарә 
бар: «Коръән Мәккәдә һәм 
Мәдинәдә иңгән, Мисырда 
укылган, Истанбулда язылган, 
ә Казанда басылган” диләр. 
Төрле ялган дини секталар 
һәм агымнар килеп чыккач, 
яшьләргә аңлаешлы булсын 
өчен, без 2012 елда хәзерге 
заман татар телендә Коръән 
тәфсирен әзерләүгә керештек. 
Халкыбыз тарихында тәфсир-
ләр күп чыкты. Революциягә 
кадәр генә 6 тәфсир билгеле 
булган, Аллаһка шөкер. Ләкин 
аларның телен бүгенге көн 
татар кешесенә аңлавы кыен. 
Тәфсирне әзерләүдә 40-ка 
якын кеше катнашты. Ни өчен 
шуның кадәрле кеше җәлеп 
ителде? Чөнки бүген без-
нең арада Шәригать өлкәсен 

дә, гарәп һәм татар телләрен 
дә камил белгән белгеч юк. Нә-
зарәт әзерләгән тәфсир  - төр-
ле белгечләрнең уртак хезмә-
те. Аны фикъһе, гакыйдә, та-
тар, рус һәм гарәп телләрен 
белгән филологлар, хафизлар, 
кыйраәтләр буенча белгечләр 
эшләде. Алар барысы бу эшкә 
үз өлкәсеннән чыгып кара-
ды. Нәтиҗәдә аятьләр һәм 
аерым сүзләр Коръәннең го-
муми контекстын истә тотып 
тәрҗемә ителде. Аятьләр нин-
ди вакыйгадан соң иңдерел-
гән? Кайда һәм кайчан иңде-
релгән? Ни өчен иңдерелгән? 
Теге яки бу сүз гарәп телендә 
ничә мәгънәдә килә? Тәрҗемә 
иткәндә боларның барысын да 
истә тотарга кирәк иде. Шуңа 
күрә бер кеше тәфсирне тулы 
мәгънәле итеп әзерли алмый. 
Аны бары тик коллектив кына 
башкара ала.

Мөфти шулай ук Коръән 
мәгънәләрен тәрҗемә ит-
кәндә, Нәзарәт белгечләре 28 
төрле тәфсирләргә таянуын 
әйтте. Басма өстендә эш ба-
рышында, алар татар һәм иске 
татар телләрендәге тәфсир-
ләр, аеруча Ногмани, Мөхәм-
мәд Садыйк ибн Шаһ Әхмәт 
Имәнколый Казаниның “Тәс-
хил әл-бәйан”, Шәйхелис-
лам Хәмидинең “Әл-Иткан” 
хезмәтләре, шулай ук гарәп 
һәм төрек телләрендәге тәф-
сирләр, шул исәптән имам 
Әл-Мәхәлли һәм Әс-Суюти-
ның “Тәфсир әл-Җәләләйн” 
һәм шәех Мәхмүт Әл-Уфый-
ның “Коръән Мәҗид”, Әт-Та-
бари, Әл-Матуриди, Ибн Ка-
сир, Әл-Куртуби, Ән-Нәсәфи, 
Әлүси хезмәтләрен файдалан-
ды. Моннан тыш, тәрҗемә-
челәр, зур игътибар биреп, 
бүгенге заман татар тәфсир-
ләре авторлары Рабит Батул-

ла, Фәрид хәзрәт Салман, Габ-
делбари хәзрәт Исаев һ.б.ның 
тәҗрибәләренә дә мөрәҗәгать 
итте.

- Бу тәфсир - татар дөньясы 
өчен тарихи вакыйга, - диде 
мөфти хәзрәт. - Аны халык 
көтеп алды. Бүгеннән башлап 
басманы Казанда сатып алып 
булачак. 

«Кәлам Шәриф. Мәгънәви 
тәрҗемә» басмасы Диния Нә-
зарәтенең «Хозур» Нәшри-
ят йорты тарафыннан каты 
тышлы, 760 битлек китап итеп 
1000 данәдә бастырылды.  Ки-
тапны Казанда, Тукай ур., 36 
йорт адресы буенча урнашкан 
«Хозур» Нәшрият йортының 
фирма кибетендә сатып алыр-
га мөмкин булачак. 

- Әмма ни өчен без 
аны Мәскәүдә тәкъдим итә-
без? - дип мөрәҗәгать итте 
кунакларга хәзрәт. - Безнең 
татар китабын һәм Аллаһның 
сүзләрен Россия башкаласын-
нан торып тәкъдим итәсебез 
килде. Шунысы мөһим: бу 
тәфсирне фәнни хезмәт дип 
атау дөрес булыр. Бер утыруда 
укып чыга торган әдәби ки-
тап түгел. Без аның текстында 
Коръән теленең синтаксисын 
да, лексик составын да саклар-
га тырыштык. Үзебездән куш-
кан сүзләрне җәяләр эченә ал-
дык. Коръәннең үзендә ничек 
бар, аятьләрне шулай бирдек. 
Шуңа кайсыбер җирләре аңлау 
өчен кыен булырга мөмкин. 
Әзерлексез укырга авыр була-
чак.

Камил хәзрәт шулай ук бу 
тәфсирнең әле аудиоформат-
та да чыгуын, иске татар гра-
фикасына күчерелүен һәм 
берничә айдан рус телендә дә 
бастырылуы хакында хәбәр 
итте.

▪ ТР МДН сайтыннан
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1. Мәет күмү җомга вакытына туры килсә ни 
эшләргә? — Җомгадан соң җеназа укытыла. 
2. Аракы эчеп үлгән кешене имам җирләргә 
тиешме?   — Эчеп үлү кәферлеккә дәлил түгел. 
Имам урынына җеназаны башка кеше укый.   
3. Асылынып үлгән кешенең күмелү тәртибе 
ничек була?   — Үзләрен үтерүчеләр — бик олы 
гөнаһлылар. Шулай да аларга җеназа намазы 
укыла. Мөселманча кабергә куелалар
4. Авыру кешегә «Йәсин» сүрәсен тавыш белән 
укысаң ярыймы?   — «Йәсин» сүрәсе авыруга 
шифа өчен ишетелерлек тавыш белән укыла. 
  5. Вафат булганчы үзенә йәсиннәр тутырып 
куярга ярыймы?   — Коръәннең барча 
сүрәләрен дә тигез күреп, барчасын да укысаң, 
саваплырак.  
 6. Кабер ташын ничек урнаштыру дөрес була?   
— Таш баш очына куела, язулы ягы үзеңә 
уңайлы итеп урнаштырыла. 
  7. Мәетне моргтан юып, кәфенләп кайтаралар. 
Шул көенчә җеназа укып җирләргә ярыймы?   
— Мәетнең якын туганнарының хакы 
башкаларныкыннан өстенрәк. Мәетне якын 
туганнары юып кәфенләсәләр, хәерлерәк. 
  8. Кеше үз гомерендә ничә мәет юарга тиеш?   
— Күпме юа аласыз, әҗер-савабы да шулай 
артып торыр, иншәаллаһ. 
 9. Ел саен зиратка барып кабер өсләрен 
чистартабыз, бу эш шәригатебездә бармы?   — 
Чисталык безнең шәригатебездәге хәл. Шуңа 
зиратны чистарту яхшы гадәт булып тора.  
 10. Мәет юган өчен акча алу ярыймы?   — Әгәр 
хуҗа юучылар белән түләү хакында килешсә 
— хакын бирергә. Әгәр мәетне юучы Аллаһ 
ризалыгы өчен юам дисә — ул шул ук вакытта 
ният кылырга тиеш. Бу вакытта ул, түләү хакын 
бирсәләр дә, бирмәсәләр дә риза була.  
 11. Әгәр мәет моргтан соң гына кайтарылып 
юылса, кояш батканчы кабергә куелырга 
өлгермәсә, аны икенче көнен тагын юаргамы?   
— Дөрес иттереп урнаштыра алсаң, кояш баткач 
та җирләү ярый. Әгәр мәет икенче көнгә калса, 
юмый тору хәерле. Бер юу җитә. 
  12. Вафат булган кеше өчен корбан чалырга 
ярыймы?   -Аллаһы ризалыгы өчен мәрхүмнең 
исеменнән ярый. Ягъни мәрхүм үзе исеменнән 
чалган кебек була.  
 13. Гүр сәдакасына акча күпме бирелә?   — 
Шәригатебездә гүр сәдакасы бирү дигән шарт 
юк. Сорап алырга да ярамый.

14. Мөселман милләтеннән булмаган, катнаш 
гаиләдәге мәетне мөселманча юып, кәфенләп 
татар зиратына күмү ярыймы икән?   — Әгәр 
дә ул кеше үзен мөселман диеп санаган булса, 
изгелекләре, гыйбадәтләре булса, без аны 
мөселманча күмәргә бурычлы. 
  15. Үлүче кеше янында аны саклаучы нәрсәләр 
эшли?   — Аның янында торучы — үлүченең 
теләкләрен үти һәм «Аңардан тәүбә кылдыра, 
васыятьләрен язып ала һәм «Ләә иләһе 
илләаллаһ» кәлимәсен кабатлап тора.  
16. Үлә торган кешенең җаны җиңелрәк чыксын 
өчен Коръән укыргамы?   — «Ясин» сүрәсен 
укысаң да, «Фатиха» сүрәсен укысаң да дөрес 
була.  
 17. Үлгән кешене ничек яткыру тиеш?   — 
Мәетнең аяк табаннары кыйблага каратыла да 
аркасына яткырыла.   
18. Мәетне күммичә 2-3 көн көтеп тору 
шәригатьчәме?   — 3 сәгатьтән артык көтү 
мәетнең ихтирамын югалта, рәнҗетелә, 
күмүне ашыктырырга кирәк.   
19. Мәетнең бурычы булса, аны җирләргә 
ярыймы? — Җәназа намазы укылганчы 
бурычлар турында соралырга тиеш.   
20. Мәетнең бурычы түләнмәсә, ул вакытта 
нәрсә була?   — Аның бурычы түләнгәнчегә 
кадәр мәетнең рухы күк белән җир арасында 
эленеп тора.  
 21. Әгәр дә мәрхүмнең бурыч түләргә малы 
булмаса, ни эшләргә?   — Мирас алучы варислар 
үзләре өстенә алырга тиеш.  
 22. Мәетне кем юарга тиеш?   — Мәетне изге 
кешеләр юарга тиеш.  
 23. Мәетне ничә мәртәбә юалар?   — Мәетне өч 
мәртәбә юалар.   
24. Хатын-кызга ир баланы юу дөресме?   — 7 
яшькә кадәрле ир балаларны юарга хатын-
кызга рөхсәт ителә.
 

СОҢГЫ ЮЛГА ОЗАТУ ХАКЫНДА НИЛӘР БЕЛЕРГӘ КИРӘК? 
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25.Текмичә киң кәфеннәргә төрү дөресме?   — 
Кәфеннәр киңлеге мәетне төрерлек дәрәҗәдә 
булуы кирәк. Киңлеге җитәрлек булмаса, ике 
чүпрәкне бергә кушып тегеп киңәйтелә. 1) 
Әгәр мәет 60 см киңлектә булса, аңа 180 см 
киңлегендәге кәфеннәр кирәк, ә озынлыгы 
мәетнең озынлыгыннан 60 см га озынрак 
булса, яхшы була. 2) Әгәр мәет 50 см киңлектә 
булса, аңарга 150 см киңлектәге кәфен кирәк, ә 
кәфеннең озынлыгы мәетнең озынлыгыннан 
50 см га озынрак булса, яхшы була. 3) Мәетнең 
киңлеге 40 см булса, кәфене 120 см киңлектә 
була. 4) Мәетнең киңлеге 30 см булса, кәфене 
90 см киңлектә була.   
26. Сабый балага да кәфен кирәкме?   — Сабый 
чүпрәккә төрелеп күмелә. Кәфенләп күмелүе 
мөстәхәб (яхшы гамәл).  
 27. Озатканда мәетнең битенә карау ярыймы?   
— Галимнәр карауны рөхсәт итәләр, ләкин чит 
ирләр — чит хатыннарга, чит хатыннар чит 
ирләргә карарга ярамый. 
  28. Мәетне зиратка ничек алып барырга?   — 
Өйдән аягы белән алып чыгыла, ә зиратка 
барганда башы алда була һәм тиз-тиз алып 
барыла.  
29. Мәеткә ияреп бару ул — фарызмы?   — 
Фарыз түгел, мәеткә ияреп бару ул — сөннәт.  
 30. Мәетне озатканда зиратка кадәрле бару 
кирәкме?   — Мәетне озату өч өлештән тора.   
Беренчесе — аңа җеназа уку.   Икенчесе — 
каберенә кадәр бару.   Өченчесе — күмгәннән 
соң аның рухына дога кылу.   Өчесенә дә 
катнашучыга әҗере зур була. 
31. Хатыннарга җеназага иярү ярыймы?   — 
Ярамый, мәкруһ. 
32. Күмгәндә яңгыр ява башласа, ни эшләргә?   
— Кабер өстендә җәймә яки целлофан тотып 
торырга, күмүне дәвам итәргә.  
 33. Кабердәге ташларга сурәтен ясату ярыймы?   
— Юк, сурәт ясатырга ярамый.
 34. Кабергә рәшәткәләр, фотографияләр кую 
рөхсәт ителәме?   — Сәхабәләрнең каберендә 
рәшәткәләр дә, фотографияләр дә юк. 
Фотография куючылар зур гөнаһлы булалар. 
36. Бер кабергә берничә мәетне күмү ярыймы?   
— Зарурият вакытында дөрес, ярый. Мөхәммәд 
(с.г.в.с.). Өхүд сугышында вафат булган 
сәхабәләрне икешәр, өчәр итеп күмәргә рөхсәт 
итте.  
 37. Мәетләрне озатканда еларга ярыймы?   
-Тавышсыз еларга рөхсәт. Әмма тавыш белән 

үкереп елау, киемнәрне ертып, чәчләрне 
йолкып, битләрне тырнап елау — хәрам, ул 
вакытта елаучының мәетләре газапланачаклар. 
  38. Үлгәннән соң җаннар кайда урнашалар?   
— Үлгәннән соң җаннар бәрзах галәмендә 
урнашалар. 
  39. Ир кеше хатынын юа аламы?   — Кайбер 
галимнәр әйтә, хатыны вафат булгач та никах 
өзелә һәм хатыны иргә чит хатын хөкемендә 
була һәм ул юа алмый дип, ә хатыны ирен юа 
ала чөнки хатын-кызның никахы 4 айдан гына 
өзелә.     
 40. Кабер газабы кайсы затларга була?   — 
Мөхәммәд (с.г.в.с.) әйтте: «Бәвелдән 
сакланыгыз, чөнки кабер газабының күбесе 
бәвелдән сакланмаганнандыр».  
 41. Юл буйларында үлгәннәргә каберлек ясап 
куялар. Юл буенда каберлек ясау ярыймы?   — 
Юк, ярамый. Андый каберлек ясаганчы, шул 
каберлеккә сарыф ителәсе акчаны мохтаҗларга 
садака итеп бирү, ә әҗер савабын шушы мәет 
рухына ирештерү өчен дога кылдыру хәерле 
эш була.  
 42. Кабер өстенә чәчәк кую ярыймы?   — 
Ярамый. Чөнки ул — мәҗүсиләр йоласы.   
43. Мәетне җирләгәч, эксгумация өчен казып 
алынамы?   — Эксгумация рөхсәт ителми.   — 
Башка кешеләрнең хокукына бәйле булганда 
гына эксгумация ясала. 
44. Мәет кабергә төшерелгәч, аның йөзен карау 
рөхсәт ителәме?   — Юк, рөхсәт ителми.   
45. Кайсы затлардан Мөнкир һәм Нәкир 
фәрештәләр сорау алмыйлар?   
1. Җомга кичәсендә үлүчедән. 2. Сабыйлардан. 
3. Шәһидләрдән. 4. Ситдыйк, ягъни изге 
кешедән. 5. «Мөлек» сүрәсен һәр кичәдә 
укучыдан.
 46. Кемнәр җәннәткә керерләр?   — Хәдис: 
«Кемнең ахыргы сүзләре — «Ләәә иләәһә- 
илләллааһү» булса, ул җәннәткә керер».   
 47. Исламча җирләү ничек тәмамлана?   — 
Каберне күмеп бетерү белән, гадәттә, «Мөлек 
(Тәбәрәк)» сүрәсе укыла. Коръән укудан хасыйл 
булган әҗер-савапларның күмелгән мәет 
рухына ирешеп, Аллаһ Раббыбыздан аның 
гөнаһларын гафу кылуын үтенеп сорыйбыз. 
Шуның белән Исламча күмү тәмам. 
 

 ▪ https://nur.tatar сайтыннан,
 Ләйсан Кадырова әзерләде

https://nur.tatar/
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Максат: пәйгамбәрләр, аларга хас сыйфатлар 
хакында төшенчә бирү. Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вәсәлләм  
тормышының кайбер өлешләре белән таныштыру. 
Сөннәт төшенчәсен аңлату. Пәйгамбәребезгә 
иярүчеләрне мөселманнар булуын аңлату һәм 
пәйгамбәребезгә, башка пәйгамбәрләргә хөрмәт 
тәрбияләү, аңа иярү теләге булдыру. 
Шөгыль барышы: Бисмилләәһир-рахмәәнир-

рахиим.
– Балалар, әйдәгез дисбеләрне алыгыз да 

беренче шөгыльдә өйрәнгән тәсбихләрне әйтүдән 
башлыйк әле. (Иң матур тәсбихләрнең берсе Ләә 
иләәһә илләллааһү әйтү). 99 тапкыр әйткәннән 
соң, тәрбияче, МөхәммәдәррәсүүлүЛлаһ дип 
куя.
– Әйдәгез, бергәләп кабатлыйк әле.
– Балалар, сез Мөхәммәд гәләйһиссәләмнең 

кем икәнен беләсезме?
– Аллаһ безгә Коръән биргән дибез, кемгә 

биргән, ничек биргән икән ул аны?
– Балалар, Мөхәммәд (Аллаһның аңа сәламе 

булсын) безнең пәйгамбәребез. Пәйгамбәрләр 
– Аллаһ кешеләр арасыннан үзенең хәбәрен, 
сүзләрен, яшәү кагыйдәләрен башкаларга да 
җиткерү өчен сайлап алган кешеләр. Аллаһ 
нинди кешеләрне пәйгамбәр итеп сайлый? 
Дөресен сөйләүче, беркайчан да яманламаучы, 
кешеләр арасында гадел булган, кешеләрне 
рәнҗетмәүчеләрне пәйгамбәр итеп сайлый һәм 
аңа хәбәрләр җиткерә. Мөхәммәд пәйгамбәр 
дә шундый сыйфатларга ия була. Гадел, 
дөресен әйтүче булганга аны кешеләр Әмин дип 
тә йөртәләр. Ул гарәп милләтеннән. Шуңа да 
Коръәнне Аллаһ гарәп телендә иңдерә һәм без 
өйрәнә торган тәсбихләр дә гарәпчә.
Аның әтисе Габдулла исемле, ул пәйгамбәребез 

Мөхәммәд туганчы ук үлеп китә, ә әнисе Әминә 
исемле. Ул да пәйгамбәргә 6 яшь тулгач үлеп 
китә. Кечкенә Мөхәммәд бабасы тәрбиясендә 
8 яшькә кадәр тәрбияләнә. Бабасы да үлеп 
киткәч 8 яшьтән агасы Әбү Талиб тәрбиясендә 
үсә.  40 яшендә аңа пәйгамбәрлек килә. Ягъни 
аңа Аллаһ үзенең хәбәрләрен – Коръәнне 
иңдерә башлый. Бу хәл Хира тавында була 
һәм хәбәрне аңа Җәбраил фәрештә алып килә. 

Пәйгамбәребезгә әйтелгән Аллаһның беренче 
сүзе «Укы!» була. Мөхәммәд мин укый белмим 
ди. Чыннан да ул бер хәреф тә белми, Коръәнне 
укый-яза белмәгән кешегә иңдерү ул Аллаһның 
хикмәте. «Укы!» сүзе өч тапкыр кабатлана һәм 
Коръәннең «Галәк» сүрәсенә иңә. Аллаһ кодрәте 
белән Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәтерендә 
калдырыла бу сүрә. Сез дә әле укый белмәсәгез 
дә шигырьләрне ятлар сөйлисез, шулаймы? Ә 
пәйгамбәребез хәтерендә бер әйтү белән кала. 
Чөнки ул – пәйгамбәр. Аңа Аллаһ кешеләргә хас 
булмаган сыйфатлар да бирә. 
Пәйгамбәребезнең исеме телгә алынганда 

Аллаһның аңа мактавы һәм сәламе булсын 
диелә. Ул гарәпчә болай яңгырый: «Салләллаһу 
галәйһи вәсәлләм» (Әйдәгез кабатлап карыйк 
әле.)
Пәйгамбәребез инде күптән 63 яшендә вафат 

булган. Коръәндә җиргә башка пәйгамбәр 
килмәс диелә. Димәк, Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вәсәлләм - ахыргы пәйгамбәр.
Пәйгамбәребез кебек яшәүчене, аңа иярүчене 

мөселман, диләр. Пәйгамбәребез мөселманнарга 
яшәү өчен бик күп эш, гамәлләрнең үрнәген 
калдырган. Ягъни пәйгамбәребез шулай эшләгән, 
без дә шулай эшлибез. Аларны сөннәт диләр. 
Һәм Аллаһ китабы Коръәнне калдырган. 
Мөселманнар шул китап буеча яшиләр. Безгә 
дә шулай яшәргә язсын! Сезнең белән миңа бүген 
бик рәхәт булды. Барыбызга да, сезгә дә, миңа 
да мөселман булып яшәргә язсын. Әмин!

▪ ТР МДН сайтыннан

Балаларга пәйгамбәрләр турында
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Хөрмәтле мөслимәбез 
Флүрә ханым 
Мөхәммәтхан кызы 
Басыйровага бу 
көннәрдә 80 яшь тулды. 
Милләтебезгә һәм 
динебезгә зур тырышлык 
белән хезмәт итүе һәм 
р а й о н д а ш л а р ы б ы з г а 
ислам кыйммәтләрен 
ирештерүе өчен 
мөхтәсибәт исеменнән 
Флүрә апага Рәхмәт хаты 
тапшырылды. 

Флүрә ханым! Сезгә 
иң изге теләкләребез! 
Күңел тынычлыгы, тән 
сәламәтлеге, һидаять 
нуры, бәхет-шатлыклы 
озын гомер насыйп 
булсын сезгә.

· ТӨРЛЕСЕННӘН ·

Сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд ملسو هيلع هللا ىلص туган көне – 
Мәүлид ән-Нәби бәйрәменә санаулы көннәр калып 
бара. Шул уңайдан, Татарстан мөфтиятенең “Хозур” 
нәшрият йорты барлык теләүчеләрне иҗади конкурста 
катнашырга – эссе язарга чакыра.

Пәйгамбәребезгә ملسو هيلع هللا ىلص карата мәхәббәт камил иман 
билгесе булып тора. Һәрбер иман әһеле үзенә сорау 
бирергә тиеш: мин Аллаһ илчесен ملسو هيلع هللا ىلص чын-чынлап 
яратаммы? Минем калебемдә Аның өчен нинди 
урын бирелгән? Шуңа күрә конкурсны оештыручылар 
түбәндәге сорау буенча уйланырга чакыра: “Сез 
Пәйгамбәребезгә ملسو هيلع هللا ىلص карата үз мәхәббәтегезне, аңа 
булган сөю хисегезне ничек белдерер идегез?”

Эссе форматында язылган уй-фикерләр татар һәм рус 
телләрендә кабул ителә. Конкурста теләгән һәр кеше 
катнаша ала (18 яшьтән өлкәнрәк булу һәм Россиядә 
яшәү шарт).

Конкурста җиңүчеләр дипломнар һәм акчалата 
премияләр белән бүләкләнәчәк:

– беренче урын өчен – 10 мең сум;
– икенче урын өчен – 5 мең сум;
– өченче урын өчен – 3 мең сум.
Гаризаны түбәндәге сылтама буенча үтеп йөкләп 

алырга мөмкин.
Эшләрне  islam_today@mail.ru электрон почтасына 

кабул итү вакыты: 14.10.2019 – 06.11.2019.
Конкурска нәтиҗәләрне 2019 елның 9 ноябрендә 

ВКонтакте битендә игълан итәчәкбез.

БЕЛДЕРҮЮбилеегыз белән!

Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не 
укучыларыбыз, дин кардәшләребез!
2019 ел өчен гәҗиткә язылу дәвам итә. 

Аңа язылу бәясе  144 сум 96 тиен тәшкил 
итә, язылу индексы П4562. Хәзер “Нурлы 
гәҗит” куләмле, ул 12 битле булып дөнья 
күрә.

“Нурлы гәҗит” кә язылып сез татар 
мөселманнары арасында күбрәк 
таралуына һәм Ислам динен куәтләүдә 
үзегездән дә зур өлеш кертәсез!

Гәҗиткә язылу өчен почтага барып та,  
хат ташушылар аркылы да, яки онлайн 
да язылып була. (һttps://podpiska/pochta.
ru/П4562).

https://cloud.mail.ru/public/hFh2/5DT7e3m9i


Мөхәррир вазыйфаларын 
башкаручы Гәрәева Д. Д.

Элемтә, мәгълүмати технологияләр 
һәм массакүләм Коммуникацияләр 
өлкәсендә законлылыкны күзәтү 

Федераль хезмәтенең Татарстан Ре-
спубликасы буенча идарәсендә ПИ 

№ ТУ15-01471 саны белән теркәлде.
Редакция советы:
Арсланова И.Ш.
Рахманова Г.Ф.

Нәшер итүче: 
423740, Татарстан Республикасы, 

Актаныш районы, Актаныш авылы, 
Совет урамы, 22а
8(937)283-46-80

Мөхәррият, басмаханә адресы: 423740, 
Татарстан Республикасы, Актаныш рай-

оны, Актаныш авылы, Ленин проспекты, 4. 
mail: nurgazet@mail.ru

3-09-54, 3-03-33

Гәҗит татар телендә айга бер тапкыр 
җомга көнне чыга. Язмадагы мәгълү-

матлар өчен авторлар җаваплы. 

«Нурлы гәҗит»кә язылып, сез татар 
мөселманнары арасында аның күбрәк 
таралуына һәм ислам динен куәтләүдә 

үзегездән өлеш кертәсез.
Индексы: П4562

Гәҗит офсет ысулы белән 
шәхси эшмәкәр Вәҗиев Х. Х. 

басмаханәсендә җыелды һәм 
басылды. График буенча бу 

санга - 15:00 сәгатьтә кул куе-
лырга тиеш. Кул куелды: 
24 отябрь 11.00 сәгатьтә.

Индекс: П4562, тираж 500
Заказ номеры № 921
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  8 ноябрь  - Мәүлид кичәсе, 9 ноябрь - Мәүлид көне 
(Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең  туган көне,  вафат  

  көне  һәм Һиҗрәт иткәндә Мәккәи-Мөккәрәмәдән Мәдинәи-Мөнәввәрәгә барып  җиткән көне).

М
ил

ад
и

20
19 Көн 

исеме
Сәхәр 
тәмам

Иртәнге 
намаз

Кояш 
чыга Зәвәл Өйлә 

намазы
Икенде 
намазы

Ахшам 
Ифтар

Ястү
намазы

Һиҗри
1441

1 Җомга 04:22 04:58 06:28 11:07 12:00 13:52 15:55 17:40 4

   
 Р

аб
иг

ул
-ә

үв
әл

2 Шимбә 04:24 05:00 06:30 11:07 12:00 13:50 15:53 17:38 5
3 Якш 04:26 05:02 06:32 11:07 12:00 13:48 15:51 17:36 6
4 Дүш 04:28 05:04 06:34 11:07 12:00 13:46 15:49 17:34 7
5 Сиш 04:30 05:06 06:36 11:07 12:00 13:44 15:47 17:32 8
6 Чәрш 04:31 05:09 06:39 11:07 12:00 13:42 15:45 17:31 9
7 Пәнҗ 04:33 05:11 06:41 11:07 12:00 13:40 15:43 17:29 10
8 Җомга 04:35 05:13 06:43 11:07 12:00 13:39 15:41 17:27 11
9 Шимбә 04:37 05:15 06:45 11:07 12:00 13:37 15:39 17:26 12

10 Якш 04:38 05:17 06:47 11:07 12:00 13:35 15:37 17:24 13
11 Дүш 04:40 05:19 06:49 11:07 12:00 13:33 15:35 17:23 14
12 Сиш 04:42 05:21 06:51 11:07 12:00 13:32 15:34 17:21 15
13 Чәрш 04:44 05:23 06:53 11:07 12:00 13:30 15:32 17:20 16
14 Пәнҗ 04:45 05:25 06:55 11:08 12:00 13:29 15:30 17:18 17
15 Җомга 04:47 05:27 06:57 11:08 12:00 13:27 15:28 17:17 18
16 Шимбә 04:48 05:29 06:59 11:08 12:00 13:25 15:27 17:16 19
17 Якш 04:50 05:31 07:01 11:08 12:00 13:24 15:25 17:14 20
18 Дүш 04:52 05:33 07:03 11:08 12:00 13:23 15:23 17:13 21
19 Сиш 04:53 05:35 07:05 11:09 12:00 13:21 15:22 17:12 22
20 Чәрш 04:55 05:37 07:07 11:09 12:00 13:20 15:20 17:11 23
21 Пәнҗ 04:56 05:39 07:09 11:09 12:00 13:18 15:19 17:10 24
22 Җомга 04:58 05:41 07:11 11:09 12:00 13:17 15:17 17:09 25
23 Шимбә 04:59 05:43 07:13 11:10 12:00 13:16 15:16 17:08 26
24 Якш 05:01 05:45 07:15 11:10 12:00 13:15 15:15 17:07 27
25 Дүш 05:02 05:47 07:17 11:10 12:00 13:14 15:14 17:06 28
26 Сиш 05:04 05:49 07:19 11:10 12:00 13:13 15:12 17:05 29
27 Чәрш 05:05 05:50 07:20 11:11 12:00 13:12 15:11 17:04 30
28 Пәнҗ 05:07 05:52 07:22 11:11 12:00 13:11 15:10 17:04 1
29 Җомга 05:08 05:54 07:24 11:11 12:00 13:10 15:09 17:03 2
30 Шимбә 05:09 05:56 07:26 11:12 12:00 13:09 15:08 17:02 3


