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Дәхи Раббыгыз сезгә 
белдерде: «Әгәр 
нигъмәтләремә шөкер 
итсәгез, нигъмәтемне 
сезгә арттырырмын, 
әгәр көферлек 
кылсагыз, минем 
ґазабым бик каты», – 
дип.

Шәгъбән — Рамазан,1441

гәҗит

«Ибраһим» сүрәсе,
7 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!

НӘЗАРӘТТӘ КАЗЫЙЛАР ШУРАСЫ
УТЫРЫШЫ УЗДЫ

10 нчы мартта Татарстан мөселманнары 
Диния нәзарәтендә Казыйлар шурасының 

чираттагы утырышы үткәрелде. Әлеге утырышта 
Татарстан казыйлары татар исемнәре сүзлеген төзү 
буенча фикер алышты. Бу мәсьәләнең әһәмиятен 
билгеләп, Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт 
Фазлыев түбәндәге фикерләрен җиткерде: “Бүгенге 
көндә балаларга кушарга яраклы исемнәр китабын 
булдыруны максат итәбез. Бу безнең алдыбызга нилектән шулай мөһим мәсьәлә булып 
килеп басты соң? Беренчедән, нәзарәт “ТР мөселманнары Диния нәзарәте имам-хатыйблары 
тарафыннан гыйбадәт кылулар һәм дини йолалар уздыру турында Нигезләмә”не эшләп раслады. 
Әлеге нигезләмәдә балага исем кушу тәртипләре урын алды. Аннары Татарстан Республикасы 
мөселманнары Диния нәзарәте һәм “Хозур” нәшрият йорты республика мәчетләре өчен 
никах теркәү, исем кушу һәм мәрхүмнәрне теркәү кенәгәләрен әзерләп бастырды. Барысы 
да тәртипкә китерелде, хәзер исем кушу кенәгәсенә язар өчен шәригатькә муафыйк һәм 
бүгенге көн таләбенә туры килгән исемнәрне барларга кирәк”. Моннан тыш, казыйлар нәзарәт 
тарафыннан бастырылып чыгарылачак китапка яңа, матур мәгънәле исемнәрне кертергә, 
исемнәрне орфографик яктан дөрес язарга, кулланучылар өчен китапны уңайлы итеп төзү 
буенча тәкъдимнәрен җиткерде.

«ГАМБӘРИЯ» МӘЧЕТЕНДӘ “ПӘЙГАМБӘРЕБЕЗНЕҢ 
ТОРМЫШ ЮЛЫ” ДИГӘН КИЧӘ БУЛДЫ

3 март көнне Актаныш авылының «Гамбәрия» мәчетенә 
йөрүче шәкертләр үзләренең остазы Галимова 

Лидия ханым җитәкчелегендә күркәм кичә уздырдылар. 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
тормыш юлы турында чыгышлар бик эчтәлекле булды.  Өлкән 
яшьтәге апалар тарафыннан  Коръән аятьләре һәм хәдисләр 
уку кичәне тагын да нурландырды.

▪ Актаныш мөхтәсибәте

Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не укучыларыбыз, дин кардәшләребез!

2020 ел өчен гәҗиткә язылу дәвам итә. Аңа язылу бәясе  144 сум 96 тиен тәшкил итә, язылу индексы П4562.
“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 ташучылар аркылы да, яки онлайн да язылып була. (һttps://podpiska/pochta.ru/П4562).
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6  нче мартта Казан ислам 
у н и в е р с и т е т ы н ы ң 

Коръән хафизлар әзерләү 
үзәгендә “Коръән 
бәйгеләрен үткәрүдә 
гомуми критерийлар 
булдыру” темасына түгәрәк 
өстәл утырышы узды. 
Әлеге чарада Татарстан 
мәчетләрендә Коръән 
бәйгеләрен оештыручылар, 
аларда жюри әгъзалары булып 
катнашучылар, хафизлар 
катнашты. Җыелышны әлеге 
үзәкнең директоры Габдерәшид 
хәзрәт Фәизов алып барды. 
Ул, беренче чиратта, түгәрәк 
өстәл утырышын төп максатын 
билгеләп узды: “Коръән уку 
бәйгеләрен үткәрү үрнәген 
булдырырга кирәк. Бәйгеләрне 
үткәргәндә аеруча бер әйбергә 
игътибар итәргә тиешбез: жюри 
нәрсәләргә карап бәя бирергә 
тиеш, ягъни катнашучыларга 
карата нинди таләпләр 
куела? Конкурс нигезләмәсен 
дөрес рәвештә төзү шулай ук 
мөһим. Катнашучыларның 
яшь үзенчәлекләрен исәпкә 
алып бәя бирү, жюри өчен 
бәяләү бланкларын төзү кирәк. 
Утырыш нәтиҗәләре буенча бер 
кулланма эшләргә ниятлибез”. 
Алга таба ТР мөселманнары 
Диния нәзарәтенең шәригать 
мәсьәләләре буенча бүлекнең 
баш белгече Илнур хәзрәт 
Коръән бәйгеләрендә 
жюри әгъзаларының 
катнашучыларның әзерлек 
дәрәҗәләрен билгеләү 
критерийлары буенча 
чыгыш ясады. Ул шулай ук 
балл кую тәртипләре белән 
таныштырды һәм төрле 
яшьтәге катнашучылар өчен 
жюри составын билгеләү, яшь 
төркемнәренә карап Кәлам 
Шәрифтәге җүзләр күләмен 
билгеләү һ.б. мәсьәләләргә 
тукталды.

11 нче мартта 
Казанның Галиев 

мәчетендә Татарстан 
мөселманнары Диния 
нәзарәтенең “Лекторий” 
мөселман яшьләре проекты 
кысаларында чираттагы 
ачык лекция узды. 

Бу юлы катнашучылар 
“Хәләл акча” турында фикер 
алышты. Очрашуда экспертлар 
сыйфатында Россия ислам 
институты каршында эшләүче 
Ислам Икътисады һәм 
Финанслары Үзәге директоры 
Ансар Вәлиуллин һәм әлеге үзәк 
белгече Камилә Хәйретдинова 
чыгыш ясады.

Очрашу барышында Ансар 
Вәлиуллин ислам банкингы, 
ислам финанс инструментлары, 
иминиятләштерү, зәкят 
һәм башка сорауларга тулы 
җаваплар бирде. Экспертлар 
ислам финанс инструментлары 
эшчәнлеге принциплары 
турында сөйләделәр, шулай 
ук ислам финанс системасы 
кысаларында кулланыла торган 
программаларны аңлаттылар. 
Камилә Хәйретдинова ислам 
һәм традицион банклар 
продуктларының төп 
үзенчәлекләрен анализлады. 
Очрашуда шулай ук Ислам 
финанслары системасын 
үстерү проблемаларына һәм 
перспективаларына аерым 
игътибар бирелде.

Моннан тыш, «Лекторий»да 
катнашучылар белгечләргә 
үзләрен кызыксындырган 
сорауларны биреп кенә 
калмады, ә Ислам финанс 
инструментларының эшләү 
механизмнары буенча да 
консультация алдылар.

12  нче мартта Казанда 
мөслимәләр өчен 

“Яшь килен” проектының 
икенче сезоны башланды. 

Ике ай дәвамында кызлар 
өчен 7 оффлайн-очрашу һәм 
6 онлайн-дәрес уздырырга 
планнаштырылган иде. Әмма 
Татарстан территориясендә 
махсус санитар-
эпидемиологик режим 
кертелү сәбәпле, мөфтияткә 
мөселманнар арасында 
популярлык казанган күп 
кенә чараларны туктатырга 
туры килде. Аларның бер 
өлеше онлайн режимга күчте. 
Ир-атлар өчен «I’MAN», 
мөслимәләр өчен “Яшь килен” 
проектлары, “Коръән укырга 
өйрәнәбез” курслары Zoom 
платформасында үткәреләчәк. 

“Яшь килен” проекты 
мөселман яшьләре арасында 
гаилә кыйммәтләрен ныгыту 
максатыннан гамәлгә ашырыла, 
шәригать һәм татар милли 
гореф-гадәтләр күзлегеннән 
чыгып никах темасының 
төрле мәсьәләләренә 
багышлана. Очрашулар һәм 
видеодәресләрдә булачак 
һәм хәзерге яшь киленнәргә 
милли традицияләр – бәби чәе, 
бишек җыры, кыз озату һ.б., 
никахның дини һәм хокукый 
яклары, ир-атның һәм хатын-
кызның вазифалары һәм 
хокуклары, мәһер һәм никах 
килешүе, хатын-кыз һәм ир-ат 
психологиясе кебек мәсьәләләр 
турында сөйләнәчәк. Моннан 
тыш, мөслимәләр милли 
ашлар әзерләргә, бала карарга, 
кунакларны каршыларга 
өйрәнә алачак. Спикерлар 
сыйфатында психологлар, 
юристлар, табиблар, галимнәр 
чыгыш ясаячак.

▪ ТР МДН сайтыннан
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Бәраәт кичәсе шәгъбән аеның 14нче көненнән 15 нче көненә туры килгән кичә. Бәраәт 
сүзе гарәпчәдән тәрҗемә иткәндә «берәр авырлыктан котылу» мәгънәсен белдерә. 
Динебездә “Бәраәт” төшенчәсе гөнаһлардан котылу дигән мәгънәгә ия.

Бу кичтә һәм көндә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәт вә мәгърифәте җир йөзенә таралыр. 
Ислам галимнәре раслаганча, Кадер кичәсеннән соң иң изге кичә – Бәраәт кичәседер. 
Чөнки  Коръән беренче мәртәбә Бәраәт кичәсендә дөнья күгенә иңдерелгән һәм Кадер 
кичәсендә Пәйгамбәребезгә вәхи кылына башлаган. 

Бәраәт кичәсендә киләчәк бер ел эчендә бөтен мәхлукатның, бөтен барлыкның 
ризыклары, байлык вә ярлылык xәлләре, дөньяга мөнәсәбәтле дәрәҗәләре, яңа туачак 
вә ул ел эчендә вафат булачак кешеләр – барысы да бу кичне билгеләнер дип санала.

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм шундый хәбәр-нәсыйхәт биргән: “Бәраәт 
сезнең өчен зур форсаттыр, бик күп мөмкинлекләр бирүче изге кичтер. Кадер киче, 
Бәраәт кичәсеннән зуррак булса да, кайчан булганы төгәл билгеле түгелдер. Шуңа күрә 
Бәраәт кичендә күбрәк гыйбадәт кылыгыз”.

Бәраәт кичәсенең әһәмиятен аңлата торган пәйгамбәребезнең тагын бер хәдисендә 
болай диелә: «Шәгьбан аеның унбишенче кичәсе кердеме, аны гыйбадәт белән үткәрегез. 
Көндез исә ураза тотыгыз. Чөнки  ул кичне Аллаһ Тәгалә  дөнья галәменә рәхмәт күзе 
белән карар һәм шулай боерыр: «Тәүбә вә истигьфар итүче булса, аны гафу итәм. Ризыклы 
булырга теләгән булса, аңа ризык бирәм. Авыруга дучар булса, аңа саулык-сәламәтлек 
бирәм. Бармы андый кешеләр, бармы?» - дияр, һәм бу хәл таң атканчыга кадәр дәвам 
итәр”

Бәраәт кичәсендә намаз уку, дога кылу, әрвахлар өчен дога кылу киңәш ителә. Бу мөбарәк 
кичне үзебез, гаиләбез, балаларыбыз, милләтебез һәм бөтен мөэмин кардәшләребез 
өчен дога кылып, Аллаһтан дөнья һәм ахирәт бәхете сорарга кирәк.

▪ Руслан хәзрәт Мортазин әзерләде

https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D3%99%D0%B3%D1%8A%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D3%99%D0%BF%D1%87%D3%99
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“Нәзер әйтеп, күп кеше үзенә 
авырлык кына китерә”

«Моннан берничә ел элек бик еракта 
яшәүче балачак дустым янына барырга 
туры килде. Кыш көне иде, өч тәүлек 
буе буран булды. Самолетка алган 
билетларыбызны кире тапшырырга 
туры килде. Поездда кайту да бик авыр 
булды. Юл газапларыннандыр инде, исән-
сау кайтып җитсәм, бу шәһәргә аягымны 
да атламас идем дип, нәзер дә әйттем. 

Инде нишләргә?...”

Җәлил хәзрәт Фазлыев белән нәзер 
турында сөйләштек.

Нәзер әйтү ул - бик четерекле мәсьәлә. 
Пәйгамбәребез галәйһиссәлам нәзер 
әйтүдән сакланырга кушкан. Аны хәрам 
дип әйтә алмыйбыз, чөнки  Ибраһим 
галәйһиссәлам дә нәзер әйткән. «Әгәр дә 
миңа угыл бала бирсәң, мин шул баламны 
корбан итеп чалырга әзер», - дигән ул. 
Әмма Аллаһ Тәгалә бәндәләрнең каннарын 
түгүче түгел. «Йә, Ибраһим, Раббыңа 
әйткән нәзереңдә тугрылыклы булуыңны 
исбатладың. Аллаһ синнән разый булды. 
Инде корбан итеп улыңны түгел, куй чал», 
- дип, аңа бер сарык җибәрде. Шул рәвешле 
нәзер электән үк килгәнен күрәбез. 

Тик шуны истә тотарга кирәк: нәзер 
әйтелгән икән, үтәлергә тиеш. 

 Нәзер ике төрле була. Берсе Аллаһ Тәгалә 
белән бәйләп әйтелә торган нәзер. Иң киң 
таралганы - корбан чалыр идем дигәне. 
Байлыгың билгеле бер нисабка җитсә, 
син болай да корбан чалырга тиешсең. 
Нәзер корбаны исә үзенә аерым була. 
Шул рәвешле кеше өстендә ике корбан 
була. Менә кайберәүләр шуларны бутап 
җибәрә, бер корбанын икесенә дә китә дип 
уйлый. Тагын бер нәрсә бар, нәзер итеп 
корбан чалган кеше, чалган малының итен 
ашарга тиеш түгел. Инде моны белмичә 
ашаган булса, ашаган ит бәрабәренә 
фәкыйрьләргә сәдака бирергә тиеш 
булыр. Нәзер корбанының итен үзеңнең 
якыннарыңа ашату да дөрес түгел. Нәзер 
итеп чалынган корбан ите матди ягы авыр, 
ярлы гаиләләрнең хакы булып санала. 

Икенче төренә бер мисал: Казый булгач, 
миңа халыктан бик күп сораулар килә. 
Бер ханым, алма ашамас идем дип нәзер 
әйткән булган. Балага узгач, алма ашыйсы 
килә башлаган. Инде нишләргә дип сорый. 
Шәригатьтә, ун мескенне туендыру яисә 
аларны киендерү, яки булмаса бер колны 
азат итү тиеш, дип тә әйтелә. Мескеннәр 
табылмаса, бу очракта тәүбә кылып, өч көн 
тоташ ураза тотарга кирәк. Шул чагыңда син 
кәффәрәтеңне үтәгән буласың, үтәмәсәң, 
өстеңдә гөнаһ, йөк булып тора. 

Кайбер кешеләр, күршем белән сөйләшмәс 
идем, туганыма аяк та басмас идем, дип 
нәзер әйтәләр. Монысы бигрәк тә хәрам 
әйбер. Син өч көндә ачуыңны онытырга 
яки килешергә тиешсең. Хаксыз булып 
килешүгә барса, аңа җәннәтнең кырыеннан 
урын булыр, хаклы булып та килешсә, аңа 
җәннәтнең уртасыннан урын булыр, диелә. 

Кемдер нәзерен әйтә дә, йә ул аны оныта, 
яки эшләргә мөмкинлеге булмый. Шулай 
итеп, күп кеше үзенә авырлык кына тудыра 
Ә нәзер өстендә тора. Шуларны истә тотып, 
без нәзер әйтмәвең хәерлерәк дибез, чөнки 
аның үтәлмәгәне өчен гөнаһлы буласы.

▪ shahrikazan.ru сайтыннан әзерләнде
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Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең гадәти күңел халәте

Күңелне  тынычландыручы  кагыйдәләр

· ӘХЛАК ТӘРБИЯСЕ ·

Бервакыт Гали (радыйаллаһү гәнһү) 
пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнән аның күңел халәте турында сорагач, 
ул болай дип җавап биргән:

 «Минем малым ул – дөрес  аңлау, динемнең 
нигезе – акыл, төпле терәгем– мәхәббәт, хәрәкәт 
итү чарасы – теләк, даими юлдашым – Аллаһны 
искә алу, байлыгым – ышанычлылык,  дусларым 
– мәшәкатьләр һәм кайгы,  коралым – гыйлем, 
киемем – сабырлык, ганимәтем (трофей) 
– канәгатьлек, горурлыгым – тыйнаклык, 
һөнәрем – ләззәтләрдән читләшү, максатым 
– хаклык, дөреслек, дан-шөһрәтем – буйсыну, 
тормыш рәвешем – көрәш, күз нурым – намаз”.

• Аллаһ Тәгалә белән ныклы элемтәдә булу (мондый элемтә барлыкка килсен өчен, 
әлбәттә, 5 вакыт намазның тәртиптә булуы, ягъни үз вакыты белән укылып баруы 
шарт)

• Тормыштагы һәрбер хәлне  Аллаһ Тәгаләнең сиңа хаслап эшләгән бөек Планы, 
хикмәтле Тәкъдире булуын онытмаска.

• Һәр ниятне Аллаһка тәвәккәлләп тормышка ашырырга, һәрбер эшне Аллаһка 
тапшырып башкарырга.

• Нинди дә булса авырлык килгәндә, иң элек гөнаһ-хаталарың өчен Аллаһтан гафу 
үтенеп тәүбә итәргә, соңыннан ярдәм сорап дога кылырга.

• Башкалар белән аралашканда:
үзеңне өстен тоеп, тәкәбберләнмәскә, мактанмаска, “мин” сүзен кулланмаска;
сөйләшкәндә – гаепләмәскә;
кешене бүлдермичә тыңларга;
бәхәсләшмичә җавап бирергә;
шелтә белдермичә гафу итәргә;
юл куйганда, нәрсәгә дә булса дәгъва белдермәскә;
нәрсәдер биргәндә – кызганып бирмәскә;
ышаныч белдергәндә – шикләнмәскә;
нәрсәдер вәгъдә итсәң – онытмаска.

• Тормышыңдагы һәр көн өчен Аллаһ Тәгаләгә шөкер итәргә, саулыгың, иминлегең, 
йортың, якыннарың, ризыгың һәм башка бик күп нигъмәтләр өчен Раббыңа ихлас 
рәхмәтле булырга.

• Изге-игелекле гамәлләрне күбрәк эшләргә.
• Һәр вакытта да үз-үзең булып калырга, башкаларга үзеңне чынбарлыктагыдан 

яхшырак, матуррак, “ялтыравыклырак” итеп күрсәтергә тырышмаска.
• Мөмкин кадәр ешрак Коръән укырга, аятьләрнең мәгънәләре турында уйланырга.
•  “Гыйбадәт мәсьәләсендә үзеңнән югарырак булганнарга, дөнья эшләрендә үзеңнән 

түбәнрәк булганнарга кара” – дигән хәдис-шәрифне һәрдаим истә тотарга.

▪ Кукмара мәдрәсәсе директоры
Ришат Курамшин язмаларыннан
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2020 ел башы бөтендөнья 
коронавирус пандемиясе 
булып тарихка кереп калыр. 
Безнең мөхтәсибәт газетасы 
да бу вазгыятьне үз архив 
битләренә теркәп куярга 
булды, чөнки әлеге чирнең 
шаукымы мөселманнарга, 
мәчетләргә дә кагылды. 

Ике атналык карантин игълан 
ителеп, гомуми мәктәпләрдә 
генә түгел, мәчеталды 
курсларында да шәкертләрне 
укыту тукталып тора (18 
март – 1 апрель), мәчетләрдә 
җәмәгать намазларының 
фарызлары гына укыла. Мәскәү 
гыйбадәтханәләренә күпмедер 
вакытка йозак эленде, чөнки 
картина кайсы якка таба үсеш 
ала, әле билгеле түгел. 

Әйдәгез, бу афәтнең 
хронологиясенә күз салыйк. 
Инфекция 2019 елның декабрь 
ахырында Үзәк Кытайның Ухань 
шәһәре Хубэй провинциясендә 
тарала башлый. Кешеләрнең тән 
температурасы күтәрелеп, коры 
ютәл төшеп авырып йөргәннән 
соң, гадәти дәвалану чаралары 
күрүгә карамастан, кисәк кенә 
үпкә ялкынсынуы (пневмония) 
килеп чыгып, күпләп үлеп 
китүләре теркәлә башлый. 
Вирусны җирле базарда сатылган 
кыргый хайван ите аша йоккан 
дигән нәтиҗәгә киләләр, әмма 
кешедән кешегә йокмый дип 
белдерәләр. (Шәригать кыргый 
хайван итен безгә хәрам кылды, 
шуны да истән чыгармаска 
кирәк). Инфекция үзен башкача 
күрсәтә, соңрак кешедән кешегә 
күчә алуын да дәлиллиләр. 
Бездә яңа ел алды мәшәкатьләре 
белән мавыгып, бу инфекция 
турында мәгълүмат чаралары 
яңалыкларда яктыртылса да, бик 
игътибар итүче булмагандыр. 
Кытай кайда да, без кайда? 
Тик бу вирус чыдам һәм кулы 
озын булып чыкты. Яңа төр 
SARS-CoV-2 коронавирусы 
– чәч калынлыгыннан 400 
тапкыр юкарак бер инфекция  
бөтендөньяны аякка бастырды. 

Аякка бастырды гына түгел, 
аяктан екты. Бүгенге көндә рәсми 
статистика буенча авыручылар 
244500, үлүчеләр саны ун меңнән 
артып киткән. (www.rbc.ru сайты 
20 март, 2020 ел).

Соңгы 30 ел эчендә 
глобализация, интеграция 
вәзгыяте илләрне, 
континентларны берләштерде, 
чикләрне юды. Шуңадыр 
кешеләр белән бергә вирус, 
бактерияләребез дә иркенләп 
йөри, тарала ала. Йөгәнләп 
булырмы, юкмы – бер Аллаһ 
кулында! Аллаһ Тәгалә 
сакланганны саклармын 
дигән, шуңа күрә хөкүмәтебез 
эпидемиягә каршы тору өчен 
чыгарган саклану чараларына 
сабырлык белән карарга кирәк. 
Эпидимиологлар кушкан 
күрсәтмәләрне үтәү тиеш. 
Кулларны еш юарга, халык 
күп җыела торган урыннарда 
булмаска тырышу мөһим. 
Без, мөселманнар, һәрвакыт 
пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм сүзләренә 
колак салабыз. Ул нәрсә әйтеп 
калдырды икән?

 “Пәйгамбәр медицинасы”нда 
йогышлы авыруларның таралуы 
һәм аны кисәтү максатыннан 
тәкъдим ителгән чаралар 
арасында түбәндәге хәдис бар. 
“Әгәр дә берәр җирлекнең 
зарарланганын (йогышлы авыру 
таралганын) ишетсәгез – анда 
кермәгез. Әгәр дә сез яшәгән 

җирлек зарарланса, аннан 
чыкмагыз», - диде пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм. 
Бу – карантин дигән сүз. 
Заманында ваба, чума, проказа 
эпидемияләре кубып, бик күп 
җаннарны кыра.

Имам Абу Давуд хәдисләрендә 
пәйгамбәребезнең догасы 
китерелә: “Аллаһүммә инний 
әгүзү бикә минәль бәрасы 
вәль җүнүни вәль җүзәәми 
вә миң сәийль әскам”. Аны 
иртәле-кичле укырга кирәк. 
Мәгънәсе: “Я Аллаһ! Проказадан, 
лепрадан, акылсызлыктан һәм 
авыр дәваланган авырулардан 
Синең яклавыңа сыенам!” Бу 
доганы иртәле-кичле әйтергә 
кирәк. Курку, паникага бирелү 
ярамый. Иман ныклыгы булырга 
тиеш. “Һәр авыруга дәва бар” 
(Мөслим хәдисләр җыентыгы). 
Теләсә кайсы чир белән 
чирләргә мөмкинбез, хәтта 
әҗәлебезгә сәбәп булырлык. 
Шуңа да карамастан, Аллаһның 
рәхмәтенә өмет итүдән баш 
тартмаска тиешбез. Бервакыт 
Гаишә (радыйаллаһу ганһә) 
пәйгамбәрдән чума турында 
сорый. Ул әйтте: «Кем авыру 
булса да, аңа сабыр итсен, шәхит 
сәвабы булыр. Ул үз җирлегендә 
калсын һәм Аллаһка тәвәккәл 
кылсын», - дип (Бохари хәдис 
җыентыгында). Моннан тыш 
саклану, дәвалану өчен кара 
тмин, кыст, ладан, хельба, 
имбир кебек табигый чаралар 

Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим
COVID-19

http://www.rbc.ru
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куллануны тәкъдим итә 
Рәсүлебез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм. “Кара тминдә үлемнән 
башка барлык авыруларга да дәва 
бар”. (Бохари, Мөслим хәдисләр 
җыентыгында). 

Әйе, 1400 ел элек тә, аннан алда 
да адәм баласы яшәп калу өчен 
көрәшкән. Ул чорларда күпме 
халык яшәгәндер, төгәл генә 
беркем дә әйтә алмас. Бүгенге 
вакытка Җир шарында кеше саны 
үтә дә артты. Кешелек бер-ике 
елдан 8 миллиард чиген үтәчәк. 
Интернет-сайтта күренгәнчә, 
планетада 7.772.530.350 кеше 
яши һәм ул секунд саен үсештә 
бара. (Статистика в реальном 
времени: Worldometer.info). 
Бу тиклем халыкны яшәтү 
өчен ресурсларның кими 
баруы мәктәп баласына да 
аңлашыла. Билгесез чыганаклар 
коронавирусның ясалма 

рәвештә таратылуын белдерә, 
чөнки халык санын баланста 
тоту кирәк, ди алар. Дин белән 
бәйле түгел кешеләр: “Табигать-
анабыз чаң суга, кешеләрнең 
ваемсызлыгы аркасында 
җир, су, һава пычранды, шуңа 
төрле авырулар чыгарып, 
пычраклыктан арынырга тели”, 
- ди. Ә Аллаһ Тәгалә әйтә: “Без 
мөэминнәрнең күңелләренә 
шифалы аятьләрне вә Коръәннән 
рәхмәтле хөкемнәрне иңдерәбез, 
әмма Коръән аятьләре белән 
гамәл кылмаганнар залимнәргә 
Коръән аятьләре хәсрәтне вә 
һәлакәтне генә арттырыр” (17 
сүрә, 81-82 аятьләр). Фикерләп 
карасак, Коръәндә безнең өчен 
шифа, дәва бар. Ә Җир шарында 
күпме халык  Коръән белән гамәл 
кыла?! Димәк, хәсрәт, һәлакәтләр 
килүгә дә үзебез гаепле.

Медальнең дә ике ягы булган 

кебек, коронавирусның да начар 
якларыннан тыш, яхшы, файдалы 
нәрсәләр күреп була. Мисал өчен, 
бик күп ял итү урыннары ябылу 
сәбәпле, курорт регионнарда 
тәртип, чисталык артты. Җирдә 
бездән башка  хайваннар, 
кошлар, балыклар дөньясы да 
барлыгын онытмаска кирәк.  
Төнге клублар, барлар, казинолар 
ябылып торып, (шәригать 
күзлегеннән концертлар, шау-
шулы чаралар да тыюлы) кешеләр 
күбрәк үзләренә вакыт калдыра 
алдылар. Балалар янында булу, 
алар белән аралашу әлбәттә 
файдага. Иң мөһиме – кешеләр 
прогресс һәм технология колы 
булудан туктап, илаһи көч  ул – 
Аллаһ Тәгалә бар икәненә ышана 
башладылар.       

▪ Илина Арсланова

Имбир, лимон һәм бал – витаминнар капчыгы, ди белгечләр. Лимон С витаминына бик бай, бал 
да составы буенча үзенчәлекле продукт һәм күп төрле авырулардан шифа. Имбир тамырында 
микроэлементлар, аминокислоталар, эфир майлары бар, моннан кала бу үсемлекнең тамыры В3, В6, В9, 
С һәм А витаминнарына бай. Болар барысы да организмны тонуста тотарга ярдәм итә, төрле вируслы 
авыруларга каршы менә дигән чара.

Сәламәтлек рецепты өчен ингридиентлар:
* имбир (тамыры) — 300 грамм;
* кабыгы белән бер-ике  лимон;
* бал — 150-200 грамм.
Иң элек имбирне кабыгыннан чистартып уртача кыргычта кырырга яки ит тарткычтан чыгарырга 

кирәк. Лимонны кайнар су белән пешеклибез, төшләрен алып, вак кына итеп турыйбыз. Имбир белән 
лимонны бергә бутыйбыз да, шуның өстенә бал агызып, әйбәтләп болгатабыз. Килеп чыккан массаны 
пыялы савытка тутырып суыткычка куябыз. Аны шушы савытында 2 айга кадәр сакларга була.

Организмның эшчәнлеген активлаштыру һәм сәламәтләндерү өчен әлеге витаминлы катнашманы 
иртән ач карынга 1 чәй кашыгы күләмендә 
кулланырга кирәк, аның артыннан  җылы су йотып 
куярга киңәш ителә. Шуны да әйтергә кирәк, 
лимонлы-имбирле катнашманың тәме әчкелтем, 
яндыра. Шуңа да бу рәвешле куллана алмаучылар 
аны чәйгә салып та эчә ала. Ашказаны-эчәк 
авырулы кешеләргә дә бу катнашманы саклык белән 
кулланырга киңәш итәбез.  Авыру көчәйгәндә бу 
катнашманы кулланмый торырга кирәк.

Имбир, лимон, балдан ясалган бу катнашманы көн 
дә кулланып, даруханәдәге витаминнар, вирусларга 
каршы төрле кыйммәтле препаратлар турында 
турында онытырга мөмкин, ди белгечләр.

Авыруларга каршы торыйк, сәламәт булыйк!
▪ “Стәрлебаш чишмәләре” газетасыннан

Иммунитетны ныгыту өчен җитез 
һәм арзан ысул
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Мәңгелек  ярату хакында...
Аллаһ Тәгалә болай дигән:

Сынар өчен күңел сөйгән нәрсәләрдән: хатыннар, балалар, сыер, кәҗә кебек дүрт 
аяклы хайваннар, җыйган алтын, көмешләр һәм зиннәтләнгән йөгерек атлар һәм 
иген кебек нәрсәләр Аллаһтан кешеләргә сөекле ителде. Бу нәрсәләр дөнья тереклеге, 
ләкин барчасы бетәчәк, алар аз нәрсәләрдер, аларны һәм дөньяны калдырып, Аллаһка 
кайтырсыз. Әгәр Коръән белән гамәл кылып, әзерләнеп барсагыз, иң яхшы урын Аллаһ 
хозурында. (Әл Гыймран сүрәсе, 14 аять)

Кешенең чын мәхәббәт объекты нәрсә соң? 
Чын мөселман кешесе безне юктан бар кылган Аллаһ Тәгалә һәм аның илчесе 

Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән дә артыграк беркемне дә яратмый. Әмма 
аның йөрәгендә башка төрле мәхәббәт тә яши: әти-әнисенә, балаларына, тормыш 
иптәшенә, дусларына... карата булган ярату. Һәм ниһаять, Аллаһ Тәгалә безнең 
күңелләребезгә тормышны, дөньяны, яшьлекне, бөтен матур әйберне ярату хисе 
салып калдырган. Ул чагында нигә соң безнең йөрәгебездә берьюлы берничә объектка 
карата ярату хисләре урын алган һәм ни өчен мәхәббәт безнең ихтыярга бәйле түгел?  
Мөселман кешесе үз йөрәгендә Аллаһ Тәгаләгә карата мәхәббәткә урын бушату өчен 
кемне яки нәрсәнедер яратудан ваз кичмәскә тиеш. Гап-гади хакыйкатьне аңларга 
кирәк: бөтен нәрсәне дә Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәт күзлеге аша яратырга кирәк. Әйтик, 
тәмле ризык һәм җимешләрне Аллаһ биргән бүләк дип кабул иткән кебек. Ул чагында 
мәхәббәт Аллаһ Тәгаләгә карата хөрмәт һәм Аны ихлас ярату билгесе булачак, теләк һәм 
нәфестән саклаячак. 

Аллаһ Тәгалә хакына мәхәббәт һәрвакытта да чын, ул юкка чыкмый һәм өметне өзми. 
Ул - мәңгелек.

▪ https://intertat.tatar/

https://intertat.tatar/


Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте, коронавирус 
таралуга бәйле рәвештә, түбәндәге тәкъдимнәргә буйсынырга киңәш итә:

1. Вирус йоктыру ихтималы югары булган илләргә сәфәр кылудан тыелып торырга. Имам 
Бохари җыентыгында килгән хәдистә түбәндәгеләр әйтелә:

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән тапшырыла, ул болай дигән:
“Әгәр берәр җирдә ваба (чума) таралуы турында ишетсәгез – ул урынга бармагыз; 

әгәр ваба авыруы хәзерге вакытта сезнең җирлектә таралыш алса, яшәгән урыныгызны 
ташлап китмәгез” (5728).

Шулай итеп, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 1400 ел элек үк эпидемияләр 
таралганда үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә нигез салган.

2. Чисталыкка һәм гигиенага зур игътибар бирергә. “Сахих” Мөслим хәдисләр җыентыгында 
түбәндәге хәдис бар: Әбу Мәлик Әл-Әшгари тапшырганча (Аллаһы аннан разый булсын), 
Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай дигән:

«Чисталык (гигиена) – иманның яртысы» (223).
3. Төчкергәндә һәм йөткергәндә гигиена кагыйдәләрен үтәргә. Әбу Һөрәйра (Аллаһ аннан 

разый булсын) тапшырган хәдистә түбәндәгеләр әйтелә:
«Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләм төчкергәндә кулы яки тукыма кисәге белән 

капланган” (Тирмизи/2745).
4. Даими рәвештә бүлмәне дезинфекцияләргә, чөнки вирус һава белән тарала. Аллаһ Илчесе 

салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай дигән:
«Өегезне ладан (любан), мирра (мурр) һәм тимьян (хуш ис килә торган үсемлек) белән 

төтәсләгез” (Әл Маталиб Әл Алия/2448).
Барлык дезинфекция ясау чараларын куллану рөхсәт ителә.
5. Якыннарыбыз: әти-әниләребез (бигрәк тә алар өлкән яшьтә булса) һәм балалар өчен безгә 

йөкләнгән җаваплылык турында онытмаска.
Без туганнарыбызга, якын кардәшләребезгә профилактика чаралары турында сөйләргә 

тиешбез.
Пәйгамбәр салләллаһу галәйһи вә сәлләм болай дигән: 
«Сезнең һәрберегез көтүче, һәм һәркайсыгыз үзенең көтүе өчен җаваплы” (Бохари).
6. Аллаһ Тәгаләдән дөньяның барлык мөселманнары өчен гөнаһларның гафу ителүен һәм 

иминлек насыйп булуын сорап дога кылырга.
Аллаһ Тәгалә Коръәндә болай дигән: 
“Һичшиксез, алар (кешеләр) үз нәфесләрендә булганны алмаштырмый торып, Аллаһы 

кешеләрдә булганны алмаштырмый” (Әр-Рагъд/11)
7. Әбу Давыт хәдисләр җыентыгында килгән хәдистән доганы еш укырга:
Аллаһүммә инни әгүзү бикә минәлбәрасы уәлҗүнүүни уәлҗүзәәми уә мин сәййи-иль-әскаам
«Раббым, мин Синнән махау авыруыннан (проказа), акылсызлыктан, лепра чиреннән 

(хроник инфекцион авыру) һәм начар авырулардан саклавыңны сорыйм” (1554)
8. Әгәр кеше хәлсезлекләнсә, кичекмәстән табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Аллаһ Тәгалә “Ән-Нәхл” сүрәсенең 43-нче аятендә болай ди:
“Без синнән алда да (кешеләргә пәйгамбәр итеп) ирләр җибәргән идек, шуларга вәхи 

иттек. Әгәр сез белмәсәгез, зикер ияләренән сорагыз”
Шулай ук, хәлсезлек хисен тойган кеше башка кешеләрне вирус йоктырудан сакланырга тиеш. 

Шуңа күрә авыру кешегә халык күпләп җыела торган урыннарга барудан тыелып торырга 
кирәк.

▪ Татарстан Республикасы мөселманнары
Диния нәзарәтенең фәтвалар бүлеге
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Сәламләү әдәбе
Әссәләмү галәйкүм үә рахмәтуллаһи вә 

бәрәкәтүһ!
Кадерле балалар, без бүген сәламләү әдәбе турында 

сөйләшербез. Белгәнегезчә, мөселманнар бер-берсе 
белән күрешкәндә “Әссәләмү галәйкүм” диләр. Бу 
сүзләр нәрсәне аңлата микән соң? 

Гарәп телендәге “сәлам” дигән сүз “сәламәтлек, 
тынычлык, иминлек”  дигәнне аңлата.  Шулай итеп, 
“Әссәләмү галәйкүм” дип сәламләүче  “Аллаһ Тәгалә 
сиңа иминлек бирсен!” – дип теләгән була. Шушы 
сәламләүне ишеткән кеше исә “Вә галәйкүм әссәләм” 
дип, ягъни “Сиңа да Аллаһның сәламе булсын” дип 
җавап кайтара.

Мөселманнар бер-берсен тагын да күркәмрәк 
мәгънәле сүзләр белән сәламли ала: Әссәләмү 
галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! - “Сиңа 
Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын”,  
дип, ә аңа җавап бирүче: “Вә галәйкүм әссәләм вә 
рахмәтуллаһи үә бәрәкәтүһ!”, - дип җавап кайтара.

Аллаһ Сөбханәһү үә Тәгалә “Ниса” сүрәсенең 86 
аятендә әйткән: “Бер сәлам белән сәламләнгән 
вакытта, сез аннан да яхшырагы белән сәламләгез 
яки шуны ук кайтарыгыз. Һичшиксез, Аллаһ – 
һәрнәрсәдән хисап алучы”.

Хәдисләрдә риваять ителгәнчә Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына 
бер кеше килеп, аңа: “Әссәләмү галәйкүм” дип 
сәламләгәч, пәйгамбәребез аңа җавап бирә һәм 
“Ун” – дип әйтә. Икенче кеше килеп: “Әссәләмү 
галәйкүм вә рахмәтуллаһ” – дип сәлам биргәч, 
пәйгамбәребез җавап биргән һәм “Егерме”, - 
дигән. Тагын бер кеше килеп: “Әссәләмү галәйкүм үә рахмәтуллаһи үә бәрәкәтүһ!”,- дип сәлам 
биргәч, пәйгамбәребез бу кешегә дә җавап биргән һәм “утыз”, - дип әйткән. Шунда булган 
мөселманнар: “10,20, 30 саннарының  мәгънәсен аңлатып бирүен үтенгәч, пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм:  “Беренче кешегә, ягъни : “Әссәләмү галәйкүм” диючегә 10 савап, 
“Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһ”  дип әйтүчегә 20 савап,  өченче кешегә, ягъни “Әссәләмү 
галәйкүм вә рахмәтуллаһи үә бәрәкәтүһ” дип әйтүчегә 30 савап язылды, дип җавап биргән.

Сәлам бирү – сөннәт гамәл булса, сәламгә җавап кайтару – фарыз (ягъни катгый үтәлергә тиеш булган 
Аллаһның әмере). Сөннәт исә шундый гамәл, аны кылган кеше саваплы була, пәйгамбәребезнең 
шәфәгатенә лаеклы була, әмма эшләмәсәң гөнаһ юк.

Ислам динендә сәлам бирүгә бәйле кайбер кагыйдәләр дә каралган, мәсәлән транспорт эчендәгеләр 
җәяүлеләргә, үтеп баручылар – утырганнарга, ялгыз кеше – җәмәгатькә, кечерәк яшьтәгеләр 
өлкәнрәкләргә беренче сәлам бирергә тиеш.

Кайвакыт исәнләшергә кирәкмәгән чаклар да була. Мәсәлән, кеше юынган вакытта, Коръән укыганда, 
дәресләр белән мәшгуль булганда, зикер-тәсбих кылган вакытта, мәчеттә вәгазь укылганда, намазга 
чакырып азан әйтелгәндә сәлам бирмәү хәерлерәк.

Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләм  сәлам бирүнең фазыйләтен 
күрсәтеп: “Арагызда җылылыкны арттырачак нәрсәне сезгә белдеримме?  Арагызда сәлам таратыгыз”, - 
дип өйрәткән. Ә тагын бер хәдисендә: “Иманлы булмастан, сез Җәннәткә керә алмассыз. Бер-берегезне 
ярата белсәгез генә иманлы булырсыз. Бер-берегез белән исәнләшегез, тик шулай гына арагызда ярату 
хисләре туар”, - дип әйткән. 

Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ!
▪ “Ислам дине нигезләре” китабыннан әзерләнде
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Татарстан мөфтияте “Кәлам Шәриф. Мәгънәви 
тәрҗемә” басмасының аудиоверсиясен әзерләп 
чыгарды. Халык арасында зур популярлык 
казанган хезмәт “Хозур” нәшрият йортының 
“Азан” радиосында тавыш белән яздырылды.

40 сәгатьлек аудиоязманы танылган 
телевидение алып баручысы Илдар Кыямов 
укыды. Хәзерге вакытта “Азан” радиосы 
командасы нәзарәтнең рус телендә дөнья 
күргән “Калям Шариф. Перевод смыслов” 
басмасының аудиоверсиясен дә әзерләү 
өстендә эшли. 

“Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә” 
һәм “Калям Шариф. Перевод смыслов” 
фундаменталь хезмәтләре ТР мөселманнары 
Диния нәзарәте тарихында Коръән 
мәгънәләренең үзе әзерләгән беренче 
тәрҗемәләре. Алар узган елны – Татарстанда 
игълан ителгән Тәфсир елы кысаларында 
дөнья күрде. Әлеге тәрҗемә квалификацияле 
белгечләр – хафизлар, кыйраәт, фикъһе, 
гакыйдә буенча галимнәр, рус, татар һәм гарәп 
телләрен яхшы белгән филологларның җиде 
ел дәвамында башкарган коллектив эшчәнлек 
нәтиҗәсе булып тора. Коръән мәгънәләренең 
ТР мөселманнары Диния нәзарәте әзерләгән 
тәрҗемәсе үзенең төгәллеге белән аерылып 
тора һәм Кәлам Шәрифнең төп нөсхәсенең 
(оригиналының) лексик составына мөмкин 
кадәр якын итеп китерелә. Бу исә укучыны 
мәгънәви ялгышлардан саклый. Коръәнне 
шундый рәвештә татар һәм рус телләренә 
күчерү укучыга аның сүзгә-сүз тәрҗемәсен дә, 
Изге Китапның тексты иңдерелгән, укылган һәм 
язылган тарихи-мәдәни шартларын, теленең 
нечкәлекләрен, төптә яткан мәгънәсен һәм 
метафораларын да ирештерергә мөмкинлек 

бирә. ТР мөселманнары Диния нәзарәтенең 
Коръән мәгънәләре тәрҗемәсе тексты турында 
уңай бәяләмәләр мөфтиләрдән, башка 
тәфсирләр авторларыннан, тел галимнәреннән, 
әдәбият, ислам белгечләреннән, Татарстан 
һәм Россиянең  иҗтимагый оешмаларыннан, 
Диния нәзарәтләреннән алынды.

“Хозур” нәшрият йорты Җәлил хәзрәт 
Фазлыевның “Күңел бакчасы” дип 
исемләнгән китабын нәшер итте. 

Татарстан Республикасының баш казые 
Җәлил хәзрәт Фазлыевның әлеге китабында 
гаилә кору, мөселман гаиләсе, гаиләне саклау 
мәсьәләләре күтәрелә. Беренче өлештә автор 
бәхетле һәм бәрәкәтле гаиләнең нигезе иман 
булуын ассызыклый, һәр гаиләнең АллаҺ 
Тәгалә ризалыгын алырлык итеп яшәвен тели. 

Китапның икенче өлешендә Локман Хәким 
нәсыйхәтләре бәян ителә. Локман Хәким 
Давыт (г-м) вакытында яшәгән булса да, 
нәсыйхәтләрендә күтәрелгән мәсьәләләр 
бүгенге көн өчен дә бик актуаль. Алар безне 
уйланырга мәҗбүр итә, тормышыбызга башка 
күзлектән карарга мөмкинлек бирә.

Өченче өлештә автор укучыны үзенең 
остазлары белән таныштыра. Алар мисалында 
мөселман гаиләсе, тәрбия, ата-ана һәм бала 
мөнәсәбәте кебек темаларны киңрәк ача.

“Хозур”ның фирма кибетеннән һәм 
Интернет аша  алырга мөмкин:

Кибет: Казан, Тукай ур., 36. Тел.: +7 (903) 305-
45-43

Склад: Казан, Газовая ур., 14. Тел.: +7 (966) 
250-00-09

Интернет кибет: huzurshop.ru/

▪ ТР МДН сайтыннан
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Казанда “Кәлам Шәриф. Мәгънәви 
тәрҗемә” басмасы аудиоформатта чыкты
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7 апрель - Бәраәт кичәсе
Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһү галәйһи вә сәлләм әйтте:

“Шәгъбән аеның 15 нче (ягъни Бәраәт) кичәсе җиткәч, кичен гыйбадәттә 
уздырыгыз, көндезен ураза тотыгыз”. (Сунани Ибне Мәҗә)
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Һиҗри
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1 Чәрш 02:40 03:24 04:54 11:35 12:00 15:53 18:09 20:14 8

Ш
әг

ъб
ән

2 Пәнҗ 02:36 03:20 04:48 11:34 12:00 15:57 18:11 20:17 9
3 Җомга 02:32 03:17 04:46 11:34 12:00 16:01 18:13 20:20 10
4 Шимбә 02:28 03:14 04:43 11:34 12:00 16:02 18:15 20:23 11
5 Якш 02:24 03:11 04:41 11:33 12:00 16:04 18:17 20:26 12
6 Дүш 02:19 03:07 04:38 11:33 12:00 16:05 18:19 20:29 13
7 Сиш 02:14 03:04 04:35 11:33 12:00 16:06 18:21 20:32 14
8 Чәрш 02:09 03:00 04:33 11:32 12:00 16:08 18:23 20:35 15
9 Пәнҗ 02:05 02:56 04:30 11:32 12:00 16:09 18:25 20:38 16

10 Җомга 02:00 02:53 04:28 11:32 12:00 16:11 18:27 20:41 17
11 Шимбә 01:49 02:49 04:25 11:32 12:00 16:12 18:29 20:45 18
12 Якш 01:44 02:45 04:23 11:31 12:00 16:13 18:31 20:48 19
13 Дүш 01:39 02:40 04:20 11:31 12:00 16:15 18:36 20:51 20
14 Сиш 01:34 02:35 04:18 11:31 12:00 16:16 18:33 20:55 21
15 Чәрш 01:30 02:30 04:15 11:31 12:00 16:18 18:38 20:58 22
16 Пәнҗ 01:24 02:25 04:13 11:30 12:00 16:19 18:40 21:02 23
17 Җомга 01:19 02:20 04:10 11:30 12:00 16:20 18:42 21:06 24
18 Шимбә 01:14 02:15 04:08 11:30 12:00 16:22 18:44 21:09 25
19 Якш 01:09 02:10 04:05 11:30 12:00 16:23 18:46 21:13 26
20 Дүш 01:03 02:05 04:03 11:30 12:00 16:24 18:48 21:17 27
21 Сиш 00:58 02:00 04:00 11:29 12:00 16:26 18:50 21:21 28
22 Чәрш 00:52 01:58 03:58 11:29 12:00 16:27 18:52 21:25 29
23 Пәнҗ 00:46 01:56 03:56 11:29 12:00 16:28 18:54 21:30 30
24 Җомга 00:40 01:53 03:53 11:29 12:00 16:29 18:56 21:34 1
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25 Шимбә 00:33 01:51 03:51 11:29 12:00 16:31 18:58 21:39 2
26 Якш 00:26 01:48 03:48 11:28 12:00 16:32 19:00 21:44 3
27 Дүш 00:18 01:46 03:46 11:28 12:00 16:33 19:02 21:49 4
28 Сиш 00:08 01:44 03:44 11:28 12:00 16:34 19:04 21:54 5
29 Чәрш 00:03 01:41 03:41 11:28 12:00 16:36 19:06 22:00 6
30 Пәнҗ 00:18 01:39 03:39 11:28 12:00 16:37 19:08 22:05 7


