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гәҗит
· 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!

“

”

...Сездән 
берәү 
Рамазан аена 
ирешсә, аны 
ураза тотып 
үткәрсен.

Рамазан аеның башлану һәм тәмамлану көннәре, нисаб, фитыр һәм фидия сәдакалары күләмнәре:
12 апрельдә — беренче тәравих намазы. 
13 апрельдә — уразаның беренче көне.
12 майда — уразаның соңгы көне. 
13 майда — Ураза бәйрәме.

Зәкят түләү өчен нисаб - 310 000 сум күләмендә.
Фитыр сәдакасының минималь күләме – 100 сум, ә зәкят чыгару мөмкинлеге булганнарга 

700 сум итеп түләргә тәкъдим ителә.
Сәламәтлек торышына бәйле рәвештә ураза тота алмаган һәм аны башка вакытта да каза кылып 

үти алмаучылар өчен тотылмый калган һәрбер көн өчен 200 сум күләмендә фидия билгеләнде.
Тәравих намазы 20 рәкәгать укыла.

“Әл-Бәкара” сүрәсе,
185 аять

▪ Актаныш мөхтәсибәте

Изге Рамазан ае башланырга санаулы көннәр генә калып килә. 
Аллаһ Раббыбыз безгә яңа мөмкинлекләр бүләк итә, Җәннәт 
ишекләрен ача һәм Җәһәннәм капкаларын яба, безнең изге 
гамәлләребезне күп тапкырга арттырып яза һәм алар өчен 
безгә зур әҗер-саваплар бирә, шайтан коткысыннан азат итә. 

Рамазан ае – тәүбә кылу, үз холкыңны төзәтү, гөнаһларыңнан 
котылу, истигъфар (гафу ителүен) сорау өчен яхшы мөмкинлек!

Барыбызга да әлеге изге айга ирешергә, аны хәерле 
гыйбадәттә уздырырга насыйп булсын.   Аллаһ Сөбханәһү 
вә Тәгалә барыбызга да көч һәм сабырлык биреп,  тоткан 
уразаларыбызны, кылган изге гамәл-гыйбадәтләребезне, 
догаларыбызны, укыган тәравих намазларыбызны кабуллардан 
кылса иде. Әмиин!

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим
Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәракәтүһү,

хөрмәтле дин кардәшләребез!
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17  март көнне Чуракай авылына ТРның баш казые 
Җәлил хәзрәт Фазлыев чакырылган иде. Көндез 

ул мәктәптә балалар һәм укытучылар белән очрашты. 
Ә кич белән мәдәният йортында авыл халкына вәгазь-
нәсыйхәтләрен җиткерде.

Икенче көнне Җәлил хәзрәт Иске Байсар җирлегендә 
узган  “Әтиләр советы”  утырышында катнашты. 
Әлеге чарада төп игътибар бала тәрбиясенә юнәлтелгән 
иде. Җәлил хәзрәт Фазлыевның үтемле вәгазен чарада 
катнашучылар зур игътибар белән тыңлады. Байсар 
авылының шәҗәрәсе Татарстанның Баш казыенда 
зур кызыксыну уятты. “Мәктәпләрдә дә балаларның 
шәҗәрәләрен сорыйлар. Тарих белән кызыксыну арта. 
Әти-әнинең бала алдында никахка әзерләү, яхшы 
нәселдән кеше табып бирү бурычы бар бит. Бала үзенең 
нәселен, милләтен, динен белеп, горурланып үсәргә 
тиеш”, - диде Җәлил хәзрәт.

Районыбыз мәчетләрендә 
язгы каникуллар вакытында 
балалар өчен дини түгәрәкләр 
оештырылды.

А ктаныш, Яңы Кормаш, 
Чуракай, Иске Айман 

авылларында барлыгы 60ка якын 
бала гыйлемнәрен арттырды. 
ТР Диния нәзарәте әзерләгән  
программа буенча фикһ, гакыйдә, 
сира һәм әхлак дәресләре узды. 
Викторина, конкурс һәм уеннар 
оештырылды.

24   март көнне Актаныш Җәмигъ мәчетендә 
чираттагы вәгазь кичәсе узды. Кәүсәрия ханым 

Заһретдинова әзерләгән чыгыш Аллаһ Раббыбызны 
ярату, Аны һәрчак күңелебездә йөртү, зикер итү, 
пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм сөннәте буенча яшәргә омтылу, шәгъбан 
ае фазыйләте, Рамазан аена әзерләнү турында 
булды. Кичә җәмәгать белән ихлас дога кылу белән 
тәмамланды.

Исегезгә төшерәбез, мондый вәгазь кичәләре 2018 
елдан Җәмигъ мәчетебездә мөслимәләр тарафыннан 
үткәрелә. Пандемия вакытында тукталып торып, 
февраль аенда Ләйсән ханым Кадыйрова әзерләгән 
“Шәгъбан ае фазыйләтләре”  вәгазе белән янәдән 
дәвам итте. ▪ Актаныш мөхтәсибәте
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Р амазан аенда ураза тоту Ислам диненең 
өченче нигезе булып тора. Ураза тоту 

Һиҗрәтнең икенче елыннан башлап фарыз 
булган. Һиҗрәт – Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 622 
елны Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килү елы. 
Мөселманнар шул елдан башлап ел исәбен 
алып баралар.

Ураза тоту – таң атканнан алып кояш 
баеганчыга кадәр, ашау-эчүдән һәм җенси 
якынлыктан тыелып торуны аңлата. Рамазан 
аендагы көннәр санына бәйле рәвештә ураза 
кайвакытта 29 көн, кайбер елларда 30 көн 
дәвам итә. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм үз гомерендә тугыз тапкыр ураза 
тотарга өлгергән, шуларның дүртесе 29 көн, ә 
бишесе 30 көн дәвам иткән.

Мөселманнар Рамазан аен изге ай дип хөрмәт 
итәләр. Нәкъ менә шушы айда Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә пәйгамбәрлек 
иңдерелгән һәм шуның белән Ислам диненең 
яңарышы башланган. Коръән дә шул изге 
вакытта иңдерелә башлаган. Мең айдан 
хәерлерәк булган Кадер кичәсе Рамазанга туры 
килә.

Әлеге айда мөэминнәр уразаларын тоталар. 
Ураза кешеләрне гөнаһлардан арындыра, явыз 
теләкләрдән һәм яман гамәлләрдән аларны 
тыеп кала. 

«И, иман китерүчеләр! Сездән алда килеп 
киткәннәргә (фарыз булып) язылган кебек, 
сезгә дә (Рамазан аендагы) ураза (фарыз 
буларак) язылды. Бәлки, (ачлык ярдәме 
белән гөнаһлардан сакланып) тәкъвалык 
ияләреннән булырсыз!» «Әл-Бәкара / Сыер», 
2:183

«Рамазан ае – аңарда кешеләр өчен 
һидаять, туры юлны күрсәткән ачык 
дәлилләр, хакны ялганнан аерган Коръән 
иңдерелгән (ай). Сездән берәү Рамазан 
аена ирешсә, аны ураза тотып үткәрсен», 
– дип әмер иткән Аллаһ Тәгалә. «Әл-Бәкара / 
Сыер», 2:185

Ураза тоту, иң әһәмиятле гыйбадәт 
төрләреннән берсе булып тора. Дөньяда 
чакта ул безне яман эшләрдән саклый. Ә 
Кыямәт көнендә Аллаһның гөнаһларыбызны 
ярлыкавына сәбәпче була, Җәһәннәмнән 
коткара. 

«Рамазан аеның башы − рәхмәттер, уртасы 
− мәгъфирәттер, ахыры − Җәһәннәмнән 
коткарадыр кешене...», – дип әйткән сөекле 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм.

▪ Руслан хәзрәт Мортазин
 әзерләде

«Изге Рамазан аен кешеләр кирәгенчә 
бәяли алсалар, аның бөтен ел буе 

дәвам итүен теләр иде»



Рамазан аенда ураза тоту кемнәргә фарыз
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Үз акылында булган һәм балигълык яшенә җиткән һәр мөселман ир, һәрбер мөслимә 
хатын Рамазан аенда ураза тотарга бурычлы. Бу – Аллаһның катгый әмере.

Балигълык яшенә җитмәгән балага ураза тоту мәҗбүри түгел. Ләкин шул ук вакытта, 
баланы кече яшьтән ураза тотарга күнектерсәң яхшырак, әмма моны эшләгәндә, баланың 
физик үсешенә зыян китермәскә кирәк.

Хатыннар хәез көннәрендә һәм бала тапканнан соң чистарыну көннәрендә ураза 
тотмыйлар, ләкин бу көннәр узгач, калдырган ураза көннәрен каза итеп тутырырга тиеш 
булалар.

Уразаны Рамазан аеннан кичектереп бүтән 
вакытта тотарга рөхсәт биргән сәбәпләр

Мөһим сәбәп булмый торып, Рамазан аенда ураза тотмау – гөнаһ. Аллаһ Тәгалә гафу 
кылмаса, аның өчен җәза тиешле.

Түбәндәге сәбәпләр аркасында уразаны тотмаска рөхсәт ителә:

1. Авырган вакытта. Әгәр авыру кеше ураза тоту 
аркасында авыруы көчәер дип яисә озаккарак 
сузылыр дип курка икән, аңа уразасын туктатырга 
рөхсәт ителә. Тазарганнан соң, ул уразаның төшереп 
калдырган көннәре өчен каза уразасы тотарга тиеш 
була.

3. Ураза тотмаска көчләп мәҗбүр ителгәндә. Әгәр 
ураза тотучыга, ураза тотма дип, үлем яки имгәтү 
белән янасалар, ул кешенең уразасын туктатырга 
хакы бар. Әмма соңыннан бу кеше ураза тотмаган 
көннәр өчен каза уразасы тотарга бурычлы була.

2. Сәфәрдә булганда. Рамазан аенда озын сәфәргә 
– өеннән кимендә 100 чакрым юлга чыккан кешегә 
уразасын тотмаска була. Сәфәрдән кайткач, ул кеше 
юлда чакта ураза тотмаган көннәр өчен каза уразасын 
тотарга бурычлы.

Фәкать, юлда вакытта уразасын тотарга аңа берни 
дә комачауламаса, уразаны үз вакытында тотуы 
хәерлерәк.

4. Йөкле вакытта һәм бала имезгәндә. Әгәр 
хатын балага йөкле вакытта яки күкрәк белән бала 
имезгәндә ашау-эчүдән тыелып тору үзенең яки 
сабыйның сәламәтлегенә зарар китерер, дип курка 
икән, аңа ураза тотмаска рөхсәт ителә. Баласын 
имезүдән туктагач, ул хатын тотмаган уразалары 
өчен каза уразалары тотарга тиеш була.

5. Ачыгуга һәм сусауга түзәрлек 
булмаганда. Әгәр ураза тотучы, 
шул тикле нык ачыгу һәм сусау 
тойганлыктан аңымны җуярмын, 
яисә сәламәтлегемә нык зарар 
килер, дип курыкса, уразасын боза 
ала, ә соңыннан каза итеп тотарга 
тиеш була. 

«…(чиктән тыш исрафка керү 
яки Аллаһ юлында җиһад һәм 
сарыф итүдән качуыгыз аша) 
үз кулларыгыз белән (үзегезне) 
һәлакәткә ташламагыз». «Әл-Бәкара 
/ Сыер», 2:195

«Үзегезне үзегез үтермәгез. (И, 
Мөхәммәд өммәте!) Аллаһ сезгә 
карата Рәхимле», – дип әйтелгән 
Коръәндә. «Нисә / Хатыннар», 4:29

6. Картлык сәбәпле. Ураза 
тотарлык хәле булмаган бик олы 
яшьтәге кешеләргә ураза тотмаска 
рөхсәт ителә. Каза уразасын да 
тота алмаганлыктан, бу кешеләр 
уразаның төшереп калдырган һәр 
көне өчен фидия түләргә бурычлы.
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Уразаның файдасы
Уразаның файдасы  гаҗәп күп. Аларны да искәртеп үтергә кирәк.
Ураза тоту әхлак нигезләрен ныгыта.
Ураза тоту Аллаһны исебезгә төшерә. 

Җаваплылык хисен арттыра, әдәплелек 
тәрбияли. Күңелләрне түбән хисләрдән һәм 
уйлардан арындыра, хуш күрелмәгән эшләрдән 
һәм кешеләргә карата начар мөгамәләдә 
булудан тыеп кала. Ураза күзләребезне харамга 
караудан саклый, телебезне – ялганнан һәм 
хәерсез сүзләрдән, колакларыбызны – гайбәттән, 
карыныбызны – харам ризыктан, кулларыбызны 
– яман эшләрдән һәм аякларыбызны – харам 
артыннан чабудан саклый.

Гыйбадәт кылуның хикмәте − Аллаһ ризалыгы 
өчен кушканнарын үтәүдән һәм гөнаһлы 
эшләрдән сакланудан гыйбарәт.

Ураза тоту кешене сәламәтләндерә.
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: 

«Ураза тотыгыз – сәламәтлеккә ирешерсез», – 
дип әйткән.

Ураза тоту аркасында, 11 ай буе туктаусыз 
эшләгән аш эшкәртү әгъзалары ял итәләр 
һәм Рамазан ае беткәч, алар үз вазифаларын 
активрак башкара.

Ураза тоту кешене сабырлыкка өйрәтә.
Үз-үзен озак вакыт ашамый-эчми торырга 

күнектергән кеше, тормыш аңа хәзерләгән 
авырлыкларны җиңеп чыгарга әзер, бәла-
казалар килгәндә түзәргә дә сәләтле.

Ураза тоту мөэминнең гөнаһлары 
кичерелүгә сәбәп була. 

Коръәни Кәримдә: «...ураза тоткан ирләр һәм 
ураза тоткан хатыннар, җенес әгъзаларын (зина, 
ливата кебек харамнардан) саклаган ирләр 
һәм саклаган хатыннар, Аллаһны күп итеп 
зикер иткән ирләр һәм зикер иткән хатыннар, 
һичшиксез, Аллаһ болар өчен мәгъфирәт һәм 
(итагатьләре өчен) зур әҗер әзерләде.», – дип 
әйтелгән. «Әхзаб / Гаскәрләр», 33:35

«Кем иманлы булган хәлдә, әҗерен Аллаһтан 
өмет итеп, Рамазан уразасын тота икән, шуның 
бөтен элекке гөнаһлары гафу ителер», – дип 
әйткән Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм.

Ураза тоту Җәннәткә керүгә сәбәп була.
«Хактыр ки, Җәннәтнең Әр-Райян дигән 

капкасы бар. Кыямәт көнендә бу капкадан ураза 
тотучылар керәчәк. Һәм әлеге капкадан алардан 
бүтән беркем дә кермәячәк. «Ураза тотканнар 
кайда?» дип әйтелер. Һәм алар калкачак. 
Һәм әлеге капкадан алардан бүтән беркем дә 
кермәячәк. Алар анда кергәч, бу капка ябылачак 
һәм инде башка беркем аның аша кермәячәк», 
– дип әйткән Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм.

Кыямәт көнендә ураза шәфәгатьче булачак.
«Ураза белән Коръән кыямәттә кол өчен 

шәфәгатьчелек кылыр. Һәм ураза әйтәчәк: 
«Әй Раббым минем! Мин аңа ашарга рөхсәт 
бирмәдем, нәфсенең теләкләренә каршы килдем. 
Шәфәгатемне кабул кыл!» Коръән әйтер: «Мин 
аның төнге йокыларына комачаулык күрсәттем. 
Кабул итче минем шәфәгатемне!» Аларның 
икесе дә (әлеге кол өчен дип) шәфәгатьчелек 
итәр», – дип әйткән Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм.

Аллаһ Тәгалә ураза тотучының догасын 
кабул итә.

Шул сәбәптән, ураза тоткан мөселман күп 
тапкыр Аллаһтан үзе өчен дөньяда һәм ахирәттә 
бәхетләр һәм котылыш, Ислам һәм мөселманнар 
өчен күп яхшылыклар сорарга тиеш була.

«Өчәүнең догасы кире кагылмас: гадел 
җитәкченең, авыз ачканга кадәр ураза 
тотучының, һәм золым күрүченең».

«Ураза тотучының ифтар вакытындагы догасы 
һич тә кире кагылмас», – дип әйткән сөекле 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм.

Ураза тоту кешедә рәхим-шәфкатьлелек 
хисен уята.

Ачлык белән хәерчелекнең ни икәнен белмәгән 
кеше, якыннарының бәласен һич аңламас. Ураза 
тотучы исә кызгануга сәләтле, фәкыйрьгә ярдәм 
кулын сузарга әзер була, бәлаләрдән котылырга 
ярдәм итә.

Ураза  кешегә Аллаһ биргән   нигъмәтләрнең 
кадерен белергә ярдәм итә.

Нәрсәнең дә булса кадерен кеше югалткач 
кына белә. Ураза тотучы үзен Раббысының күп 
нигъмәтләреннән тыеп торгач, аларның кадерен 
яхшырак аңлый, аларны сакларга өйрәнә һәм 
Аллаһ Тәгаләгә биргән нигъмәтләре өчен күбрәк 
шөкер итә.

▪ https://medrese.tatar/ сайтыннан
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УРАЗАНЫҢ НИЯТЕ
Ураза тотуның төп шартларыннан берсе – ниятләү. 

Ниятсез тотылган ураза кабул булмый. Кичтән алып таң 
атканчыга кадәр, теләсә кайсы вакытта ураза тотар өчен 
ният итәргә була.Әмма ният итәр өчен иң яхшы булган 
вакыт – сәхәр ашаганнан соң. Фәкать, әгәр дә кеше 
сәхәргә уянмаса, йокысыннан соңрак торса, ул имсак – 
иртәнге сәхәрнең тәмам булган вакытыннан соң да, кояш 
инде чыккан булса да, ният итә ала. Ләкин көн уртасына 
кадәр ният итәргә өлгерергә кирәк. Иң мөһиме: имсак 
вакыты кергәннән соң, уразаны боза торган эшләрне 
эшләмәскә. Сәхәргә торырга җыенмаган кеше, иртәгесе 
көн ураза тотар өчен, кичтән үк ният итә ала.

Рамазан аенда ураза тотылмаган очракта, уразаны 
бүтән айларда каза итеп тотарга кирәк. Бу очракта да 
ниятне кояш баегач кылырга була, әмма таң атканчы 
өлгерү зарури. Каза ураза өчен һәм кәффарәт ураза өчен 
ниятне соңарып кылырга ярамый. Бу очракта имсак 
вакытыннан соң ният ителми.

Ният итү күңел белән башкарыла. Моның мәгънәсе 
шул: киләсе көнне ураза тотарга күңеленнән теләк 
белдергән кеше ният иткән булып санала. Шулай ук 
сәхәргә торган кеше дә ният иткән булып санала. Ураза 
тотарга теләгән кеше үз ниятен эчтән генә дә, тавыш 
белән дә әйтә ала.

Онытканлык белән ашау-эчү 
(җенси якынлык кылу) булырга 
мөмкин. Әгәр кеше үзенең ураза 
тотканлыгын исенә төшерү белән 
ашау-эчүне туктатып, авызына 
капкан ризыкны чайкап чыгарса, 
уразасы дәвам итә. Әгәр ураза 
тотканын исенә төшергәннән соң 
капкан ризыгын йотып җибәрергә 
өлгерсә, уразасы бозыла. 

Түбәндәге хәлләр уразаны 
бозмый:

1. Колакка су эләгү.
2. Күзгә дару тамызу.
3. Ураза тоткан вакытта су коену.
4. Үзең махсус косарга теләмәгәндә 

косып җибәрү.
5. Йоклаганда, үзлегеннән мәни 

чыгу (поллюция).
6. Кан бирү.
7. Ялгыш кына тамакка тузан яки 

төтен эләгү.
8. Төкерекне йоту.

УРАЗАНЫ БОЗМЫЙ 
ТОРГАН ХӘЛЛӘР

СӘХӘР ҺӘМ ИФТАР
Ифтар – ураза тоткан көнне кич белән авыз 

ачу, ә сәхәр – ураза тотасы көнне таң атканчыга 
кадәр ашап-эчеп алу. Таң атканчы йокыдан 
торып сәхәр ашау мөстәхәб булып санала.

Изге Коръәндә: «Таңның ак җебе (төннең) кара 
җебеннән аерылганчыга кадәр ашагыз, эчегез, 
моннан соң кичкә кадәр ураза тотыгыз», – дип 
әйтелгән. «Әл-Бәкара / Сыер», 2:187

Сәхәрне кичтән түгел, ә нәкъ менә таң атуның 
беренче билгеләре күренә башлар алдыннан 
ашасаң яхшы була, чөнки бу очракта аның 
савабы күбрәк. «Сәхәрдә ашагыз һәм, шул 
рәвешле, ураза тотар өчен, үзегезне ныгытыгыз. 
Көндез йоклап алыгыз – бу сезгә төнлә белән 
тәһәҗҗүд намазына торырга ярдәм итәр»; «Таң 
атканчы ашагыз, чөнки монда бәрәкәт бар», – 
дип әйткән Расүлүллаһ салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм.

Бохаринең «Сахихенә» ясаган шәрхында Ибне 
Нәҗәр сәхәрнең бәрәкәтле булуының түбәндәге 
билгеләрен санап чыккан:

1. Сәхәр − сөннәт гамәлләрнең берсе.
2. Без сәхәр ашавыбыз белән китап 

әһелләреннән аерылып торабыз. Безгә бит 
һәрвакыт алардан аерылып торырлык итеп 
гамәл кылу тиешле.

3. Сәхәр безгә гыйбадәт кылыр өчен көч бирә.

4. Сәхәр безнең гыйбадәттәге ихласлыкны 
арттыра, чөнки иртүк тамак ялгап алганлыктан, 
без ач булуны ул тикле авыр кичермибез һәм 
бик нык хәлсезләнмибез. Шулай булмаганда, 
болар безне игелекле эшләрдән читкә этәрер 
иде.

5. Сәхәр безгә нәфесебезне нык күзәтергә 
ярдәм итә, чөнки ачулы булу еш кына бик нык 
ачыгудан килә.

6. Сәхәр вакытында укылган дога кабул ителә.
7. Йокыдан сәхәргә торгач, без тәһәҗҗүд 

намазын укый алабыз, зикер белән шөгыльләнер 
өчен мөмкинчелегебез туа.

Үз көнен гыйбадәттә, ураза тотып үткәргән 
мөэмин кешегә ифтар берни белән чагыштырып 
булмаслык шатлык, ахирәттә әҗер-савап 
китерә.

 «Ураза тоткан мөселман өчен ике төрле 
шатлык бар: берсе – ифтар вакытында, икенчесе 
− Аллаһның хозурына килеп баскан вакытта»;

«Ураза тотучыны ашаткан кеше алачак савап 
ураза тотучының савабына тиң була, әмма аның 
савабын да һич кенә дә киметми»;

«Берегез ифтар кылса, хөрмә белән авыз 
ачсын, чөнки анда бәрәкәт бар. Инде хөрмә 
тапмасагыз, су белән авыз ачыгыз, чөнки ул 
чиста була», – дип әйткән Мөхәммәд Пәйгамбәр 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм.
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1. Нәрсәнең дә булса тәмен йотмыйча гына татып карау.
2. Авызга тулган төкерекне йотып җибәрү.
3. Кешене хәлсезләтерлек дәрәҗәдә күп тапкыр кан бирү.
4. Интектергеч эш.

1. Ашарга яраксыз кәгазь, туфрак, мамык кебек нәрсәләрне йоту.
2. Борынга дару тамызу.
3. Суны очраклы рәвештә, мәсәлән, авызны яки борынны чайкаганда йоту.
4. Авызда тупланган төкерекне йотканда, аңа катнашкан чит нәрсәләрне дә йоту.
5. Уразаны бозарга мәҗбүр булганда.
6. Йоклаган кешенең тамагына башка берәү су агызганда.
7. Үз-үзеңне мәҗбүр итеп коскан чакта авызны тутырып косу.
8. Ялгышып, ахшам намазының вакыты керде дип уйлап, вакытыннан алда авыз ачу.
9. Сәхәр вакыты чыкканнан соң, әле таң атмады дип уйлап, ялгышлык белән ризык ашау.

Әгәр Рамазан аенда ураза тоткан кеше белә торып һәм гозерсез ашаса, эчсә, таблетка яки 
сыеклык формасындагы дару капса; җенси якынлык кылса; тәмәке тартса аңа бозылган 
уразасын каза итеп, көнен көнгә тутырып тотарга кирәк була һәм ул кәффарәт үтәргә тиеш. 

Кәффарәт – Рамазан ае уразасын белә торып бозган өчен бу дөньяда бирелгән җәза. Рамазан 
ае уразасыннан тыш башка уразаларны бозган өчен кәффарәт үтәлми.

Кәффарәт рәттән 60 көн ураза тотудан тора. Әгәр кәффарәт өзелсә, яңабаштан 60 көнлек 
ураза тотарга кирәк. Кәффарәт уразасы тоткан хатыннар хәез көннәрендә аны туктатып 
торалар һәм, бу көннәр тәмамлангач, яңадан дәвам иттерәләр.

Кемнәр җитди сәбәп белән 60 көнлек уразаны тота алмый икән, 60 фәкыйрь мөселманның 
тамагын туйдырырга: иртәнге һәм кичке аш ашатырга тиешләр. Бирелергә тиешле ризыкның 
бәясен акчалата бирергә дә була. Бер фәкыйрьгә 60 көн буе яисә 60 кешегә бер көндә бирсәң 
була. Әгәр бөтен сумманы бер көндә бер кешегә генә бирсәң, бер көнлек кәффарәт кенә 
булып санала.

1. Ислемай иснәү яки куллану.
2. Мисвәк яки теш щеткасы кулланып, теш чистарту.
3. Авызны чайкау.
4. Борын эчен чайкау.
5. Юыну.

УРАЗА ВАКЫТЫНДА ЭШЛӘНҮЕ 
МӘКРУҺ БУЛГАН ГАМӘЛЛӘР

УРАЗАНЫ БОЗА ТОРГАН, ӘММА КАЗА 
УРАЗАСЫН ГЫНА ТАЛӘП ИТӘ ТОРГАН ХӘЛЛӘР

УРАЗАНЫ БОЗА ТОРГАН ҺӘМ КАЗА УРАЗАСЫ БЕЛӘН 
КӘФФАРӘТНЕ ҮТӘҮНЕ ТАЛӘП ИТӘ ТОРГАН ХӘЛЛӘР

УРАЗА ВАКЫТЫНДА ТҮБӘНДӘГЕ 
ЭШЛӘРНЕ БАШКАРУ ТЫЕЛМЫЙ:

▪ https://medrese.tatar/ сайтыннан
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Әссәләмү галәйкум вә 
рахмәтуллаһи вә бәракәтүһү! 
2016 елның октябрендә, 
Рәйсәлә апа Шәвәлиева 
мәчеткә беренче сыйныфка 
укучылар жыйганын белгәч, 
мин дә аннан дәрескә килергә 
рөхсәт алган идем. Гәрчә, 
алдагы елларны икенче 
төркем белән мәчеттә укырга 
йөргәнем булса да. Белем 
алу ихтыяҗы артканнан-
арта гына барды. Минем 
кебек белем алырга тагын 
жиде мөслимә килгән иде. 
Сәидә, Резеда, Хәят, Әлфинур, 
Гөлнәфидә апа, Гүзәлия апа, 
Ләлә апа. Март айларында 
безгә үзбәк кардәшләребез 
Ширин апа белән Икбалай апа 
да кушылды.

Дәресләр бик матур гына 
башланып китте. Атнага бер 
Жәмигъ мәчетенә канатланып 
бардык, рухи азык алып, 
илһамланып кайттык. Җиңел 
булмады, әмма Рәйсәлә 
апаның безгә ышануы - алга 
барырга этәрде, аны борчыйсы 
килмәвебез тагын да ныграк 
тырышырга ярдәм итте. Фикһ 
дәресләрендә шәригатебез 
хөкемнәрен өйрәндек. Әхлак 
фәнебез гүзәл холыкның 
өстенлеген күрергә өйрәтте. 
Гакыйдә фәне Аллаһ Тәгаләне 
танырга, белергә, Исламның 
нигезләрен өйрәтте. Сира 
дәресләрендә Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең 
тормыш юлын белдек. Аның 
белән бергә шатланып, аның 
белән бергә кайгырдык, аның 
белән бергә Ислам дине өчен 
көрәштек, хәдисләр тыңлап 
пәйгамбәребезнең әхлагына, 
күркәм холкына, аның 
камил акылына сокландык. 
Коръәнебез гарәп телендә 

булганлыктан, 
гарәп телен 
дә тырышып 
өйрәндек.

Дүрт ел 
у к у ы б ы з 
сизелми дә 
узып китте. 
Изге китабыбыз 
К о р ъ ә н н е 
гарәп телендә 
уку, аның 
м ә г ъ н ә с е н ә 
төшенүебез үзебезне дә, 
тормышыбызны да яхшы якка 
үзгәртте. Күңел тынычлыгы, 
гаилә бәхете, рухи сәламәтлек 
бүләк итте. Аллаһ Тәгаләгә 
мең шөкер барысы өчен дә.

Без бүген сонгы дәрескә 
җыелдык. Кулыбызга 
шәһадәтнамә алдык, күңелдә 
дулкынлану һәм якты 
моңсулык.

Остазыбыз сүз әйтә: 
«Күбегез әлифне таяк дип 
тә белмичә минем яныма 
килгән идегез. Әлфинур бер 
жыелышка килгәч: “Рәйсәлә 
апа, мин “Ясин”не укып 
күрсәтим әле”, - дип, “Ясин” 
сүрәсен укып күрсәтте. Менә 
шул вакытта минем күңелем 
тулды. Әлхәмдүлилләһи 
Раббил галәмиин. Менә 
бит, Коръәнне тотып укый. 
Аллаһнын рәхмәте белән 
намазын укый! Минем бөтен 
теләгем шул, кызлар, “Мин 
кулыма тотып Коръән укый 
башладым, Рәйсәлә апа”, - дип 
әйтсәләр, шулкадәр куңелем 
була. Ни өчен? Чөнки тагын 
бер кеше Аллаһ юлына  басты. 
Аллаһның барлыгын, берлеген 
таныды, күңеленә иман нуры 
иңде дип, сөенәм. Раббым, 
бер газиз Аллаһ! Кылган 
гамәлләребезне гөнаһлардан 
гына итмәсен. Ирнең 

ризалыгын алып чыгып китү 
дә кирәк бит әле. “Мин кызлар 
белән хушлашып кайтам 
әле”, - дигәч, “Бар, сәлам әйт 
барсына да”, диде иптәшем. 
Барыгызга да сәлам.

Кадерле остазыбыз, Рәйсәлә 
Гавис кызы! Без сезгә чиксез 
рәхмәтлебез! Әти белән әни 
безгә гомер бирсә, сез - безгә бу 
адашкан тормышларыбызда 
юл күрсәтүче якта маягыбыз, 
Аллаһка күңелләребезне 
якынайтучы, бик яраткан, 
бик якын остазыбыз. Сезнең 
тырышлык белән без Аллаһ 
Тәгаләне, пәйгамбәребез 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмне белдек, таныдык. 
Аллаһ Тәгалә сездән дә, 
тормыш иптәшегез Илгизәр 
абыйдан да разый булсын.

Бик авыр көннәр булганда 
да күңелегезне төшермичә, 
Аллаһка тапшырып, зәмһәрир 
суыкларда, кышкы бураннарда, 
яңгырларда да безнең янга 
ашкынып килдегез. Сез 
безнең өчен зур үрнәк! Сез 
биргәннәрне якыннарыбызга, 
балаларыбызга да житкерергә 
тырышабыз. Аллаһның 
рәхмәтләре яусын сезгә! 
Жәннәтләрдә дә бергә 
очрашырга насыйп булсын 
иде. Әмиин!

▪ Ләйсән Фәрухшина
Актаныш

Кулымда – шәһадәтнамә
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Шикледән дә ерак булыйк!
Тиздән Рамазан ае җитә. Бик күпләр 

уразаларын тотарлар, инде тота алмаганнар 
ифтар мәҗлесләре оештырып та күп савапларга 
ирешергә ниятләрләр. Һәр мәҗлес  – ризык, ашау 
өстәле дигән сүз. Без монда ни теләсәк шуны 
әзерләргә тиеш түгелбез. Әйдәгез, бераз белгеч 
киңәшләренә колак салып китик. 

Табиб-гастроэнтеролог Айрат Зыятдинов 
ярдәмендә уразалылар табынында нинди ризыклар 
булу мәгъкуль дигән сорауга җавап эзлибез.

СӘХӘР ҺӘМ ИФТАР (АВЫЗ АЧУ): Гомуми 
таләпләр. Кыздырылган, майлы, артык тозлы, яки 
борычлы, шулай ук, артык баллы ризыкларны 
табынга куймаска тырышыгыз. Ни өчен дигәндә, 
майлы һәм кыздырылган ризыклар ашказанының 
лайлалы тышчасын ярсыта һәм бик авыр 
эшкәртелә. Ә тозлы һәм баллы, үзегез дә беләсез, 
эчәсене китерә.

СӘХӘР: Сәхәр өчен идеаль ризык – пешерелгән 
йомры йомырка, чөнки анда аксым бик күп. 
Ә аксым үт куыгының кыскартылуына ярдәм 
итә. Чөгендер, кәбестә, бәрәңге, кабак, кишер 
кебек яшелчәләрне пешереп тә, шул килеш 
тә ашап сез үз организмыгызны сөендереп, 
уразаны җиңеләйтерсез. Шулай ук, ачытылган сөт 
ризыкларына өстенлек бирегез. Алар ашкайнату, 
эчәк эшчәнлеген яхшырта. Сәхәргә беркайчан да 
җиләк-җимеш ашамагыз. Әйтик, йөзем (виноград), 
әфлисун, алма кебек җимешләрдә сусаттыра торган 
кислоталар күп. Иртәнге сыйлануны иң яхшысы 
яшел чәй белән төгәлләү. Ул сусауны бик яхшы баса.

ИФТАР (АВЫЗ АЧУ): Әлбәттә, 18 сәгатькә 
сузылган сусыз һәм ач торудан соң эчәсе һәм 
ашыйсы килә. Тик ашыкмагыз! Инде тәгамьсез 
шул кадәр тора алгансыз икән, тагын бер 10–15 
минут кына түзәрсез. Кояш күздән югалып, авыз 
ачар вакыт җиткәч, 2–3 хөрмә (финик) кабып, аны 
ашыкмый гына чәйнәп йотыгыз. Анда бик күп 
микъдарда фруктоза һәм микроэлементлар бар. 
Аннан соң акрын гына 1 стакан су эчегез (иң яхшысы 
чиста кайнамаган су). Сусаны шулай баскач, бер 
10 минут көтегез. Ул арада ахшам намазын укып 
алсагыз, тагын да әйбәтрәк булыр. Шушы вакыт 
эчендә хөрмә организм тарафыннан үзләштерелә, 
баш миенә «ашказанына ризык эләкте» дигән 
сигнал китә, һәм ачлык, ашыйсы килү халәте бераз 
йомшара. Нәтиҗәдә, сез үзегезне кинәт артык каты 
ашап ташлаудан коткарасыз. Моның белән бүген 
ураза тоткан бик күп мөселманнар интегә. Бер 
дә гаҗәп түгел, пәйгамбәребез юкка гына үзенең 
ифтарын хөрмәдән башламаган.

ИФТАР (ТӨНГЕ АШАУ):  Димәк, бу сыйлану 
җиңел үзләштерелә торган булырга тиеш. Итле 
ризыклардан бөтенләй баш тарту киңәш ителә. 
Дөрес, безнең шартларда бу бик үк мөмкин дә түгел. 
Чөнки без инде итсез ризык әзерли дә белмибез. 
Гадәттә, ифтар табыны да татарның милли 
кухнясы – итле өчпочмаклардан, шулпалардан, 
бәлешләрдән һ.б.лардан тора. Тик онытмагыз, ит 
4–5 сәгать дәвамында эшкәртелә. Димәк, сезнең 
ашказаныгыз, организмыгыз бу озын төнне шул 
итне эшкәртү белән генә мәшгуль. Бу сезгә кирәкме? 
Нәрсә ашарга соң? Вариантлар күп. Боткалар 
һәм төрле ярмалы ризыклар. Пешерелмәгән һәм 
пешерелгән яшелчә, яшелчәле ашлар, киптерелгән 
җимешләр, ачытылган сөт продуктлары… кыскасы, 
файдалы ризыкларның исемлеге шактый. Нәрсә 
эчәргә? Бер хакыйкатьне исегездән чыгармагыз: 
көн дәвамында организмга 2 литрдан да кимрәк 
су керергә тиеш түгел. Су матдәләр алмашу 
процессында катнаша. Ул азрак булган саен, сезгә 
начаррак булачак. Әлбәттә, монда сүз чиста су 
турында бара. Һәртөрле соклар, компотлар, газлы 
су, кара чәй, һәм кофе эчәсе килгәнне көчәйтә генә. 
Төнге 5–6 сәгать эчендә сез тәүлеклек су нормасы 
белән организмыгызны «тутырырга» тиеш, ягъни 
1,5–2 литр су эчәргә кирәк.Әлеге киңәшләр изге 
Рамазан аенда файда биреп, бу ай сезнең өчен ел 
дәвамында иң куанычлы булыр, дип өметләнәбез. 
(Безнең гәҗит.ru)

Тагын шунысын да искәртеп китик, авыз 
ачтыру мәҗлесләре оештырганда гадирәк итеп 
әзерләгез. Минем өстәлемне хурлап китмәсенәр 
дип, көне буе кухняда алҗанып, пешереп, 
өстәлләр сыгылып торырлык итеп әзерләмәгез. 
Исраф була, ә һәр исраф гөнаһка илтә. Монысы 
бер, икенчедән, бигрәк тә салатлар әзерләгәндә, 
игътибарлы булырга кирәк. Составында кармин, 
ягъни кызыл буяугычы булган, мәсәлән, краб 
таякчыкларыннан әзерләмәгез. Гадәттә, краб 
таякчыкларында “Кармин” дип аталган матдә бар. 
Ә кармин, икенче төрле Е120, кошениль дип аталган 
бөҗәкләрдән алына. Һәм ул харам хөкемендә. Кызыл 
төс кергән теләсә кайсы конфет-печеньеларда, 
йогурт, сырокларда булырга мөмкин. Аны кока-
колага да салалар. Камыр ризыкларын сайлаганда 
да игътибар итегез. Майлы кислоталарның моно- 
һәм диглицеридлары салынган ризык та шикле. 
Состав язуларындда Е471 тамгасы белән куела. 
Сырларның составын да карап алыгыз (газетаның 
алдагы саннарында бу хакта язган идек). 

Безнең максатыбыз – үзебезне һәм сезне харамнан 
һәм шикле әйбердән саклау. Иманнарыбыз көчле 
булсын! Тоткан уразаларыбыз кабул булсын!

▪ Илина Арсланова әзерләде

·  КӨНҮЗӘК МӘСЬӘЛӘ ·
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Нәрсә кулланасың?!
Дингә килеп, намазларга баскан кешенең иманы дөрес яшәүне 

таләп итә башлый. Хәләл төшенчәсен ашауга гына кайтарып 
калдырмый һәм гел үзе турында гына да уйлап яшәми. Ни 
ашыйбыз? Нәрсә киенәбез? Тәнебезне, киемебезне нәрсәләр 
белән чистартабыз? Болардан табигатькә, кешеләргә зыян 
килмиме икән дип фикерли һәм эзләнә. Нинди өлкәдә булса 
да, мөселман хәләл, ягъни рөхсәт ителгән юлны табырга 
тырыша.

Савыт-саба юа торган 
гельләр, төрле порошокларга 
хәзер күнектек инде. Алар аш 
бүлмәсенең түрендә утыралар. 
Майлы савыт-сабаны башкача 
ничек чистартып буласын 
белмибез дә шикелле. Уңайлы 
әйбергә тиз ияләшәбез, губкага 
тамызасың да, рәхәтләнеп 
юасың. Тик менә бу гельләр 
һәм порошокларның кешегә 
китергән зыяны, табигатьне 
пычрату дәрәҗәсе турында 
уйларга вакытыбыз җитми.

Без кибетләрдә күрергә 
күнеккән югычлар составында 
менә нәрсәләр язылган: 
5% ПАВ, 5% исләндергеч 
компонент, 5% сульфатлар. 
Газ плитәләрен, кәстрүлләрне, 
раковиналарны юар өчен 
чыгарылган бу порошокның 
15 процентында нәрсәләр 
барлыгы язылган, ә калган 
85 проценты нәрсә икәнлеге 
турында мәгълүмат юк. Нәрсә 
ул ПАВ? ПАВ ул – поверхностно-
активные вещества, бик актив 
матдәләр дигән сүз. Алар 
майны, пычракны эретеп юкка 
чыгаралар. Биш процент сульфат 
ул - чистарткыч матдә, биш 
процент хуш исләндергечләрнең 
нәрсә икәнлеген үзегез дә 
аңлыйсыздыр. Ә калган 85 
проценты - бик вак итеп төелгән 
мәрмәр. Ә нинди мәрмәр? Сез 
уйлаган мәрмәр түгел. Порошок 
дип мәрмәр алып ятабыз икән 
бит. Ә менә теге ПАВ, сульфат 
дигәннәре бер дә җүнле нәрсә 
түгел, чын химия инде. Анысын 
аз гына күләмдә кулланганда 

бернәрсә дә булмый бит 
диярсез. Аз гына түгел шул ул. 
Көн саен савыт-саба юабыз, 
аш бүлмәсен чистартабыз. 
Тамчыдан күл җыела. Россия 
Экология министрлыгындагы 
кеше сәламәтлеген саклау буенча 
оештырылган лабораториядә 
кызыклы гына тикшерү 
уздырганнар. Аның нәтиҗәләре 
буенча кешенең елына уртача бер 
стакан шушындый чистарткыч 
гель һәм порошокларны 
эчкәнлеге ачыкланган. Аларның 
шактый гына өлеше юылган 
савыт-сабада кала һәм ризык 
белән безнең ашказанына эләгә. 
Ә савыт-сабада калмасын өчен 
кимендә 25 секунд агымсу 
астында чайкап торырга кирәк. 
Кем шулай эшләп торсын икән 
ул? Нәтиҗәдә, рәхәтләнеп 
ризык белән бергә җыен ПАВ, 
НПАВ һәм тагын әллә нинди 
фосфатлар, сульфатлар һәм 
мәрмәр ашыйбыз. Бу исә яман 
чир, бавыр һәм ашказаны 
авырулары килеп чыгуга сәбәпче 
булып тора. Бигрәк кыйммәткә 
төшкән чисталык...

Европа илләрендә кер юу 
порошокларына фосфатларны, 
сульфатларны салуны тыя 
башлаганнар. Чөнки дәүләт 
дәрәҗәсендә эшләмәгәндә 
табигать әлеге порошоклардан 
алган зыянны үзе генә күтәрә 
алмаячак икән. Алар туфракны, 
җир асты суларын бик зур 
тизлектә зарарларга сәләтле, 
агулы матдәләр булып саналалар. 
Ә бездә исә хәтта иң «зыянсыз» 
дип саналган балалар кер юу 

порошогында да бу фосфатлар 
беренче урында тора. Кыскасы, 
дөньяны, әйләнә-тирәбезне 
чистартабыз дип, без, киресенчә, 
пычратабыз булып чыга. Ә 
болай пычрануны беркайчан да 
чистартып булмаячак. Шуңа да 
савыт-сабаны юганда горчица 
һәм лимон кислотасы, чәй 
содасы барлыгын да онытмасак 
иде. Алар савыт-сабаны төрле 
гельләргә, порошокларга 
караганда әйбәтрәк ялтырата, 
кешегә дә, табигатькә дә зыянсыз. 
Кибетләрдә чит илдән кертелгән 
фосфатсыз, сульфатсыз кер юу 
порошоклары да бар. Тик алар 
бик кыйммәт.

Интернет чыганакларда 
химия фәннәре кандидаты 
Гүзәл Исмәгыйлеваның әлеге 
порошокларга мондыйрак 
аңлатма биргән: “Әлбәттә, бу 
чистарткыч матдәләрнең кешегә 
булган зыяны бәхәссез. Шулай 
да аларның табигатькә зыяны 
күбрәк. Нәкъ менә шуның өчен 
дә Европа хәзер төрле фосфатлар 
һәм сульфатлар кушылган 
порошоклар чыгарудан баш 
тарта. Безнең илдә дә, экологияне 
саклау максатыннан, чистарткыч 
җайланмаларның көчен арттыру 
өстендә эш алып барыла. Шуңа 
да савыт-саба юган вакытта суга 
эләккән зарарлы матдәләрнең 
күп өлеше чистартыла. Ә 
кешегә зыянын киметү өчен, 
савыт-саба, кер юган вакытта 
һәрвакыт перчаткалар кияргә 
киңәш итәр идем. Чайкаганда 
су кызганмагыз, кер юу 
машинасында да һәрчак өстәмә 
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“Хозур ТВ” телеканалында «Такой татарский русский» дип 
аталган яңа тапшыру күрсәтелә башлый. Әлеге тапшыру татар 
теленнән алынган сүзләрнең килеп чыгышы турында кызыклы 
итеп һәм мавыктыргыч итеп сөйли. 

Һәр чыгарылыш аерым темага багышланган: мәсәлән, 
телевизор караучылар кием-салым, ризык, транспорт, күчемсез 
милеккә кагылышлы кызыклы мәгълүматлар белән таныша 
алачак. Тапшыруны барыбыз да хәреф танырга өйрәнгән 
«Әлифба» китабы тышлыгындагы малай алып барачак. 

«Такой татарский русский» тапшыруын “Хозур ТВ” 
телеканалында 23 марттан алып сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм 

шимбә көннәрендә көндезге сәгать ике туларга биш минутта (13:55) һәм кичке сәгать тугыз туларга биш 
минутта (20:55) карарга мөмкин. 

«Таттелеком» абонентлары исә тапшыруны сишәмбе көнне көндезге сәгать ике тулып биш минутта 
(14:05), кичке сәгать унбер туларга 25 минутта (22:35); пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрендә көндезге 
сәгать бер туларга егерме минутта (12:40) һәм төнге сәгать бердә (01:00) карый ала. 

“Хозур ТВ” телеканалының мобиль кушымтасын huzurtv.ru сайтында App Store яки Google Playдан 
күчереп алырга мөмкин.

чайкау функциясен кабызыгыз. Күбрәк чайкаган 
саен, зарарлы матдәләр дә әйбәтрәк юылып 
төшәчәк. Савыт-саба юа торган губкаларны да 
алыштырып торырга кирәк”. 

Ә менә мәркәзебез Казанда тырыш эшмәкәрләр 
кешегә дә, табигатькә дә зыян китерми торган 
савыт-саба һәм кер юа торган порошоклар эшли 
башлаганнар. “Иңсаф”дип атала әлеге фирма. Кул 
юу өчен сыек сабын, бит һәм кулга кремнары бар. 
Кер юарга тәбигый гель, составында кислород 
булган агарткычлар да әзерлиләр икән. Актанышта 
әлеге продуктларны Эльвира ханым Мортазина 
куллана һәм кемнәр кулланырга тели ярдәм итәм 
диде. Үзе белән бераз әңгәмә дә кордык.

- Эльвира ханым, ни өчен “Иңсаф” 
фирмасы продуктларын файдаланырга 
булдыгыз? 

- Үзем өчен, гаиләм өчен моңа кадәр дә 
табигый һәм составында хәрам булмаган шампунь, 
кер, посуда югычларны кулланырга тырыштым. 
Дөрес, алар чит илнеке һәм бераз кыйммәт иде. 
“Иңсаф”ны моннан ике ел элек куллана башладым, 
иптәшем алып кайтып бирде. Бу фирманың 
продуктлары безгә ошады. Иң беренче, составында 
булган “глицерин” хәләл. Монда ул үсемлекләрдән 
алына. Хайваннардан алынганы безгә шикле, ә 
синтетик юл белән табылганы аллергия бирергә 
мөмкин. Кибеттән алынган “Фейри” белән савыт-
саба югач, күзем ялкынсына иде. Ә боларыннан 

андый күренеш юк. Аннан, “Иңсаф”та көчле 
исләндергечләр юк. Элек керләрне яңадан 
чайкатуга куйсам да, порошок исе бетми иде. 
Бу исләр тын юлларына, бавырга бик зыянлы ди 
белгечләр.

- Әйе, продуктларның капларына 
сәламәтлек өчен зыянсыз, кул тиресен 
зарарламый, нейтраль pH дип язылган...

- Ул гына да түгел, алар табигатькә дә зыян 
китермиләр, “биоразлагаемый” дип билгеләнгән, 
ягъни җиргә кергәч таркалалар,тиз чериләр. 
Заманча химия суга, җиргә эләккәч эреп бетми бит.

- “Иңсаф” продукциясе гади кибетләрдә 
юк. Кулланырга теләгән кешеләргә табарга 
булыша аласызмы?

- Әлбәттә, әлегә фирманың сәүдә челтәре 
киң җәелдерелмәгән. Кемнеңдер башлап җибәрүе 
бик тә мөһим. Ә менә кулланырга теләүчеләргә 
ярдәм итә алам. Телефон номерымны калдырам, 
шалтыратсыннар. 89375792600.

- Аллаһның рәхмәте булсын сезгә, Эльвира 
ханым!

«...Харамнан тыелуның әҗере 900 дәрәҗә», - дип 
китерелә хәдистә.Сез дә килешәсездер,  хөрмәтле 
газет укучылар, без харамнан гына түгел, шикле 
әйберләрдән дә тыелырга тиеш. Иманлы булып, 
акыл белән, сәламәтлегебезне кайгыртып яшик.

▪ Илина Арсланова

Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не укучыларыбыз, дин кардәшләребез!
2021 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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өлкәсендә законлылыкны күзәтү 
Федераль хезмәтенең Татарстан Ре-
спубликасы буенча идарәсендә ПИ 

№ ТУ15-01471 саны белән теркәлде.

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
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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: 
25 март 11.00 сәгатьтә.

Индекс: П4562, тираж 500
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Ястү
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Һиҗри
1442

1 Пәнҗ 02:40 03:24 04:54 11:35 12:00 15:52 18:09 20:14 19

Ш
әг

ъб
ән

2 Җомга 02:36 03:21 04:51 11:34 12:00 15:54 18:11 20:15 20
3 Шимбә 02:33 03:19 04:49 11:34 12:00 15:55 18:13 20:16 21
4 Якш 02:29 03:16 04:46 11:34 12:00 15:56 18:15 20:17 22
5 Дүш 02:26 03:14 04:44 11:33 12:00 15:58 18:17 20:18 23
6 Сиш 02:22 03:11 04:41 11:33 12:00 15:59 18:19 20:19 24
7 Чәрш 02:19 03:09 04:39 11:33 12:00 16:01 18:21 20:20 25
8 Пәнҗ 02:15 03:06 04:36 11:33 12:00 16:02 18:23 20:21 26
9 Җомга 02:11 03:03 04:33 11:32 12:00 16:04 18:25 20:22 27

10 Шимбә 02:07 03:01 04:31 11:32 12:00 16:05 18:27 20:23 28
11 Якш 02:04 02:58 04:28 11:32 12:00 16:06 18:29 20:24 29
12 Дүш 02:00 02:56 04:26 11:31 12:00 16:08 18:31 20:25 30
13 Сиш 01:56 02:53 04:23 11:31 12:00 16:09 18:33 20:26 1

Ра
м

аз
ан

14 Чәрш 01:52 02:51 04:21 11:31 12:00 16:11 18:35 20:27 2
15 Пәнҗ 01:47 02:48 04:18 11:31 12:00 16:12 18:37 20:29 3
16 Җомга 01:43 02:46 04:16 11:30 12:00 16:13 18:39 20:33 4
17 Шимбә 01:39 02:43 04:13 11:30 12:00 16:15 18:41 20:36 5
18 Якш 01:35 02:41 04:11 11:30 12:00 16:16 18:43 20:39 6
19 Дүш 01:30 02:38 04:08 11:30 12:00 16:17 18:45 20:42 7
20 Сиш 01:26 02:36 04:06 11:30 12:00 16:19 18:47 20:45 8
21 Чәрш 01:21 02:34 04:04 11:29 12:00 16:20 18:49 20:49 9
22 Пәнҗ 01:16 02:31 04:01 11:29 12:00 16:21 18:51 20:52 10
23 Җомга 01:11 02:29 03:59 11:29 12:00 16:23 18:53 20:56 11
24 Шимбә 01:06 02:26 03:56 11:29 12:00 16:24 18:55 20:59 12
25 Якш 01:01 02:24 03:54 11:29 12:00 16:25 18:57 21:03 13
26 Дүш 00:56 02:22 03:52 11:28 12:00 16:26 18:59 21:06 14
27 Сиш 00:50 02:19 03:49 11:28 12:00 16:28 19:01 21:10 15
28 Чәрш 00:44 02:17 03:47 11:28 12:00 16:29 19:03 21:14 16
29 Пәнҗ 00:38 02:15 03:45 11:28 12:00 16:30 19:05 21:18 17
30 Җомга 00:31 02:13 03:43 11:28 12:00 16:31 19:07 21:22 18

Уразага ният:
Нәвәйтү  ән  әсуумә  саумә  шәһри  рамәдаанә, минәл-фәҗри иләл-мәгъриби хаалисән 

лилләәһи тәгааләә. 
Мәгънәсе: Аллаһ Тәгалә  ризалыгы өчен ихласлык белән, таң вакытыннан башлап, кояш батканчыга 

кадәр, Рамазан ае уразасын тотарга ният кылдым. 
Авыз ачканнан соң укыла торган дога:

Әллаһүммә ләкә сумтү, вә бикә әәмәнтү, вә галәйкә тәвәккәлтү, вә галәә ризкыйкә 
әфтартү фәгфирлии  йә гаффәәру мәә каддәмтү вә мәә әххартү.

Мәгънәсе: Аллаһым, шушы уразамны Синең өчен тоттым һәм Сиңа гына иман  китердем һәм Сиңа 
тәвәккәл иттем. Һәм Синең ризалыгың белән авыз ачам. Әй, гөнаһларны  гафу итүче Аллаһым, минем 
әүвәлге гөнаһларымны да, сонгы гөнаһларымны да ярлыка.


