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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!

“

”

И, иман китерүчеләр! 
Сабырлык һәм 

намаз аша (Аллаһ 
Тәгаләдән) ярдәм 

сорагыз.
Һичшиксез, Аллаһ 

сабыр итүчеләр 
белән”.

«Әл-Бәкара» сүрәсе, 
153 аять

Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
хәзрәтләре бер хәдистә: «Рәҗәб —Аллаһның ае, шәгъбан — 
минем аем, ә Рамазан — өммәтемнең ае», – дип әйткән. Берәү 
Пәйгамбәребез    салләллаһу галәйһи вә сәлләмнән: «Йә, 
Расүлуллаһ, ни өчен Рәҗәб Аллаһ ае соң ул?» — дип сораган. Расүли 
Әкрам салләллаһу галәйһи вә сәлләм: «Бу айда чын күңелдән тәүбә 
итүчеләргә Аллаһ Тәгаләнең мәгъфирәте иңә, бу айда сугышлар 
тыелган, бу айда Аллаһ Тәгалә бөтен пәйгамбәрләрнең догаларын 
кабул кылган һәм күп кенә изгеләрне дошман кулларыннан 
коткарган», – дип аңлаткан.

Рәҗәб аенда кылган изге гамәл-гыйбадәтләр өчен Аллаһ 
Раббыбыз савапларны арттырып бирә. Бу айда сәдакалар бирү, 
фәкыйрьләрне ашату, мескеннәрне шатландыру, вакытында 
укылмаган намазларны каза кылу, «Ихлас» сүрәсен ешрак уку 
күркәм гадәт булып тора.

Рәҗәб һәм Шәгъбан - 
Рамазан ае турында алдан 
хәбәр бирә торган айлар. 
Бу ике мөбарәк ай аша без 

изге Рамазанга күчәбез.
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4  гыйнварда Актанышның Җәмигъ 
мәчетендә мөслимәләр җыелышы узды.

Актаныш мөслимәләр берлеге җитәкчесе Гөлнара 
ханым Рахманова Казанда узган мөгаллимәләр 
форумында әйтелгән мәгълүматны җиткерде. 
Безнең районда  дини хезмәт алып бару планы белән 
таныштырды. Шулай ук мәчет алды укуларны дәвам 
итәргә, бигрәк тә, авылларда балаларга дини-әхлакый 
дәресләрне туктатмаска диде. Җыелышның икенче 
өлешендә яшь мөслимәбез Фатыйма ханым Аллаһка 
итагать итү сыйфатлары турында вәгазь сөйләде.

13  гыйнварда Алабуганың Җәмигъ 
мәчетендә төньяк-көнчыгыш казыяте 

вәкилләренең ТР Дәүләт архив эшләре буенча 
комитеты белгечләре белән очрашу узды.

Анда төньяк-көнчыгыш казые Руслан хәзрәт 
Мортазин, “ТР Дәүләт архивы” дәүләт бюджет 
учереждениесе директоры урынбасары, Алабуга 
архив бүлеге җитәкчесе, күрше районнарның 
имам-мөхтәсибләре катнашты. Очрашуда 
мәчетләрдә булган документларны саклау һәм 
алардагы мәгълүматларны архив бүлегенә 
тапшыру турында аңлатылды.

3-9  гыйнварда Актанышның 
Җәмигъ мәчетендә балалар 

өчен рухи-сәламәтләндерү курслары узды. 
Иртәннән өйлә намазына кадәр - малайлар, 

кичке якта ахшам намазына кадәр кызлар 
ислам дине нигезләре, гарәп алфавиты, әхлак 
дәресләре үттеләр, сира һәм пәйгамбәрләр 
тарихы белән таныштылар. Коръәни Кәрим 
уку әдәпләре, ислам динендәге мөкатдәсәткә 
хөрмәт хакында кечкенә мөселманнарыбыз 
кыйммәтле мәгълүмат алдылар.

25  гыйнварда Актаныш Җәмигъ 
мәчетендә район имамнарының 

чираттагы җыелышы узды. 
Имам-мөхтәсиб Руслан хәзрәт Мортазин 

алдагы елга эш планы белән таныштырды. 
Идел буе Болгар дәүләтендә Исламны 
кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган 
чаралар үткәрергә кирәклеген җиткерде. 
Качкын, Киров һәм Усы авылы имамнары 
Татарстан Диния нәзарәтенең рәисе 
мөфти Камил хәзрәтнең рәхмәт хатлары 
белән,  Яңа Әлем, Татар Ямалы, Уразай 
авыл имамнары район мөхтәсибәтенең 
рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. 

▪ Актаныш мөхтәсибәте
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Г аләмнәрнең Раббысы булган, мәрхәмәтле 
һ ә м  Р әх и м л е  А л л а һ  Т ә г а л ә г ә 

хәмедләребезне, олуглауларыбызны һәм 
шөкераналарыбызны җиткерәбез.

Аллаһ Тәгаләнең Расүле, хаклыкны 
җиткерүче, Раббыбызның мостафасы 
Пәйгамбәребезгә салават, сәламнәр әйтәбез.

Рәгаиб кичәсе – ул изге рәҗәб аеның беренче 
җомгасына каршы булган мөбарәк кичә. Бу 
кичә Аллаһның Расүле – Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең әтисе хәзрәти Габдулла 
белән әнисе хәзрәти Әминәнең никахы булып, 
тәүге тапкыр кавышкан көне дип әйтелә. 
Пәйгамбәребез үзе үк бу төн турында болай 
дип әйткән: «Рәҗәб аеның беренче җомгасына 
каршы төнне ваемсызлыкта үткәрмәгез, 
чөнки бу төнгә фәрештәләр Рәгаиб дип исем 
кушканнар». «Рәгаиб» сүзе гәрәпчәдән – 
«теләкләр», «өметләр» дип тәрҗемә ителә. Шуңа 
күрә аны «теләкләр, догалар кичәсе» дип тә атап 
булыр иде. Гомумән, һәрвакыт күңелдә яхшы 
теләкләр, ниятләр һәм өметләр белән яшәү 
мөселман кешесенең әхлагы булып тора. Һәм 
шушы максатларыбызны Аллаһ Тәгаләдән сорап, 
аларга омтылып яшәү кешене яхшылык, изгелек 
юлыннан алып бара.

Рәгаиб кичәсен искә алу безнең өчен 
Пәйгамбәребез белән бәйле булганы өчен дә бик 
якын, чөнки Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм безнең өчен олы үрнәк иясе булып 
тора. Аның белән бәйле булган вакыйгаларны 
искә алып, без дөньябыз һәм Ахирәтебез 
өчен зур файдалар алабыз. Аллаһның Расүле 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең әтисе хәзрәти 
Габдулла белән әнисе хәзрәти Әминәнең 
кавышып гаилә коруы һәм шуның сәбәбендә 
Пәйгамбәребезнең дөньяга килүе – гаиләнең, 
ир һәм хатын булуның, гаилә җимешләре – 
балаларның булуы, Аллаһ Тәгаләнең безгә карата 
рәхмәте һәм тормыш кануны икәнен аңлата.

Җ и һ а н д а  һ ә р б е р  ә й б е р н е ң  п а рл ы 
булып яратылуында, аларның бер-берсен 
тулыландырып, парлы булуында күп файдалар 
һәм тормыш рәхәте ачыла. Бәндәнең дә парлы 
булып, бер-берсенә ярдәмче, терәк, бер гаилә 
булып яшәве сәбәбендә, аңа тормышның күп 
кенә нигъмәтләрен күрү, аларга ирешү насыйп 
була, Ахирәттә аның дәрәҗәләре арта. Ир белән 

хатынның бер гаилә булып никахлашып яшәве – 
Аллаһ Тәгаләнең кануны. Ир һәм хатын, ата һәм 
ана, бала, әби һәм бабай булу бәхете һәм гаилә 
бәхете – барысы да Аллаһ Тәгаләнең бәндәләргә 
бу дөньялыкта биргән нигъмәтләреннәндер. 
Ошбу канунны бозып башка төрле яшәү рәвеше 
булдырырга тырышу, кеше өчен, җәмгыять өчен 
бик зыянлы һәм һәлакәткә илтә, бу очракта кеше 
үзе теләп, Аллаһның рәхмәтеннән ваз кичә. Кеше 
дөньялыгында да, Ахирәтендә дә бәхетсез була. 
Шушы рухи кыйммәтләрне саклау һәм аларны 
үстерү, аларга чакыру динебезнең бер максаты 
булып тора. Хәзерге вакытта да бу мәсьәлә бик 
актуаль булып кала. Динебезгә, халкыбызга хас 
булмаган, гаилә кыйммәтләрен җимерә торган, 
ата-ана төшенчәсен түбәнсетә торган ялган 
кыйммәтләр турында ишетергә, шундый яшәү 
рәвешен алга сөрүне очратырга туры килә. Безгә, 
үз чиратыбызда, динебез кушкан рухи гаилә 
кыйммәтләрен саклауда үз өлешебезне кертү 
тиешле буладыр. Дөньяда иң зур бәхетнең берсе 
– матур парлы гаилә булып, тормыш алып бару. 

Шулай ук, аңларга кирәк: гаилә коргач, ул 
гаиләне саклау да мөһим, чөнки, никах – ул 
Аллаһ Тәгалә каршында сүз, ант биреп килешү 
төзү. Һәм бу килешүгә игътибарлы булу, аны 
саклау ошбу килешүне төзүчеләрнең бурычы. 
Белгәнебезчә, килешүне бозу – олы гөнаһлардан. 
Шуңа күрә аерылырга бер сәбәп эзләгәнче, 
гаиләне саклауның мең юлын эзләү тиеш була. 
Аерылып, яхшырак тормыш башлыйм дип әйтү 
күп очракта шайтан коткысыдыр. Булганны 
саклап, аның рәхәтен күрү күпкә яхшырак. 
Шулай ук, гаилә бозылуы, күп очракта ике якны 
да күп кенә гөнаһларга этәрә, үз чиратында, 
гөнаһка илтә торган әйбер үзе дә гөнаһ була.

Аллаһ Раббыбыз безгә бәхетле, саф, матур 
тормыш итәргә боера. Гаилә кешегә бу 
мөмкинлекләрне бирә. Бәхетле гаилә – җирдә 
җәннәтнең чагылышы булып тора. Аллаһ 
Раббыбыз һәркайсыбызга хәерле гомерләр 
биреп, никахлы жәмәгатьләребез белән 
тигезлектә, татулыкта, саулык-сәламәтлек, 
өлфәт-мәхәббәт белән, бер-беребезгә терәк-
таяныч булып, әти-әниләребезнең догасын 
алырлык итеп, балаларыбызның кайгы-хәсрәтен 
күрмичә гомер итәргә насыйп кылсын. 

▪ http://dumrt.ru/media/shura-almanah/

Рәгаиб кичәсен искә алып

·ВӘГАЗЬ-ХӨТБӘ ·
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Ислам тарихының Идел буендагы беренче 
сәхифәләре VII – X гасырларда төрки 
кабиләләрнең көчле дәүләтләреннән саналган 
Хазар каганлыгыннан башлана. Ул, Алтай 
тауларыннан Карпаткача булган җирлектәге 
төрки һәм башка халыкларны берләштереп 
торган Төрки каганатның таркалуы 
нәтиҗәсендә, VII гасырда формалаша. Хазарлар 
дәүләте территориясе башта Төньяк Кавказның 
тау алды районнары һәм Каспий диңгезе ярлары 
белән дала тигезлекләрен, көнбатышта Иделнең 
түбән өлеше, көнчыгышта Дон буйларын биләсә, 
әкренләп каганат Урта һәм Түбән Идел буена, 
төньякта Ока буйларына кадәр, көнбатышта 
империянең иң көчле чорларында Днепрга кадәр 
җәелә; Азовбуйлары, Кырым ярымутравының 
күп өлеше һәм Керчен бугазының ике яры да 
каганатка буйсына торган була. Хазарларга, 
аланнар, черкеслар һәм Төньяк Кавказның 
башка кабиләләреннән кала, Идел Болгарстаны 
һәм Киев Русе дә буйсына. Хазарларның 

элеккеге башкалалары – Бәләнҗәр һәм 
Сәмәндәр – Терек елгасыннан көньяктарак 
урнашкан булса, VII гасырның урталарына 
башкала Идел буендагы хәзерге Әстерханнан 
төньяктарак урнашкан Итил шәһәренә күчә. 
Хазарлар, болгарлар, бортаслар, маҗарлар әлеге 
полиэтник дәүләтнең төп төрки телле өлешен 
тәшкил итә. VIII гасыр башында Византиядән 
куылып, каганатта сәяси сыену тапкан яһүдләр, 
сан ягыннан күп булмасалар да, халыкның 
шактый йогынтылы, абруйлы өлешен тәшкил 
итә. Хазар каганатында төрле конфессия 
вәкилләре үзләренең дини мәнфәгатьләрен 
тормышка ашыра алган. X гасырның бөек гарәп 
тарихчысы Әл-Масуди әйткәнчә: «Анда 7 казый 
бар. Шуларның икесе – мөселман, алар Коръән 
һәм шәригать буенча хөкем итә. Икесе – яһүд, 
алар Тәүрат буенча хөкем итә. Икесе – насара, 
алар насара законнары буенча хөкем итә. Берсе 
– славянлы. Ул рус һәм башка мәҗүсиләргә 
хезмәт күрсәтә һәм я мәҗүсилек законнары 

Т а т а р л а р д а  И с л а м  т а р и х ы 
И дел буе Болгар 

дәүләтендә Исламны 
кабул итүнең 1100 еллыгына 
багышлап, “Татарларда 
Ислам дине тарихы” дип 
аталган сәхифәне тәкъдим 
итәбез. 

Беренче дәрестә Ислам 
диненең Идел буена үтеп 
керүе, таралуы һәм VIII 
– XIII гасырларда Урта 
Иделдә Исламның торышы 
хакында сүз алып барырбыз. 

И с л а м  д и н е н е ң  И д е л  б у е н а  ү те п  к е р ү е  һ ә м  т а р а л у ы
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буенча хөкем итә, яисә казыйларга мөрәҗәгать 
итә». Ислам диненең хазарлар дәүләтенә үтеп 
керүе VII гасырда ук гарәп миссионерлары 
һәм сәүдәгәрләреннән башлана. Ләкин дин 
шактый вакыт түбән социаль төркемнәр, 
гарәп һәм хорезм сәүдәгәрләре дине буларак 
кына яши. VII гасырның икенче яртысы – VIII 
гасыр башында гарәп-хазар яулары һәм гарәп 
гаскәр башлыгы Мәрвәнә бине Мөхәммәднең 
уңышлы сәяхәте нәтиҗәсендә каһан Ислам 
динен кабул итә, шул сәбәпле хазарлар 
җәмгыятендә җиңүчеләр алып килгән дин 
тизрәк тарала башлый. Хазарлар дәүләтендә 
диннең тотрыклануы Урта Азиядән каһанлыкка 
күченеп килгән хорезмлылар төркеменә 
бәйле була. Алар башкалада мәчет һәм 
мәдрәсә төзеп куялар. Әл-Масгуди фикеренчә, 
җәмигъ мәчетнең манарасы каһанлык 
сарае бинасыннан да узып киткән булган. 
X гасырда Ислам һәм мөселманнар ул чорда 

яһүдиләр кулында булган Хазар каһанлыгында 
дини мөнәсәбәтләрнең төп өлешен тәшкил 
итәләр. Хазар дәүләтендә булып киткән 
язучылар бу җирлекне Ислам дөньясы дип кабул 
иткән. Күренекле гарәп географы Әбү Исхак әл-
Истахри: «Шәһәрдә (Итилдә) 8 меңнән артык 
мөселман яши, 30 мәчет бар. Падишаһлары 
– яһүд, үз тирәсенә 4000 кеше туплаган. 
Каһанлыкның аз өлешен яһүдләр, күпчелеген 
мөселманнар һәм насаралар тәшкил итә; 
мәҗүсиләр дә бар», – дип язык калдырган. 
X гасыр уртасына хазарлар Киев Русе, Идел 
Болгарстанын контрольдән ычкындыралар, 
Керчен бугазы тирәләрен югалталар. Азиядән 
килгән бәҗәнәкләр, көчәйгәннән көчәя барган 
Киев Русенә каршы көрәш нәтиҗәсендә болай да 
таркала барган империя тагын да көчсезләнә.

(Дәвамы киләсе санда)

▪ ▪ https://medrese.tatar/ сайтыннан
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ИЗГЕ КИТАПЛАРНЫҢ
ИҢДЕРЕЛҮ СӘБӘПЛӘРЕ

Аллаһ Тәгалә юктан бар иткән 
мәхлуклар арасында кеше иң 
югары дәрәҗәдә тора, чөнки башка 
мәхлуклардан аермалы буларак, кешегә 
акыл нигъмәте бирелгән. Шушы акыл 
ярдәмендә кеше Аллаһны танырга, 
Аның Үзе һәм мәхлуклары турында 
белем алырга һәм гыйбадәт кылу 
әһәмиятен аңларга тиеш. Бу – акылның 
төп асыл-максаты.

Шулай итеп, бу дөньяда яшәүче һәр 
кешенең мөһим бурычы – Аллаһны 
тану һәм Аңа гыйбадәт кылу. Аллаһны 
тану процессы иң элек Аның Үзеннән 
җиткерелгән мәгълүматка нигезләнгән 
булырга тиеш. Шушы мәгълүматны 
кешеләргә җиткерер өчен, Аллаһ Тәгалә 
Үзенең изге китапларын иңдергән. 
Мөэминнәрнең ихлас ышанулары 
буенча, шундый китап ул – Аллаһның 
олуг изге Сүзе. Аны иңдерүнең максаты 
– кешеләргә Аллаһның барлыгы-
берлеге, Аның бөеклеге һәм гүзәл 
исем-сыйфатлары турында мәгълүмат 
җиткерү. Моннан тыш, изге китаплар 
кешеләрне Аллаһ кушканча яшәргә 
өйрәткәннәр, Аның әмер-тыюлары 
белән таныштырып, яшәү өчен өйрәтмә 
булдылар, шулай ук Аллаһ Тәгаләгә 
буйсынучыларга нинди әҗер, ә 
буйсынмаучыларга нинди җәза булуы 
турында хәбәр биргәннәр.

Изге китаплар пәйгамбәрләргә 
иңдерелгән, алар исә аның эчтәлеген 
башка кешеләргә ирештергәннәр. 
Кешелек тарихы дәвамында барлыгы 
бер йөз сәхифә һәм дүрт изге китап 
иңдерелгәне билгеле.

БЕЗГӘ МӘГЪЛҮМ БУЛГАН
ИЗГЕ КИТАПЛАР

Безгә мәгълүм булган изге китаплар белән дә 
таныштырып китик.

Сахифә – башка китаплардан үз исеменең 
юклыгы белән һәм күләмле булмавы белән 
аерыла. Иң әүвәл иңдерелгән сахифәләр шушы 
пәйгамбәрләргә иңгән:

1. Адәм – 10 сахифә;
2. Шис – 50 сахифә;
3. Идрис – 30 сахифә;
4. Ибраһим – 10 сахифә.
Аллаһ Тәгаләнең кешеләргә дүрт изге 

китап иңдерүе мәгълүм:
1. Тәүрат (Тора) – Муса пәйгамбәргә 

иңдерелгән.
«Без үзендә (туры юлны күрсәткән) бер 

һидаять һәм (караңгылыкта калган хөкемнәрне 
яктыга чыгарган) нур булган Тәүратны 
иңдердек...». «Әл-Маидә / Табын», 5/44

2. Зәбур (Псалтырь) – Давыт пәйгамбәргә 
иңдерелгән.

«Давыдка (галәйһиссәлам) исә Зәбүрны (вәхи 
итеп) бирдек». «Әл-Исра / Төнге күчеш», 17/55

3. Инҗил (Евангелие) – Гайсә пәйгамбәргә 
иңдерелгән.

«Алар артыннан, Тәүратта иңдерелгәннәрнең 
хаклыгын раслаучы итеп Без Мәрьям улы 
Гайсәне җибәрдек. Һәм (пәйгамбәрлеген исбат 
итсен һәм) тәкъвалык ияләре өчен һидаять вә 
нәсыйхәт булсын дип, аңа үзендә (туры юлны 
күрсәткән) һидаять һәм (караңгылыкта калган 
хөкемнәрне яктыга чыгара торган) нур булган, 
үзеннән алда Тәүратта иңдерелгәннәрнең 
хаклыгын раслаган Инҗилне бирдек». «Әл-
Маидә / Табын», 5/46

4. Коръән (Коран) – Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә иңдерелгән.

Шулай итеп, Раббыбызның иң соңгы китабы 
ул – Коръән. Ул ахыргы пәйгамбәр – Мөхәммәд 
аркылы иңдерелгән. Шуңа күрә мөселманнар 
Аллаһ Тәгаләнең шушы ахыргы изге Китабын 
Кыямәт көненә кадәр, ягъни бу дөнья беткәнче, 
кешелеккә яшәү өчен өйрәтмә һәм ахирәткә 
әзерләнү өчен кулланма буларак кабул итә.

(дәвамы киләсе санда)
▪ Актаныш мөхтәсибәте

Гакыйдә

Аллаһ Тәгаләнең
китапларына ышану
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П әйгамбәребез салләллаһү галәйһи вә сәлләм (Хәзрәти Әнәснең анасы Өмме Сүләйм 
радыйаллаһу ганһәгә) әйтте: “Гөнаһлардан һиҗрәт ит (ташла аларны). Чөнки бу иң 

яхшы һиҗрәт. Фарызларны сакла. Чөнки бу иң яхшы һиҗрәт”. (Табәрани, әл-Мудҗәмуль-
Кәбир)

Фатих Солтан Мәхмәт Хан Хәзрәтләренең остазы -  Акшәмседдин (к.с.) Хәзрәтләре бер әсәрендә 
шулай язган: Габдулла бин Габбас, радыйаллаһу ганһүмә, әйтте: «Аллаһ Тәгалә Үз колларына 
фарыз кылган һәр гыйбадәт өчен мәгълүм чикләр билгеләде. Шуның белән бергә бер зарурият 
сәбәпле аны үти алмаучыларны гафу итте. Әмма зикер өчен бер чик билгеләмәде. Акылларын 
югалтканнардан тыш, беркемне дә зикерне калдыруда акламый. Көндез һәм төнлә, җирдә һәм 
диңгездә, сәяхәттә һәм ватанында, авырганда һәм сәламәтлектә, фәкыйрьлектә һәм байлыкта 
яшерен һәм ачык һәр хәлдә зикер кылырга була.

Бөтен игелекнең нигезе - Аллаһ Тәгаләне зикер итү. Аяте кәримәдә (мәгънәсе): “Ул хәлдә 
шундук Аллаһка юнәлегез (сыеныгыз)...”, - дип әйтелгән. («Зарият» сүрәсе, 50 аять) 
Ягъни, Аллаһны зикер иткән кеше, дошман булган шайтанның һәм нәфеснең явызлыгыннан 
Раббысының саклавына сыенган булыр.

Зикер – йөрәкләрдәге тутыкны ялтырата һәм шайтанны ераклаштыра. Чөнки шайтан кешенең 
йөрәгенә вәсвәсә бирү өчен килә, ә кол Аллаһ Тәгаләне зикер итсә, шайтан аннан ераклаша. 
Әгәр кеше зикер итүдән баш тартса, аның йөрәге катылаша. Эчендә бөтенләй зикер булмаган 
йөрәк, таштан катырак була.

Кол зикер белән нәфесенең явызлыгыннан котыла. Зикернең нуры, кешенең йөрәгенә кереп, 
йөрәген чистарта. Шулай итеп, зикер итүче кеше, зикернең һәр дәрәҗәсендә күзләр күрмәгән, 
колаклар ишетмәгән, һичбер кешенең йөрәгенә килмәгән җәннәт нигъмәтләренең ләззәтен ала. 
Пәйгамбәребез салләллаһү галәйһи вә сәлләм: “Җир йөзендә Аллаһ Тәгаләнең җәннәте бар, аңа 
кергән кеше, хәтта Фирдәвес җәннәтен дә теләмәс”, - дип әйтте. “Йә Расүлүллаһ! Ул нәрсә?”- дип 
соралгач, - “Аллаһка карата мәхәббәт һәм йөрәкнең Аллаһ белән тынычлык табуы”, - дип әйтте.

Шулай ук бер изге хадистә: “Кем җәннәт бакчаларында булырга теләсә, Аллаһны күп зикер 
итсен”, - дип әйтелгән».

▪ Фазыйләт календареннан

ЗИКЕРНЕҢ КЫЙММӘТЕ
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СОРАУ: Җәмәгать намазы дәресләрендә имам Коръән укыганда эчтән булсын яки 
тавыш белән, аның артыннан кабатларга ярамый, диелгән. Бу җәмәгать белән укыганда 
«Фатиха»ны укымаска дигәнне аңлатамы?

ҖАВАП: Әйе, хәнәфи мәзһәбе буенча, җәмәгать намазында имам тавыш белән яки 
үзеннән генә укыса да, аның артыннан Коръән аятьләрен кабатларга кирәкми. Чөнки 
аның намазы - артыннан басып торучыларның да намазы булып санала.

▪  www.tatar-islam.

СОРАУ: Бер танышым тиз арада бәдрәфкә кереп чыкты да: “Тәһарәтләндем”, - диде. 
Ул кергән бүлмәдә су чыганагы юк иде...  Динебездән ерагайганбызмы, истинҗәне 
тәһарәттән аера белмибез. Газета битләрендә бу хакта язсагыз иде. 

ҖАВАП: Сез телгә алган гамәл фикһ гыйлемендә истинҗә дип атала. Истинҗә – ал һәм 
арт юлны юып чистарту дигән сүз. Әгәр кеше бәдрәфтә ихтыяҗын үтәде икән, истинҗә 
кылу тиешле. 

Ә тәһарәт – билгеле әгъзаларны тәртибе буенча юудан һәм мәсих кылудан гыйбарәт 
булган дини чистарыну. Тәһарәтсез намаз укырга, Кәгъбәне таваф кылырга һәм  Изге 
Коръәнгә кагылырга ярамый.

Истинҗә турында
Истинҗә – ал һәм арт юлны юып чистарту дигән сүз. Әгәр кеше бәдрәфтә ихтыяҗын үтәде 

икән, истинҗә кылу тиешле. 
Имам Шурунбуләли “Нур әл-Идах” хезмәтендә болай ди:
1. Истинҗә, нәҗес арт һәм ал юлдан читкә чыкмаганда, шул нәҗестән арыну өчен башкарыла, 

һәм бу гамәл сөннәт хөкемендә була.
2. Әгәр нәҗес арт һәм ал юлдан читкә чыкса һәм аның күләме бер дирхәм (5 сумлык акча) 

зурлыгында булса, аны юып чистарту (истинҗа кылу) вәҗиб хөкемендә була.
3. Әгәр нәҗес бер дирхәмнән зуррак булса, аны юып чистарту фарыз була.

Нәтиҗә ясыйк:
- Истинҗә бәдрәфкә 

кергәннән соң, тизәк, бәвел 
кебек нәҗесләрдән арыну өчен 
кирәк. Ул тәһарәтнең бер өлеше 
саналмый.

- Әгәр нәҗесләр арт һәм ал 
юлдан читкәрәк тигән икән, 
истинҗа кылу мәҗбүри, һәм ул 
тәһарәт белән кылынырга тиешле 
гыйбадәтнең дөреслегенә тәэсир 
итә.

- Әгәр нәҗес арт һәм ал 
юллардан читкә тимәгән икән, 
истинҗә сөннәт санала, ә сөннәт 
гамәлне даими кире каккан кеше 
гөнаһлы була.

▪ https://dumrt.ru/ сайтыннан 
әзерләнде
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Сүнмәсен өмет
Нинди генә хәлләрдә дә,
Үзең булып кала бел.
Тормыш күсәген күтәрсә,
Син “чәчәк” дип ала бел.

Тез асларың йомшап китсә,
Өметләргә чат ябыш.
Килер көннең яктылыгын
Капламасын чат сагыш.

Иңнәреңә тормыш йөге, 
Салса авыр көянтә.
Дога белән күңелең юат,
Раббым шулай өйрәтә.

Гаҗизлектән телең кипсен,
Әйтер сүзләрең бетсен,
Ул вакытта бар ярдәмне
Аллаһтан өмет ит син.

Тамак төпләренә төер булып,
Авыр сүзләр кереп утырса.
Май капкандай йотып җибәрергә
Өйрәнергә кеше тырыша.

Йөрәкләрне чәнчеп алса,
Яман сүзнең очлы энәсе.
Алай әйтмәс, бәлки болайдыр дип
Яхшылыкны килә күрәсе.

Зур машина, биек өйләр,
Бармы анда җанга тынычлык?
Шөкерана итеп яшәү өчен,
Аллаһым, Син, бирче тырышлык!

Тормыш сукса тез астына,
Сулкылдап типсә йөрәк,
Алга таба бару өчен
Ихтыяр көче кирәк.

Тезләреңә тезләндерсә,
Кабат авыр йөкләре.
Билең турайт, алга кара
Нинди аяз күкләре!

Җирдә пычрак, начарлык дип,
Башны имә асларга.
Тот хыялны, канатлар куй,
Матур яши башларга.

Исәнлекнең бар мәгънәсен
Аңлап яшәргә кирәк.
Аллаһ Раббым һәрвакытта
Бердәнбер олы терәк.

Ни теләсәң, шуны сора,
Аллаһым белеп бирә.
Һәрберебез - Аның колы,
Ул безне һәрчак күрә.

Дөнья рәхәт, яшәү матур,
Бар да җитә, уйласаң.
Юк-барга үртәлеп яшәп,
Тормышыңнан туймасаң.

Ашау мулдан, яшәү татлы,
Ни теләсәң, шунсы бар.
Тату итеп бергә яшик,
Телдән китсен сагыш-зар.

Татлы сүзләр, сокланулар,
Булсын тормыш терәге.
Изге теләк, яхшылыклар
Булсын күңел бизәге.

Җиһан зур ул, тарайтма син,
Күңлеңне каралтма син.
Шөкер итик булганына,
Ачу, нәфрәт таратма син. ▪ Лидия Галимова,  Актаныш
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Баланны иртә көздә сентябрь-
октябрьдә дә, көннәр суытып, 
җимешләре туңгач та җыялар. Туңган 
җимешнең ачысы кими. Шуңа күрә 
иртә көздә җыелган баланны 3-4 
ай салкын урында тотарга киңәш 
итәләр.

Баланның җимешләрендә 
А һәм С витаминнары бар, 
андагы матдәләр эчәклекне 
зарарлы матдәләрдән чистартырга булыша, микробларны юк итә. 
Белгечләр балан җимешләрендә фосфор, магний, калий, тимер, марганец, 
бакыр массалары булуын билгели. Яфракларында һәм җимешләрендә 
серкә, валериан, олеин һәм кырмыска кислотасы да җитәрлек. 
Бай витаминлы һәм минераль состав көч кимүен 
профилактикалау һәм дәвалау өчен аеруча яхшы икән. 
Беренче кыраулардан соң җыелган балан аеруча файдалы, дип җиткерә белгечләр. 
Баланның җимешләре генә түгел, чәчәкләре, орлыклары, ботаклары, кабыгы да файдалы 
үзлекләргә ия. Аны шуңа да йөрәк, кан тамырлары, сулыш һәм ашкайнату системасы 
авыруларын дәвалаганда уңышлы кулланалар. Балан белән нервлар бозылу, салкын 
тиюне, аллергияне дә дәвалыйлар.

Аллергиядән дәваланыр өчен бер аш кашыгы балан өстенә бер стакан кайнар су коярга 
һәм аны су салынган табак өстенә куеп, 15 минут кайнатып алырга. Уттан алганнан соң 
да берничә сәгать төнәтеп торырга. Эчемлекне көнгә дүрт мәртәбә өчтән бер стакан 
чамасы эчәргә кирәк. 

Баланнан    төрле  ризыклар пешерергә мөмкин: камыр ризыклары, кайнатма, как, 
хәтта катык та.

Файдалы да, 
тәмле дә

Эчлек: 
1,5 кг балан
1 стакан арыш оны 
1 стакан шикәр комы 

Камыр: 
1,5 стакан су 
0,5 стакан сыек май 
1 чәй кашыгы песок 
0,5 чәй кашыгы тоз 
Он (купме ала) 

Балан бәлеше
Камырны катырак басып, эчлекне салабыз 

һәм матур итеп бәлешне төреп, эссе мичтә 1,5-2 
сәгать пешерәбез. Өсте кызаргач, фольга белән 
каплыйбыз да мичне сүндерәбез. Бәлешне 
шулай төреп, 4-5 сәгать тотабыз. Суынгач, 
бәлешне телемнәргә булгеләп, өстенә сироп 
коябыз (1 стакан суга 5 аш кашыгы шикәр 
комы болгатып). Сеңеп беткәч, бик тәмле була.
 Ә авыл мичендә пешерсәң, бөтенләй телеңне 
йотарлык була.

▪ vk.com сайтыннан
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2022 елда мөселман календарендә 
бәйрәмнәр һәм истәлекле көннәр

Һиҗри буенча 1443-1444 еллар

4 гыйнвар 1 Җөмәдәл-ахыр

2 февраль 1 Рәҗәб

3 февраль 2 Рәҗәб Рәгаиб кичәсе

27 февраль 26 Рәҗәб Мигъраҗ

4 март 1 Шәгъбан

17 март 14 Шәгъбан Бәраәт кичәсе

2 апрель 1 Рамазан Рамазан ае 
башлану

27 апрель 26 Рамазан Кадер кичәсе

2 май 1 Шәүвәл Ураза бәйрәме

31 май 1 Зөлкагъдә

30 июнь 1 Зөлхиҗҗә

8 июль 9 Зөлхиҗҗә Гарәфә көне

9 июль 10 Зөлхиҗҗә Корбан бәйрәме

8, 9, 10, 11, 
12 июль

9, 10, 11, 12, 13 
Зөлхиҗҗә

Тәкъбир әт-
Тәшрик көннәре

30 июль 1 Мөхәррәм Һиҗри буенча 
1444 ел башы

8 август 10 Мөхәррәм Гашура көне

28 август 1 Сафәр

27 
сентябрь 1 Рабигыль-әүвәл

7 октябрь 11 Рабигыль-
әүвәл Мәүлид Ән-Нәби

27 октябрь 1 Рабигыль-ахыр

25 ноябрь 1 Җөмәдәл-әүвәл

24 декабрь 1 Җөмәдәл-ахыр

РӘСЕМ БӘЙГЕСЕ 
ҮТКӘРЕЛӘ

Идел Буе Болгар дәүләтендә 
И с л а м  д и н е н  к а б у л 
итүнең 1100 еллыгына 
б а г ы ш л а п ,  А к т а н ы ш 
м ө х т ә с и б ә т е  б а л а л а р 
арасында рәсем бәйгесе 
игълан итә. Нәтиҗәләр май 
аенда билгеле булыр. Иң 
уңышлы рәсемнәр “Нурлы 
гәҗит”тә дә урын алыр. 
К о н к у р с к а  и җ а т 
эшләрен “Нурлы гәҗит” 
мөхәрриятенә (Актаныш, 
Ленин проспекты, 49 нчы 
йорт, беренче кат, Вәҗиев 
Х.Х. басмаханәсе) китерүегез 
сорала.

▪ Актаныш мөхтәсибәте
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Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не укучыларыбыз, дин кардәшләребез!
Газетабызга ел дәвамында язылырга мөмкин. Ярты елга язылу бәясе - 180 сум 36 тиен, индексы П4562
“Нурлы гәҗит”кә язылып, Ислам динен куәтләүдә үзегездән дә зур өлеш кертәсез. (podpiska.pochta.ru).

Ф
ев

ра
ль

20
22 Көн исеме

Сәхәр 
тәмам

Иртәнге 
намаз 

(мәчеттә 
укыла)

Кояш 
чыга

Өйлә 
намазы
(вакыты 

керә)

Өйлә 
намазы 

(мәчеттә 
укыла)

Икенде
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү
   намазы

Һиҗри
1443ел

1 Сиш 05:09 05:47 07:17 11:37 12:00 14:06 16:05 18:04 29
2 Чәрш 05:07 05:45 07:15 11:37 12:00 14:08 16:07 18:06 1
3 Пәнҗ 05:06 05:43 07:13 11:37 12:00 14:10 16:09 18:08 2
4 Җомга 05:04 05:41 07:11 11:37 12:00 14:12 16:11 18:09 3
5 Шимбә 05:03 05:39 07:09 11:37 12:00 14:14 16:13 18:11 4
6 Якш 05:01 05:37 07:07 11:37 12:00 14:16 16:16 18:13 5
7 Дүш 04:59 05:35 07:05 11:37 12:00 14:18 16:18 18:15 6
8 Сиш 04:57 05:33 07:03 11:37 12:00 14:20 16:20 18:17 7
9 Чәрш 04:56 05:31 07:01 11:37 12:00 14:22 16:22 18:19 8

10 Пәнҗ 04:54 05:29 06:59 11:37 12:00 14:24 16:24 18:21 9
11 Җомга 04:52 05:27 06:57 11:37 12:00 14:26 16:26 18:23 10
12 Шимбә 04:50 05:25 06:55 11:37 12:00 14:28 16:29 18:24 11
13 Якш 04:48 05:23 06:53 11:37 12:00 14:30 16:31 18:26 12
14 Дүш 04:46 05:20 06:50 11:37 12:00 14:31 16:33 18:28 13

Рә
җ

әб

15 Сиш 04:44 05:18 06:48 11:37 12:00 14:33 16:35 18:30 14
16 Чәрш 04:42 05:16 06:46 11:37 12:00 14:35 16:37 18:32 15
17 Пәнҗ 04:40 05:14 06:44 11:37 12:00 14:37 16:39 18:34 16
18 Җомга 04:38 05:11 06:41 11:37 12:00 14:39 16:42 18:36 17
19 Шимбә 04:36 05:09 06:39 11:37 12:00 14:41 16:44 18:38 18
20 Якш 04:33 05:07 06:37 11:37 12:00 14:43 16:46 18:40 19
21 Дүш 04:31 05:04 06:34 11:37 12:00 14:45 16:48 18:42 20
22 Сиш 04:29 05:02 06:32 11:37 12:00 14:47 16:50 18:44 21
23 Чәрш 04:27 04:59 06:29 11:37 12:00 14:49 16:52 18:46 22
24 Пәнҗ 04:24 04:57 06:27 11:36 12:00 14:51 16:54 18:48 23
25 Җомга 04:22 04:55 06:25 11:36 12:00 14:53 16:56 18:50 24
26 Шимбә 04:20 04:52 06:22 11:36 12:00 14:55 16:59 18:52 25
27 Якш 04:17 04:50 06:20 11:36 12:00 14:57 17:01 18:55 26
28 Дүш 04:15 04:47 06:17 11:36 12:00 14:58 17:03 18:57 27

3 февраль - 2 Рәҗәб - Рәгаиб кичәсе
27 февраль - 26 Рәҗәб - Мигъраҗ кичәсе


