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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!

“

”

Һичшиксез, 
Аллаһ иман 

китергәннәрне 
саклый.

“Хаҗ” сүрәсе,
38 аять

Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтте: 
“Өйләрегездә Коръәни Кәримне 

(хөрмәт белән) күп итеп укыгыз! 
Чөнки эчендә Коръәни Кәрим 
укылмаган өйнең яхшылыгы 
аз, явызлыгы күп булыр һәм 
эчендәгеләргә ризык тарлыгы 
бирелер”.

(Мөнәви, Фәйзуль-Кадир)
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17  декабрь көнне Татарстан 
мөселманнарының Диния 

нәзарәте ревкомиссия рәисе 
Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин эшлекле 
сәфәр белән Актанышта  булды. 

Җәмигъ мәчетендә җомга 
намазын үткәргәннән соң, Рөстәм 
хәзрәт Актаныш районы хакимият 
җитәкчеләре белән очрашты. 
Соңыннан Җәмигъ мәчетендә 
төньяк-көнчыгыш казыяткә караган 
Актаныш, Минзәлә, Алабуга, 
Мамадыш, Менделеевск районнары 
имам-мөхтәсибләре белән җыелыш 
үткәрде һәм мөхтәсибәтләрнең 
эшчәнлеге белән танышты. 

18  декабрь көнне Бүләк 
мәчетендә күркәм мәҗлес 

узды. Бүләк мәчетенең ачылуына 
биш ел булган.

Рәшит хәзрәт Мансуров мәчетне 
төзү тарихы, кемнәр хәйриячелек 
кылганнар, бу елларда нинди 
м ө г а л л и м - м ө г а л л и м ә л ә р 
укытканнарны барлап, рәхмәтен 
белдерде. Күркәм табын артында 
Әзһәр Заманов бу мәчетне 
тагын да яхшырак эшләтер өчен 
нәрсә кирәклеге турында үтемле 
вәгазь сөйләде. Аллаһ Тәгалә 
догаларыбызны кабул кылсын һәм 
хәерле максатларыбызга ирешергә 
язсын.

“И  хлас гамәл” мохтаҗларга ярдәм итү 
үзәге үз эшен дәвам итә.

Декабрь аенда 26 азык-төлек җыелмасы 
тутырылган каплар таратылды. Элекке “КБО” 
бинасында эшләүче ике эшмәкәр ханым үзәккә 
яңа киемнәр алып килде. Актаныш районы 
эшмәкәре атнага бер тапкыр үзәккә 14 данә ипи 
китерә.

Исегезгә төшерәбез, “Ихлас гамәл” мохтаҗларга 
ярдәм итү үзәге агымдагы елның май аенда 
ачылды. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен үзәктә 
сәдака тартмасы урнаштырылган. Шулай ук  
4276 6200 4039 3633 Сбербанк картасы аша да 
ярдәм итәргә мөмкин (Елена Шаймардановна А.  
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▪ Актаныш мөхтәсибәте

3-9  гыйнварда Актаныш 
Җәмигь мәчетендә балалар 

өчен рухи-сәламәтләндерү курслары 
оештырыла. 

Иман шартлары, ислам дине 
нигезләре, гарәп графикасы, сира, 
әхлак дәресләре уздырыла. Көненә бер 
тапкыр ашату планлаштырыла.

Малайлар өчен дәресләр 9.00 – 12.00. 
Кызлар өчен – 13.00 – 16.00 сә.
Мәчетебезгә рәхим итегез!

Г азетабыз битләрендә ел дәвамында 
Гакыйдә фәне дәресләре урын алды.

Шул дәресләр буенча тест сораулары да 
бирелгән иде. Тестларга даими һәм дөрес 
җавап бирүчеләр шактый булды. Иң актив 
катнашучылар: Качкын авылыннан Гүзәлия 
Нуриева, Такталачык авылыннан Нәҗирә 
Гафурова, Фәйрүзә Шәмсиева, “Нурлы гәҗит” 
мөхәрриятендә сезне бүләк көтә! (Ленин 
проспекты, 49 йорт, 1 кат, Вәҗиев Х.Х. 
басмаханәсе). 

Шулай ук Актаныш авылыннан Рәфинә 
Әхтәмовага  һәм Фәүзия Гатауллинага, 
Яңа Әлем авылыннан Илшат Локмановка 
газетабыз аша зур ихтирамыбызны һәм 
рәхмәтебезне юллыйбыз.

Алдагы елларда да газета аша бирелгән 
чараларда актив катнашырга чакырабыз.

26  декабрь көнне Актаныш 
мөслимәләр берлеге 

активының чираттагы җыелышы 
узды.

Киңәшмәдә план буенча 
уздырыласы чаралар турында 
фикер алышынды. Районыбыз 
авылларында хатын-кыз 
җәмәгате белән очрашып 
сөйләшү чараларының якынча 
план-графигы, эчтәлеге 
каралды. Киңәшмәдә яңа елдан 
авылларыбызда балаларыбызның 
укуларын җанландыру турында 
фикер әйтелде. 

Районыбыз мөгаллимәләре белән 
гомуми җыелыш 2022 елның  4 
гыйнварына билгеләнде.
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Иң беренче чиратта Татарстан Митрополиясе һәм 
республика мөселманнарының Диния Нәзарәте 
Виктор Смирновның вафаты сәбәпле аның гаиләсе 
һәм якыннарының кайгыларын уртаклашабыз һәм 
аны кичерү өчен аларга рухи ныклык телибез.

Актаныш районында килеп чыккан вандаллык 
очрагына карата Татарстанда ачулы караш 
урнашты: мөселманнар арасында да, православие 
җәмәгатьчелегендә дә. Нәзарәт һәм Митрополия 
вандалның әлеге гамәлен вәхшилек дип бәялиләр 
һәм нинди диндә булуга карамастан каберләрне 
мәсхәрәләү иң түбән эшләрнең берсе икәнен 
искә төшерәләр. Акылы булган һәр кеше мондый 
гамәл кылырга ярамаганлыгын аңлый. Мәрхүмнең 
якыннары кичергән хисләренә һәм саклаган 
хәтеренә карата бу кешелексезлек булып тора. 
Вафат булган туганынының хәтере һәркем өчен – 
кадерле.

Татарстанда җитәкчелек һәм дин әһелләре 
тарафыннан динара татулыкны саклау өстендә 
күп вакыт дәвамында зур эшләр башкарыла. Бу 
тырышлыклар республикада мөселманнар һәм 
православие динендәге кешеләргә тигез дәрәҗәдә 
үзләренең дини гореф-гадәтләрен башкарырга 
мөмкинлек бирә һәм җәмәгатьчелекне динара 
каршылыклардан саклый. 2016 елда Казанның 
борынгы мөселман зиратында күпсанлы каберләр 
өстеннән вандаллык кылынгач та, җәмәгатьчелек, 
шул исәптә дин әһелләре дә кискен ачуланган иде. 
Зиратларда килеп чыккан бу очракларның сәбәбе 
милләтләр арасындагы киеренкелекнең нәтиҗәсе 
түгел, ә киресенчә – республикада төрле дин 
вәкилләре арасында  ике яклап урнашкан хөрмәтле 

мөнәсәбәтләрдән чыгарма булып тора.
Актаныштагы кабер ташы торгызылды. 

Татарстан Президенты Р.Н.Миңнеханов әйтте: 
«Республикада мондый күренешкә юл куелырга 
тиеш түгел! Район башлыгы бу вакыйга өчен шәхси 
җаваплылыкта. Бу хәлне җентекләп тикшерергә, 
вандализм кылган гаеплеләргә закон буенча 
җәза бирергә кирәк… Татарстан Республикасы 
һәрвакыт барлык дин вәкилләренә хөрмәт белән 
карый торган урын булды һәм хәзер дә шулай. 
Барлык хакимият органнары үз эшендә шушы 
принципка тугры булырга бурычлы». Һичшиксез, 
бу вакыйгадан тиешле нәтиҗәләр чыгарылачак 
һәм ул кабатланмасын өчен чаралар күреләчәк.

Шуның белән бергә әлеге аерым инцидент 
Татарстанны, республиканың җитәкчелеген һәм 
мөселманнарны оятсыз рәвештә һәм нахакка 
милләтчелелек, дини түземсезлек һәм фашизмда 
гаепләү өчен сәбәп була. Әлеге теманы «чәйнәү» 
массакүләм киңлекләр алды. Һәм мәгълүматны әнә 
шулай тискәре рәвештә тапшыру, безнеңчә, Россия 
халыклары арасындагы татулык һәм дуслыкка 
җитди зыян китерә, динара һәм милләтара 
дошманлыкка китерә. Килеп чыккан хәл тагын 
бер кат мәнфәгатьләр тигезлеген җимерү өчен бер 
ялгыш гамәл һәм сүз җитүен дәлилли.

Хакимият органнары белән безнең уртак 
максатыбыз – барлык дин вәкилләренең һәм 
халыкларның рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерү 
өчен шартлар тудыру, килеп чыккан мәсьәләләрне 
хәл итү, уртак тырышлыклар белән күпмилләтле 
Ватаныбызда татулык төзү.

▪  ТР МДН сайтыннан

ТАТАРСТАН  МИТРОПОЛИЯСЕ ҺӘМ ДИНИЯ НӘЗАРӘТЕНЕҢ 
АКТАНЫШ РАЙОНЫ ЗИРАТЫНДА БУЛГАН

ВАНДАЛИЗМ ОЧРАГЫ БУЕНЧА УРТАК БЕЛДЕРҮЕ
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АЗАН ҺӘМ КАМӘТТӘ БУЛГАН ХИКМӘТЛӘР

· БЕЛӘСЕЗМЕ? ·

Мөәззин билгеле вакытларда азан әйтеп намаз гыйбадәтенә мөэминнәрне чакыра. Иң беренче 
сүзендә «Аллаһу Әкбәр» дип, Аллаһның бөеклеген дүрт мәртәбә кабатлый. Моның белән Аллаһ 
Тәгалә, кешеләр мәшгуль булган бар нәрсәдән бөек булганын һәм Үзенә генә юнәлергә лаек 
булганын бөтен кешеләргә ачык итеп хәбәр итә.

Аннары ике мәртәбә «Әшһәдү әл-ләә иләәһә илләллаһ» белән Аллаһ Тәгаләнең берлеген 
ике мәртәбә шаһитлык биреп, дөнья һәм ахирәт ихтыяҗларын бирүче бары тик Аллаһ икәнен 
хәтерләтә. Шуннан соң ул ике тапкыр: «Әшһәдү әннә Мүхәммәдән Расүлүллаһ», - ди. Моның 
белән Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм пәйгамбәрлегенә шаһитлык биреп, бөтен 
хәерле эшләрдә Аллаһ белән коллары арасында арадашчы булган Пәйгамбәребезнең чакыруына 
иярүне һәм бу намаз гыйбадәте дә аның чакыруларының берсе булганын, һичшиксез, үтәлергә 
тиешлеген хәтерләтә. Аннары ике тапкыр: «Хәййә галәс-саләәһ» (намазга килегез) дип, 
кешеләрнең намазга юнәлүләрен теләгән була.

Әгәр уйлап карасак, моннан шундый мәгънәләр чыга: “Әй, кешеләр! Раббыгыз һәр бөек булган 
нәрсәдән тагы да бөегрәк икәнлеге ап-ачык билгеле. Аеруча җибәрелгән иң яхшы Пәйгамбәре, 
Аллаһка гыйбадәт кылу юлын сезгә күрсәтте. Хәзер шушы бөек гыйбадәткә юнәлеп Аллаһ 
Тәгаләгә дога кылып ялварыгыз ки, бу сәбәпле теләкләрегезгә кавышырсыз”. Бу теләкләрнең дә 
иң зурысы – чын мәгънәсендә иминлек һәм котылуга ирешү. Биш вакыт намазда бу кыйммәтле 
теләк камил рәвештә күзәтелгәне өчен, аннары мөәззин ике тапкыр «Хәййә галәл фәләәх» 
(котылуга килегез) җөмләсен әйтә. Мөэззин бу хакыйкатьләрне югары тавыш белән игълан 
иткәннән соң, мөэминнәрнең тырышлыгын, теләкләренең иң мөһиме булган Аллаһ ризалыгына 
юнәлтү максаты белән тагын ике мәртәбә «Аллаһу Әкбәр» дип тәкбир әйтеп, “Ләә иләәһә 
илләллаһ» кәлимәи тәүхид белән азанны тәмамлар.

Мөэзинне ишеткән мөэминнәр дә артыннан азан сүзләрен кабатларлар. Бу исә аларны раслау 
һәм кабул итү, тиешле нәрсәләрне җиренә җиткереп башкарачакларын ачык буларак әйтүләре, 
дигәнне аңлата.

Намазга җыелганнан соң мөәззин камәт әйтә. Һәм ике тапкыр «Кад камәтис-саләх» (намаз 
башлана) дип, Аллаһның хозурына керәчәкләрен, тулысынча әзер булырга кирәк икәнен 
хәтерләтә.

▪ Фазыйләт календареннан
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9 нче дәрес

Аллаһ Тәгаләгә иман китергән кеше 
фәрештәләрнең булуына да ышанырга 
тиеш. Бу – иман шартларының берсе. 
Фәрештәләр нурдан яратылган һәм алар 
Аллаһ кушкан нәрсәләрне генә эшләп, бер 
гөнаһ та кылмыйча, даими гыйбадәттә 
булып гомер кичерә. Күкләр фәрештәләр 
белән тулган һәм аларның төгәл саны Аллаһ 
Тәгаләдән башка беркемгә дә мәгълүм түгел. 
Кешеләрне Аллаһ Тәгалә сынау өчен яраткан: 
акыл нигъмәте белән бүләкләп, Аллаһ 
Раббыбыз аларга яхшылык белән начарлыкны 
аерып, рөхсәт ителгән һәм тыелган нәрсәләр 
арасында сайларга мөмкинлек биргән. 
Фәрештәләргә шундый мөмкинлек бирелми – 
алар тулысынча гыйбадәттә.

Фәрештәләр турында
төп мәгълүмат

Фәрештәләр кешегә хәтле яратылган.
Адәм яратылгач, Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә 

Адәмгә сәҗдә кылырга боера.
Адәм балчыктан яратылган булса, 

фәрештәләр нурдан яратылган.
Фәрештәләр сынау өчен түгел, фәкать 

буйсыну өчен яратылган.
Фәрештәләрнең яшәү урыны күктә һәм 

кайбер вакытларда, Аллаһ әмере буенча, алар 
җиргә төшә.

Фәрештәләр тышкы кыяфәтләре буенча 
төрле.

Фәрештәләрнең канатлары бар: икешәр, 
өчәр, дүртәр һәм күбрәк. Мәсәлән, Җәбраил 
фәрештәнең 600 канаты барлыгы билгеле. 
Фәрештәләр ирләргә һәм хатыннарга бүленми, 
алар җенессез затлар.

Кайбер вакытларда, Аллаһ әмере буенча, 
фәрештәләр кеше кыяфәтенә керә алалар. 
Мисалга, Җәбраил фәрештәнең, Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм һәм аның 
сәхабәләре янына килеп, ислам, иман, ихсан 
һәм Кыямәт көне турында сораулар бирүен 
чагылдыра торган хәдисне китерергә була. 
Шул вакытта Җәбраил фәрештә ап-ак киемнәр 
кигән, кара чәчле бер ир кыяфәтендә килә.

Кеше мохтаҗ булган нәрсәләргә фәрештәләр 

мохтаҗ түгел. Аларда бездәге шикелле ашау, 
эчү, ару, ял итү, йоклау һәм башка шундый 
эшләр юк. Чагыштырып китсәк, фәрештәләрдә 
рух бар, әмма нәфес һәм бәдәни теләкләр юк; 
фәрештәләрдән аермалы буларак, хайваннар, 
киресенчә, нәфескә ия, әмма аларда рухи 
теләкләр юк. Кеше исә урта бер халәттә тора: 
анда нәфес тә, рух та бар. Ихлас гыйбадәт кылу 
нәтиҗәсендә кеше фәрештәләр дәрәҗәсенә 
күтәрелергә мөмкин, хәтта алардан да өстен 
булу ихтималы бар; имансызлык һәм гыйбадәт 
кылмау нәтиҗәсендә, кеше хайваннар 
дәрәҗәсенә төшәргә мөмкин, кайчакта алардан 
да түбән төшүе ихтимал. Мисалга үз баласыннан 
баш тарткан хатын-кызны китерергә мөмкин. 
Хайваннарда мондый хәл күзәтелми. 
Фәрештәләргә үлем хас. Кыямәт көнендә Аллаһ 
Тәгалә аларны кешеләрне кебек терелтәчәк, 
әмма фәрештәләр кылган гамәлләре 
өчен Аллаһ каршында җавап бирмәячәк. 

Фәрештәләргә йөкләнә торган
вазифалар

Аллаһ әмере буенча фәрештәләр төрле 
вазифалар башкара.

1. Җәбраил фәрештә кешеләргә Аллаһ Тәгалә 
сүзләрен җиткерә. Нәкъ аның аркылы Аллаһ 
Тәгалә пәйгамбәрләргә изге китапларын 
иңдерә.

2. Мәләкүл-Мәүт яки Газраил – үлем 
фәрештәсе: кешенең үлү (ахирәткә күчү) 
вакыты җиткәч, аның җанын ала.

3. Исрафил – «Сур» торбасына өреп Кыямәт 
көненең башлануын хәбәр итәчәк фәрештә.

4. Кирамүн-Кәтибин кешеләрнең гамәлләрен 
язып баручы фәрештәләр. Шушы ике фәрештә 
һәрдаим кеше янында була: уң як фәрештәсе 
яхшы гамәлләрне яза торган булса, сул як 
фәрештәсе – начар гамәлләрне яза.

5. Микаил – үсемлекләр һәм яңгыр өчен 
җаваплы фәрештә (табигать фәрештәсе).

6. Мөнкир һәм Нәкир – кабердә мәеткә 
сораулар бирүче фәрештәләр.

7. Сугыш вакытында һәм башка куркыныч 
вакытларда кешеләргә ярдәм итә торган 
фәрештәләр.

Гакыйдә

Фәрештәләргә ышану
Гомуми аңлатма
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8. Җәннәт әһелләренә хезмәт итүче 
фәрештәләр.

9. Җәннәтне саклаучы фәрештәләр. Шушы 
вазифаны башкаручы фәрештәләрнең 
башлыгы – Ризван исемле фәрештә.

10. Җәһәннәмне саклаучы фәрештәләр. 
Бу вазифаны башкаручы фәрештәләрнең 
башлыгы – Мәлик исемле фәрештә.

11. Ана карынындагы балага җан өреп 
кертүче фәрештә.

12. Кешене саклап торучы фәрештәләр.
13. Коръән укылганда, җиргә төшә торган 

фәрештәләр.
14. Аллаһ Тәгаләне мактар һәм 

зикер итәр өчен җыелган кешеләрне 
эзләп табучы фәрештәләр һ.б. 
 
Фәрештәләргә ышануның

әһәмияте

Алга таба Фәрештәләргә ышануның ни 
дәрәҗәдә әһәмиятле булуын дәлилләп китү 
урынлы булыр.

1. Фәрештәләргә ихласлы иман китерү 
нәтиҗәседә Аллаһ Тәгаләнең кодрәтенә, 
бөеклегенә ышану арта: бөек Аллаһ 
фәрештәләрне нурдан яраткан, алар – камил 
мәхлуклар. Фәрештәләр кеше мохтаҗ булган 
нәрсәләргә мохтаҗ түгел һәм гөнаһ эшләмичә 
гыйбадәт кылалар. Шулай итеп, һәрбер 
мәхлукның дәрәҗәсе, бу дөньядагы урыны 
Яратучының кодрәтенә һәм теләгенә бәйле.

2. Гамәл фәрештәләре барлык кылган 
эшләребезне, әйткән сүзләребезне язып 
барганнарын белгәч, җаваплылык хисе 
арта, Аллаһ Тәгалә кушканча яшәргә мөһим 
икәнлегенә ышану ныгый.

3. Фәрештәләрнең даими гыйбадәттә 
булулары сокландыра һәм сөендерә. 
Мөселманнар: «Без бу дөньяда ялгыз үзебез 
генә гыйбадәт кылмыйбыз икән, Аллаһ 
Тәгаләнең башка мәхлуклары да (чиксез санлы 
фәрештәләр дә) гел гыйбадәт кылып, Яратучы 
әмерләрен үтиләр икән», – дип шатланалар.

4. Кешеләрне саклый торган фәрештәләрнең 
булуы Аллаһ Тәгаләгә карата рәхмәтебезне 
арттыра.

5. Үлем фәрештәсе турында белгәч, һәрбер 
кеше бу дөнья мәңге түгел икәнлеген исенә 
төшерә: «Кайчандыр үлем фәрештәсе минем 
янга да килеп, җанымны алачак», – дип уйлый 
һәм гыйбадәт кылып, изге гамәлләр эшләргә 
тырышып, ахирәткә әзерләнә.

ТЕСТ

1. Фәрештәләр нәрсәдән яратылган?
а) нурдан
ә) балчыктан
б) судан
в) еланнан

1. Җәбраил фәрештәнең вазифасы 
нидән гыйбарәт?

а) үсемлекләр һәм яңгыр өчен җаваплы
ә) кабердә мәеткә сораулар бирә
б) кешеләргә Аллаһ Тәгалә сүзләрен җиткерә
в) Җәннәт әһеләренә хезмәт итә

2. Мәләкүл-Мәүт яки Газраил 
фәрештәнең вазифасы нидән гыйбарәт?

а) кабердә мәеткә сораулар бирә
ә) кешенең үлү вакыты җиткәч, аның җанын 

ала
б) “Сур” торбасына өреп, Кыямәт көненең 

башлануын хәбәр итә
в) кешене саклап тора

3. Микаил фәрештәнең вазифасы 
нидән гыйбарәт?

а) кешеләргә Аллаһ Тәгалә сүзләрен җиткерә
ә) кешене саклап тора
б) кабердә мәеткә сораулар бирә
в) үсемлекләр һәм яңгыр өчен җаваплы

4. Җәннәтне саклаучы фәрештәләрнең 
башлыгы кем?

а) Газраил
ә) Рамазан
б) Ризван
в) Мәлик

5. Үлем фәрештәсе турында белгәч, 
кеше нишли?

а) бу дөнья мәңге түгел икәнен исенә төшерә, 
гыйбадәт кылып, изге гамәлләр эшләргә 
тырышып, ахирәткә әзерләнә

ә) бу дөнья мәңге икәнен исенә төшерә, 
гыйбадәт кылып, изге гамәлләр эшләргә 
тырышып яши

б) бу дөнья мәңге түгел икәнен исенә төшерә, 
гыйбадәт кылмыйча, изге гамәлләр эшләмичә 
яши

в) бу дөнья мәңге түгел икәнен исенә төшерә, 
рәхәт, бай, кеше алдалап яшәп калырга тырыша

Тест буенча җавапларны смс рәвешендә 
89274774054  телефонына җибәрергә була. 

▪ Актаныш мөхтәсибәте
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Шундый мул тормышта яшәвебезме, әллә 
инде нәфесебезме - күпләр теләсә нинди 
ризыкны татып карарга омтыла. Ә бит 
шулар арасында Аллаһ Тәгалә тарафыннан 
тыелганнары да юк түгел. Андый тыелган 
ризыкларны ашарга, әлбәттә, кешенең 
иманы зәгыйфь булуы этәрәдер, билгеле.

Динебездә тыелган ризык - харам, рөхсәт 
ителгәне - хәләл ризык дип атала. Аллаһ Тәгалә: 
«Әй, кешеләр, җир өстендә булган хәләл һәм 
пакь ризыкларны гына ашагыз. Шайтанга 
иярмәгез, ул сезнең дошманыгыз», - диде 
(«Бәкара» сүрәсе, 168 нче аять). «Аллаһ сезнең 
өчен хәләл иткән пакь ризыкларны ашагыз һәм 
үзегез ышанган Аллаһтан куркыгыз», - диелә 
«Аш яулыгы» сүрәсенең 88 нче аятендә.

Дөреслектә, адәм баласы хәләл ризык 
ашамаса, үзенең асылын югалтачак. Шуңа күрә 
үзен мөселман дип санаган кешенең ризыгы, 
һичшиксез, хәләл булырга тиеш.

Ризыгыбыз хәләлме, әллә хараммы дигәндә, 
иң беренче булып күз алдына нишләптер 
гел ит килеп баса. Ник дигәндә, кибет, базар 
киштәләрендәге итнең барысы да хәләл 
түгеллеген азмы-күпме дәрәҗәдә беләләр, 
дисәк бер дә ялгыш булмастыр. Раббыбыз 
Коръәни-Кәримдә: «...Сезгә үлгән хайван итен 
(үләксә), кан, дуңгыз итен ашау харам», - диде 
(«Бәкара» сүрәсе, 173 нче аять). Кайберәүләр: 
«Мин дуңгыз итеннән булган шашлыкны яки 
колбасаны ашамыйм, тавыкныкын гына ашыйм, 
ул бит хәләл», - дип шапырынырга ярата. Теләсә 
кайда сатып алынган тавык шашлыгының яки 
колбасаның хәләл булуына кем гарантия бирә 
ала. Әллә аны «бисмиллә» әйтеп суйганнар, 
әллә канын да агызмыйча пешекләгәннәр, аны 
бер Аллаһ кына белә. Шуңа күрә терлекнең 
«бисмиллә»сез суелганы, шулай ук кибеттәге 
тавык, сыер, ат колбасалары да, котлетлары 
да харам була, әгәр дә инде хәләл булуын 
ачыклаган кәгазе булмаса. Коръәни-Кәримдә 
исә: «...Аллаһыдан башка затның исеме белән 
бугазланган хайван ите харам», - дип ачык итеп 
аңлатыла («Бәкара» сүрәсе, 173 нче аять).

Авылда суелган сыер яки сарык, я булмаса 
кош-корт итенең барысы да хәләл яки харам дип 
тә әйтеп булмый. Гадәттә, зур мал суйганда, иң 
элек абзыйлар бер-икене «төшермичә» (эчмичә) 

эшкә тотынмыйлар. Харам саналучы эчемлекне 
авыз иткәннән соң кая инде ул «бисмиллә»не 
әйтү. Каны агып бетмәс борын ук тунарга 
әләләр дә, тиз-тиз генә итне чапкалап, теге 
шешәнең «төбенә төшәргә» сыпыралар. Хәләл 
көч белән тапкан ризыкны ашаган терлек лә ул, 
ләбаса, дип күкрәк кагучылар да юк түгел. Иң 
мөһиме, ит хәләл булсын өчен, рөхсәт ителгән 
малларның гына шәригать кануннары белән 
суелуы шарт булып тора.

Без харамнан тыелырга тиеш. «...Харамнан 
тыелуның әҗере 900 дәрәҗә», - дип китерелә 
хәдистә. Икенче бер хәдистә Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм: «Исертә торган 
эчемлекләрдән сакланыгыз. Монда бернинди 
дә шик юк, ул гөнаһларның һәм золымнарның 
чыганагы», - дигән. Ә бит хәмернең харамлыгы 
аның составында түгел, ә бозыклык чыганагы 
булуында.

«Әгәр берәү хәмер эчсә, иманы аны ташлап 
чыгар», - дигән хәдис тә бар. Харам саналучы 
аракыны авыз иткән, эчкән кешенең әйләнә-
тирәдәгеләр өчен бер бәла-каза, куркыныч 
чыганагына әйләнәсен көт тә тор.

Ризыкны Аллаһ бирүче. Ләкин кеше аны я 
хәләл, я харам юлдан юнәтергә мөмкин. Урлап 
ашаган, хәтта хәләл ризыкның да әнә шулай 
харамга әйләнүе ихтимал. «Берәү малын кайдан 
һәм нинди юл белән тапканы турында уйламаса, 
Аллаһ Тәгалә аның кайсы юл белән тәмугка 
кереп калганына игътибар кылмый», - диелә 
бер хәдистә.

Аллаһ Тәгалә ризык турында шулай әйтә: 
«Җир йөзендә яшәүче һәр җан иясенең ризыгы 
бары тик Аллаһ ихтыярында гына...».

Харам ризыктан тыелу - Аллаһ Тәгаләнең 
әмере. Ә инде аны үтәү, Раббыбызга итәгать итү 
һәр мөселманның бурычы. Хәрам ризык ашап, 
без үзебезгә зыян салуыбызны, алай гына да 
түгел, нәселебез тамырына балта чабуыбызны 
аңласак иде. Ашый торган ризыгыбызның хәләл 
булуын кайгырту - ул киләчәгебезне кайгырту. 

Раббыбыз һәрберебезгә хәләл ризыклар 
насыйп итсен, харамнардан сакласын һәм 
шикле булган нәрсәләрдән безне ерак тотсын 
иде. Амин! 

▪ almet-rt.ru сайтыннан
әзерләнде

РИЗЫГЫБЫЗ ХӘЛӘЛМЕ,
ӘЛЛӘ ХАРАММЫ?
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ХАТЫН-КЫЗЛАРНЫҢ ИЗГЕ ГАМӘЛЛӘРДӘ КАТНАШУЫ

Әсма бинти Йәзид радыйаллаһу ганһә беркөнне Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм янына килде. 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм үзенең сәхәбәләре белән бергә иде. 

Хәзрәти Әсма болай сөйли башлады: “Атам-анам сиңа корбан булсын, йә Расүләллаһ! Мин хатын-
кызларның исеменнән синең белән сөйләшергә килдем. Аллаһ Тәгалә сине ирләргә дә, хатын-кызларга 
да җибәрде. Без сиңа һәм Аллаһ Тәгаләгә инандык. Ләкин без, өйләребездә утырабыз, балалар карыйбыз 
һәм ихтыяҗларыгызны үтибез. Сез ирләр кайбер нәрсәләрдә бездән өстенрәк булып торасыз. Җомга һәм 
җәмәгать намазларына йөрисез, авыруларның хәлен белергә барасыз, җеназаларда катнашасыз, хаҗ 
һәм гомрә кыласыз. Болардан да мөһим булганы, Аллаһ юлында җиһат итәсез. Без исә, сез хаҗ, гомрә 
яки җиһат өчен юлга чыккан вакытта малларыгызны саклыйбыз, киемнәрегезне тегәбез, балаларыгызга 
тәрбия бирәбез. Бу эшләр белән әҗер һәм хәерле эшләрдә сезгә уртак була алабызмы?” – дип сорады. Бу 
сораудан соң салләллаһу галәйһи вә сәлләм сәхәбәләренә мөрәҗәгать итеп: “Моңа кадәр диненә кагылышлы 
сорауларны, бу хатыннан тагы да яхшырак сораган кешене ишеттегезме?” – дип сорады. Сәхәбәләр: “Бу 
кадәр матур сөйли алачак башка берәрсе булыр, дип уйламыйбыз”, - диделәр. Пәйгамбәребезнең салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм Хәзрәти Әсмага борылып: “Игътибар белән тыңла, шуны бел һәм сине җибәргән хатын-
кызларга да хәбәр ит, әгәр хатын-кыз иренең теләкләрен үтәсә, бу гыйбадәтләргә әзерләнгәндә аңа ярдәм 
итсә, аның белән тату яшәсә, ирләрнең бөтен бу син санаган әҗерләренә тиң була”, - диде. Хәзрәти Әсма 
радыйаллаһу ганһә бу сөенечле сүзләрне ишетү сәбәпле шатлыгыннан тәкбир һәм тәһлил (Аллаһү Әкбәр, 
Ләә иләһә илләллаһ) әйтеп кайтып китте.

▪ Фазыйләт календареннан

ЯВА КАРЛАР

Сабыр гына көтеп алдык
Ап-ак кышларны.
Тиздән кайтыр, каршыларбыз
Киткән кошларны.

Ак өметләр, ак хыяллар
Урап алсыннар.
Матур хәтирәләр уелып,
Истә калсыннар.

Ява карлар бөтерелеп -
Әйтерсең күбәләк.
Тормыш матур, имин булсын,
Дөнья түгәрәк.

Яңа яуган ап-ак карлар
Өләшсен аклык.
Насыйп булсын һәммәбезгә
Бәхетле картлык.

Кешеләрнең күңелендә
Гел аклык булсын.
Күңелләргә мөлдерәмә
Шатлыклар тулсын.

Аклык булса, өмет тула
Безнең күңелгә.
Шөкерана кылып яшик,
Дуслар, без бергә.

Һәммәбезгә дә ирешсен
Изге теләкләр.
Яхшылыкка омтылсыннар
Безнең йөрәкләр.

ЯҢА ЯУГАН КАРЛАРАк күңелдән
изге теләкләр

▪ Әлфисә Гыймазова,
Актаныш

Өммө Сәләмә радыйаллаһу ганһә анабыздан риваять ителде: «Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм әйтте: «Мөселман булган хатын-кыз, (тәкъвалы булган) ире аннан канәгать 
булган хәлдә вафат итсә (җәннәткә иң беренче керүчеләр белән бергә) җәннәткә керәчәк». 

(Сөнән Тирмизи)
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Кызыл миләш дәвалау үзлекләренә ия. 
Мәсәлән, аның согын халык медицинасында 
атеросклерозны һәм гипертоник авыруларны 
дәвалау өчен файдаланалар. Миләш төнәтмәсе 
дизентерияне дәвалау өчен дә кулланыла. 
Ашказаны, эчәк авырулары вакытында аннан 
төнәтмә ясап эчәргә киңәш итәләр. Шулай ук 
миләш согы бөердән ташларны чыгару өчен дә 
файдаланыла. Моның өчен 400г миләшне изәләр, 
аңа 2 литр кайнаган су һәм бераз шикәр комы 
салалар, дүрт сәгатьтән соң болгатып сөзәләр һәм 
эчәләр. Эч катканда берничә атна буена көнгә өч 
тапкыр 70-100 грамм шундый сок эчәргә киңәш 
ителә. Табиблар исә диабет белән чирләгән 
авыруларга, бавыры авыртканнарга миләш 
ашарга куша.

Белгечләр азканлылыктан җәфаланган 
кешеләргә мондый рецепт тәкъдим итә: ике 
аш кашыгы кызыл миләш җимешен ике стакан 
кайнар суга салалар, бер сәгать төнәтеп торгач, 
аны сөзәләр. Шуны көн буена өч-дүрт тапкыр аз-
азлап эчәләр. Үт куыгы ялкынсынган (холецистит) 
кешеләр дә миләш согыннан файда күрәләр.

Халык медицинасында ул кан басымын нормада 
тоту өчен дә кулланыла. Моннан тыш кызыл 
миләшне изеп, шикәр комы һәм кайнар су белән 
болгатып, йоклар алдыннан эчү дә файдалы.

КАЙНАТМА

Кайнатма өчен миләшнең бертигез зурлыктагыларын 
һәм бер үк вакытта өлгергәннәрен сайлап алырга кирәк. 
Миләшне, сабагыннан чистартып, салкын суда юалар 
һәм, тирән савытка бушатып, өстенә кайнар су салалар 
да 3-5 минут тоталар. Миләш изелмәскә, бәлки бераз 
йомшарырга гына тиеш. Аннары миләшне иләккә салып 
саркыталар. Икенче бер савытка сироп кайнаталар. 
Өлгергәч, аны эмаль табактагы корытылган миләш 
өстенә салып болгаталар һәм, ут өстенә куеп, акрын гына 
кайнаталар.

Кайнаган вакытта кайнатманы ут өстеннән 2-3 мәртәбә 
алып, өстендәге күбекләрен җыярга кирәк. Күбекләре 
беткәч, кайнатма өлгергән була, аны ут өстеннән алып 
бераз суытырга һәм, пыяла банкаларга салып, өстен 
томалап, салкын урынга куярга кирәк.

1 кг миләшкә 1,2 - 1,5 кг шикәр комы, 500-600 г су алабыз.

ДЖЕМ 

Джем өчен 1,5 кг миләш, 
2  к г  ш и к ә р  к о м ы , 2 
әфлисун, 1 лимон кирәк.  
Миләш җиләкләрен, лимон, 
әфлисунны иттарткыч аша 
чыгарып, эмаль савытка 
тутырабыз. Шикәр өстәп, 
яхшылап болгатабыз да 
ут өстенә куябыз. Кайнап 
чыккач, сүрән утта  45 
м и н у т  п е ш е р ү е б е з н е 
дәвам итәбез. Вакыт-вакыт 
болгатып алабыз. Әзер 
джемны стерильләштерелгән 
банкаларга тутырабыз да, 
салкынча урында тотабыз.

Кызыл миләшнең файдасы

▪ 
http://tulachi.ru сайтыннан әзерләнде

Кызыл миләштән тәмле һәм файдалы десерт әзерлибез

http://tulachi.ru
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3-9 гыйнварда Актаныш Җәмигь мәчетендә балалар өчен рухи-
сәламәтләндерү дәресләре оештырыла. 

Малайлар өчен дәресләр 9.00 – 12.00. 
Кызлар өчен – 13.00 – 16.00.Б

ЕЛ
Д

ЕР
Ү

Сезгә «Хәләл мәҗлес» уздыруны тәкъдим итәбез, хөрмәтле 
якташлар. Бәйрәмегез дини таләпләргә, халкыбызның гореф-
гадәтләренә туры китерелеп, сизелмичә, бер сулыштан, 
кызыклы әхлакый уеннар, мәгънәле җырлар белән үрелеп барачак. 

Үзегез дә, килгән кунакларыгыз да күңелле ял итәрләр. Шулай 
ук рухи азык та алырлар.

 Аллаһ Раббыбыз хәерлесен насыйп итсен!  
 

Бәйрәмегез хәләл, тормышыгыз бәхетле булсын!

Телефон, ватсап, телеграмм:   89625742902 (Нур) 
                                                         89372965122 (Алгинат)
Өстәмә ярдәм:
 • Никахка яулык-шарф бәйләтү.
 • Гаиләдәге мөнәсәбәтләр, бәхетле тормыш итү серләре   
             хакында киңәшләр (очрашып сөйләшү).



Баш мөхәррир: Гәрәева Д. Д.
Редакция советы: Арсланова И.Ш.,

Рахманова Г.Ф.
Биткә салучы: Ямилова Л.В.

Элемтә, мәглүмати технологиялар һәм мас-
сакүләм Коммуникацияләр өлкәсендә за-

конлылыкны күзәтү 
Федераль хезмәтенең Татарстан Республи-
касы буенча идарәсендә ПИ № ТУ16-01471 

саны белән теркәлде.
Газета офсет ысулы белән Актаныш

басмаханәсендә басылды.

Нәшер итүче: Татарстан җөмхүрияте 
мөселманнарының Диния нәзарате җирле 

дини оешмасы- Актаныш районы мөхтәсибәте
423740, Татарстан Республикасы, 

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

Мөхәррият, басмаханә адресы: 423740, 
Татарстан Республикасы, Актаныш районы, 

Актаныш авылы, Ленин проспекты, 49. 
mail: nurgazet@mail.ru

3-09-54, 3-03-33

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

матлар өчен авторлар җаваплы. 

«Нурлы гәҗит»кә язылып, сез татар 
мөселманнары арасында аның күбрәк 
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1 Шимбә 05:33 06:22 07:52 11:34 12:00 13:14 15:09 17:19 28
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2 Якш 05:33 06:22 07:52 11:34 12:00 13:15 15:10 17:20 29
3 Дүш 05:33 06:22 07:52 11:34 12:00 13:16 15:12 17:21 30
4 Сиш 05:33 06:21 07:51 11:34 12:00 13:18 15:13 17:21 1
5 Чәрш 05:32 06:21 07:51 11:34 12:00 13:19 15:16 17:22 2
6 Пәнҗ 05:32 06:20 07:50 11:34 12:00 13:20 15:16 17:22 3
7 Җомга 05:32 06:20 07:50 11:34 12:00 13:22 15:17 17:23 4
8 Шимбә 05:32 06:19 07:49 11:34 12:00 13:23 15:19 17:23 5
9 Якш 05:31 06:18 07:48 11:34 12:00 13:24 15:21 17:24 6

10 Дүш 05:31 06:18 07:48 11:34 12:00 13:26 15:22 17:25 7
11 Сиш 05:30 06:17 07:47 11:34 12:00 13:27 15:24 17:25 8
12 Чәрш 05:30 06:16 07:46 11:34 12:00 13:29 15:25 17:26 9
13 Пәнҗ 05:29 06:15 07:45 11:34 12:00 13:31 15:27 17:27 10
14 Җомга 05:28 06:14 07:44 11:34 12:00 13:32 15:28 17:28 11
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15 Шимбә 05:28 06:13 07:43 11:34 12:00 13:34 15:30 17:30 12
16 Якш 05:27 06:12 07:42 11:34 12:00 13:36 15:33 17:33 13
17 Дүш 05:26 06:11 07:41 11:34 12:00 13:37 15:35 17:35 14
18 Сиш 05:25 06:09 07:39 11:34 12:00 13:39 15:36 17:36 15
19 Чәрш 05:25 06:08 07:38 11:34 12:00 13:41 15:38 17:38 16
20 Пәнҗ 05:24 06:07 07:37 11:34 12:00 13:43 15:40 17:40 17
21 Җомга 05:23 06:05 07:35 11:34 12:00 13:44 15:42 17:42 18
22 Шимбә 05:22 06:04 07:34 11:35 12:00 13:46 15:44 17:44 19
23 Якш 05:21 06:02 07:32 11:35 12:00 13:48 15:46 17:46 20
24 Дүш 05:19 06:01 07:31 11:35 12:00 13:50 15:48 17:48 21
25 Сиш 05:18 05:59 07:29 11:36 12:00 13:52 15:50 17:50 22
26 Чәрш 05:17 05:58 07:28 11:36 12:00 13:54 15:52 17:52 23
27 Пәнҗ 05:16 05:56 07:26 11:36 12:00 13:56 15:55 17:55 24
28 Җомга 05:14 05:54 07:24 11:36 12:00 13:58 15:57 17:57 25
29 Шимбә 05:13 05:53 07:23 11:36 12:00 14:00 15:59 17:59 26
30 Якш 05:12 05:51 07:21 11:36 12:00 14:02 16:01 18:01 27
31 Дүш 05:10 05:49 07:19 11:37 12:00 14:04 16:03 18:03 28

Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не укучыларыбыз, дин кардәшләребез!
2022 елның ярты еллыгына язылу дәвам итә. Язылу бәясе 180 сум 36 тиен, индексы П4562
“Нурлы гәҗит”кә язылып, Ислам динен күәтләүдә үзегездән дә зур өлеш кертәсез. (podpiska.pochta.ru).

https://podpiska.pochta.ru/

