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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 
хозурында 
[хакыйкый һәм 
кабул ителгән] 
дин – Ислам 
[дине генә]»

“Әл-Гыймран” сүрәсе,
19 аять

28  ноябрь көнне Актаныш Җәмигъ мәчетенең 20 еллыгы уңаеннан күркәм чара 
узды. Анда имамнар, мөхтәрәм кунак итеп чакырылган җитәкчеләр, яшь 

шәкертләр  һәм изге гамәлләре белән сөендереп торучы эшмәкәрләр катнашты. 
(тулырак 6-7 бит.)

Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не укучыларыбыз, дин кардәшләребез!
2020 ел өчен гәҗиткә язылу дәвам итә. Аңа язылу бәясе  144 сум 96 тиен тәшкил итә, язылу индексы П4562.
“Нурлы гәҗит” кә язылып, сез татар мөселманнары арасында күбрәк таралуына һәм Ислам динен куәтләүдә үзегездән дә зур өлеш 

кертәсез!
Гәҗиткә язылу өчен почтага барып та,  хат ташучылар аркылы да, яки онлайн да язылып була.(һttps://podpiska/pochta.ru/П4562).
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9 нчы декабрьдә Казанда “Россия мөселман 
халыкларында тәсаввуф традицияләренең 

үзенчәлекләре” темасына фәнни конференция узды. 
Әлеге чараны Коръән-Кәрим һәм Пакь Сөннәтне өйрәнү 
үзәге оештырды.

ZOOM платформасында узган конференция эшендә 
Казан, Мәскәү, Махачкала, Дербент, Севастополь һ.б. 
шәһәрләрдән дини һәм дөньяви белгечләр катнашты.

ТР мөфтиенең беренче урынбасары Рөстәм хәзрәт 
Вәлиуллин татар халкында тәсаввуф традицияләрен  
өйрәнүнең әһәмияте хакында чыгыш ясады.

22-24 нче декабрьдә КФУның «Ислам һәм 
ислам белемен үстерү буенча ресурс 

үзәге»ндә VII “Мәхәллә” мөселман лидеры мәктәбе узды. 
“Мәхәллә” мәктәбе кысаларында заманча вәзгыять 
белән бәйле мәсьәләләрне исәпкә алып, социаль өлкәдә 
мөселман яшьләренең потенциалын активлаштыру 
сораулары каралды. Ел саен узучы мөселман лидеры 
мәктәбе, Ислам мәдәниятенә һәм мәгарифенә ярдәм 
күрсәтү фонды белән берлектә  КФУның «Ислам һәм 
ислам белемен үстерү буенча ресурс үзәге»ндә узды. 
Аның эшендә төрле галимнәр һәм белгечләр лекцияләр 
белән чыгышлар ясады.

Татарстан мөфтие Зәйнулла ишан Рәсүлевнең “Рисалә Хыдыйрия” китабы буенча 
үзенең фәнни хезмәтен бастырды

ТР МДНнең “Хозур” Нәшрият йорты Татарстан Мөфтие Камил хәзрәт 
Сәмигуллинның фәнни аңлатмалары белән күренекле татар дин галиме, 
суфи шәех Зәйнулла ишан Рәсүлевнең “Рисалә Хыдыйрия” хезмәтен 
дөньяга чыгарды. Зәйнулла ишанның 1908 елгы бу кыйммәтле китабы, 
озак вакыт бастырылмыйча торганнан соң, 2020 елда тәүге тапкыр нәшер 
ителде.

Китап – гарәп телендә, аның татарча тулы исеме – “Хозыр 
галәйһиссәламнең тормыш юлы һәм Ибн Тәймия вә аның тарафдарларын 
кире кагу хакындагы рисалә” дип яңгырый. Камил хәзрәт үзенең фәнни 
эзләнүләре кысаларында аңа тәкхык ясый – текстын җыя һәм басмага 
әзерли, хаталарын төзәтә һәм гарәп телендә фәнни аңлатмалар китерә. 
Шул рәвешле, шәех Зәйнулла Рәсүлевнең басмасы мөфти Камил хәзрәт 
редакциясендә нәшер ителеп, бөтен мөселман киңлегенә чыгачак, ә фәнни 
аңлатмалар дин галименең хезмәтендә күтәрелгән мәсьәләләргә ачыклык кертә, аның методологиясен, 
дини сорауларга шәехнең шәхси карашларын һәм Россиядә инкыйлабка кадәрге мөселманнар арасында 
киң таралган карашларны бәян итә. Моңарчы «Рисалә Хыдыйрия» хезмәте бары шәехның тормышына һәм 
иҗади мирасына караган аерым җыентыкларда гына телгә алына, әмма алар барысы да СССР халыкларының 
телләрендә язылган. “Рисалә Хыдыйрия” хезмәте буенча гарәп телендә фәнни тикшерүләр юк иде. Хәзер, 
бу әсәр комплекслы өйрәнелгәч, Рәсүлевнең чордашлары арасында тоткан урынын билгеләргә һәм аның 
сөнни мөселманнар гакыйдәсенә нигезләнгән карашларга ия булуын аңларга мөмкин.

Камил хәзрәтнең аңлатмаларында ишан хезмәтендә XIX – XX гасырларда татарларда суфичылык, Хәнәфи 
фикъһе һәм Матуриди гакыйдәсе традицияләре ачык чагыла, диелә. Шул ук вакытта мөфтинең эзләнүләре 
күренекле татар дин галимнәрен төрле дини мәктәпләргә бәйләп карауда хәзерге заман ялгышлыкларын 
ачып сала.

Әлеге басманы “Хозур” нәшрият йорты кибетләрендә сатып алырга һәм заказ да бирергә мөмкин.
Кибет: Казан шәһ., Тукай ур., 36нчы йорт. Тел.: +7 960 072-74-63;
Склад: Казан шәһ., Газовая ур., 14нче йорт. Тел.: +7 (966) 250-00-09;
Интернет-кибет: huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/). ▪ ТР МДН сайтыннан
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КҮРКӘМ 
ХОЛЫКЛАР

Ислам дине кешенең 
бөтен тормышын идарә 
итү өчен һәм аның барлык 
хәрәкәтләрен төзекләндерү 
өчен килгән. Ислам дине әмер 
иткән, ул эшләргә кушкан 
һәрнәрсә яхшыдыр. Ислам 
дине булган җирдә матурлык 
һәм игелек бар, ул булмаган 
һәрҗирдә  исә яманлык һәм 
ямьсезлек бар. 

Белгәнебезчә аякларыбыз, 
күзләребез, колак һәм 
телләребез, акылыбыз һәм 
кыскача Аллаһ Тәгалә биргән 
һәрнәрсәбез безләр өчен бер 
әманәттер. Аллаһ биргән 
нәрсәләрне Ул әмер иткәнчә 
куллану, һәр мөселманның 
вазыйфасадыр. Бу вазыйфаны 
җиренә җиткермичә дөнья 
яки ахыйрәт бәхетенә ирешү 
мөмкин түгел.

Әгәр без җитлеккән бер 
мөселман булырга телибез 
икән, сүз һәм хәрәкәтләребезгә 
Ислами бер сүрәт бирәчәкбез.  
Моның өчендер ки, сөекле 
пәйгамбәребез Мөхаммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм шулай боерды: 
«Мөселман, кешеләр һәм 
үзе белән яхшы мөгамәләдә 
булган кешедер.Мөгамәләсе  
яхшы булмаган кешедән 
яхшылык көтү мөмкин 
түгел».

Әгәр күркәм холыклы, 
җитлеккән бер мөселман 
булырга телибез икән, 
гаиләбезгә, балаларыбызга, 
т у г а н н а р ы б ы з г а , 
күршеләребезгә һәм бөтен 
кешеләргә каршы шәхсебезгә 
кагылышлы мәсьәләләрдә 
мөлаем һәм күркәм холыклы 
булачакбыз.

«Син гафу юлын 
тот, яхшылыкка өндә 
һәм  хакны аңламаучы 
наданнардан йөзеңне бор» 
(“Әл-әграф” сүрәсе, 199нчы 
аять).  Шушы иләһи әмерен 
бөтен хәрәкәтләрендә гамәлгә 
ашырырга омтылган сөекле 
пәйгамбәребез Мөхаммәд 

Мостафа салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм, үзен еллар буена 
мыскыллаган, кыерсыткан, 
үтерергә теләгән һәм 
ватаныннан куган, соңыннан 
да Мәккә шәһәре фәтхе 
вакытында кулына әсир 
төшкән мөшрикләрне «Аллаһ 
сезне  гафу  кылсын» диеп 
азат итә. Аларны үзенә 
җәфа кылганнары өчен дә  
җәзаландырмый һәм гафу 
итә. Без дә Аллаһ расүленең 
бу хәрәкәтен үзебезгә үрнәк 
итеп алыйк.

Җитлеккән бер 
мөселман булырга теләсәк, 
дусларыбызны  яхшы 
сайлаячаксыз. Динле, акыллы 
һәм күркәм холыклы кемсәләр 
белән дус һәм күрше булырга 
тырышачаксыз. Начар дус 
һәм күрше күп бәлаларга 
сәбәп булганлыкларын яхшы 
беләчәкбез. Моның өчендер 
ки, сөекле пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
Җәнабы-Хакка шулай дип 
дога кыла торган: «Аллаһым, 
көн һәм төн яманлыгыннан, 
яман сәгаттән, яман дусттан 
һәм яман күршелектән 
Сиңа сыенамын».

Дин кардәшләребез 
белән сөю һәм кардәшлек 
эчендә яшәячәкбез. Берлек 
һәм бердәмлекне бозган, 
кардәшлекне зәгыйфьләтүче 
хәрәкәтләрдән ерак 
торачакбыз. Беләчәкбез ки, 
Исламның барлык нигезләре, 
мөселманнар арасында 
берлек һәм кардәшлекнең 
сакланылуын әмер итә. Аллаһ 
Тәгалә бер аяти кәримәсендә 
шулай боерадыр: «Үзләренә 
ап-ачык  дәлилләр һәм 
аятләр килгәннән соң, 
бүленеп таралган яһүд 
һәм христианнар кебек 
булмагыз. Алар өчен каты 
газап әзер кылынган».  (“Әл-
Гыймран” сүрәсе, 105 нче аять)

Әгәр күркәм холыклы, 
җитлеккән бер мөселман 
булып, дөнья һәм ахыйрәт 
бәхетенә ирешергә телибез 
икән, әдәп һәм оялучы 
кеше булачакбыз. Әдәп һәм 

ояты булмаган кемсәдән 
яхшылык көтү мөмкин түгел. 
Тәрбия һәм оят хисләреннән 
мәхрүм булган кемсәләр, һәм 
үзләре өчен һәм дә яшәгән 
җәмгыятьләре өчен бер бәла 
гынадыр. Бу бәладан котылу 
өчен, Ислами әдәп һәм оят 
белән җитештерелгән иманлы 
яшьлек үстерәчәкбез.

   Һәрвакыт һәм һәр җирдә 
гадел булачакбыз. Гаделлек 
булмаган җирдә бәхет эзләү 
мөмкин түгел. Балаларына 
каршы гадел булмаган бер ата 
һәм ананың, әмере астында 
булганнар белән гадел була 
алмаган бер хаким һәм 
идарәче, укучылары белән 
гаделлек белән мөгамәлә итә 
алмаган укытучының бәхет 
һәм сөенеч урнаштырулары 
мөмкинме?   Моның 
өчендер ки, динебез, бөтен 
эшләребездә гадел булырга 
әмер итте, гадел булганнарга 
да бөек сөенчеләр биргән. 
Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм бер хәдис-
шәрифендә шулай әйтте: 
“Гаделлек белән хөкем 
иткән кемсәләр, Аллаһ 
янына баргач, нурдан 
ясалган минбәрләргә 
у т ы р ы р т ы л ы п , 
биек мәртәбәләргә 
күтәрелерләр”.

Кадерле мөэмин-
мөселманнар, санаулы  
с у л ы ш л а р ы б ы з  
т ә м а м л а н г а н ч ы ,  
иманыбызның тавышына 
колак саларак, нәфсани 
һәм шәйтани тойгылардан 
ераклашыйк. Сүзләребез һәм 
барлык хәрәкәтләребезгә 
Ислам әхлагын хаким 
кылыйк. Күркәм холык белән 
тормышларыбызны бизәп, 
чын мөселман буларак яшик. 
Кардәшлек тойгылары эчендә 
бер-беребезне яратыйк. 
Һәрвакыт һәм һәрҗирдә гадел 
булыйк. Кешеләргә бары тик 
яхшы караш белән карыйк. 
Белик ки, кылганнарыбызның 
хисабын бер көн, һичшиксез, 
күрәчәкбез.

▪ Руслан Мортазин әзерләде
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Аллаhның илчесе олуг Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд Мостафа салләллаһү галәйһи үә 
сәлләм әйтә: «Әй әдәм балалары, чирләрегезне 
дәвалагыз, Аллаh Тәгалә чир яралтты 
икән, шуның белән бергә аның шифасын да 
яралтты. Бер генә чирнең дәвасы юктыр, ул 
картлык»,- диде.

Аллаһ Тәгаләнең барлыгын, берлеген, 
бөеклеген, бөтен галәмне барлыкка китерүче 
Зат икәнен, Аның кодрәтле икәнен никадәр 
алданрак белсәк, ихлас белән чын күңелдән 
Аңа ышансак, ничек яхшы икәнен үзебез 
дә сизәрбез, җаныбыз белән тоярбыз да 
сәҗдәләргә китеп шөкер итәрбез. Ул искиткеч 
рәхмәтле, көч-куәтле hәм безне барча зарарлы 
нәрсәләрдән саклый. Безгә җир йөзенә 
сынау өчен, җәннәткә әзерләнер өчен генә 
җибәрелгән бәндәләрдән бары тик үзенең 
кушканнарын үтәү, тыйганнарыннан тыелу 
гына кирәк. Шуңа ирешкән Аллаh колы 
булыр. Бу бик зур дәрәҗә. Аның сакланганны 
саклармын, бәндәмне чир белән дә сынармын 
дигән вәгъдәсе бар.

Чире дә, дәва-шифасы да – бары тик Аллаhтан. 
Чирен бирә икән, шифасын да, сәбәпчесен дә 
бирә. Эзләргә, табарга кирәк. Әлбәттә, бары 
тик Үзеннән. Үзенең сүзләре – изге китабы 
Коръәннән. Сәламәтлек – иң зур байлык дибез. 
Ул акчага сатып алынмый. Ул безгә әманәт 
итеп бирелә. Без аны сакларга тиеш. “Кешеләр 
ике төрле нигъмәтнең кадерен белми, – ди 
Пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәләм: “Берсе 

– вакыт, икенчесе – сәламәтлек». Аллаһ Тәгалә 
кешегә күркәм тәнен, сизгер җанын, акылын 
һәм иң зур нигъмәт булган – саулыгын да 
биргән. Биреп кенә калмаган, аны саклау 
кагыйдәләрен Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
галәйһиссәләм аркылы ирештергән. Ул үзенең 
хак сүзе булган Коръәндә сәламәтлеккә зыян 
китерүче һәрбер нәрсәне тыя һәм кешенең 
саулыгын ныгытуга юнәлтелгән гамәлләргә 
этәрә.

Сәламәтлекнең нигезе — дөрес туклану. 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм бу 
турыда менә нәрсәләр әйткән:

· Озак ашалмыйча калган ризыкны ашамагыз.
· Ризыкны бик кайнар яки салкын булганда 

ашамагыз.
· Кулларыгызны ашау алдыннан һәм 

ашаганнан соң юыгыз.
· Артык туйганчы ашамагыз.
· Ашаган арада суны күп эчмәгез.
· Ялгыз гына ашамагыз.
· Алҗыган, арыган булсагыз, татлы ризык 

ашап куегыз.
· Ай эчендә бер көн булса да ураза тотыгыз.

Шәригатебез буенча кеше өстәл 
яныннан тамагы туймыйча торырга тиеш. 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм: 
«Адәм баласы тутыра торган капчыклар 
арасында корсактан да начар капчык юк. Адәм 
баласының дөньяда торуына бер йотым су 
җитә. Әгәр дә ашау зарур булса, ягъни тиеш 
булса, ул карынын өчкә бүлсен: бер өлешенә 
– аш, икенче өлешенә – су, өченче өлешенә – 
һава.

«Кайсы дәва яхшырак?» дигән сорауга 
табиблар да: «Ашыйсың килеп тә, ашаудан 
туктау», – дип җавап бирә. «Пәрдә» сүрәсенең 
31 нче аятендә Аллаһ Тәгалә: «Ашагыз, эчегез, 
әмма исраф кылмагыз, чынлыкта Аллаһ исраф 
кылучыларны яратмый», – ди. Шәригать 
белгечләре фикеренчә, бу ике җөмләдә кешенең 
сәламәтлеген саклау өчен кирәкле бөтен нәрсә 
хакында да әйтелгән. Туйганнан соң ашау 
— исраф. Динебездә һәрбер исраф – харам, 
тыелган гамәл. Күп ашау акылга, әдәпкә дә 
кимчелек китерә. Кешенең акылы кими, холкы 
бозыла, юк-бар нәрсәләрдән курка башлый. 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм бер 
хәдисендә: «Өммәтем өчен куркынычның да 
куркынычы: корсакның чамасыз зурлыгы, 
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йокының озаккарак сузылуы, ялкаулык һәм 
иманның зәгыйфьлеге», – ди. Ризык аксымга, 
витаминнарга, минералларга йә, киресенчә, 
химикатларга бай булырга мөмкин. Ризык 
файдалы булсын өчен, ул чиста булырга тиеш. 
Коръәндә бу күп тапкыр кабатлана. «Аллаһ 
сезнең өчен хәләл иткән пакь ризыкларны 
ашагыз һәм үзегез ышанган Аллаһтан 
куркыгыз», – ди. («Ашъяулык» сүрәсе, 88 нче 
аять).

Шуңа күрә ризыкның хәләллеген кайгырту ул 
киләчәк буынны кайгырту дигән сүз. Сәламәт 
булсын өчен кеше дөрес тукланырга тиеш.

Ләкин кеше аз хәрәкәтләнсә, ризык 
тулысынча үзләштерелми, организм шлаклар 
белән тула. Аз хәрәкәтләнү бүген заман чиренә 
әйләнеп бара. Халыкта: «Хәрәкәттә — бәрәкәт» 
дигән әйтем бар. Галимнәр: «Физик күнегүләр 
кешедә стресс халәтен юкка чыгара, артык 
авырлыктан коткара, йөрәк-кан тамырлары, 
шикәр авыруларын киметү чарасы булып 
тора», — ди. Хәрәкәт җитмәү аркасында, 
кеше остеохондроз, сколиоз, симерү кебек 
чирләрдән җәфа чигә.

Галимнәрнең соңгы тикшеренүләре 
«Сәламәтлекнең нигезендә намаз уку тора» 
дигән фикергә этәрә. Баш мие эшчәнлеген 
җиргә иелү нәтиҗәсендә яхшыртырга була. 
Күп мәртәбә иелү, ягъни Аллаһ Тәгаләгә 
рәхмәт йөзеннән сәҗдә кылу нәтиҗәсендә 
баш миенең кан тамырлары ныгый һәм 
тыгызлана. «Сәҗдәгә төшү генә дә йөздән 
артык чирдән арынырга ярдәм итә», – дип 
белдерә гомумсәламәтләндерү үзәкләре. Кеше 
организмында 360 буын бар. Намаз вакытында 
аларның барысы да хәрәкәткә килә.

Диндә башка төр физик эшчәнлеккә дә зур 
игътибар бирелә. Мәсәлән: «Берегезнең, бау 
алып, тауга барып утын җыюы, шуны китереп 
сатуы һәм шуннан сәдака бирүе кешеләрдән 
соранып йөрүгә караганда хәерлерәктер», – 
диелә. Рәсүлүллаһ бу хәдистә кул көче белән 
эшләп ашарга чакыра. Үз хезмәтең белән 
гаиләңне туйдыру – иң күркәм эшләрнең 
берсе. Дөньяда иң ләззәтле икмәк – адәм 
баласының үз кәсебе, үз кул көче белән 
табылган һәм маңгай тирләрен агызып кулга 
кергән икмәктер.

Хезмәт белән бергә ял итү – урман-
болыннарга чыгу, төрле уеннар уйнау –Аллаһ 
Тәгаләгә сөекле булган гамәлләр. Мөхәммәд 
галәйһиссәләм: «Күңел ачыгыз һәм уйнагыз, 
минем диндәшләремнең кәефе начар булу 

миңа бер дә ошамый», – дигән. Физик күнегүләр 
ярдәмендә кеше стресстан, симерүдән котыла, 
иммунитетын ныгыта.

Сәламәтлек турында сөйләгәндә, ураза 
турында әйтми калу мөмкин түгел. Чөнки 
хәзер киң таралган авыруларның кайберләрен 
ураза тоту белән дәвалыйлар. Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд галәйһиссәләм: «Ураза тотыгыз, 
сәламәт булырсыз!» – дип юкка гына әйтмәгән 
шул.

Бүгенге икътисади тотрыксызлык кешене 
даими психик киеренкелектә, стресс 
халәтендә яшәтә. Ә стресслар бик күп чирнең 
килеп чыгуына сәбәп булып тора. Стресс 
яман шеш күзәнәкләре үсүенә ярдәм итә. 
Алай гына да түгел, стресс йөрәк-кан тамыры 
авыруларына, диабет, инсультка китерә. Шуңа 
күрә Пәйгамбәребезнең: «Артыгын борчылу 
– гөнаһ!» дигән хәдисен истән чыгармаска 
кирәк. Ни өченме? Азрак борчылу – битараф 
булмау. Кайгы-хәсрәткә бирелү – аерым бер 
рухи өлеш кенә. Чамасыз шатлану, куану 
да чирләр тудырырга сәләтле, ягъни нинди 
генә стресс булмасын, ул кеше сәламәтлеге 
өчен зыянлы. Шуңа күрә һәрчак үзеңнең 
психикаңны тотрыклы тотарга өйрәнергә 
кирәк, ди белгечләр.

Пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәләм: «Тәндә 
ит кисәге бар. Әгәр сау-сәламәт булса, бөтен 
тән сәламәт булыр. Әгәр авыру булса, бөтен тән 
авыру булыр. Ул ит кисәге йөрәк», – дип әйтте.

Аллаһ Тәгалә: “Ул көндә малы вә баласы 
һичкемгә файда бирмәс. Мәгәр мөшриклек вә 
монафикълык керләреннән күңеле пакь хәлдә 
чын мөселман булып килсә, аңа файда булыр», 
– дип әйтте (әш-Шүгәра сүрәсе, 88-89 аятьләр).

Пәйгамбәр Мөхәммәд галәйһиссәләм: “Тимер 
суда тутыккан шикелле, сезнең йөрәкләрегез 
тутыга”, – диде. Сәхабәләр: “Я Расүлүллаһ, 
безгә ничек йөрәкләребезне пакьләргә була?” 
– дип сораганнар. Пәйгамбәр галәйһиссәләм 
аларга: “Коръәнне күп укыгыз һәм үлемне еш 
искә төшерегез!” – дип җавап кайтарган.

Йә Раббым, илләребезгә–көннәребезгә 
тынычлык–иминлек, халыклар арасында 
дуслык–татулык, ил башлыкларыбызга 
гаделлек һәм сабырлык, гаиләләребезгә бәхет-
сәгадәт, балаларыбызга тәүфыйкъ–һидәят, 
диндә булмаганнарга туры юл, авыруларга 
шифа-сихәт насыйп итсәң иде. Әмин.

▪ nur.tatar сайтыннан
(Казандагы “Ярдәм” мәчете имамы Ибраһим 

хәзрәт Шаһимәрдәнов вәгазе)
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“Безгә, татар районы буларак, Актанышка, 
бөтен төбәктән дә карап торалар. Шуңа күрә 
үзебезнең мөселман икәнебезне онытмыйча 
яшәргә язсын”, – диде имам-мөхтәсиб Руслан 
хәзрәт. Әлеге сүзләрне ул 28 ноябрь көнне 
Актаныштагы Җәмигъ мәчетенең 20 еллыгы 
уңаеннан үткәрелгән чарада әйтте. Анда 
имамнар, изге гамәлләре белән сөендереп 
торучы эшмәкәрләр, яшь шәкертләр һәм 
мөхтәрәм кунак итеп чакырылган җитәкчеләр 
катнашты.

 
Ишегалдында җыелган җәмәгать белән бергә бу 

көнне табигать тә хозурланды. Агачларга сарган 
сыкы, яңа яуган ап-кар кыш җитүен белдерсә, 
микрофоннан яңгыраган Коръән аятьләре, дога 
һәм нәсыйхәт сүзләре якын-тирәдә яшәүче 
барча өммәт халкына да ишетелеп, күңелләргә 
үтеп кергәндер.

Тантана Зәй шәһәреннән килгән мөселман 
кардәшебез, имам-мөхтәсиб Фатих хәзрәтнең 
Коръән укуы белән башланып китте. Районыбыз 
халкы яратып өлгергән Илфар хәзрәт, җирлегебез 
халкына бәрәкәт теләп, дога кылды.  

Мәчетнең төзелеш тарихы да, эшчәнлеге 
дә бай. Габдулла хәзрәт Мансуровны исә 
Актанышыбызга, чын мәгънәсендә, динне 
алып кайтучы кеше дип искә алабыз. “Безнең 

фикерләвебезне, карашларыбызны үзгәртте.  
Мәчет төзетүдә ерып йөрде, башкарып чыкты”, – 
дигән фикерне район башлыгыннан да ишетергә 
туры килде. 

Районыбыз үзәгендә Аллаһ йортының барлыкка 
килүе дә җиңел генә башкарылмагандыр. Әмма 
авырлыгын күбебез белми дә калды. Шунысы хак: 
бүген биредә гыйбадәт кылырга бөтен шартлар 
да тудырылган. Ул динебезгә, халкыбызга хезмәт 
күрсәтә, азан тавышы намазга дәшә. Укулар 
оештырыла, сафлар ишәя.   

– 1998 елда район башлыгы булып эшли 
башладым. Туксанынчы елларда нигез 
салынган мәчет әле ул вакытта бик озак төзелеп 
бетмичә торган объект иде. Ике катлы итеп 
планлаштырылган. Җыелыш саен актанышлылар 
шушы мәсьәләне күтәрде. “Һәрбер районда, 
авылларда мәчетләр ачыла, нишләп бездә һаман 
юк”, – дип, борчылуларын белдерәләр иде. 
Проектын күпмедер дәрәҗәдә гадиләштереп, 
әмма зәвыгын югалтмыйча, өстәмә түбәләр 
ясый-ясый, 2000 елда, ниһаять, ачу бәхетенә 
ирештек. “Камгэсстрой” оешмасы ярдәмендә 
ай куелды, ул чакны да яхшы хәтерлим, – диде 
район башлыгы Энгель Фәттахов.

2000 елның август аенда ачу тантанасына ТР 
Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның 
килүе дә күпләрнең хәтерендәдер. Күпмедер 
вакыттан – эчке, ә 2007 елда тышкы өлешенә 
ремонт үткәрелә. Бүген Җәмигъ мәчете 
Актанышыбызны бизәп тора.  2005 елдан Руслан 
хәзрәт имам-хатыйб вазифаларын башкара. Бер 

ҮЗӘК МӘЧЕТ ҺӘРВАКЫТ 
ЯҢАРЫШТА
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үк вакытта ул бүген имам-мөхсәсиб тә, төбәк 
казые да.

– Үзебезнең район егете. Эшен бик матур 
башкара. Күҗәкәдә балалар белән шөгыльләнеп, 
дин тараткан җиреннән, япь-яшь килеш килде 
ул монда. Менә инде күпме вакыт район 
халкына хезмәт итә. Район башлыгы буларак, 
аңа рәхмәтемне белдерәм. Төрле агымнар, төрле 
карашлар булды. Шуңа карамыйча, кыйбланы 
югалтмыйча, үзенең юнәлешен алып бара. 
Тайпылмыйча, Актаныш һәм авылларыбыз 
халкына хезмәт күрсәтә. Күреп торасыз, мәчет 
территориясе ялт иткән. Кайчан керсәң дә 
чәчәкләр үсә, үләннәре тип-тигез итеп чабылган, 
бер чүп тә күрмәссең. Кышын кары көрәлгән. 
Эчке ягында да тәртип, пөхтә. Мәчетебезгә 
олысы да, кечесе дә йөри. Бу матурлыкны халык 
та күрә. Барысы да Руслан хәзрәттән тора, аңа 
рәхмәттән башка сүз юк, – дигән фикерен дә 
район җитәкчесе әлеге тантанада җиткерде.

Мөселманнарның изге урыны күңелләрендәге 
иман нуры кебек үк якты, мөкатдәс. Күңелне 
тынычландыра, калебне сафландыра. Чөнки бу – 
Аллаһ йорты.

Быел да күпмедер күләмдә ремонт эшләре 
башкарылды, тәһарәтханәләр яңартылды. 
Ишегалдына асфальт юл түшәлде. коймасы 
балкый.

Районыбызда ислам динен таратуда зур 
өлеш кертүләре өчен Зөһрә Хәбибрахман кызы 
Закирова район башлыгының Мактау кәгазе, 
авыл имамнары – Яңа Әлемнән Илшат хәзрәт, 
Кәзкәйдән Рәсим хәзрәт, Иске Кадермәттән 
Надил хәзрәт  район башлыгының Рәхмәт хаты 
белән бүләкләнделәр. 

Татарстан Җөмһүрияте мөселманнары 
Диния нәзарәте рәисе, мөфти Камил хәзрәтнең 
рәсми оешмалар белән эшләү юнәлешендәге 
урынбасары, башкаланың Кол Шәриф мәчете 
имам-хатыйбы Илфар хәзрәт Хәсәнов:

– Туксанынчы елларда беркемгә дә җиңел 
булмады. Айлар буе, яртышар ел халкыбызга 
хезмәт хакы бирелмәде. Шул изаларга 
бирешмичә, сабырлык күрсәтеп, үзендә яшәү 
өчен көч таба алды. Безнең өммәтебезгә хас 
сыйфатлар бу. Әлхәмдүлилләәһ, нинди генә 
кыенлыкка очрамасын, Аллаһ Раббыбызның 
күркәм йорты Актанышта да калкып чыкты. 
Манара күтәрелеп, ашыгыгыз намазга, ашыгыгыз 
газаптан котылырга дип, азан тавышы ишетелә 
башлады. Әлхәмдүлилләәһ, шушы мәчет белән 
Аллаһ Тәгалә ошбу җирләргә бәрәкәт, тынычлык 
иңдереп тора. Сез искиткеч матур урында яшисез, 
гомер итәсез. Бәрәкәтле булсын. Белүемчә, 
Актаныш авылында хәзер инде 4 мәчет эшләп 
килә. Аллаһның йорты бар җирдә тынычлык та, 
иминлек тә бар. Раббыбызның йорты әгәр дә 
буш тормаса, Аллаһ Тәгалә, һичшиксез, бәрәкәт 

иңдереп, ул җирдәге халыкны тынычлыкта, 
иминлектә яшәтәчәк, – диде. 

Район башлыгы Энгель Фәттаховка Татарстан 
Җөмһүрияте мөселманнары Диния нәзарәте 
рәисе, мөфти Камил хәзрәтнең Рәхмәт хаты 
тапшырылды. Шундый ук Рәхмәт хаты белән 
Актаныш Җәмигъ мәчетенә иганәчелек ярдәме 
күрсәткән оешма җитәкчеләре һәм шәхси 
эшмәкәрләр дә бүләкләнде. 

Чарада  катнашкан Зәй шәһәре һәм районы 
имам-мөхтәсибе Фатих хәзрәт Нуруллин да 
чыгыш ясады.

Актаныш районы имам-мөхтәсибе Руслан 
хәзрәт Мортазин район башлыгына, мәчетне 
тәртиптә тотуда булышучы, матди ярдәм 
күрсәтүче һәм динне таратуда теләктәшлек 
белдерүчеләргә рәхмәтен җиткерде. Бинаның 
тышкы диварлары да ут белән яктыртылачак 
икән. Киләсе Рамазан аена ишегалдын тагын да 
матурларга дигән ният тә бар.

Тышкы диварына күрсәтмә такта язып эленгән. 
Мәчетнең исеме, кайчан ачылганы, беренче 
имам-хатыйбы Габдулла хәзрәт икәнлеге 
язылган. 

– Мәчет төзелгәнче үк Габдулла хәзрәт бик 
күп хезмәтләр куйды. Ярдәменнән ташламады. 
Ноябрь аенда вафатына 10 ел. Эшләре дәвам 
итә, искә алып, дога кылырга уллары намазлы, 
мәчетебезгә йөриләр. Аллаһ Тәгалә барысыннан 
да разый булсын. Оныклары килә, дәрес алалар. 
Нәселе дингә, мәчеткә, мәдрәсәгә  нык бәйле. 
Үзебезнең балаларыбыз да шулай булсын иде, – 
диде.

Руслан хәзрәк бер риваяттне дә искә төшерде: 
“Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллааһү галәйһи 
үә сәлләм үзенең сәхәбәләренә: “Әгәр кеше 
бала чагыннан ук динне өйрәнеп үссә, вафат 
булгач, Аллаһ Тәгалә аларны җәннәт капкасы 
төбенә җыяр да, җәннәткә керергә рөхсәт 
бирер”, – дигән. Ләкин бик озак җәннәткә керми 
торырлар. Аллаһ Тәгалә сорар: “Нигә кермисез, 
сезгә рөхсәт бит инде?” – дигәч, алар: “Йә, 
Раббыбыз, безнең бит әле җәһәннәмдә әти-
әниләребез бар, алар җәһәннәмдә булганда, без 
ничек инде җәннәткә керик”, – диярләр. Аллаһ 
Тәгалә әйтер: ”Алайса, барыгыз, үзегез белән 
җәннәттә кемнәрне күрергә телисез, шуларны 
җитәкләп, бергәләп җәннәткә керегез”, – дип 
әйтер. Риваятьләрдән күренгәнчә, бер кешегә 
кырык кешене, җәһәннәмнән алып чыгып, үзе 
белән бергә җәннәткә алып керү мөмкинчелеге 
бирелер, мөхтәрәм җәмәгать. Нәселебездә 
дингә тартылган, дингә өндәгән балаларыбыз, 
оныкларыбыз булсын. Аллаһ Тәгалә безгә 
ризыкның киң, бәрәкәтле вакытында тормыш 
бирде. Шөкер итеп, канәгать булып, зарланмыйча, 
исраф итмичә, бергә тату яшәргә язсын”.

▪ Филиза Сәлахова
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СОРАУ: Өйлә намазым укылмый калды. Аны каза итеп икенде белән 
ахшам намазлары арасында укысам буламы?

ҖАВАП: Әйе, каза намазын бу вакытта укырга ярый, әмма ахшамга 
якынайтып кылырга ярамый. Бу вакыт, ягъни ахшам намазы алдыннан 45 
минут булган вакыт – кәраһәт вакыты дип атала. 

Шулай ук искәртеп китәбез, икенде намазының фарызыннан соң нәфел 
намазлар укылмас, тиләвәт сәҗдәсе дә кылынмас. Бу вакытта Коръән укырга, 
зекер итәргә генә мөмкин.

ИРТӘНГЕ ВӘ ЯСТҮ НАМАЗЛАРНЫ 
ҖӘМӘГАТЬ БЕЛӘН КЫЛУДА 

ТЫРЫШЛЫК КҮРСӘТҮ

Сәхабәләр иртәнге һәм ястү намазларында 
җәмәгать белән булыр өчен бик нык тырышлык 
куйганнар. Чөнки Пәйгамбәребез салләллаһү 
галәйһи вә сәлләм: “Дөреслектә шул ике намаз, 
монафикълар өчен иң авыр намазлардан 
санала. Бу ике намаз: ястү вә иртәнге намазлар. 
Әгәр дә алар иртәнге вә ястү намазларында 
булган әҗерне белсәләр иде, әлбәттә, аңа 
йөгереп барырлар иде”, - дип әйтте. 

Бөек хәдис галиме Габдуллаһ бин Гомәр 
Кавәрири, Аллаһ аннан разый булсын, сөйли: 
“Мин гомеремдә һичбер вакыт ястү намазының 
җәмәгатен калдырмаган идем. Көннәрдән бер 
көнне, кич белән кунак килде. Мин аның белән 
мәшгуль булып ястү намазының җәмәгатенә 
соңга калдым. Намаз кылыр өчен Басра 
мәчетләренә барганда, барча кешеләрнең дә 
намазларын кылганын вә мәчетләрнең бикле 
булганын күрдем. Аннары өемә кайттым. 
Үз-үземә шул хәдис шәрифне укыдым: 
“Дөреслектә җәмәгать намазы, япа-ялгыз 
намаздан егерме җиде дәрәҗә фазыйләтлерәк”. 
Һәм ястү намазының фарызын кылганнан соң егерме җиде дәрәҗәлек фазыйләткә ирешер өчен 
егерме җиде мәртәбә тагын дүрт рәкәгатьле нәфилә намазы кылдым. Соңыннан йоклап киттем 
вә шундый төш күрдем: Әйтерсең лә мин кабиләдәшләрем белән бергә атка атланып чаптырып 
барам. Аларга җитешер өчен атымны кызулатырга тырышам, ләкин аларны куып тота алмыйм. 
Аларның берсе миңа борылып: “Атыңны кума, син безне куып тота алмассың”, - диде. Мин: “Ни 
өчен?” – дип сорадым. Ул кеше миңа: “Без ястү намазын җәмәгать белән кылдык, ә син бер үзең 
генә” – диде. Кайгылы-сагышлы хәлдә уяндым. Аллаһ Тәгаләдән бу хосуста ярдәм вә уңышка 
ирешүемне ялварам. Һичшиксез, Ул Юмарт вә Кәрим.

▪ “Фазыйләт” календареннан
әзерләнде
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«СӨЛӘЙМАН ГАЛӘЙҺИССӘЛЛӘМ БЕЛӘН КОШ»
Риваять

К өннәрнең берендә 
урманда янгын 

чыга. Урманда яшәүче бер 
кош, күлгә очып барып, 
авызына бер тамчы су 
ала һәм шул тамчыны 
утка ташлый. Шулай, 
бер тамчы суны авызына 
кабып, утны сүндерү 
өчен ташый да ташый. 
Сөләйман галәйһиссәлләм 
кошлар һәм җәнлекләр 
телен белгән, алар белән 
аралашкан пәйгамбәр 
була. 

Сөләйман галәйһиссәлләм: «Әй, кош, синең авызыңдагы бер тамчы су белән янгын 
ничек сүнсен инде?» – ди. 

Шунда кош: «Әй, Сөләйман галәйһиссәлләм, син – пәйгамбәр. Син сорадың, мин 
әйтим инде. Беренчедән, мин күлдән су алып килеп ыргыткан вакытымда: «Аллаһ 
Бөек!» дип әйтәм. Әйе, мин ташыган бер тамчы су утны сүндерә алмый. Әмма, 
Аллаһ – Бөек, Аллаһ утны сүндерә ала. Әлеге бер тамчы суны утка ыргытам да, 
Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл итәм һәм: «Ий, Аллаһым, мин монда үземнең өлешемне 
кертәм», – дип әйтәм. Икенчедән, мин бу урманда тудым, үстем һәм шушында 
яши идем. Туган җирем янганда, аны ут каплап алганда, мин ни рәвешле читтән 
карап торыйм, ничек инде үземнең өлешемне кертмим?» – дип җавап кайтара. 
Сөләйман галәйһиссәлләмнең күзләренә яшь килә. Ул: «Кара әле, кайбер вакытта 
кешеләр шушы кошлар кебек тә уйлый белмиләр. Әгәр дә барлык кешеләр дә шушы 
кош шикелле уйлый белсәләр, берәр җирдә мәшәкать килеп чыкканда, берәр яхшылык 
кылырга кирәк булганда, әллә нинди батырлыклар яки зур эшләр эшли алмасалар да: 
«Минем өлешем керсен!» дип, үзләренең өлешләрен кертә белсәләр иде», – ди.

Без кайвакытта үзебездә булган начар сыйфатлардан арынырга теләмичә яки 
яныбызда булган күңелсез хәлләрне күреп: «Мин берүзем нишли алам инде? Бу 
дөньяны мин генә яхшы якка үзгәртә алмыйм», – дип әйтәбез.

«Мин нәрсә эшли алам инде?!» дип әйтү - битарафлык билгесе. Кулдан килгәнчә, 
үзебезне дә тәрбия кылырга, кеше күңеленә дә яхшылык орлыкларын салырга 
тырышыйк. Ихластан кылынган бер бөртек яхшылык, бер тамчы игелек башка 
берәүне олы хаталардан, зур ялгышлардан сакларга этәргеч булырга мөмкин. 

Кодрәте, куәте иксез-чиксез булган Аллаһ Сөбхәнәһү вә Тәгалә, изге ниятебезне 
кабул итеп, ярдәмен бирә. 

▪ syuyumbike.ru сайтыннан
әзерләнде
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Декабрь аенда Әлем авылында   
тормыш  итүче Ринат абый 
һәм Тәхия апа гаиләсенә кисәк 
кенә авыр кайгы төшә. Кызлары 
Гөльяр, ике сабыен калдырып, 
каты авырудан вафат була. Без, 
районда яшәүче мөселманнар, 
тормыш иптәше Илнарның, 
әтисе-әнисенең, туганнарының 
авыр кайгысын уртаклашабыз. 
Аларга сабырлык, исәнлек 
телибез. Күршем Гөльярның авыр 
туфрагы җиңел булсын, Аллаһ 
Тәгалә актык урынын җәннәттә 
кылсын!

Тәхия апа авылда гына түгел, 
районда билгеле шәхес. Озак 
еллар укытучы булып эшләгән 
һәм бүгенге көндә дә балаларга 
ислам дине нигезләрендә 
әдәп-әхлак, аң-белем өйрәтә. 
Гөльяр да әнисе юлын сайлый. 
Актанышның 2нче мәктәбендә 
сабыйларга дөнья гыйлемен 
бирә. Үзе тырыш, тыныч 
холыклы, искитмәле әни дә, 
тормыш иптәше дә буларак 
беләбез. Үлем аяусыз шул, 

тормышының чәчәк аткан 
чорында гына бөтен якыннарын 
калдырып китү – аяз көнне яшен 
суккан кебек булды. Аллаһ Тәгалә 
барчабызны да сыный. Бигрәк тә 
әти-әнигә үз газизен вакытсыз 
җир куенына салу – бик авыр. 
Сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вәсәлләмгә 
дә андый сынаулар килде. 
Ул үзенең барлык балаларын 
диярлек җирли. Өч улы Касыйм, 
Ибраһим, Габдулла ике яшькә дә 
җитмичә бакыйлыкка күчәләр. 
Өч кызы якынча егерме яшьләр 
тирәсендә вафат булалар. Фәкать 
Фатима гына әтисен озата ала. 
Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм үзе исән 
чакта балаларын югалтуны бик 
авыр кичерә. “Күзләрдән яшь 
ага, йөрәккә кайгы керде, әмма 
Аллаһ Тәгаләгәгә һич лаек түгел 
сүзләр беркайчан да әйтмәбез. 
И Ибраһим, синең китүең 
бик авыр”, ди. Безгә дә аның 
үрнәгендә сабыр булырга кирәк. 
Беркем дә үзенә кайчан, нәрсә 

буласын белми. Ахирәткә күчкәч, 
кире кайту юк. Тормышыбызның 
максаты – Аллаһ Тәгалә 
ризалыгына ирешеп, мәңгелек 
җәннәтенә өмет итү. Үзебез моны 
аңлыйбыз икән, балаларыбызга 
да ирештерергә кирәк. Бигрәк 
тә намазларын торгызсыннар, 
чөнки иң беренче кабердә 
сорау намаз турында. Бу турыда 
Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм хәдисләреннән 
аңлашыла: “Гәүдәне кабергә 
төшергәч, аны соңгы юлга озата 
килгәннәр киткәч, ике фәрештә 
килә. Өлешчә җан өрелә һәм 
фәрештәләр Раббың кем? Динең 
нинди? Пәйгамбәрең кем? Намаз 
укыдыңмы?”, дигән сораулар 
бирә. “Ибраһим” сүрәсенең 
27нче аятендә “Аллаһ иман 
китергәннәр кешеләрне дөнья 
тормышында да, ахирәттә дә 
көчле сүз белән ныгыта...” дип 
әйтелгән. Димәк, иманыбызны 
көчле сүз белән ныгытырга 
әзерлик.

▪ Илина Арсланова

Без синең өчен догада...

Мөфтинең җомга нәсихәте: «Әгәр ир 
белән хатын иманлы булсалар, бу гаилә 
нык булачак!»

Хөрмәтле җәмәгать! Кадерле дин 
кардәшләрем, милләттәшләрем!

Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм болай дип әйткән: «Булачак хатыныгызда 
дүрт нәрсәгә игътибар итегез: байлыгына, нәселенә, 
матурлыгына һәм диндә булуына. Диндә булганына 
ирешергә тырыш, юкса оттырырсың!». Тагын бер 

хәдистә: «Һәрберегез - көтүче, һәм һәрберегез үз көтүе өчен җаваплы булачак. Имам (җитәкче) 
– көтүче, ул үзенең халкы өчен җавап бирер. Ир – үз гаиләсендә көтүче, шул хакта җавап бирер. 
Хатын – өендә көтүче, шул хакта җавап бирер», - диелә.

Дөнья – мәшәкать йорты, һәм тормышта төрле хәлләр килеп чыгарга мөмкин. Шуңа кешеләр 
бер-берләренә юл бирә белергә тиеш. Тар юлда машиналар бер-берсенә юл бирмәсәләр, алар 
һәлакәткә юлыгачаклар. Шулай ук ир белән хатын да үзара килешмәсәләр, аңлашмасалар, 
ачуланышуга, сугышуга, хәтта, Аллаһ сакласын, аерылуга җитәргә мөмкиннәр. Әгәр ир белән 
хатын икесе дә иманлы һәм диндә булсалар, бу гаилә, иншә Аллаһ, нык булачак. Аллаһ Тәгалә 
барлык гаиләләргә һидаять, нык иман, тынычлык, иминлек биреп, сабырлык һәм ризалыкта, 
үзара күркәм мөнәсәбәттә булырга насыйп итсен.

▪ Камил хәзрәт Сәмигуллин
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2021 елга мөселман календаренең истәлекле даталары 
Һиҗри буенча календарь 12 айдан тора һәм Мөхәррәм аеннан башлана. Мөселман календаре 

буенча айларның башлануын һәм тәмамлануын билгеләгәндә, Татарстан Республикасы 
мөселманнары Диния нәзарәтенең Голәмәләр шурасы җирле географик үзенчәлекләргә һәм 
астрономик хисапларга таяна.

Шулай итеп, 2021 елда Рамазан-шәриф ае 13нче апрельдә (сишәмбе) башланачак һәм 30 көн 
дәвам итәчәк. 2021 елның 13нче маенда – Ураза бәйрәме.

Икенче мөселман бәйрәме – Корбан гаете 20нче июльдә (сишәмбе) билгеләп үтеләчәк.

Милади буенча көннәр Һиҗри буенча көннәр Бәйрәм

14 гыйнвар 1 җөмәдәл-ахыр

13 февраль 1 Раҗәб

18 февральдән 19ына каршы төн 6 Раҗәбтән 7 Раҗәбкә Рәгаиб кичәсе

10 марттан 11енә каршы төн 26 Раҗәбтән 27 Раҗәбкә Мигъраҗ

14 март 1 шәгъбан

27 марттан 28енә каршы төн 14 шәгъбаннан 15 шәгъбанга Бәрәәт кичәсе

13 апрель 1 Рамазан Рамазан ае башлана

8 майдан 9ына каршы төн 26 Рамазаннан 27 Рамазанга Кадер кичәсе

13 май 1 шәүвәл Ураза гаете

11 июнь 1 Зөлкагдә

11 июль 1 Зөлхиҗҗә

19 июль 9 Зөлхиҗҗә Гәрәфә көне

20 июль 10 Зөлхиҗҗә Корбан бәйрәме

19, 20, 21, 22, 23 июль 9, 10, 11, 12, 13 Зөлхиҗҗә Тәкбир әт-Тәшрик көннәре

9 август 1 Мөхәррәм Һиҗри буенча 1443 ел башлану

18 август 10 Мөхәррәм Гашүрә көне

8 сентябрь 1 сәфәр

7 октябрь 1 рабигыль-әүвәл

17 октябрьдән 18енә каршы төн 1 рабигыль-әүвәлдән 12 рабигыль
-әүвәлгә Мәүлид Ән-Нәби

6 ноябрь 1 рабигыль-ахыр

5 декабрь 1 җөмәдәл-әүвәл
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21 Көн 
исеме

Сәхәр 
тәмам

Иртәнге 
намаз

Кояш 
чыга

Өйлә 
намазы

Икенде 
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү
намазы

Һиҗри
1442ел

1 Җомга 05:33 06:22 07:52 12:00 13:14 15:10 17:19 17

Җ
өм

әд
әл

-ә
үв

әл

2 Шимбә 05:33 06:22 07:52 12:00 13:15 15:11 17:20 18
3 Якш 05:33 06:22 07:52 12:00 13:17 15:13 17:23 19
4 Дүш 05:33 06:21 07:51 12:00 13:18 15:13 17:23 20
5 Сиш 05:32 06:21 07:51 12:00 13:19 15:15 17:24 21
6 Чәрш 05:32 06:20 07:50 12:00 13:21 15:16 17:25 22
7 Пәнҗ 05:32 06:20 07:50 12:00 13:22 15:18 17:26 23
8 Җомга 05:31 06:19 07:49 12:00 13:23 15:19 17:27 24
9 Шимбә 05:31 06:18 07:48 12:00 13:25 15:19 17:27 25

10 Якш 05:31 06:17 07:47 12:00 13:26 15:22 17:30 26
11 Дүш 05:30 06:17 07:47 12:00 13:28 15:24 17:31 27
12 Сиш 05:30 06:16 07:46 12:00 13:29 15:26 17:32 28
13 Чәрш 05:29 06:15 07:45 12:00 13:31 15:28 17:34 29
14 Пәнҗ 05:28 06:14 07:44 12:00 13:33 15:29 17:35 1

Җ
өм

әд
әл

-ә
хи

р

15 Җомга 05:28 06:13 07:43 12:00 13:34 15:31 17:37 2
16 Шимбә 05:27 06:11 07:41 12:00 13:36 15:33 17:38 3
17 Якш 05:26 06:10 07:40 12:00 13:38 15:35 17:40 4
18 Дүш 05:25 06:09 07:39 12:00 13:40 15:37 17:41 5
19 Сиш 05:24 06:08 07:38 12:00 13:41 15:39 17:43 6
20 Чәрш 05:23 06:06 07:36 12:00 13:43 15:41 17:44 7
21 Пәнҗ 05:22 06:05 07:35 12:00 13:45 15:43 17:46 8
22 Җомга 05:21 06:04 07:34 12:00 13:47 15:45 17:47 9
23 Шимбә 05:20 06:02 07:32 12:00 13:49 15:47 17:49 10
24 Якш 05:19 06:00 07:30 12:00 13:51 15:49 17:51 11
25 Дүш 05:18 05:59 07:29 12:00 13:52 15:51 17:52 12
26 Сиш 05:17 05:57 07:27 12:00 13:54 15:53 17:54 13
27 Чәрш 05:15 05:56 07:26 12:00 13:56 15:55 17:56 14
28 Пәнҗ 05:14 05:54 07:24 12:00 13:58 15:57 17:57 15
29 Җомга 05:13 05:52 07:22 12:00 14:00 15:59 17:59 16
30 Шимбә 05:11 05:50 07:20 12:00 14:02 16:01 18:01 17
31 Якш 05:10 05:49 07:19 12:00 14:04 16:03 17:03 18


