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Дөнья тормышы 
исә – алданып 
файдалана 
торган нәрсә.

Рәҗәб — Шәгъбән ,1441

гәҗит

«Әл Гыймран» сүрәсе,
185 аять

· Үзәкләшкән дини оешма - Татарстан җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзарәте җирле дини оешмасы Актаныш районы мөхтәсибәте ·

12+Гәҗитебездә Аллаһ исеме зекер ителү сәбәпле, аңа хөрмәт белән карагыз, лаексыз максатларда кулланмагыз!

▪ Актаныш мөхтәсибәте

ОНЫТЫЛМЫЙ ӘФГАН КАЙТАВАЗЫ
Әфган сугышында катнашкан, Әфганстан  мәхшәрен 

соңгы сулышларына кадәр оныта алмаган 
райондашларыбызның кайтавазы булып, 2018 елда 
Актаныш районына тәүге Хәтер колоннасы кергән 
иде. Якын-тирә күршеләр генә түгел, бездән шактый 
ерак урнашкан районнарда яшәүче әфганчы-
интернационалист ветераннар да, безнекеләрнең 
чакыруын кабул итеп, вафат булган әфганчыларның 
туган нигезләренә истәлек такталары урнаштырып, 
аларның исемнәре онытылмасын дип, үз өлешләрен 
кертте.  Әлеге сугышны үткән каһарманнар өчен бу 
– кәгазьгә язылмаган канун,  алар өчен ул– вафат булган хезмәттәшләре алдында изге бурыч. 

15 февраль көнне үткән искә алу чарасында район имам-мөхтәсибе Руслан хәзрәт Мортазин 
әлеге сугышта вафат булган райондашларыбыз өчен дога кылды, исәннәребезгә имин тормыш 
теләде.

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).

Бәйге балаларның яшенә карап 4 номинациядә уза: 
I номинация - мәктәпкәчә һәм 1,2 сыйныф балалары. 
II номинация - 3-4 сыйныф балалары.
III номинация - 5-6 сыйныф балалары.
IV  номинация - 7-8 сыйныф балалары.
Бәйгедә катнашучылар малайлар һәм кызлар төркемнәренә бүленә.
I номинация (мәктәпкәчә һәм 1,2 сыйныф балалары):
- ике рәкагатьле намаз укып күрсәтү
- кыска сораулар
II номинация (3-4 сыйныф балалары):
- биш вакыт намаз, конут догасы, Аятел көрси
- кыска сораулар, иман шарты
III номинация (5-6 сыйныф балалары):
- биш вакыт намаз, конут догасы, Аятел көрси, азан (малайлар өчен), 
азан догасы.
- кыска сораулар, иман шарты. “Әл-Фәтиха” сүрәсенең тәфсирен белү.
IV номинация (7-8 сыйныф балалары):
- биш вакыт намаз, конут догасы, Аятел көрси, азан (малайлар өчен), 
азан догасы.
- кыска сораулар, 44 фарыз, иман шарты.  “Әл-Фәтиха” сүрәсенең 
тәфсирен белү.
Катнашучылар һәм бәйге шартлары:
Бәйгедә мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге ир һәм кыз балалар катнаша.
Катнашучы бер генә номинациядә катнаша ала.
Бәйге язгы каникуллар вакытында уздырырга планнаштырыла.
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӨХТӘСИБӘТЛӘРЕНДӘ “НАМАЗ УКУ” БӘЙГЕСЕ УЗА

http://aktanysh.tatarstan.ru/tat/index.htm/news/1679003.htm
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12нче февральдә Казанда 
ТР мөселманнары Диния 
нәзарәте резиденциясендә 
«Милли киемле ханым» дип 
исемләнгән республикакүләм 
хатын-кызлар конференциясе 
узды

Ч ара Татарстан мөселман-
нары образында киемнең 

милли стилен популярлаштыру 
максатыннан, Татарстанда игъ-
лан ителгән Туган тел елы һәм 
ТАССР төзелүнең 100 еллыгы 
кысаларында үтте. Конференци-
ядә мөфтинең рәсми органнар 
белән эшләү буенча урынбасары 
Илфар хәзрәт Хәсәнов, ТР Мөс-
лимәләр берлеге рәисе Наилә ха-
ным Җиһаншина, язучы, тарих 
фәннәре кандидаты Фәүзия Бәй-
рәмова, КФУ һәм РИИ доценты 
Резеда Сафиуллина һәм башка-
лар катнашты. Барлыгы йөздән 
артык вәкил җыелды. (Актаныш 
районыннан 3 мөслимә катна-
шты) 

14нче февральдә Татарстан 
Республикасы мөселманнары 
Диния нәзарәтендә Голәмәләр 
шурасының чираттагы 
утырышы үткәрелде

К өн тәртибендә Рамазан 
аена әзерлек мәсьәләләре 

каралды. Шура әгъзалары 
Рамазан ае өчен намаз уку һәм 
авыз ачу календарьларен һәм 
буклетларын тарату, ураза тотуга 
һәм тәравих намазларын укуга 
кагылышлы белешмәлекләрне 
әзерләү мәсьәләләрен карады. 

Моннан тыш, гыйбадәт кылу һәм 
хәләл мәсьәләләренә караган 
сораулар буенча Голәмәләр 
шурасының эшче төркемен 
булдыру тәкъдиме ясалды. 
Шураның җаваплы сәркатибе 
Рөстәм хәзрәт Нургалиев 
“BestWay” компаниясенең 
мөселманнарны алдап, Диния 
нәзарәте исеменнән чыгып төрле 
ялган һәм шикле ислам финанс 
хезмәтләрен тәкъдим итүләре 
хакында бәян итте. Голамәләр 
дин кардәшләрне игътибарлы 
булырга чакырды.

15нче февральдә Казанда 
намаз укырга өйрәтү һәм 
Ислам нигезләре белән 
таныштыру буенча  “Ислам. 
Беренче адымнар” дип 
исемләнгән кыска вакытлы 
курслар кабат үз эшен башлап 
җибәрде 

Б еренче дәрескә 130-дан ар-
тык ир-ат һәм хатын-кыз 

җыелды. Курсларга йөрүчеләр 6 
дәрестә намаз уку күнекмәләрен 
һәм ислам дине нигезләрен буш-
лай үзләштерә алачак. Шунысын 
билгеләп узарга кирәк: намаз 
уку дәресләренә килүчеләр ара-
сында ишетмәүче “шәкертләр” 
дә бар иде. Алар өчен махсус сур-
дотәрҗемә оештырылды.

19нчы февральдә РФ 
Иҗтимагый палатасында 
“Россиянең беренче суфи 
шәехләре. Россия җәмгыяте 
рухи үсешенә ислам 
мирасының керткән өлеше” 
темасына түгәрәк өстәл узды 

Ф икер алышу РФ Иҗтима-
гый палатасының мил-

ләтара һәм динара мөнәсәбәтләр 
комиссиясе һәм Россия мөсел-
маннары Дини җыены тара-
фыннан оештырылды. Түгәрәк 

өстәл барышында катнашучылар 
суфичылыкның ислам мәгари-
фенә, хәзерге Россиядә мөсел-
ман җәмәгатьчелегенең дини 
тормышына йогынтысы турын-
да фикер алышты. Моннан тыш, 
Россия мөселманнарының тра-
дицион рухи кыйммәтләрен тор-
гызуда суфичылыкның роле һәм 
әһәмияте, суфичылык идеяләрен 
хәзерге Россия җәмгыятенең 
әхлакый нигезен ныгытуда,   эт-
ноконфессиональ мөнәсәбәтләр 
өлкәсендә экстремизмны бул-
дырмау, җәмгыятьтә татулык-
ны һәм тотрыклылыкны ныгыту 
өчен файдалануның әһәмияте 
турында докладлар яңгырады.

Казанда Ибраһим Идриснең 
“Тәрбияле ата” китабы 
тәкъдим ителде 

И браһим Идрис 
( 1 8 5 7- 1 9 4 4 ) 

– шагыйрь, педагог, 
нәшир, сәүдәгәр, 1917 
елгы инкыйлабка 
кадәр 1300000 данә 

китап чыгарган «Милләт» мат-
багасы хуҗасы. «Тәрбияле ата 
яки тормыш дәресе» – Ибраһим 
Идриснең тәрбия нигезләренә 
багышланган хезмәте. Китапта 
аның тәрбия өлкәсендәге кый-
ммәтле фикерләре, киңкырлы 
карашлары, акыллы киңәшләре 
чагылыш тапкан. «Тәрбияле 
ата» китабында хатын сайлау, 
тормышны башлап җибәргәндә 
хәләл җефет белән мөнәсәбәт-
ләрне төзеп җибәрү кебек тема-
лар белән ачылып китә. Ислам 
мәдәнияте музеенда сакланучы 
1915 елгы нөсхә Ш.Мәрҗани исе-
мендәге Тарих институты һәм 
«Казан Кремле» музей-тыюлы-
гы хезмәткәрләре тырышлыгы 
белән тәрҗемә ителгән.

▪ ТР МДН сайтыннан
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Рәҗәб аеның 26 нчы көненнән  27 сенә каршы кич – Мигъраҗ кичәсе

Бөек Китабыбыз Коръән-Кәримдә әйтелгән:  “Үзенең колы Мөхәммәд галәйһиссәламне бер 
кичтә Мәккә шәһәрендәге мәсҗид Хәрәмнән Коддус шәһәрендәге мәсҗид Әкъсага йөртеп 
кайтаручы Аллаһ Тәгаләне һәр кимчелектән пакь дип белегез! Ул Коддус шәһәренең тирәсен 
бәрәкәтле кыйлдык, Мөхәммәд галәйһиссәламне шулай кодрәтебез белән йөрттек гаҗәп 
галәмәтләребезне күрсәтмәк өчен, әлбәттә, Аллаһы һәр сүзне ишетүче вә һәрнәрсәне 
күрүчедер” (“Әл-Исра” сүрәсе, 1 нче аять). 

Шушы аятьтән күренгәнчә, Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм Мәккәдәге 
әл-Хәрәм мәчетеннән Коддустагы Әл-Әкъса мәчетенә, ә аннан Аллаһ Тәгаләгә изге сәфәр кыла. 
Аллаһ Илчесе салләллаһу галәйһи вә сәлләм күкнең җиденче катына – “Сидрател мүнтәхә” дип 
аталган җиргә кадәр күтәрелгәч, Аллаһ Тәгалә белән аралашкан һәм Аның Мәңгелек Тавышын 
ишеткән. 

Исра вәл-Мигъраҗ гаҗәеп могҗизаларның берсе булып тора һәм Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең бөек пәйгамбәр икәнлеген раслый.

Имам Мөслимнең хәдисләр җыентыгында Мигъраҗ вакытында Аллаһ Илчесе салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә өч әйбер бүләк ителү – биш вакыт намаз, “Әл-Бәкара” сүрәсенең ахыргы ике 
аяте һәм ширек, ягъни Аллаһыга тиңдәш кылудан сакланып калган адәмнәрнең зур гөнаһлары 
гафу ителәчәге турында хәбәр бирелә.

Кайбер ислам галимнәре белдергәнчә, Аллаһның барлык әмерләре җирдә урнаштырылган, 
ә бары биш вакыт намаз укуның мәҗбүри булуы кешеләргә күктә, ягъни Мигъраҗ вакытында 
әмер ителгән, бу исә үз чиратында әлеге төр гыйбадәтнең никадәр әһәмиятле икәнен күрсәтеп 
тора.

Мөхтәрәм Пәйгамбәребезнең күккә ашуы, Мигъраҗ киче белән рухланып, без рухи яктан 
күтәрелү турында уйланырга тиешбез, төрле хата-кимчелекләрне, кешелеккә хас гөнаһларны 
артта калдырырга тиешбез. Моның өчен без дөнья ләззәтләре артыннан кууны туктатырга, 
Аллаһ ризалыгына ирешерлек итеп яшәргә һәм кешеләргә файда китерерлек изге эшләр 
эшләргә тиешбез.

АЛЛАҺНЫҢ БҮЛӘГЕ (МИГЬРАҖ КИЧӘСЕ)

▪ Руслан хәзрәт Мортазин әзерләде
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РӘҖӘБ – АЛЛАҺНЫҢ ИЗГЕ АЕ
“Рәҗәб – Аллаһның ае, Шәгъбән – минем аем, 

Рамазан  исә – өммәтемнең аедыр”. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтеп калдырган 
бу сүзләрдә хикмәт бар. Без, мөселманнар, изге 
Рамазаныбызга якынлашабыз. 2020 елның 24 
апрелендә ураза башлана, дип көтәбез. 

Ислам динендә рәттән килгән изге өч айның 
тәүгесе – Рәҗәб. Аның беренче җомга киче – 
Рәгаиб кичәсе. Быел ул 27 февральгә каршы кичкә 
туры килә. Пәйгамбәребез Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең әтисе Габдулла белән 
әнисе Әминәнең никахлашкан вакыты, шулай 
хөрмәтләнеп, изге кичәләрнең берсе санала. 

Рәгаиб кичәсе турында онытып җибәргәнбез 
икән, үзебезнең калеб, иманыбыз турында 
уйланыйк. Тагын бүгенге тормыш хәлләренә 
кереп чумдыммы? Ник бу дөнья зиннәтенә 
алдандым соң әле? Ай календарен нигә ачып 
карамадым икән? 23 февраль, 8 март яллары озын 
булачакмы дигән сорау белән, әллә ничә кешедән 
сораштым, календарь битләрен кат-кат актардым 
бит, югыйсә. Үз-үзебезгә шушы сорауны бирәбез 
икән, Аллаһтан гафу сорап, Аңа рәхмәтле булып, 
ахирәтебезне кайгыртыйк. Әле соң түгел. Аллаһ 
кичерә, Үзеннән сораганга җавап кайтара. 

Бу айда уразага керүнең савабы зур, диелә. 
Раббыбыз Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен Коръән 
укырга, төннәрен нәфел намазлары укып, догалар 
кылып, көндезләрен ураза белән үткәрергә, 
садакалар бирергә киңәш ителә. Изгелекләр кылса, 
гыйбадәтләрен үтәсә, кешенең үзе өчен хәерле. 
Игелеге яхшылык булып әйләнеп кайта.

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
әйткән: “Әгәр бер кеше рәҗәб аенда 1 көн ураза 
тотса, тәмуг ишекләре бикләнер. 8 көн ураза тотса, 
8 оҗмах ишеге ачылыр. 10 көн ураза тотса, барча 
хаҗәтләре үтәлер, догасы кабул булыр. 15 көн 
ураза тотса, “Ии ураза тоткан бәндә! Синең барча 
гөнаһларың ярлыканды, гамәл дәфтәреңдә изгелек 
кенә калды”, – дип, күктән раслау кылыныр”. 

Рәҗәб – мәгърифәт, күп гөнаһлар ярлыкана 
торган мөбарәк ай. “Рәҗәб – өммәтемнең 
истигъфар ае, тәүбәләрегезне арттырыгыз“, – 
диелә күркәм бер хәдистә. Аллаһтан гафу сорап 
укыган догалар кабул булмый калмас, иншә Аллаһ. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм: 
”Аллаһым, безгә Рәҗәб белән Шәгъбәнне мөбарәк 
кыл һәм безне Рамазанга ирештер!” – дип дога 
кылган. Рамазаннан кала, иң күп уразаны шушы 
айда тоткан.

Рәсүлебезгә рәҗәб аенда бер могҗиза иңде. 
Бөек Аллаһның Кодрәте белән ул гадәти булмаган 

сәфәр кылды. Төнге мигъраҗы, ягъни күккә ашуы 
Рәҗәб аеның 27 нче кичәсендә иде. Бу кичәдә 
пәйгамбәребез җиде кат күккә күтәрелеп, пәрдә 
аркылы Аллаһ Тәгалә белән сөйләште. Бу вакыйга 
Коръән Кәримнең 17 нче “Исра” сүрәсендә 
аңлатыла.

Бөек Раббыбыз Мигъраҗ кичәсендә 
пәйгамбәребезгә өч бүләк тапшырды:

Биш вакыт намаз фарыз кылынды (намаз – 
җәннәт ачкычы).

“Бәкара” сүрәсенең ахыргы ике аяте иңдерелде 
(һәркөнне укырга кирәк).

Кыямәт көнендә үз өммәтен шәфәгать кылу 
мөмкинлеге бирелде (бу – зур бәхет, һәммәбезгә 
дә насыйп итсен). 

Тәкъва мөселманнарга нинди сөенеч: Аллаһ 
Тәгалә Рәҗәб аенда ураза тотып, вакытын 
гыйбадәттә уздырган бәндәләрнең барлык хата-
кимчелекләрен гафу итәчәк. Күп әҗер-саваплар 
языла. Аллаһ Тәгалә – Юмарт. Гафу итүче. Үзе 
дөньяга китергән әдәм балаларының барысын да 
Яратучы. Без дә яратыйк аны, бар нәрсәдән өстен 
күреп яратыйк, һәм Аңардан гына сорыйк. Һәм 
беркайчан да өметне өзмик.  

“Ләә иләәһә илләллаһ”.
“Әллааһүммә  салли галәә сәййидинә 

Мүхәммәдин үә галәә әәли сәййидинәә Мүхәммәд”.
“Әстәгъфируллаһ”.
“Сөбхәналлаһ”.
“Әлхәмдүлилләһ”.
“Әллааһү әкбәр, ләә хәүлә үә ләә кууәтә иллә-

билләәһил галийуль-газыйм”. 
“Сөбхәәнәллааһи   үә бихәмдиһи 

сөбхәәнәллааһил-гәзыйм”. 
Аллаһның изге Рәҗәб аенда шушы зикерләрне 

ешрак кабатларга гадәтләник. Һәм бу 
зикерләребезнең дәвамлы булуын Раббыбыздан 
сорап, дога кылыйк.

▪ Филиза Сәлахова



5Февраль, 2020, № 2 (225)

ХӘРАМ, ДИМӘК ЗЫЯНЛЫ Сорау:  Намаз вакытында көлеп 
җибәрүдән тәһарәт бозыламы?

Җавап:  әлеге сорауга җавап биргәнче, 
төгәлрәк булу һәм аңлаешсызлыклардан 
котылу өчен, “көлү” төшенчәсе белән бәйле 
кайбер күренешләргә ачыклык кертергә 
кирәк.

Шартлы рәвештә, көлүне, намазга йогынты 
ясау күзлегеннән караганда, өч төргә бүләргә 
мөмкин.

Синең яныңда утырган күршең ишетә 
алырлык дәрәҗәдә кычкырып көлү.

Көлү тавышы яныңда утырган күршеңә 
ишетелми, көлгәнеңне бары үзең генә 
тоясың.

Көлүгә илтүче йөз, ирен, күз торышы үзгәрү, 
әмма, асылда, бу көлү түгел. Әлеге күренеш 
елмаю дип атала, бу очракта бернинди дә 
тавыш чыкмый.

Югарыдагы әйтелгән күренешләргә 
карата хөкемнәр:

Хәнәфи мәзһәбе галимнәре намазда 
кычкырып көлү намазны да, тәһарәтне дә 
боза дигән бердәм фикердә тора. Намаз 
үтәлгән булып саналсын өчен, яңадан 
тәһарәт алырга һәм көлү сәбәпле бозылган 
намазны кабаттан укырга кирәк.

Көлүнең икенче категориясе бары намазны 
гына боза, тәһарәт бозылмый.

Намаз укыганда елмаю намазны да, 
тәһарәтне дә бозмый.

▪ Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин

Тулысынча (дәлиле) ТР МДН сайтының 
“Дини язмалар” бүлегендә

· ТӨРЛЕСЕННӘН ·

Әгәр дә уйлансак, адәм баласының Аллаһ 
Тәгалә тыйганнар белән килешмәве, хәрамны 
хәрам дип белмәве аның белемсезлегеннән, 
тәкәбберлегеннән түгелме икән?! Кешенең һәр 
хәрамның зыянлы булуын танырга теләмәве 
гаҗәпләндерә торган хәл. Аллаһ Тәгалә тыйган 
барлык хәрам гамәлләр ул, иң беренче чиратта, 
кешенең үзе өчен зыян сала.  Кибетләрдә 
ризыктагы составны укып алган мөселман 
кешесен “бар нәрсәне дә катлауландыра” дип 
гаеплиләр. Ә бит югыйсә андагы хәрам дип 
табылган төрле кушылмалар, төс кертә торган 
матдәләр, хәмер кушылу – ризыкны сәламәтлек 
өчен зыянлы итә. Балалар табиблары ата-
аналарга сабыйлары өчен кибеттән нәрсә дә 
булса сайлаганда аеруча да игътибарлы булырга 
өнди. Әле ныгымаган организм өчен табигый 
продукталардан әзерләнмәгән ризыклар 
аллергия барлыкка килү, эчәклекләр, ашказаны 
көйсезләнүгә китерегә мөмкин булуын искәртеп 
торалар. Әмма динне “катлаулы” дип танучылар 
бу хакыйкатьтән баш тартып, ризык сайлаганда 
хәләлгә өстенлек бирүчеләрне гаепләргә ашыга. 
Ислам – ул кеше тормышын авырайту түгел, 
ә киресенчә дөрес яшәү рәвеше. Хак мөэмин 
мөселман кешесенең бурычы: моны аңлап һәм 
үтәп яшәү генә түгел, ә моның хикмәтен әйләнә-
тирәдәгеләргә дә төшендерә алу.

▪ https://vk.com/dinvm

https://vk.com/dinvm
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Безнең төбәктәге Ислам 
дине тарихы турыдан-туры 
тәсаввуф (суфыйчылык) белән 
бәйләнгән. Мөселманнар  
бер Аллаһка булган ихлас 
иманнарын  күп очракта 
Пәйгамбәребезнең  (аңа 
Аллаһның рәхмәте һәм сәламе 
булсын) рухи дәвамчылары 
аша кабул иткән һәм саклап 
калган.

Тәсаввуфның Идел буенда 
бик күптәннән үк данлы 
тарихы, үзенчәлекләре  бар. 
Идел буе Болгар дәүләтендә 
суфыйчылыкның төгәл кайчан 
барлыкка килүе турында 
әйтү  кыен, ләкин, XII гасырда  
болгарлар арасында  Ясәвия 
тәрикате (ул Хуҗа Әхмәд 
Ясәви тарафыннан нигезләнә) 
тарала башлый. XVIII гасыр 
ахыры – XIX гасыр башы  татар 
тарихчысы  Хөсәмеддин бине  
Шәрәфеддин Болгариның 
“Таварихе Болгария” (“Болгар 

тарихы”) китабында  бу 
тәрикать тарафдарларының 
исемнәре китерелә. Суфилар 
татарлар арасында Ислам дине 
таратуга  шактый зур өлеш 
керткәннәр.

К ү п  к е н ә  х ә з е р г е 
мөселман яшьләре үз рухи 
традицияләрен, халкыбыз 
тарихын белмиләр.  Урта 
гасырлар татар әдәбияты 
тәсаввуф белән бик тыгыз 
бәйләнгән. Күпчелек татар 
шагыйрьләре суфилар булган. 
Алар үз әсәрләрендә рухи һәм 
әхлакый камиллеккә ирешү 
турында язып калдырган. 
Тәсаввуф – ислам фәннәренең 
берсе, ул күңелне пакьләргә 
һәм рухи яктан камилләшергә 
чакыра. Алтын Урда, Казан 
ханлыгы  чорларындагы татар-
төрки язучылары, шагыйрьләре 
әсәрләрендә суфыйчылык 
образларын, принципларын 
очрата алабыз. Казан ханлыгы 

галимнәре Ясәвия  тәрикате 
тарафдарлары булган.  Алар 
арасында иң зур ихтирамга  
лаеклыларның берсе – Кол 
Шәриф (туган елы билгесез). 
Тарихи чыганаклар буенча, ул 
1552 елны руслар Казанны яулап 
алган вакытта һәлак булган. 
Кол Шәриф шигъриятендә  
Ясәвия  традицияләре ап-
ачык күренә. Мәсәлән, аның 
күпсанлы шигырьләренең берсе 
Сөләйман Бакырганиның  улы  
Хөбби Хуҗага багышланган. 
Сөләйман Бакыргани (1111-
1186) Әхмәд Ясәвинең (XI 
йөзнең ахыры  - 1166 ) шәкерте 
булган.

XVI гасыр урталарыннан, 
К а з а н  х а н л ы г ы  я у л а п 
а л ы н г а н н а н   б а ш л а п ,  
м ә ч е т л ә р ,  м ә д р ә с ә л ә р 
җимерелә, мөселманнар үз 
ватаннарында  дини белем алу 
мөмкинлегеннән мәхрүм кала, 
ислам гыйлеме алу өчен, алар  

Рухи яктан камилләшү юлы
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Урта Азиягә, Бохарага  йөрергә 
мәҗбүр була. Ул вакытта 
Урта Азиядә суфыйчылык 
киң таралган була, анда 
китүчеләрнең күбесе тәсаввуф  
юлына баса. Кайберләренә  рухи 
тәрбия бирергә рөхсәт (иҗәзәт) 
бирәләр. Татарларда XVII-XVIII  
гасырларда ислам күп очракта 
суфыйчылык идеяләре белән 
тиңләштерелә.  Суфыйчылык, 
ө с т е н л е к  и т ү ч е  д и н и 
институт буларак, татарлар 
тормышының бар якларына 
да йогынты ясаган: гаилә 
мөнәсәбәтләреннән башлап,  
социаль-сәяси карашларга 
кадәр. XVII-XVIII  гасырларда 
татарлар арасында, башка  
традицияләрне (мәсәлән, 
Я с ә в и я  т р а д и ц и я л ә р е н ) 
алыштырып,  Нәкышбәндия 
тәрикате (ул Хуҗа Баһаветдин 
Нәкышбәнди (1331-1389) 
т а р а ф ы н н а н  н и г е з л ә н ә ) 
киң тарала. XVIII – XIX 
гасырларда күп кенә татар дин 
галимнәренең рухи остазлары 
Нәкышбәндия тарикатеннән 
булган. Мәсәлән, шагыйрь, дин 
гыйлеме белгече Габдерәхим 
Утыз Имәни (1754-1834) – 
шәех Фәезхан әл-Кабулидан; 
мәгърифәтче, ислам галиме 
Габеннасыйр Курсави (1776-
1812) – шәех Ниязкол әл-
Төрекмәнидән; олуг галимебез, 
т а р и х ч ы  Ш и һ а б е т д и н 
Мәрҗани (1818-1889) – шәех 
Гобәйдулла бине Ниязкулидан, 
Габделкадыйр әл-Фаруки әл-
Һиндидән, шәех Мәзһәрдән 
рухи тәрбия һәм белем 
алганнар.  Алар барысы да 
шәригать нигезләрен өйрәнгәч 
кенә,  тәсаввуф  юлына 
басканнар.  Үз хезмәтләрендә 
алар, мөселманның беренче 
бурычы – хак иманга ия 
булу, икенче бурычы – фикһ 
мәсьәләләрен өйрәнү, бары 
тик аннан соң гына – тәсаввуф 
юлына басу, - дип язганнар.

XX гасырның 17 елларыннан 
башлап, татар мәдрәсәләре 

Нәкышбәндия тәрикатендә 
б ул г а н  д и н   ә һ ел л ә р е 
т а р а ф ы н н а н  ко н т р ол ьд ә 
тотыла. Ул вакытларда имам 
сайланганда  халык лаеклы 
остазы булган намзәдкә 
( к а н д и д а т к а )  ө с т е н л е к 
биргән. Ягъни, суфи булмый 
торып,  җәмгыятьтә абруй 
к а з а н ы п  б у л м а г а н .  Ул 
чорларда  суфыйчылык татар 
халкының дини һәм милли 
ү з е н ч әл е кел ә р е н  с а к л а п 
калырга хезмәт иткән.

X X  г а с ы р н ы ң  9 0  н ч ы 
елларыннан башлап, Россиядә 
суфыйчылык яңадан торгызыла  
б а ш л а д ы .  Та т а р ст а н д а  
традицион тәрикатьләрнең 
тарафдарлары саны арта 
бара. Традицион тәрикатьләр 
Исламның  гүзәллеген һәм  
югары әхлагын чагылдыралар,  
динебезнең әдәп принциплары 
таралыш алуга ярдәм итәләр. 
Тәрикатьләр – экстремистик 
и с л а м  а г ы м н а р ы н а  
альтернатива.

Теләсә  кайсы кешенең 
күңеленә ачкыч  табарга 
була.  Бу аны үгетләүче 
кешенең  күңел пакьлегенә, 
а н ы ң  х а л ә т е н ә  б ә й л е . 
Тарикать остазларының ихлас 
кичерешләре, белемнәре Ислам 
диненең чын матурлыгын 
җиткерергә, Аллаһка, Аның 
Пәйгамбәренә (аңа Аллаһның 
рәхмәте һәм сәламе булсын)  
булган чын сөюне тоярга ярдәм 
итә.

Ш у н ы ң  ө ч е н ,  б е з н е ң 
халыкның  рухи  традицияләрен 
торгызу, аларны яшьләргә 
җиткерү – аеруча мөһим.  
Моның өчен бар мөмкинлекләр 
дә бар. Тәсаввуфның асылы - 
күңелләребезне сафландыру. 
XVII-XIX  гасырларда халкыбыз 
тормышы җиңел булмаган, ә 
кайвакыт гаять дәрәҗәдә авыр 
булган. Суфыйчылык сабырлык, 
Аллаһ Тәгаләгә сыгыну, Аның 
рәхим-шәфкатенә өмет баглау 
кебек төшенчәләрне халык 

өчен бик әһәмиятле иткән. Алар  
безгә XVII гасырда яшәгән 
Мәүла Колый (“Хикмәтләр”),  
XVII гасыр ахыры  XVIII 
башында яшәп иҗат иткән  
Аллаһияр Суфи (“Собател 
гаҗизин” (“Гаҗизләргә терәк” 
китабы) кебек суфи шагыйрьләр 
аша килеп ирешкәннәр.

Мөселман – югары әхлаклы 
кеше дигән сүз. Намаз уку, 
ураза тоту, Аллаһка гыйбадәт 
кылуның башка төрләре  безне 
яхшы якка таба үзгәртәләр, рухи 
яктан  баеталар. Тәсаввуф рухи-
әхлакый яктан камилләшүнең 
өстәмә ысулларын тәкъдим 
и т ә ,  а л а р г а  ө й р ә т ә . 
Традицион тәрикатьләр безне 
тыйнаклыкка, сабырлыкка, 
игелекле гыйлемнәр алуга 
омтылырга өйрәтә.

Шәех Вәгыйзь Кәшифи (Аллаһ 
аңа рәхмәтен ирештерсә иде) 
әйткән: “Суфилар өч нәрсәдә 
башкаларга үрнәк булып 
торалар: кирәксез, урынсыз 
сүзләрдән тыелуда, файдасыз 
эшләргә алынмауда һәм 
ахирәттә файдасы тиячәк 
эшләрне эшләүдә”.

Тәрикать остазларыбыз 
бер вакытта да зөһедкә, 
бикләнеп ятуга  өндәмәгәннәр, 
киресенчә,  җәмгыятьтә 
яшәргә, гаилә корырга,  гомуми 
проблемалар белән яшәргә, 
дөньяны яхшы якка үзгәртергә 
тырышырга, ләкин, шул ук 
вакытта һәрвакыт Аллаһ белән 
булырга чакырганнар. Шәех 
Баһаветдин Нәкышбәнди 
әйткән: “Күңел – Сөеклегә 
(Аллаһка),  ә куллар – эшкә”, – 
дигән. Аллаһ Тәгалә белән япа-
ялгыз  булуга караганда, Аллаһ 
белән һәрдаим җәмгыятьтә 
булу яхшырак.

▪ТР МДН сайтыннан

Нияз хәзрәт Сабиров,
Апанай мәчетенең имам-

хатыйбы,
тарих фәннәре кандидаты,

ТҖ МДН Голәмәләр 
шурасының әгъзасы
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17 нче февраль көнне Әлфия Авзалова 
исемендәге район Мәдәният йортында 
тарихка кереп калырлык дини чара узды. 
Узган ел беренче тапкыр “Мөслимәләр 
корылтае” үткәрү белән истә калынса, 
быелгы чара – ислам дине тарихында һәм 
бүгенге көндә игътибарга, ихтирамга лаек 
булган үрнәк хатын-кызларын халыкка 
таныту максаты белән оештырылган иде.

Кичә барышында ислам дөньясы үрнәк 
алырдай дүрт хатын-кыз: Музахим 
кызы Асия, Хувайлид  кызы Хәдичә,    
Гыймран кызы Мәрьям, Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вәсәлләмнең кызы – 
Фатиманың тормыш юлы, тәкъвалыклары 
тасвирланды. Программаны әзерләүче 
һәм алып баручы Сумия ханым: “Шушы 
хатыннарның тормышлары үрнәк булырга 
тиеш. Телевизион тапшырулар, реклама 
роликлары аша тән тәрбиялибез, тамак 
ягын кайгыртабыз. Рухи тәрбия чарасы, 
гомумән, юк.” 

“Эч поша, җанымны кая куярга белмим” 
диючеләрне еш очратабыз. Җанга тәрбия 
булмаганга, эч поша да инде. Рухи тәрбия 
ул – иң әүвәл, бер максатка юнәлгән 
ихтыяр көче, Аллаһ Тәгалә кушканнарны 
үтәү, язмыш сынауларын сабыр, кешелек 
сыйфатларын югалтмыйча үткәреп 
җибәрергә өйрәнү. Тормышның максатын, 
хикмәтен аңлап яшәү.

Бу бәйрәм тагын бер теманы үз эченә 
алды. Ул – халкыбыз күңелендә сакланып 
калган мөнәҗәтләр, бишек җырларын 
кабаттан халыкка чыгару. 14 нче февральдә 
“Яшьлек” милли-мәдәни үзәгендә яшь 
категориясе һәм биш номинация буенча 
башкаручыларны сайлап алу туры үтте.

Мөнәҗәтләр һәм бишек җыры бәйгесендә 
катнашып урын алган мөслимәләребезне 
мөхтәсибәт сайты һәм “Нурлы гәҗит” 
битләрендә дә исемнәрен телгә алырга 
булдык. Йөз елдан соң да архивлардан алып 
укып булачагын искә алып эшләнә бу эш. 

“Аллаһ Тәгалә сабырлар белән” 
номинациясендә:

1. Муллаянова Илгизә, 72 яшь . 
Тыңламас авылы.

2. Кәшбиева Әдибә, 82 яшь. Кыркаентүбә 
авылы.

3. Мирзанурова Гүзәлия,  60 яшь. 
Кыркаентүбә авылы

“Пакълек – иманның яртысы” 
номинациясендә:

1. Муллаянова Мөсфирә,  78 яшь. Апач 
авылы

2. Фарухшина Ләйсән, 40 яшь. Актаныш
3. Файзуллина Роза , 55 яшь. Яңа Әлем 

авылы
“Оялчанлык - иманнан” номинациясендә:

1. Гильмуллина Юлия, 36 яшь. Колын 
авылы

Күркәм сыйфатлы хатын-кызларыбыз
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2. Хаҗиева Эльвина, 16 яшь. Актаныш
3. Валиева Арина, 9 яшь. Актаныш

“Аллаһ юмартлыкны сөя” 
номинациясендә:

1. Мансурова Флүсә, 67 яшь. Яңа 
Кормаш авылы

2. Мусина Гөлфәрия, 61 яшь. Буазкүл 
авылы

3. Батыргараева Диләрә, 14 яшь. 
Актаныш

“Бишек җыры” номинациясе, балалар 
арасында:

1. Галимова Аделина, 6 яшь. Актаныш
2. Ильясова Энҗе, 10 яшь. Актаныш
3. Арсланова Мәрьям, 9 яшь. Актаныш

“Бишек җыры” зурлар арасында:
1. Басыйрова Чулпан, 31 яшь. Актаныш
2. Гыйльфанова Диния, 59 яшь. 

Актаныш
3. Нургалиева Флүзә, 73 яшь. Сәфәр 

авылы
“Иң оста башкаручы” номинациясенә 

Мусина Миңнур лаеклы дип табылды. 
Актаныш муниципаль районы Башкарма 

комитеты һәм Актаныш мөхтәсибәте 
җиңүче мөслимәләргә дипломнар һәм 
истәлекле бүләкләр тапшырды. Шулай ук 
Ислам динен үстерүгә зур өлеш керткән 
районыбызның ак әбиләренә рәхмәт 
хатлары һәм бүләкләр тапшырылды.

1. Гобәйдуллина Нәкыя Гыйбадулла 
кызы

2. Борһанова Роза Зәки кызы
3. Нуртдинова Гөлфинә Хәсән кызы
4. Кирамова Әфүзә Мирзахмәт кызы
5. Яһүдинә Дилә Мирсәет кызы
6. Мансурова Рәфика Мөдәррис кызы

Чара барышында  фойеда китап 
күргәзмәсе эшләде. Яулыклар, намазлыклар 
сату оештырылды. Мөслимәләр пешергән 
камыр ризыкларын арзан гына бәядән 
куеп, сатудан кергән акчаны мәчет 
файдасына тапшырдылар. Аллаһ Тәгалә 
алардан риза булсын. Тамашачылар әлеге 
чараны бик күркәм дип исәпләделәр, 
киңәш-тәкъдимнәрен кертеп, дәвамлы 
булуын теләделәр.

▪Илина Арсланова

Халкым иҗат иткән көйләр
Элекке чорларны да.
Татарымның милли моңы
Бу бишек җырларында.

Нәниләрнең күңеленә
Керсен моңнар бишектән.
Әле хәзер дә әнкәемнең
Бишек җырын ишетәм.

Кич утырып, фронт өчен
Оек-бияләй бәйләгән.
Мөнәҗәтләр көйләгәннәр
Күрше-күлән әбиләр.

Халкыбызның бай тарихы,
Кыйммәтле ядкарьләре.
Яңарта милләт хәтерен,
Онытма үткәннәрне.

Милләтемнең  аңын үстерер
Бу  бәйрәмнәр – игелек  чишмәсе!
Гамьле булып, динле булыйк әле
Буш тормасын китап киштәсе!

Туган телең белән горурлан син,
Энҗе-мәрҗән түгел зур байлык.
Яшәү үзе бәхет бу дөньяда,
Телим сезгә, дуслар, нык саулык!

Рәмзия Вәлиева

Халкыбызның бөек фикер иясе Шиһабеддин Мәрҗани әйткән: «Өч нәрсә 
диндә юк, ләкин алар динне саклый: милли кием, милли гореф, милли тел»
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Нәсыйхәт
Бу очракта бүре мисалында безгә хәтле яшәгән халыкларны санарга була. 

Коръәни Кәримнең күп кенә аятләрендә мисал итеп алар турындагы кыйссаларны 
бәян ителә:“Алар (мөшрикләр), җирдә йөреп, үзләреннән алда яшәгән (инкярчы) 
кешеләрнең (фаҗигале) ахыры нинди булганын күрмәделәрме?”«Йосыф», 12:109

“Алардан алдагы гасырлардан ничәмәләрен һәлак итүебез аларга һидаять 
бирмәдеме, (бүген бит алар) аларның (вәйран булган) йортлары өстендә 
йөриләр”.«Сәҗдә», 32:26

Аллаһ Тәгалә Коръәндә элеккеге халыклар кылган җинаятьләр һәм моның өчен 
аларга килгән бәлаләр турында хәбәр итә. Шул рәвешле Аллаһ Тәгалә безгә: “Йә 
Мөхәммәд пәйгамбәр өммәте! Бу элеккеге халык лар кылган җинаятьләр һәм 
аларга килгән бәлаләр. Әгәр аларны кылсагыз, сез дә шул хәлгә төшәчәксез”, – ди. 
Шулай ук Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләр һәм тәкъва кешеләр кылган яхшы гамәлләр 
турында да сөйли. Бу рәвешле ул: “Әгәр сез дә мондый күркәм эшләр кылсагыз, Мин 
сезне шулар яки аннан да яхшырак нигъмәтләр белән бүләкләрмен”, – дип әйтә. 
Төлке бүре белән булганнардан сабак алган кебек, без дә элеккеге заманнарда 
яшәгән халыкларның тормышларыннан гыйбрәт алырга тиешбез.

▪ https://vk.com/dinvm

Акыллы кеше 
(кыйсса)

Берьюлы арыслан, бүре һәм төлке 
ауга чыгалар һәм кыргый ишәк, газель 
һәм куян тоталар. Арыслан бүрегә:

– Моны безнең арада бүл, – дип әйтә.
Бүре:
– Кыргый ишәк – арысланга, газель 

миңа, ә куян төлкегә, – ди.
Моны ишетеп арыслан бүрене 

ботарлап ата. Аннары төлкегә 
мөрәҗәгать итеп:

– Бу табышны безнең арада син бүл, 
– ди.

Төлке:
– Ишәк арысланның төшке ашы, 

газель кичке ашы булыр, ә куян җиңелчә 
ашамлык урынына кулланылыр, – дип 
хәл итә.

Арыслан:
– Болай бүлергә каян өйрәндең? – дип 

сорый.
Төлке:
– Моңа мине бүре белән булган хәлләр өйрәтте, – дип җавап бирә.
Шуның өчен: “Акыллы кеше чит кешеләрнең хаталарында өйрәнә”, – дип 

әйтелгән.

https://vk.com/dinvm
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15 февральдә журналистлар өчен Татарстан 
Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте 
игълан иткән иҗади конкурс старт ала. 

Быелгы бәйгенең темасы – «Динем – Ислам, 
милләтем – татар». 

Материаллар 2020 елның 15 февраленнән 30 
сентябренә кадәр дөнья күргән булырга тиеш.

Конкурс җәмәгатьчелек һәм массакүләм 
мәгълүмат чараларының игътибарын 
Татарстанда игълан ителгән Туган тел 
елына, татар телен саклау, үстерү һәм өйрәнү 
мәсьәләләренә, шулай ук милли үзенчәлекләрне 
саклауда Исламның роленә җәлеп итү 
өчен үткәрелә.  Шулай итеп, оештыручылар 
журналистларны татар милләте вәкилләрендә 
милли үзаң тәрбияләргә, аларны туган телне 
һәм Ислам кыйммәтләрен өйрәнүгә өндәргә 
чакыра. 

Конкурс нәтиҗәләре буенча, бирелгән тема 
кысаларында 4 номинациядә иң яхшы иҗат 
эшләре ачыкланачак: «Иң яхшы телевизион 
материал», «Иң яхшы радиорепортаж», 
«Матбугат чараларында иң яхшы мәкалә», «Иң 

яхшы интернет-язма». Һәр номинация буенча 
бер җиңүче һәм призерлар (II, III урыннар) 
билгеләнәчәк –  аларга дипломнар һәм акчалаа 
бүләкләр тапшырылачак: 

- I урын – 50 000 сум,
- II урын – 40 000 сум,
- III урын – 30 000 сум. 

Конкурска татар яки рус телләрендә язылган 
журналист материаллары кабул ителә.

Бер автор берничә номинация буенча 
катнаша ала.

Конкурста катнашу өчен гаризалар һәм 
материаллар 2020 елның 30 сентябренә 
кадәр түбәндәге адрес буенча кабул ителә: 
Казан шәһәре, Тукай урамы, 38, Татарстан 
Республикасы мөселманнары Диния 
нәзарәтенең матбугат хезмәте. Белешмәләр 
өчен телефон: +7 (843) 237-59-39.

▪ТР МДН сайтыннан

· ИГЪТИБАР! БӘЙГЕ ·

«Динем – Ислам, милләтем – татар»
журналист эшләре конкурсында катнашу өчен гариза

Номинация
Шәһәр, район, авыл
Массакүләм мәгълүмат чарасының исеме
Материалның исеме
Материалның чыгу датасы
Билгеләр (знаклар) саны (басма материаллар өчен)
Хронометраж (видео- һәм аудиоматериал өчен)
Автор турында белешмә:

• паспорт (туу турында таныклык) буенча исем-фамилиясе, әтисенең исеме;
• Тәхәллүсе (әгәр дә булса)

Автор белән элемтәгә керү чаралары(почта адресы, телефоны, e-mail)

Массакүләм мәгълүмат чарасы турында белешмә:

Адрес (индекс белән),редакциянең телефон номеры(шәһәр коды белән)

Гаризага кушымта
• *.doc, *.docx форматында язманың тексты 
• *.pdf форматында басылып чыккан материал 
• *.aviформатында видеофайл (20 Гб зур булмаган)/
• *.mp3 форматында аудиофайл 

Татарстанда журналистлар өчен
“Динем – Ислам, милләтем – татар” 

дип исемләнгән конкурс старт ала



Мөхәррир вазыйфаларын 
башкаручы Гәрәева Д. Д.

Элемтә, мәглүмати технологиялар 
һәм массакүләм Коммуникацияләр 
өлкәсендә законлылыкны күзәтү 

Федераль хезмәтенең Татарстан Ре-
спубликасы буенча идарәсендә ПИ 

№ ТУ15-01471 саны белән теркәлде.
Редакция советы:
Арсланова И.Ш.
Рахманова Г.Ф.

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

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 
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: 

27 февраль 11.00 сәгатьтә.
Индекс: П4562, тираж 500

Заказ номеры № 1024
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Ахшам 
намазы
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Һиҗри
1441ел

1 Якш 04:11 04:44 06:14 11:36 12:00 15:01 17:06 18:52 6

Рә
җ

әб

2 Дүш 04:08 04:41 06:11 11:35 12:00 15:03 17:08 19:56 7
3 Сиш 04:06 04:39 06:09 11:35 12:00 15:05 17:10 19:00 8
4 Чәрш 04:03 04:36 06:06 11:35 12:00 15:07 17:12 19:04 9
5 Пәнҗ 04:01 04:33 06:03 11:35 12:00 15:08 17:14 19:08 10
6 Җомга 03:58 04:31 06:01 11:34 12:00 15:10 17:16 19:10 11
7 Шимбә 03:55 04:28 05:58 11:34 12:00 15:12 17:18 19:12 12
8 Якш 03:53 04:26 05:56 11:34 12:00 15:14 17:20 19:15 13
9 Дүш 03:50 04:23 05:53 11:34 12:00 15:15 17:22 19:17 14

10 Сиш 03:47 04:21 05:51 11:33 12:00 15:17 17:24 19:19 15
11 Чәрш 03:44 04:18 05:48 11:33 12:00 15:19 17:26 19:21 16
12 Пәнҗ 03:42 04:16 05:46 11:33 12:00 15:21 17:28 19:24 17
13 Җомга 03:39 04:13 05:43 11:33 12:00 15:22 17:30 19:26 18
14 Шимбә 03:36 04:10 05:40 11:32 12:00 15:24 17:32 19:28 19
15 Якш 03:33 04:08 05:38 11:32 12:00 15:26 17:34 19:30 20
16 Дүш 03:30 04:05 05:35 11:32 12:00 15:27 17:37 19:33 21
17 Сиш 03:27 04:03 05:33 11:32 12:00 15:29 17:39 19:35 22
18 Чәрш 03:24 04:00 05:30 11:31 12:00 15:31 17:41 19:38 23
19 Пәнҗ 03:21 03:57 05:27 11:31 12:00 15:32 17:43 19:40 24
20 Җомга 03:18 03:55 05:25 11:31 12:00 15:34 17:45 19:42 25
21 Шимбә 03:15 03:52 05:22 11:30 12:00 15:36 17:47 19:45 26
22 Якш 03:12 03:50 05:20 11:30 12:00 15:37 17:49 19:47 27
23 Дүш 03:09 03:47 05:17 11:30 12:00 15:39 17:51 19:50 28
24 Сиш 03:06 03:44 05:14 11:29 12:00 15:40 17:53 19:52 29
25 Чәрш 03:02 03:42 05:12 11:29 12:00 15:42 17:55 19:55 1

Ш
әг

ъб
ән

26 Пәнҗ 02:59 03:39 05:09 11:29 12:00 15:43 17:57 19:57 2
27 Җомга 02:56 03:36 05:06 11:29 12:00 15:45 17:59 20:00 3
28 Шимбә 02:53 03:34 05:04 11:28 12:00 15:46 18:01 20:03 4
29 Якш 02:49 03:31 05:01 11:28 12:00 15:48 18:03 20:05 5
30 Дүш 02:46 03:29 04:59 11:28 12:00 15:49 18:05 20:08 6
31 Сиш 02:43 03:26 04:56 11:27 12:00 15:51 18:07 20:11 7

21 март (26 рәҗәб) - Мигъраҗ кичәсе


