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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!

“

”

... Күңелләр 
Аллаһны зикер 

итү белән 
тынычланмыймы?

Әр-Рагъд сүрәсе,
28 аять

17-18 март (Шәгъбән аеның 14-15 көне) - 
Бәраәт кичәсе

Хәдис-шәриф:  «Шәгъбән аеның унбишенче 
кичәсе керсә, аны гыйбадәт белән үткәрегез. 
Көндез исә ураза тотыгыз, чөнки Аллаһ Тәгалә ул 
кичне кояшның чыгуына кадәр дөнья галәменә 
рәхмәт күзе белән карар һәм боерыр: «Тәүбә һәм 
истигъфар итүче булса, аны гафу итәм. Ризык 
сораучы булса, аңа ризык бирәм. Авыруга дучар 
булса, аңа саулык-сәламәтлек бирәм. Бармы 
андый кешеләр, бармы?», - дип әйтер» (Ибн Мәҗә).

Хөрмәтле райондашлар,  Аллаһ Сөбханәһү 
вә Тәгалә барчабызга шушы мөбарәк кичәдә 
ихласлык белән гыйбадәтләр, тәүбәләр кылып, 
күңелләребезне пакьләргә, нурландырырга, изге 
максатларыбызга ирешергә насыйп итсә иде!

▪ Актаныш мөхтәсибәте
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15  февральдә Казанда мәгърифәтче, педагог, татар дин 
галиме Галимҗан Барудиның 165 еллык юбилее 

алдыннан республикакүләм фәнни-гамәли конференция 
узды.

Фәнни җыен “Татар дин галимнәренең Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең мирасын саклауга һәм 
өйрәнүгә керткән өлеше” исеме астында оештырылды. Чараны 
Татарстан Республикасының “Иман” мәдәният-мәгърифәт 
үзәге” төбәк хәйрия иҗтимагый оешмасы һәм РФ Мөселман 
эшмәкәрләре ассоциациясе үткәрде. Конференция Идел буе 
Болгар дәүләтендә Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы 
кысаларында оештырылды. Конференцияне Апанай мәчете мәдрәсәсендә үткәрү юкка түгел: Галимҗан 
Баруди биредә 1862 елдан алып 1875 елларга кадәр белем алган һәм үзе дә укыткан. Шуннан соң Урта 
Азиягә китеп белемнәрен арттырган. Аннары Казанга кайткач, әтисе белән “Мөхәммәдия” мәдрәсәсенә 
нигез салган һәм аны җитәкләгән, бик күп шәкертләрне тәрбияләгән, бик күп дәреслекләр язган. 
Шунысын ассызыклап әйтергә кирәк, Галимҗан хәзрәт Баруди – татарларны гына түгел, башка мөселман 
халыкларын да тәрбияләгән, аның шәкертләре арасында гарәпләр дә булган.

ТР  мөселманнары Диния нәзарәтенең Аксакаллар 
шурасы Татарстан Республикасындагы татар 

авылларын хәмер сатудан сакларга чакырды.
Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең Аксакаллар 

шурасы этил спиртын һәм алкоголь продукциясен 
җитештерүгә, аларның әйләнешенә һәм сыйфатына дәүләт 
контролен тәэмин итү һәм кулланучылар хокукларын 
яклау буенча ТР Дәүләт инспекциясе җитәкчесе Җәүдәт 
Әхмәтхановка мөрәҗәгать юллады. Хат агымдагы елның 

25 гыйнварында узган ведомство киңәшмәсе нәтиҗәләре уңаеннан язылды – киңәшмәдә ТР дәүләт 
алкоголь инспекциясе алдында авылларда хәмер сату буенча сәүдә нокталарын арттыру бурычы куела. 
Әлеге карар халык арасында хәмерне яшерен җитештерүне һәм ялган аракы сатуны булдырмау белән 
аңлатыла. Шуңа бәйле рәвештә, Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең Аксакаллар шурасы үзенең 
канәгатьсезлеген белдерде һәм ведомство җитәкчесенә республиканың татар-мөселман җәмәгатьчелеге 
дә бу уңайдан актив рәвештә ризасызлык күрсәтүен хәбәр итте.

▪ ТР МДН сайтыннан

▪ Актаныш мөхтәсибәте

Ә фганстанда һәлак булганнар, кайткач бакыйлыкка 
күчкәннәр ел саен искә алына. Быел да әфганчылар, 

вафат булганнарының әти-әниләре, туганнары 15 февраль көнне 
Җиңү паркы янына җыелдылар. 

Чара барышында район имам-мөхтәсибе Руслан хәзрәт 
Мортазин вафат булганнар рухына дога кылды.

«И хлас гамәл» мохтаҗларга ярдәм итү үзәге февраль аенда 25 мохтаҗ 
гаиләгә сыек май, чәй, шикәр комы, карабодай, дөге ярмалары, ике 

төрле балык консервасы тутырылган азык-төлек каплары әзерләде. Бер эшмәкәр 
ханым зәкят хисабыннан мохтаҗ булган биш кешене язгы өс һәм аяк киемнәре белән 
тәэмин итте. Бу зур саваплы эшкә башка эшмәкәрләр дә кушыла ала. Мохтаҗларны белү 
өчен 89274774054 номерына шалтырата аласыз.
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Исра вә Мигъраҗ - Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вәссәлам 
тормышында иң олуг могҗиза булып исәпләнә. 
Рәҗәп аеның егерме җиденче көненә каршы 
төндә Рәсүлебез Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вәссәлам, Аллаһ Сөбханәһү вә 
Тәгаләнең кодрәте белән, Мәккәдәге Әл-Харам 
мәчетеннән Кодүстәге (икенче төрле атамасы 
– Иерусалим) Әл-Әкъса мәчетенә күчерелә һәм 
аннан яктылык баскычы буенча күкнең җиденче 
катына күтәрелә. Мөхәммәд галәйһиссәлам 
җиде кат күк ишеге аша үткәндә һәр капуста 
үзенә кадәр җир йөзенә килеп киткән 
пәйгамбәрләр: Адәм, Яхъя, Гайсә, Йосыф, Идрис, 
Һарун, Муса, Ибраһим (г-м) белән очраша. 
Аннан Аллаһ Тәгалә хозурына аша. Җәннәт 
вә җәһәннәмне күргәч, Мәккәгә кайтарыла. 
Аллаһ Үзенең олы нигъмәте Коръәни-Кәримдә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вәссәламнең 
күккә ашуы турында әйтә:  “Аятьләребезнең 
бер өлешен күрсәтик дип, бер төнне  (Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вәссәлам) колын  Әл-Харам 
мәчетеннән тирә-ягы нигъмәт (бәрәкәт) белән 
тулы Әл-Әкъса мәчетенә күчерүче (булган 
Аллаһ) кимчелекләрдән азат. Һичшиксез, Ул – 
Ишетүче, Күрүче”. (“Әл-Исра” сүрәсенең 1 нче 
аяте).

Бу вакыйгадан без бик күп гыйбрәтләр һәм 
дәресләр алабыз. Шулардан: Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең башка 
расүлләрдән булган өстенлеге. Әлбәттә, Аллаһ һәр 
расүлгә бер өстенлек бирде. Нух галәйһиссәламне 
көймәдә коткарды, Ибраһим галәйһиссәламне 
уттан исән-имин килеш чыгарды, Үзенә якын 
дус итеп алды. Муса галәйһиссәлам белән Аллаһ 
сөйләште. Гайсә галәйһиссәламне Үз хозурына 
күтәрде. Ә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмне Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрләрнең соңгысы 
итте, аны бөтен дөнья халкына Расүл кылды һәм 
аңа моңарчы бер кешегә дә күрсәтмәгән күкләрнең 
серләрен ачты, аның белән турыдын-туры 
сөйләште. Беркем дә әле мондый өстенлекләргә 
ия булмады.

Кайбер кеше Пәйгамбәребезнең Исра һәм 
Мигъраҗ вакыйгасын шик астына куя яки 
бөтенләй аңа ышанмый, аның Буракта очуында 
шикләнә. Аллаһның чиксез кодрәтенә ышанучы 
бу вакыйга хакында шикләнмәс. Әгәр дә без 
– кимчелекле кешеләр, тавыш тизлегеннән дә 

тизрәк оча торган очкычлар яки тагы да тизрәк 
хәрәкәт итә торган ракеталар бар итә алганбыз 
икән, Аллаһка Пәйгамбәребезне бер кичтә Кодес 
шәһәренә алып барып, күкләргә күтәрүе нинди 
авырлык китерсен?!

Кодестагы Әл-Әкъса мәчете мөселманнар 
өчен изге урындыр. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: «Бу мәчеттә укылган намаз, 
башка мәчетләрдә укылган намазлардан, биш 
йөз тапкырга өстенрәк», – диде. Бу мәчетне 
беренче булып Ибраһим галәйһиссәлам һәм аның 
улы Исхак галәйһиссәлам төзиләр. Сөләйман 
галәйһиссәлам аны торгыза. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм һәм берничә 
мөселман иң элек намазларын Әл-Әкъса мәчетенә 
юнәлеп укый, ә аннары Аллаһ кыйбланы Әл-Харам 
мәчетенә күчерә. 

Бу вакыйгадан ала торган иң зур дәрес – 
ул намазның әмер ителүе. Динебездә булган 
нинди генә фарызны, әмерне алсак та, алар 
Пәйгамбәребез җирдә булганда, Җәбраил 
фәрештә аркылы әмер ителде, ә намазны Аллаһ 
Пәйгамбәребезгә Үз хозурында булганда, турыдан-
туры бирде. Шуңа күрә намаз Аллаһ каршында бик 
зур әһәмияткә ия.

Намаз укучы кеше, Аллаһ хозурына күтәрелеп, 
Аның белән сөйләшкән дәрәҗәсенә ирешер. Намаз 
ислам динендә иң олы гыйбадәтләрдән санала. 
Биш вакыт намаз укучы кеше үзенең Раббысы 
белән гел элемтәдә тора, Аны һәрвакыт истә тота, 
менә шуның өчен Аллаһ Үзенең колларына бу олы 
гыйбадәтне әмер итте. Аллаһ Коръәндә болай дип 
әйтә:

 «Мине искә алыгыз, Мин дә сезне искә 
алырмын. Миңа шөкер итегез, [әмеремә 
буйсынмыйча, нигъмәтләремне күрмәгәндәй] 
Миңа карата шөкерсез булмагыз». («Әл-Бәкара», 
152 аять)

Шулай ук намазның тагын бик зур көче бар: 
ул кешене бозыклыктан һәм гөнаһлардан тыя. 
Бу хакта Аллаһ Тәгалә:  «Намазны укы, чөнки 
[тышындагы һәм эчендәге бөтен шарт һәм 
әдәпләренә туры китереп, камил дәрәҗәдә 
укылган] намаз [зина кебек] әшәкелекләрдән 
дә, [шәригатьтә дә, акыл белән дә] гаеп 
саналганнардан да саклый», – дип әйтә. («Әл-
Ганкәбут», 45 аять)

Намаз – ул Аллаһның кыйммәтле бүләге, бу 
бүләкне Аллаһ Үзе сайлап алган колларына гына 
бирә. Намазны бүләк дип кабул итүчегә Аллаһ тагы 
да зуррак бүләк бирәчәк. Бу бүләккә ия булучылар 
– бәхеткә ия булучылар.

▪ №35 сан «ШУРА»
дини альманахтан әзерләнде

Пәйгамбәребезнең
бөек сәяхәте - Исра вә 

Мигъраҗ вакыйгасыннан 
алган дәресләр

·ВӘГАЗЬ-ХӨТБӘ ·
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VII гасыр уртасына Көнбатыш Ауропада төрки 
каганлыклар көчсезләнә башлый һәм Кара 
диңгез буе далаларында Бөек Болгар дәүләте 
барлыкка килә. Кубань далаларында һәм Кара 
диңгез буенда яшәгән болгар кабиләләре 
якынча 603 нче елда үзләренең этносәяси 
берләшмәләрен оештыралар. Күпмедер вакыт 
берләшмә Авар каһанлыгына буйсынып тора, 
635 нче елда болгарлар башлыгы Орган һәм 
аның византия императоры сараенда үскән 
туганы Кубрат, Авар каганатын җимереп, 
Кара диңгезнең көнчыгыш өлешендәге 
далаларында тарихка Бөек Болгар исеме белән 
кереп калган кабиләләр берләшмәсен төзи. 
Гадәттә, болгарларның бабаларын Идел-Урал 
төбәгенә кергән чорларда мәҗүси булган, дип 
саныйлар. Болгарларның дини ышанулары 
төрки мәҗүсилеккә нигезләнгән була. 
Мәҗүсилек кояшка, айга, яшен, биек агачларга 
табынудан гыйбарәт була. Әмма бу чорда 
төбәктә дини вәзгыять шактый катлаулы була. 
Бөек Болгар дәүләте таркалгач, Кубратның 
биш улы үз кабиләләре белән Түбән 
Дунай, Паннония, Урта Идел буе, Дон 
буе, Төньяк Кавказ җирләренә тарала. 
Болгар кабиләләре VII гасыр ахырында, 
Идел буена күчкәннән соң, төрки-угыр 
халкы белән кушыла. Дәүләт формалашу 
чорында иң көчлеләрдән Алмыш хан 
җитәкчелек иткән кабиләләр санала. 
Урта Иделдә, болгар дәүләте 
формалашкан чорда, дини вәзгыять 
авыр, төрки-болгар кабиләләренең 
рухи мәдәнияте катнаш хәлдә була. 
VII гасыр ахырында, Көнчыгыш белән даими 
сәүдә мөнәсәбәтләре урнаша башлагач, һәм 
Идел-Балтыйк сәүдә юлы ачылгач, мөселман 
илләре белән элемтәләр ныгый. Төбәктә 
Исламны тану һәм дингә өндәүчеләр барлыкка 
килү чоры да шул вакытка туры килә. 
Болгарлар арасында Исламның таралуы 
Шилки һәм улы Алмыш кул астындагы 
төрле кабиләләрнең берләшүенә бәйле була. 
Моңа Хазар каганлыгыннан бәйсез булу 
теләге этәргеч ясый. Алмыш, Идел-Урал 
төбәгендәге башка төрки-угыр кабиләләренең 
юлбашчылары кебек, хазар каганына 
буйсынып, аңа эшкәртелгән тиреләр белән 

ясак түләп тора, ә улы Хазар дәүләтенең 
башкаласы Итилдә тоткынлыкта була. 
Ни өчен Идел буенда нәкъ менә Ислам 
дине тарала соң? Бер яктан, насара дине, 
Византия Хазар дәүләте белән бердәмлектә 
булганлыктан, Идел буе төбәгенә бернинди 
дә тәэсир ясамый. Икенче яктан, Идел 
буе дәүләтенең Урта Азиядәге Хорезм, 
Саманидлар мәмләкәте белән сәүдә-
икътисадый мөнәсәбәтләренең үсеше тәэсир 
итми калмый. Урта Иделгә ачылган туры сәүдә 
юлы Хазар дәүләтен читләтеп уза торган була. 
Шулай итеп, Ислам Идел буена Урта Азиядән 
һәм Бохарадан килгән булып чыга. Алмыш 
ханның Ислам кабул итү көне төгәл билгеле 
булмаса да, Х гасырның беренче унъеллыгы 
дип санарга мөмкин, чөнки язмалары 903-
913 нче елларга караган күренекле гарәп 
сәяхәтчесе Ибне Руста «Болгар ханы Алмыш 
һәм болгарларның күп өлеше Ислам динен 
тота. Шулай ук авылларында мәчетләре һәм 
башлангыч белем бирүче уку йортлары бар», 
– дип яза. Бүгенге көндә тарихчылар белән 
тикшерелеп, 922 нче ел Болгар дәүләтенең рәсми 
рәвештә Ислам динен кабул итү елы дип санала. 
Шулай ук, Ислам диненең Болгар дәүләтенә 
үтеп керүенең тагын бер риваяте бар. Ул 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд (с.г.в.) өч сәхәбәсен 
җибәрү. Риваят буенча шул сәхабәләр Идел 
буенда урнашкан халыкларны Изге китап 
– Коръән белән таныштыралар. Сөекле 
Пәйгамбәребез, исән вакытта ук, үзенең өч 
сәхәбәсен, кулларына өч төрле әйбер: чалма, 
таяк, каләм карасы савыты тоттырып, Идел буе 
җирлегенә җибәрә. Нәкъ менә Пәйгамбәребез 
биргән таякка таянып, килгән сәхабәләр 
беренче вәгазъләр сөйлиләр. Барлыгы Идел 
буе җирләрендә бу өч сәхәбә 12 ел дәвамында 
Исламга чакыру эшен алып баралар. 
Соңыннан, ике сәхәбә кире Мәдинә шәһәренә 
кайтып китә, өченчесе исә Болгар дәүләтендә 
тормыш итәргә калып, шунда җирләнә. 
Турыдан-туры булмаса да, әлеге риваятьне 
дәлилли торган язмалар XII гасыр гарәп 
сәяхәтчесе Габдулла Әл-Гарнатидә чагылыш 
тапкан. Ул язмалар буенча Пәйгамбәребез 
хиҗри буенча 9 нчы елда өч сәхәбәсен Болгар 
җирлегенә җибәрә дигән. Татар халкының 

Т а т а р л а р д а  И с л а м  т а р и х ы 
VII I  –  XI I I  ГАСЫРЛАРДА УРТА ИДЕЛДӘ ИСЛАМ
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мәшһүр галиме Шиһабетдин Мәрҗани 
хәзрәтләре дә, Пәйгамбәребез янында төрки 
телле шәхес булган һәм ул Пәйгамбәребезнең 
юлламасын төрки телгә тәрҗемә итеп, ул хат 
Идел буе җирләрендә яшәүче халыкларны 
Ислам дине белән таныштыру өчен фәрман 
буларак, бу төбәккә юлланган дип фаразлый. 
Шуны да исәпкә алырга кирәк: Багдад 
хәлифәтенең илчелеге Болгар дәүләтенә 
килгән вакытта, биредә мәчет һәм мәдрәсәләр 
була. Бу хәлне Багдад илчелегенең сәркатибе 
Әхмәд ибне Фадлан үзенең язмаларында 
мәгълүмат итеп бирә. Әлеге мәгълүмат, Идел 
буе, ягъни Болгар дәүләте җирләренә, Ислам 
дине бу җирлектә рәсми рәвештә кабул итү елы 
алдыннан ук таралуына бер дәлил булып тора. 
Алмыш хан һәм Багдад хәлифе Әл-Моктадир 
арасында вәкиллекләрен алмашу Болгар 
дәүләтендә Исламның ныгуына тагын бер 
этәргеч бирә. Вәкиллек Идел Болгарстанын 
Ислам дәүләте дип тануда зур роль уйный 
һәм болгарлар арасында Ислам дине таралуга 
ныклы йогынты ясый, мөселман дөньясы 
чикләрен Урта Иделгә кадәр җәелдерә. Шул 

вакыттан көнчыгыш дипломатлары һәм 
тарихчылары Ислам дәүләте барлыкка килгән 
Көнчыгыш Ауропада барган сәяси үзгәрешләргә 
игътибарлырак була башлый. Ислам дәүләте 
һәрбер көнчыгыш иле өчен бердәнбер һәм 
ышанычлы сәүдә хезмәттәшенә әверелә. 
Ислам динен рәсми кабул иткәч, болгарлар 
арасында мөселман мәдәнияты йогынтысы 
көчәя башлый, болгар шәһәрләрендә һәм 
авылларында мәчетләртөзелә, мәдрәсәләр 
ачыла. Ислам кабул иткәннән соң, болгарлар 
Ислам цивилизациясе үзәкләреннән ерак 
булсалар да, Әл-Бируни язганча, «хәлифәт 
һәм хәлифләрдән хәбәрдар» булалар. 
XI гасырда биредә энциклопедик галим, «Әл-
Җәмиг», «Фәваид әл-җәваһир», «Тарикаи 
Булгария» дип аталган хезмәтләр авторы 
Хуҗа Әхмәд Болгари яшәгән һәм иҗат иткән. 
XI гасырның икенче яртысы – XII гасыр 
башында фәлсәфәче һәм тарихчы Хәмид 
бине Идрис Әл-Болгари иҗат иткән. XII 
гасырның беренче яртысында Якуб бине 
Ногман Әл-Болгари тарафыннан «Болгар 
тарихы»ның беренче өлеше язылган. 
Суар шәһәреннән дин галиме Сөләйман 
бине Дауд Әл-Саксани-Суари «Нурларның 
яктылыгы – серләрдөреслеге» әсәрен яза. XIV 
гасырның беренче яртысында танылган закон 
чыгаручы, «Фикер алышуларның нигезе» 
дип аталган китап авторы Борханетдин 
Ибраһим Әл-Хәнәфи яшәп иҗат итә. 
XI-XII гасыр чикләрендә Хуҗа Әл-Болгари, 
XIII гасырда бертуган Таҗетдин һәм Хәсән 
бине Юныслар фармакология буенча 
хезмәтләре белән таныла һәм халык арасында 
хөрмәтле кешеләрдән санала. Таҗетдинның 
«Агуланудан яхшы чара», «Дару үләннәренең 
сере» исемле хезмәтләре бик популяр була. 
XIII гасырда Кол Гали төрки-татар әдәбиятының 
иң гүзәл үрнәкләреннән берсе – «Кыйссаи 
Йосыф» поэмасын иҗат итә. Коръән сюжетына 
таянып язылган бу әсәр Идел буе халыкларының 
илаһият өлкәсендәге эзләнүләрен һәм поэтик 
мөмкинлекләрен тагын бер кат раслый. 
IХ гасыр ахырыннан башлап Ислам 
җәмгыятьнең рухи мәдәниятенә ныграк үтеп 
керә һәм мәҗүсилек ышануларын хорафатка 
чыгарып калдыра. Дәүләтнең чәчәк атуы, 
шәһәрләр үсеше, илнең һәр тарафында 
мөселманча рухи һәм матди мәдәниятнең 
җәелүе болгарларның бердәм этносәяси 
бердәмлеге формалашуга этәргеч була.

▪  https://medrese.tatar/
сайтыннан
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Мәшһүр дин галиме, җәмәгать 
эшлеклесе, күренекле педагог, 
Үзәк Диния нәзарәтенең 
мөфтие Галимҗан 
Мөхәммәтҗан улы 
Баруди (Галиев) 
1857 елның 17 
февралендә Казан 
өязенең Кече Кавал 
авылында (хәзерге 
Т а т а р с т а н н ы ң 
Биектау районында) 
сәүдәгәр гаиләсендә 
туа. 1860 елда гаилә 
Казанга күчеп 
килә. Мөхәммәтҗан 
Галиев ихласлы һәм 
укымышлы кеше 
буларак, үз балаларына 
тиешле белемнәрне 
бирер өчен малын һәм 
көчен кызганмый. 1862 
елда Галимҗанны Апанай 
мәдрәсәсенә укырга бирәләр. 
Бу мәдрәсә XVIII гасырның 
70нче елларында барлыкка 
килә һәм Апанай мәчете белән 
берлектә эшли. Үз чорында 
бик көчле мәдрәсәләрдән санала. 
Биредә ул Саләхетдин хәзрәт Исхаковта 
белем ала, мөстәкыйль рәвештә күп 
китаплар укый. Тырышлыгы, сәләте 
зур булу сәбәпле, 1871 елда башлангыч 
сыйныфларда дәресләр бирә башлый. 
1875 елда белемен күтәрү өчен 18 
яшьлек Галимҗан Урта Азиягә юл тота. 
Анда җиде ел укып, дини һәм дөньяви 
фәннәрне үзләштерә.

1882 елның 15 июнендә яшь галим 
Казанга күп китаплар һәм кулъязмалар 
белән кайта. Бу йөкнең авырлыгы 

якынча 650 кг, бәясе 5-6 мең 
була. Галимҗан Баруди гомер 

буе китап җыю белән 
шөгыльләнә. 1920 елда 

Галимҗан Баруди үзенең 
уникаль китапханәсен 
дәүләткә тапшыра. 
Бу байлык хәзерге 
көндә Казан (Идел 
буе) федераль 
университетының 
Н . И . Л о б а ч е в с к и й 
исемендәге фәнни 
к и т а п х а н ә с е н д ә 
саклана.
1882 елның 28 

октябрендә Галимҗан 
хәзрәт Иске татар 

бистәсенең бишенче 
җәмигъ мәчетенең 

(хәзерге Тукай урамындагы 
Галиев мәчете) имамы итеп 
билгеләнә. Мәчет каршында 
дәресләр бирә. Тиздән 
Галимҗан хәзрәтнең үз 
мәдрәсәсендә белем бирү 
мөмкинлеге барлыкка килә. 
1882 елда әтисе тарафыннан 

мәдрәсәнең бер катлы бинасы төзелә. 
Әлеге мәдрәсәдә Галимҗан Баруди 1883 
елда беренче дәресләр бирә башлый. Бу 
мәдрәсә аңа нигез салган Мөхәммәтҗан 
исеменә нисбәт ителеп «Мөхәммәдия» 
исемен ала. Шәкертләрнең саны елдан-
ел арта бара. Шуңа күрә Мөхәммәтҗан 
Галиев танылган татар сәүдәгәрләре 
Әхмәтҗан Сәйдәшев һәм Габдулла 
Үтәмишев белән мәдрәсәне зурайталар. 
1886 елда мәдрәсә бинасының өченче 
каты салына. Мәдрәсәнең даны киң 
тарала.

Галимҗан Барудиның
тууына 165 ел

Галимҗан
Баруди
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1886 елда Галимҗан Баруди изге Мәккә 
шәһәренә хаҗ кылырга бара. Бу сәфәрдә 
ул Истанбулны, Мисырны зиярәт итә, 
галимнәр белән очраша, белемнәрен 
арттыра.

Казанга кайткач, Галимҗан хәзрәт 
иске иҗек ысулын аваз ысулына 
алыштыра, уку-укыту программасын 
камилләштерә, яңа дәреслекләр, 
китаплар яза. Галимҗан Барудиның 
беренче китабы «Гильм әт-тәүхид» 
(«Аллаһның берлеге турында гыйлем») 
1890 елда басыла. 1891 елда яңа ысул 
белән укыту өчен «Сәвадхан» («Гыйлем 
иясе») исемле әлифба төзи. Бу китап яңа 
ысул белән төркичә язылган беренче 
әлифба булып санала һәм 1891–1915 
елларда унике тапкыр басыла. Шул ук 
елда аның арифметика буенча «Нәмунәи 
хисаб», ислам нигезләре буенча «Китаб 
әс-салават» («Догалар китабы»), «Бәдә 
әл-мәгариф» («Белемнәрнең нигезе»), 
«Сад пәнд» («Йөз нәсыйхәт») дигән 
хезмәтләре дөнья күрә.

1901 елда Галимҗан Барудиның зур 
абруен искә алып, Габдулла Үтәмишев, 
Әхмәд Хөсәинов һәм башка татар 
байларының ярдәме белән мәдрсәснең 
өч катлы таш бинасы салына (хәзерге 
Тукай урамы, 34а). Мәдрәсә заманча 
җиһазландырыла, шәкертләр өчен 
барлык шартлар тудырыла. Мәдрәсәнең 
ишегалдында ашханә, авырулар өчен 
хастаханә, итек-читек, кәвеш төзәтү, 
агач эше, китап төпләү остаханәләре 
булдырыла.

1906–1908, 1913–1917 елларда 
Галимҗан Баруди татар телендә «Әд-
дин вәл-әдәп» исемле фәнни һәм дини 
журнал чыгара.

1908 елда Галимҗан хәзрәтне 
панисламизмда гаепләп, ике елга 
Вологда губернасына сөргенгә 
җибәрәләр. Анда 4 ай яшәп, Эчке эшләр 
министрлыгыннан чыгу өчен рөхсәт 
ала. Чит илләргә сәяхәт кылып, Вена, 

Будапешт, Истанбул, Димәшкъ, Бәйрут 
кебек шәһәрләрдә булып кайта.

Галимҗан Баруди сөргендә булган 
вакытта, энесе Габдрахман хәзрәтнең 
ярдәме белән «Мөхәммәдия» мәдрәсәсе 
эшен дәвам итә. «Мөхәммәдия» 
мәдрәсәсенең даны бөтен Россия 
мөселманнары арасында тарала. Биредә 
татар яшьләре генә түгел, башкорт, 
казакъ, кыргыз, кумык һ. б. төрки халык 
вәкилләре дә гыйлем алырга омтыла. 
«Мөхәммәдия» мәдрәсәсе 1918 елга 
кадәр эшләгән.

Галимҗан хәзрәт Баруди Русия 
мөселманнарының сәяси тормышында 
да актив катнаша. Ул 1906 елның 
гыйнвар һәм август айларында узган 
Русия мөселманнарының 2нче һәм 
3нче корылтайлары эшендә катнаша. 
«Иттифак әл-мөслимин» мөселман 
фиркасе Үзәк комитетының әгъзасы 
итеп сайлана.

1917 елның май аенда Мәскәүдә 
I Бөтенрусия мөселман корылтае 
уза. Күпчелек тавыш белән Русия 
мөселманнарының Үзәк диния нәзарәте 
мөфтие итеп Галимҗан Баруди сайлана. 
Әмма Галимҗан хәзрәт үзе бу турыда 
Чимкент шәһәрендә булганда белә.

Казанга кайткач, Галимҗан Баруди 
мөфти вазыйфасы турында туганнары 
һәм якын кардәшләре белән киңәшә, 
аларның фикерләрен тыңлап, бу 
җаваплы вазыйфаны алырга риза була.

Галимҗан хәзрәт мөфти буларак күп 
хезмәтләр башкара, халыкка армый-
талмый хезмәт итә, үлеме дә изге юлда 
йөргәндә була. Мөфти хәзрәтләре 1921 
елның 6 декабрендә Мәскәү каласында 
ачларга ярдәм күрсәтү эшләре белән 
командировкага барган чакта вафат 
була. Аны Казанга кайтаралар һәм Яңа 
татар бистәсе зиратында дәфен кылалар.

▪ ТР МДН 
сайтыннан
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КОРЪӘНИ КӘРИМГӘ ТӘҺАРӘТСЕЗ
КАГЫЛЫРГА ЯРАМЫЙ

Коръәни Кәримгә тәһарәтсез кагылырга ярамый. 
Коръәни Кәримнең аяте кәримә язылган һәм 
язылмаган урыннары бер үк хөкемдә. Ягъни, аять 
язылган өлешкә тәһарәтсез кагылырга ярамаганы 
кебек, хәтта язу булмаган кырыена да тияргә 
ярамый. Коръән Кәримгә кагылыр өчен тәһарәт 
алу фарыз. Бер аяте кәримә кәгазь кисәгендә яки 
диварда язылса да. 

Фикһ, хәдис һәм гакыйдә кебек дин белән 
бәйле булган китапларга кагылыр өчен хөрмәт 
йөзеннән тәһарәт алына. Чөнки аларда да аяте 
кәримәләр булырга мөмкин. Хәнәфи галимнәре 
арасында «Шәмсүл-Әиммә» (имамнарның 
кояшы) кушаматы бирелгән ике галимнең берсе – 
Имам Хәлвани (рахимаһуллаһ): “Без бу гыйлемгә хөрмәт аша ирештек. Чөнки мин тәһарәтсез кулыма 
кәгазь алмадым”, - дип әйткән. Икенче галим - Имам Сәрахси (рахимаһуллаһ) гыйлем белән мәшгуль 
булган төндә авыруы сәбәпле унҗиде тапкыр тәһарәт алган. 

Коръәни Кәрим ябык булганда тышлыгыннан башка берәр нәрсә белән мәсәлән, чиста чүпрәк яки кием 
җиңе белән тоту мәкрух түгел. Әмма тәһарәтсез киемнең җиңе, яки очы белән аяте кәримәгә кагылу - 
мәкрух тәхрими (гөнаһка якын мәкрух)

Аллаһ Тәгаләнең исеме, Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең исеме һәм хөрмәт күрсәтергә 
кирәк булган дини гыйлемнәр язылган кәгазьләрне, башка нәрсә өчен кулланырга ярамый.

 ▪ Фазыйләт календареннан

Хатын-кызларда түбәндәге
җиде гүзәл сыйфат булырга тиеш

Аллаһ Тәгалә «Әхзәб» сүрәсенең 32 һәм 33 изге аятьләрендә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә сәлләмнең мөбарәк хатыннарының шәрәф һәм фазыйләтләрен җиде сыйфатта искә ала. Бу 
җиде сыйфат бөтен мөселман хатын-кызларның шәрәфле һәм фазыйләтле булулары өчен кирәк. 
Аларны үтәгән хатын-кызлар ике дөньяда да бәхеткә ирешерләр. 

Бу җиде пункт шундый:
1. Тәкъва – һәрвакыт Аллаһ Тәгаләдән курку. Бу - бөтен шәрәф һәм фазыйләтләрнең нигезе.
2. Үзеңне ир-атларны җәлеп итә ала торган төрле сүзләрдән, гамәлләрдән һәм халәтләрдән 

сакларга. Һәрвакыт дөрес һәм җитди сөйләшү. 
3. Ихтыяҗлары булмаганда өйләреннән чыкмау. Аллаһы  Тәгалә җәннәт хатын-кызларын 

бу сыйфатлар белән мактый һәм әйтә (мәгънәсе): “(Алар) Чатырларда пәрдәләнгән хур кызлар”. 
(“Рахмән” сүрәсе, 72 аять) 

4. Капланган булу. Ягъни динебез әмер иткән шәкелдә киенү. Урамда салмак йөреш белән 
йөрү.

5. Намазларны вакытында һәм камил рәвештә кылу һәм зәкят бирү.
6. Аллаһка вә Расүленә итәгать итү. Тәкъвалы булган иренә итәгать итү.
7. Даими рәвештә өендә Аллаһ Тәгаләне зекер кылу һәм Коръәни Кәрим уку.
Боларны җиренә җиткергән хатын-кызлардан Аллаһ Тәгалә гөнаһ һәм начарлыклары китәрер 

һәм начар холыкны яхшы холыкка борып куяр.
▪ Фазыйләт календареннан
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ЭНҖЕ БӨРТЕГЕДӘЙ
(Җанында аклык бөркелеп торучы - зур хөрмәткә 
лаек булган хөрмәтле каләмдәшем Энҗе 
Миргаяз кызы рухына дога булып ирешсен)

Энҗе бөртегедәй булды
Аның әйткән һәрбер сүзе.
Һәркемгә дә игелекле,
Ачык йөзле, киң күңелле,
Якты иде күңел күзе.

Бик күп еллар балаларга
Белем - тәрбияне бирде.
Күп үрләрне яулады ул,
Бала җанлы, чын мөгаллим,
Күңел җылысын бүлә белде.

Бер-берсенә зур хөрмәттә
Парлап гомер кичерделәр.
Фирдәвис абый белән бергә,
Йөрәк җылысын тигез бүлеп,
Бер ул һәм кыз үстерделәр.

Балалары гаилә корып,
Оныклар бүләк иттеләр.
Татлы оныкларны сөеп,
Кадер хөрмәтләрен күреп,
Бәхетле юллар үттеләр.

Каләме кулдан төшмәде,
Иҗаткае ташып торды.
Гаиләсендә, балаларга,
Тирә-юньдә барчасына
Һәрьяклап та үрнәк булды.

Бер-бер артлы тиз арада
Биш китабы дөнья күрде.
Әйтәсе төпле фикерен
Балаларга һәм зурларга
Җайлап кына ул җиткерде.

КЫШНЫҢ КАРЛЫ БУРАННАРЫ 
БИК МУЛДАН БУЛДЫ

Кышның карлы бураннары
Бик мулдан булды.
Бар табигать катлам-катлам
Кар белән тулды.

Кар күп булса - икмәк булыр,
Шунысы сөенеч.
Афәтләр генә булмасын,
Булмасын көенеч.

Бу елгы кар мулдан яуды,
Һәркем дә аңлый.
Йөрү өчен уңайлылык
Тудырмый булмый.

Инде генә чистартабыз,
Кар күмеп китә.
Эшлим дигән һәр кешегә
Тышта кар җитә.

Эшне яратып башкарсаң,
Эшләнә, бетә.
Тиздән, бик тиздән шау-шулы
Язлар да җитә.

▪ Әлфисә Гыймазова,
Актаныш.

Ак күңелдән
изге теләкләр
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Б ер елны, йомыркалары тартма төбендә 
тәгәрәп йөргән, ак тавыклар сатып 

йөрделәр. Без дә кызыгып, ун тавык алып калдык. 
Баксаң, алар йомырка салып арыган карт 
тавыклар булып, кыш чыкканчы үлеп беттеләр. 
Язга бер бөртек кенә калды да, апрельдә ун кызыл 
тавык алдык. Яңа тавыкларым ак тавыкны 
сөймәде, талый башладылар. Аерып куйдым инде. 
Җир ачылгач, бакчага чыгардык боларны. Теге ак 
тавык та чыкты. Менә, бөтен бакчаны бетереп, 
тагын куып йөртәләр, чукыйлар. Бер кайтуыма 
башын чукып тишкәннәр. Бу үлгән инде диеп, чүп 
тартмасына салып, түгәргә әзерләп куйдым. Кояш 
җылысы һәм ял итү үзенекен иткән ахыры, иртән 
чыгуыма тавыгым тагын бакчада, такталар 
арасына башын тыгып утыра. Артын тегеләр 
йолкый. Аптырап, кире алмагачлар астына аерып 
куйдым. Озакламый бакча җитеште һәм кызыл 
тавыкларны сарайга яптык. Җәй шулай үтте. 
Алмагач астында ак тавык та ныгып китте, 
хәтта йомырка да сала башлады. Сарайдагы 
тавыклар да исән-сау. Берсе утырып алты чеби 
чыгарды. 

Көз җитте, бакчадан уңышлар җыелды һәм 
тавыклар тагын иркенгә чыкты. Теге алты 
чеби дә иркендә, чабалар, теләсә кая кереп 
китәләр, әниләре ачуланып җыя инде боларны. 
Әле берсе, әле икенчесе артыннан йөгереп арыды 
бугай, беркөнне балаларын ташлаган да, башка 
тавыклар белән әтәч кырында бөтерелә. Менә 
шунда таралып, тыңламый йөргән чебиләргә әни 
кирәк булды. Чеп-чеп килеп алтысы бергә әниләре 
артыннан йөгерәләр. Әни игътибар да итми. 

Сарайга-куначага кереп китә. Болар, чүрелдәп 
җыелышып, бәрәңге сабагы кырына өелешәләр. 
Бер-ике көн шулай йөрделәр. Кичтән: “Ул чебиләрне 
берәр песи тотып ашар инде, әллә ябып куярга 
микән”, - дип сөйләшеп утырдык. Иртән чыксам, 
күземә ышанмый торам. Алмагачлар астындагы 
ак тавык очып чыккан, сукмакта теге чебиләрне 
өчәр итеп бүлеп, канаты астына җыеп утыра. 
Кызыл тавыклар да шунда, тик ак тавык ягына 
борылып та карамыйлар, чуку талау уйларында 
да юк. Берничә чыгып карадым, кызыллардан 
кырыйдарак йөри ак тавыгым, чебиләргә тибенеп 
нидер чыгарып бирә. Иптәшем дә кергән: “Күрдеңме 
син ак тавыкны, ятимнәрне тәрбиягә опекунга 
алып, тегеләр алдында авторитет яулаган бит! 
Шунда йөри, тимиләр, озак кына карап тордым”, - 
ди.

Бер атна чамасы читтәрәк йөрсә дә, тора-бара 
кыюланды тавыгыбыз. Сарайга да керә башлады, 
чебиләрне канаты астына кыстырып, куначага да 
менеп кунаклады.  Хикмәт, бөтен тавыкларның 
да яраткан почмаклары бар иде сарайда, менә шул 
урынны да ак тавыкка бирделәр. Үзләре тартма 
кырыена, кисмәк өстенә утырганнар. Алай гына да 
түгел, ак тавык чебиләрне ияртеп тугым табагы 
янына килсә, әтәч  ку-ку-ку диеп, үзенекеләрен 
кырыйга алып китә. Тегеләр туйгач кына, ашарга 
киләләр. 

Шулай тавыклар да ияләште, чебиләр дә инде 
ныгыды, күзгә күренеп үстеләр. Без дә бу хикмәткә 
ияләштек.  Маҗаралар бетте дисезме? Юк, 
бетмәгән икән шул! Бу юлы ак тавыкны чебиләр 
кага башладылар. Тавыкның, “мескен” дим инде, гел 

чебиләрдән аерыласы килми. Исән калу 
юлын шуларда тапты һәм хөрмәт 
тә казанды бит. Ничек кенә чапса 
да, чебиләр яхшылыкны оныттылар. 
Бу урында ирексездән ”Үксез бозау 
асрасаң, авызың-борының бал булыр, 
үксез бала асрасаң, авызың-борының 
кан булыр”, - дигән татар халык 
мәкале искә төште. Ак тавык үзе генә 
калды, шул көннән башлап аны тагын 
чукый, куа, йолкый башладылар. 
Ахыры да кызганыч тәмамланды. Бер 
иртәдә чыгуыма, ак тавыгым бәрәңге 
сабаклары арасына башын тыгып, 
күзләрен мәңгелеккә йомган иде.

Менә шундый маҗаралар булды. 
Хикмәтен Аллаһы Тәгалә генә белүче!

▪ Лидия Галимова
Актаныш

Ак тавык маҗаралары
Булган хәл
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РӘСЕМ БӘЙГЕСЕ 
ҮТКӘРЕЛӘ

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

▪ Актаныш мөхтәсибәте

К азанда мәгърифәтче, 
педагог, татар 

дин галиме Галимҗан 
Барудиның  «Әл-Әрбәгинәт 
әл-мутәсәлсилә» хезмәте 
хәзерге заман татар теленә 
тәрҗемә ителеп  басылып 
чыкты. Китап  хәдисләр 
җыентыгы булып тора 
һәм Казанның  “Иман” 
нәшриятында «Бер-
бер артлы килүче кырыгар хәдисләрдән торган беренче 
китап»  исеме астында басылды. Оригиналь хезмәт үзе өч 
китаптан тора.

Хезмәт Галимҗан Барудиның тууына 165 ел тулу уңаеннан 
Апанай мәчете имам-хатыйбы, тарих фәннәре кандидаты 
Нияз хәзрәт Сабиров тарафыннан тәрҗемә ителде һәм кайбер 
хәдисләргә аңлатмалар бирелде. Китапта барлыгы 160 
хәдис урын алган. Беренче җыентыктагы хәдисләр шәех 
Габдерауф әл-Мәнәвинең «Кәнзү әл-хәкаики фи хәдиси 
хайри әл-халяики» («Иң хәерле мәхлукның хәдисендә 
хакыйкатьләрнең хәзинәсе») исемле китаптан һәм шәех 
Җәләледдин әс-Суютыйның «Җәмигъ әс-сәгыйр» («Кечкенә 
җыентык») исемле китабыннан сайланып алынды. Китап 
беренче сыйныфларда укучы шәкертләр өчен әзерләнде. 
Бөтен хәдисләр кыска, аңлау һәм ятлау өчен җиңел. Китапны 
Апанай мәчетендә сатып алырга мөмкин.

К азанның “Гаилә” мәчетендә яңа проект – гаиләләргә 
психологик ярдәм күрсәтү буенча Россиякүләм 

ышаныч телефоны эшли башлады. 
8-800-222-05-62  федераль номерына шалтырату – 

сөйләшүнең дәвамлылыгына карамастан, һәрбер мобиль 
яки стационар телефоннан бушлай. Ышаныч телефоны 
консультанты белән аралашу аноним һәм конфиденциаль 
рәвештә алып барыла. Телефон Россия территориясендә 
эшли, аңа илнең теләсә кайсы почмагыннан шалтыратырга 
мөмкин.

Ышаныч телефоны буенча консультацияне  “Гаилә” 
мәчете каршында эшләп килүче “Адәм белән Һава” исемле 
гаилә төзү һәм аны саклау белгечләре бирәчәк. Гаиләләргә 
психологик ярдәм күрсәтү хезмәте ир белән хатын 
арасындагы мөнәсәбәтләрдә кыенлыкларны  чишәргә, 
балалар белән мөнәсәбәтләрне җайларга, кризис халәтеннән 
чыгу өчен шәхси һәм рухи ресурсларны эшкә җигәргә ярдәм 
итәчәк. Моннан тыш, “Гаилә” мәчетенең ышаныч телефоны 
эшчәнлеге кешеләрдә хисси яктан төшенлеккә бирелүне, үз-
үзеңә кул салу, аерылышу очракларын булдырмый калуга, 
шулай ук җәмгыятьтә гаилә институтын ныгытуга һәм татар-
мөселман традицияләрен саклап калуга юнәлдерелгән.

▪ ТР МДН сайтыннан
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Гәҗит татар телендә айга бер тапкыр 
җомга көнне чыга. Язмадагы мәгълү-

матлар өчен авторлар җаваплы. 

«Нурлы гәҗит»кә язылып, сез татар 
мөселманнары арасында аның күбрәк 
таралуына һәм ислам динен куәтләүдә 

үзегездән өлеш кертәсез.
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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: 

24 февраль 11.00 сәгатьтә.
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Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не укучыларыбыз, дин кардәшләребез!
Газетабызга ел дәвамында язылырга мөмкин. Ярты елга язылу бәясе - 180 сум 36 тиен, индексы П4562
“Нурлы гәҗит”кә язылып, Ислам динен куәтләүдә үзегездән дә зур өлеш кертәсез. (podpiska.pochta.ru).
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   намазы

Һиҗри
1443ел

1 Сиш 04:12 04:45 06:15 11:36 12:00 15:00 17:05 18:59 28

Рә
җ

әб

2 Чәрш 04:10 04:42 06:12 11:36 12:00 15:02 17:07 19:01 29
3 Пәнҗ 04:07 04:40 06:10 11:36 12:00 15:04 17:09 19:03 30
4 Җомга 04:05 04:37 06:07 11:36 12:00 15:06 17:11 19:05 1
5 Шимбә 04:02 04:35 06:05 11:36 12:00 15:08 17:13 19:07 2
6 Якш 03:59 04:32 06:02 11:36 12:00 15:09 17:15 19:19 3

   
   

   
   

   
 

7 Дүш 03:57 04:30 06:00 11:36 12:00 15:11 17:17 19:12 4
8 Сиш 03:54 04:27 05:57 11:36 12:00 15:13 17:19 19:14 5
9 Чәрш 03:51 04:25 05:55 11:36 12:00 15:15 17:22 19:17 6

10 Пәнҗ 03:49 04:22 05:52 11:36 12:00 15:16 17:24 19:18 7
11 Җомга 03:46 04:19 05:49 11:36 12:00 15:18 17:26 19:21 8
12 Шимбә 03:43 04:17 05:47 11:36 12:00 15:20 17:28 19:23 9
13 Якш 03:40 04:14 05:44 11:36 12:00 15:21 17:30 19:25 10
14 Дүш 03:37 04:12 05:42 11:36 12:00 15:23 17:32 19:27 11

Ш
әг

ъб
ән

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


