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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 
– [гөнаһлардан] 
курыккан һәм

[Раббыларының 
ризалыгын гына 

өмет итеп] игелекле 
гамәлләр кылган 
кешеләр белән.

«Ән-Нәхл» сүрәсе,
128 аять

 Көтеп алган мөкатдәс Рамазан гаете якынлашты. 
Рамазан шәриф рәхмәт, мәгъфирәт, сабырлык, 
изгелекләр, ризыкның кадерен, мескен-ятимнәрнең 
хәлен белә торган ай булды. 
Аллаһ Тәгалә ошбу айда тоткан уразаларыбызны, 

кылган гамәл-гыйбадәтләребезне, биргән хәер-
сәдакаларыбызны кабул кылсын. Киләсе Рамазан 
аен да исән-сау, бердәм булып каршы алырга насыйп 
булсын!

Мөхтәрәм милләттәшләр, дин кардәшләребез!

Рамазан гаете 2 май дүшәмбе көнне 
районыбызның һәр мәчетендә иртәнге  
6.00 сәгатьтә Коръән уку белән башлана 
һәм 6.30 минутта гает намазы укыла. 

Намазга хәтле фитыр сәдакаларыбызны 
биреп бетерү кирәк. Быел фитырның күләме 
урта хәллеләр өчен кимендә 150 сум, зәкят 
түләүчеләр өчен 800 сум. Тота алмаган  уразаның 
фидиясе һәр көн өчен 300 сум. 

 
▪ Актаныш мөхтәсибәте
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31  март көнне «Җәмигъ» мәчетендә «Мин намаз укырга яратам» районкүләм намаз уку 
бәйгесе узды. 

Әлеге бәйге үсеп килүче яшь буында динебезгә, Коръән 
укуга кызыксыну 
һәм мәхәббәт 
уяту максатыннан 
үткәрелә. Ярышны 
у з д ы р у н ы ң 
бурычлары булып 
балаларга әхлакый 
тәрбия бирү һәм 
намаз укуны 
гадәткә кертү, 
татар халкы өчен 
традицион ислам 
к ы й м м ә т л ә р е н 
п р о п а г а н д а л а у . 
Районыбызда әлеге чара балаларның язгы каникул көненә 
планлаштырылган иде. 

Бәйгедә кырык бала катнашты. Алар намаз укып күрсәттеләр, 
Коръән сүрәләрен укып, үзләренең әзерлекләрен жюри әгъзаларына тәкъдим иттеләр. Чара күңелле 
узды, катнашучы балалар мөхтәсибәтнең рәхмәт хаты һәм истәлекле бүләкләр алдылар. Җәмәгать белән 
өйлә намазын укыганнан соң, аралашу күркәм табын артында дәвам итте.

20  апрель көнне Актанышка Татарстан Диния 
назәрате җитәкчесе, мөфти Камил хәзрәт 

Сәмигуллин килде.
Иң әүвәл «Сәләтле балалар өчен гуманитар 

гимназия-интернат» укучылары һәм ата-аналар 
белән очрашты ул. Кызыклы сөйләшүдә район 
башлыгы Энгель Фәттахов, Көньяк-көнчыгыш 
төбәге казые, «Фәнис» мәдрәсәсе директоры Марат 
хәзрәт Мәрданшин һәм Актаныш районы имам-
мөхтәсибе Руслан хәзрәт Мортазин да катнашты. 
Сөйләшү бик тә җанлы узды, балалар рәхәтләнеп 
вәгазь тыңлады, кызыклы сорауларын бирделәр. 
Очрашулар Җәмигъ мәчетендә дәвам итте. Үзәк иман 
йортына җыелган район халкы Камил хәзрәтнең 
вәгазен тыңлады, бергәләп намаз укыдылар. 
Аннан кунаклар, район башлыгы Энгель Фәттахов 

тарафыннан, җитәкчеләр өчен оештырылган ифтар ашында катнашты. (aktanysh.tatarstan.ru сайтыннан)

25  апрельдә «Батыр» спорткомплексында 
районкүләм ифтар узды.

Соңгы елларда районыбызда ифтар мәҗлесе зурлап 
үткәрелә. Быелгы ифтарда район башлыгы Энгель 
Фәттахов, Казаннан килгән хәзрәт катнашты. 
Җәмәгать белән авыз ачуга килгән 450 кардәшебез 
үтемле вәгазь тыңлады. Әти-әни хакы, әти-әни 
фатихасының кыйммәте турында, тормыштан 
мисаллар китереп, райондашларны вәгазьләде.  
Ифтарга килгән райондашлар авыз ачканнан соң 
җәмәгать белән намазга басты.  Аннан соң шәхси 
эшмәкәр «Гәрәева» оешмасы пешекчеләре тәмле 
итеп әзерләгән ризыклар белән ифтар кылды. 
 (aktanysh-rt.ru сайтыннан әзерләнде)
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▪  ТР МДН сайтыннан

Р айоныбыз мәчетләрендә ифтар мәҗлесләре уздыру 
күркәм гадәткә керде. 

Рамазан ае дәвамында Актаныш Җәмигъ һәм Бүләк 
мәчетләрендә атнага алты көн 100-130 кешелек табын 
әзерләнде. Актаныш мөхтәсибәте ифтар мәҗлесләре уздыруда 
иганәче булган, оештыруда һәм табын әзерләүдә ярдәмләшкән 
мөселман кардәшләребезгә рәхмәтен белдерә. Аллаһ Тәгалә 
кылган изгелекләрегез белән риза булсын, тормышыгызга 
иминлек, тәннәрегезгә сәламәтлек, малыгызга бәрәкәт насыйп 
итсен. Алдагы елларда да мондый мәҗлесләрдә очрашырга, 
тәравих намазларында катнашырга, бергәләп кул күтәреп дога 
кылырга язсын.

Актаныш мөхтәсибәтенең “Ихлас гамәл” мохтаҗларга 
ярдәм итү үзәге изге Рамазан аенда ураза тотучы 25 
мохтаҗ гаиләгә азык-төлек каплары әзерләп таратты. 

Белдерү:  “Ихлас гамәл” үзәге һәм Җәмигъ мәчете 2 май 
(дүшәмбе)  көнне, Рамазан гаете уңаеннан, ураза тотучы, 
намаз укучы һәм мохтаҗ мөселман гаиләләрдә яшәүче 
балаларга бәйрәм табыны әзерли. Программада: вәгазь, 
уеннар. Бәйрәм 13.00 сәгатьтә Җәмигъ мәчетендә узачак. 
Кызлар һәм малайларга аерым табын әзерләнә. Алты яшькә 
кадәр булган малайлар әнисе белән утыра ала.

Алдан теркәлергә киңәш итәбез. Теркәлү өчен телефон: 
89274774054

Хәдис:  «Кем дә кем фитыр сәдакасын гает намазын укыганчы бирсә,  
ул гөнаһлардан пакьлаучы кабул кылынган сәдака була, ә кем 
дә кем аны гает намазыннан соң бирсә, ул гади бер сәдака гына булачак»  (Әбү  Давыд 
хәдисләр җыентыгы).

Мөхтәрәм дин кардәшләр!

Зәкят һәм фитыр сәдакасы түләү өчен нисабларның күләменәре үзгәрүен хәбәр итәбез. 
Үзгәрешләр хәзерге вакытта алтын һәм көмеш бәясенең сату-алу базарында тотрыксыз 

булуы белән бәйле.  Килеп туган вәзгыятькә бәйле рәвештә, Татарстан мөфтияте рәсми 
сайт аша нисабларның яңа күләме турында үзгәргән саен хәбәр итәчәк. Мөселманнар өчен 
мәҗбүри түләүләрне түләр алдыннан сайтта бирелгән нисабның актуаль күрсәткечләренә 
игътибар итәргә яки мөстәкыйль рәвештә нисаб күләмен исәпләп чыгарырга киңәш итәбез. 

Фитыр сәдакасы һәм фидия күләмнәре үзгәрешсез кала.
Зәкят түләү өчен нисаб түбәндәге формула буенча исәпләнә: 85 х [бер грамм алтын бәясе, 

аны РФ Үзәк банкы сайтында карарга мөмкин cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/].
Фитыр сәдакасы бирү өчен нисаб күләме түбәндәге формула буенча исәпләнә: 595 х [бер 

грамм көмеш бәясе, аны РФ Үзәк банкы сайтында карарга мөмкин:  cbr.ru/hd_base/metall/
metall_base_new/].

Нисаб ул – мөселман кешесенең әҗәтләрдән һәм кирәкле чыгымнардан тыш ирекле акчасын 
мохтаҗларга зәкят һәм фитыр сәдакасы итеп бирүне мәҗбүри итүче күрсәткеч.

▪ Актаныш мөхтәсибәте

Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не укучыларыбыз, дин кардәшләребез!
Газетабызга ел дәвамында язылырга мөмкин. Ярты елга язылу бәясе - 261 сум 36 тиен, индексы П4562
“Нурлы гәҗит”кә язылып, Ислам динен куәтләүдә үзегездән дә зур өлеш кертәсез. (podpiska.pochta.ru).

http://cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
http://cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
http://cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/
https://podpiska.pochta.ru/
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Барча мактау-данлау Аллаһ Тәгаләгә! Без Аңа 
шөкрана кылабыз, Аннан ярдәм сорыйбыз, Аның 
ярлыкавын үтенәбез! Аллаһтан башка гыйбадәткә 
лаеклы зат һич юк, Ул берүзе, тиңдәшсез һәм 
Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә сәлләм Аның 
колы һәм илчесе!

Байлыкка, киң ризыкка омтылу – адәм 
балаларының табигый сыйфаты. Бу сыйфатны 
Аллаһ Тәгалә безнең күңелебезгә салган. Динебез 
дә кешенең бу табигый сыйфатына каршы килми, 
хәтта, киресенчә, ризыкка омтылырга, хәләл юллар 
белән кәсеп итәргә, башкаларга мохтаҗ булмаска 
өнди.

Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә болай дип әйтә:
«Намаз беткәч, җирдә таралыгыз, Аллаһның 

фазылыннан [файдагызны] эзләгез һәм Аллаһны 
[бөтен хәлләрегездә дә] зикер кылыгыз. Бәлки, сез 
[ике җиһанда да] уңышка [һәм котылуга] ирешә 
алырсыз». «Җомга» сүрәсе, 10 аять.

«Әл-Мүльк» сүрәсендә дә Аллаһ Тәгалә хәләл 
ризыкларга омтылырга өндәп болай дип әйтә:

 «Ул җирне сезгә буйсындырды. Аның җилкәсендә 
[тауларында һәм тигезлекләрендә] йөрегез һәм 
Аның ризыгыннан ашагыз. Терелүегез [һәм 
кайтуыгыз] Аңа гына бит. [Менә шулвакыт сездән 
бу нигъмәтләр өчен шөкердә булу-булмавыгыз 
соралачак]». «Әл-Мүльк» сүрәсе, 15 аять.

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
үзенең бер хәдисендә байлык турында мондый 
сүзләр әйткән: «Хәерле кешенең кулындагы хәерле 
байлык никадәр күркәм!»

Иң күп байлыкка ия булган сәхабәләрнең берсе 
Габдрахман бине Гауф радыяллаһу ганһе болай дип 
әйтә торган булган: «Мал-мөлкәт ни күркәм әйбер! 
Аның аркылы мин үз намусымны саклыйм һәм 
Раббыма якынаям».

Күргәнебезчә, динебез байлыкка, киң ризыклы 
булуга каршы килми. Хәләл юл белән ризык, 
байлык табу һәм аны дөрес итеп куллану Аллаһ 
Тәгалә каршында мактаулы гамәл. Алай гына да 

түгел, динебез безгә Аллаһ Тәгаләдән килә торган 
ризыкны арттыра торган, булган малга бәрәкәт 
бирә торган сәбәпләрне өйрәтә. Киң ризыклы, мул 
тормышлы булыйм дисәң, Аллаһ Тәгалә биргән 
шул сәбәпләрне кулланырга кирәк.

Аларның кайберләрен искә алып китик:

1. Малың бәрәкәтле булуның бер сәбәбе – 
ризыгыңны бары тик хәләл юл белән генә табу.

Гамра бинте Әл-Харис радыяллаһу ганһә 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең 
шушы сүзләрен китергән: «Бу дөнья татлы һәм 
сусыл һәм кем бу дөньядан хәләлне кәсеп итеп 
алса, аңа шул алганында бәрәкәт булыр. Ләкин 
күпме кешеләр хәләлнең чигеннән чыгып, Кыямәт 
көнендә җәһәннәм утына дучар булырлар?!» (Имам 
Әл-Бохари хәдисләр җыентыгыннан).

Әбү Өмәмә радыяллаһу ганһе риваять иткән 
хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм болай дип әйткән: «Дөреслектә, Җәбраил 
фәрештә минем күңелемә шулай дип вәхи салды: 
әҗәл вакыты килеп җитмичә һәм үзенә тиешле 
ризыкны алып бетермичә бер кеше дә үлмәс. 
Шулай булгач, Аллаһтан куркыгыз һәм хәерле, 
хәләл юллар белән генә ризыкка омтылыгыз. Һәм 
дә ризыгым соңга кала дип харам юллар аркылы 
ул ризыкны алырга тырышмагыз, чөнки Аллаһта 
булган әйберне Аңа буйсынып кына алып була!»

2. Тагын бер сәбәп – тәкъвалык, ягъни Аллаһ 
Тәгаләнең җәзасыннан куркып, кушканнарын 
үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә 
тырышу. 

Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә болай дип әйтә:
«Кем дә кем Аллаһтан курыкса, Ул аңа 

[үлем куркынычлыгыннан, Кыямәт көненең 
кыенлыкларыннан] бер чыгыш [юлы] насыйп 
итә. Һич көтмәгән ягыннан аны ризыкландыра. 
Кем дә кем Аллаһка тәвәккәл кыла, аңа Ул җитә. 

Киң ризыклы булыйм дисәң...
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Һичшиксез, Аллаһ һәрнәрсә өчен [ул әле бар 
булганчы] бер үлчәм куйган». «Әт-Талак» сүрәсе, 
2-3 аятьләр.

3. Бу дөньяны гына кайгыртмыйча, Ахирәт 
тормышына омтылу.

Ахирәт өчен тырышу шулай ук ризыкны киңәйтә, 
малны арттыра.

Зәед бине Сәбит радыяллаһу ганһе риваять иткән 
хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләм болай дип әйткән: «Кемнең төп омтылышы 
бу фани дөнья булса, Аллаһ Тәгалә аның эшләрен 
таратып атыр һәм аның күз алдында һәрвакыт 
фәкыйрьлек булыр. Ә кемнең төп омтылышы 
Ахирәт тормышы булса, Аллаһ Тәгалә аның 
эшләрен җыяр, тәртипкә салыр, аңа күңел байлыгы 
бирер һәм бу дөнья үзе шул кеше каршына килеп 
басар».

Имам Әс-Синди болай дип әйткән: «Бәндәгә 
язылган ризык аңа ирешмичә калмас. Ләкин, 
Ахирәт тормышын кайгыртучы кешегә ризыгы 
артык борчу мәшәкать күрмичә килер, ә бу дөньяны 
гына кайгыртучыга ризыгы борчу-мәшәкать 
аркылы килер. Ахирәткә омтылучы кеше өчен бу 
дөнья да, Ахирәт тә җыелыр».

4. Малны арттыра торган сәбәпләрдән – Аллаһ 
Тәгаләгә гыйбадәт кылу, намаз уку. 

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
кодси хәдистә Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен китерә: 
«Әй, Адәм баласы, Миңа гыйбадәт кылыр өчен 
вакыт тап, Мин синең күңелеңә байлык салырмын 
һәм сине мохтаҗлыктан арындырырмын. Әгәр 
алай эшләмәсәң, синең күңелеңне борчу белән 
тутырырмын һәм мохтаҗлыктан арындырмам» 

«Та Һә» сүрәсендә Аллаһ Тәгалә болай дип әйтә:
«Гаиләңә [һәм өммәтеңә] намазны әмер ит. 

Үзең дә сабырлык белән аны үтә. Без синнән 
ризык сорамыйбыз. Сине Без ризыкландырабыз. 
[Куанычлы] Ахыр – тәкъвалык [ияләре] өчен». 132 
аять

5. Аллаһ ризалыгы өчен бирелгән садака да 
байлыкка китерә торган сәбәп.

Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә болай дип әйтә:
«[Расүлем!] Әйт: «Һичшиксез, минем Раббым 

[теләгән чагында] колларыннан теләгәненә 
ризыкны киңәйтә, [теләгән чагында] аңа тарайта. 
Әмма [изге юлда] нәрсә дә булса сарыф итсәгез, 
Ул аның урынына [кат-кат арттырып] алмашын 
бирер. Ул – [бөтен ризыкларны бар иткән Аллаһ 
булганлыктан] ризык бирүчеләрнең иң хәерлесе». 
«Сәбә» сүрәсе, 39 аять.

Аллаһ Тәгалә юмарт һәм Ул юмартлыкны ярата. 
Башкаларга карата юмарт булучыга Аллаһ да 
юмартлык кыла.

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер 
хәдисендә болай дип әйткән: «Аллаһ Сөбеханәһу 
вә Тәгалә әйтә: «Әй, адәм баласы, садака бир, Мин 
дә сиңа бирермен»

6. Малны арттыра торган сәбәпләрдән күп 
итеп истигъфар кылу, ягъни, Аллаһ Тәгаләдән 
гөнаһларыбызны кичерүен сорау.

Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә болай дип әйтә:
«Мин әйттем: «Раббыгыздан ярлыкау сорагыз. 

Һичшиксез, Ул – [гөнаһларны күпләп] Гафу итүче. 
[Истигъфар кылыгыз, җитмеш ел дәвам иткән 
корылык һәм кытлыктан соң Раббыгыз] Күкне 
өстегезгә [чиләктән койган кебек] мул яуган бер 
хәлдә җибәрер. Маллар һәм ир балалар белән сезгә 
ярдәм итәр [һәм киң мөмкинлекләр бирер], сезнең 
[файдалануыгыз] өчен бакчалар үстерер һәм 
сезнең өчен [ургылып аккан] елгалар булдырыр». 
«Нух» сүрәсе, 10-12 аятьләр.

Имам Ибне Кәсир болай дип әйткән: «Кем шушы 
сыйфатка ия була, ягъни тәүбә-истигъфар кыла, 
Аллаһ Тәгалә аңа ризык килү юлларын, аның 
эшләрен җиңеләйтер һәм ризык табуда ару-
талудан саклар».

7. Шулай ук туганнар белән араны ныгыту, 
туганлык җепләрен саклау да киң ризыклы 
итә.

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
болай дип әйткән: «Алдында шушы дөнья ризыгы 
ачылып китүен һәм гомере озынаюын теләгән 
кеше туганлык җепләрен ныгытсын».

Башка бер хәдистә Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм болай дип әйткән: 
«Туганнарыгыз белән араны саклар өчен үз нәсел 
шәҗәрәләрегезне өйрәнегез, чөнки туганлык 
җепләрен саклау туганнар арасына мәхәббәт сала, 
байлыкны арттыра һәм гомерне озынайта».

8. Байлыкка, мал-мөлкәткә омтылучы кеше 
кулланырга тиешле тагын бер сәбәп – дога 
кылып, Аллаһтан ризыкны арттыруны сорау.

Кодси хәдистә Аллаһ Тәгалә болай дип әйтә: «Әй 
бәндәләрем! Мин ризыкландырган кешеләрдән 
кала сез барыгыз да ачсыз. Шулай булгач, Миннән 
ризык сорагыз, Мин сезне ризыкландырырмын. 
Әй, бәндәләрем! Мин киендергәннәрдән кала сез 
барыгыз да ялангач. Миннән кием сорагыз, Мин 
сезне киендерермен».

Пәйгамбәребез салләллаһу гәләйһи вә сәлләм 
нинди генә хаҗәтең туса да беренче чиратта аны хәл 
итү өчен Аллаһка мөрәҗәгать итәргә кушкан: «Кем 
берәр мохтаҗлыгыннан арыныр өчен кешеләргә 
мөрәҗәгать итсә, кешеләр аны ул мохтаҗлыктан 
арындырмаслар. Ә кем мохтаҗлыгы белән Аллаһка 
мөрәҗәгать итсә, Аллаһ Тәгалә иртәме соңмы, 
һичшиксез, аңа ризыгын җибәрер».

Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә хәерле киң 
ризыклар, мул тормышлар насыйп итсен, булган 
малларыбызга бәрәкәт биреп, бу дөньяда да, 
Ахирәттә дә бәхетле булырга насыйп итсен! 
Әәмииин.

▪ Шура №34 җурналыннан
әзерләнде.
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Т а т а р л а р д а  И с л а м  т а р и х ы 
АЛТЫН УРДА ЧОРЫНДА ИСЛАМ

Яңа дәүләт – Чыңгыз хан дәүләте 
формалашканда шаманлык һәм насара дине 
таралган була. Исламның шул диннәр һәм 
ышанулар арасына килеп керүе нәтиҗәсендә, 
Алтын Урдада үзенчәлекле бер дини вәзгыять 
барлыкка килә, бу XII гасырның 40-50 
елларында алдынгы урыннарда булуга ирешә 
алмаган Исламның таралуына йогынты ясый. 
XIII гасырның беренче яртысында монгол 
ханнары җирлектәге диннәргә карата 
толерантлык сәясәте алып бара. Алар 
җирле халыкларга теге яки бу динне көчләп 
такмый. Чыңгыз хан һәм аның нәсел 
дәвамчылары, чиркәү вәкилләренә шәхси 
мөнәсәбәтләре төрле булуга карамастан, 
аларга тигез карый. Бу чыңгызлыларның 
үзенчәлекле «дини тактикасы» була, 
мәсәлән, 1242-1256 еллар аралыгында 
яшәгән Бату хан үзе бер динне дә тотмаган. 
Дәүләттә мондый хәлләр озак дәвам итә 
алмый, Бату ханның идарәсе ахырына таба хан 
тәхете өчен кискен көрәш башлана. Җүчиның 
бер өлеше несторианлылар була, мәсәлән, Бату 
ханның хатыны Баракчин һәм улы Сартак. 
1257 нче елда туып 1266 нчы елда мәрхүм 
булган Бәркә хан җитәкчелегендәге икенче 

төркем Исламга йөз тота. Кыска вакытлы 
көрәштә Бәркә хан тарафдарлары җиңеп 
чыга. Бәркә хан Ислам динен кабул иткән 
беренче Алтын Урда ханы була. Ул Бохарада 
мөселман галимнәре белән очраша, алар белән 
фикер алыша, шунда ук суфи шәйх Шәмс Әд-
Дин Әл-Бахарзидан Ислам динен кабул итә. 
Әмма Җүчи Олысы халкы арасында Исламга 
керү массакүләм төстә булмый, элеккеге 
традицияләр сакланып килә. Дәүләткә 
несториан һәм мәҗүсиләр, ягъни Мәңгә 
Тимер, Тула-Бога, Туда-Мәңгә, Токта килүе 
дә Ислам таралуга комачау итә алмый. 
XIII гасырның ахырыннан Алтын Урда 
далаларында һәм шәһәрләрендә Ислам тагын да 
киңрәк җәелә башлый. XIV гасырның башында 
империядә мөселман җәмгыяте шулкадәр 
көчәя, хәтта тәхеткә үзләренең Үзбәк ханнарын 
утырталар. Ул 1312-1342 елларда идарә итә. 
Әкренләп XIV гасырның беренче 
яртысында Алтын Урдада Пәйгамбәребез 
дәвамчылары − сәидләр җитәкчелек 
иткән мөселман җәмгыяте оеша. 
Насара дине таралган районнарда Бату хан 
хакимлек иткән чорларда ук православие 
дине вәкилләре кайбер ташламалардан 
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ТАТАР ХАНЛЫКЛАРЫНДА ИСЛАМ
XV-XVI гасырлардагы татар ханлыклары Олы 

һәм Ногай Урдасы, Кырым, Казан, Касыйм, 
Әстерхан, Төмән (соңрак – Себер) ханлыклары 
Алтын Урда таркалганнан соң барлыкка килә. 
Ханлыкларда тармакларга бүленгән дини 
оешмалар башында Пәйгамбәребезнең дәвамчысы 
сәид торган мөселман дине вәкилләре сословиесе 
була. Кырым ханлыгы җирлегендә генә дә 21 мең 
мәчет исәпләнгән. Дәүләт эшендә дин әһелләре 
актив роль уйнаган. Сәидләр хан тәхетенә дәгъва 
итүчеләрне билгеләү хокукына ия булалар. 
Дәүләт эшләрендә катнашу дин әһелләренең 
гыйлемле, ә дипломатларның төрле өлкәләрдә 
хәбәрдар булуын таләп итә. Юкка гына Казан 
ханлыгының соңгы сәиде Кол Шәриф астрономия, 
тарих, хәрби эш һәм дәүләт эше гыйлемнәренә 
ия булмаган. Өстәвенә, язучы һәм шагыйрь дә 
булган. Мондый тирән гыйлемнәр ул чорларда 
җирле мәдрәсәләрдә бирелгән. XVI гасыр 

уртасына Казанда Кремль территориясендә генә 
дә уку йортлары булган 5 мәчет барлыгы билгеле. 
Мөселман дин әһелләренең татар ханлыкларында 
дәрәҗәсе бик тә югары була һәм алар күп кенә 
өстенлекләрдән файдаланган. 1524 елда сәяхәтче 
С. Герберштейн «сәидләр алдында хәтта патша 
баш ия, кул биреп аягүрә күрешә, сәидләр ат 
өстеннән дә төшми» дип язып калдырган. 
Татар ханлыклары иҗтимагый тормышына тагын 
бер үзенчәлек хас була: Идел Болгарстаны һәм 
Алтын Урда чорларыннан ук килгән дин иреген 
хөрмәт итү. Казанда, мәсәлән, насаралар храмы 
булган. Хөтбә вакытында имамнарның таякка 
таянып басып торуы төрле дин әһелләре арасында 
көч куллануның булмавын күрсәткән. Үзәк Азиянең 
кайбер дәүләтләрендә имам кылычка таянып хөтбә 
укый торган булган.

(дәвамы бар)

файдалана торган була. Мәңгә-Тимер 
вакытында митрополит Кириллга (якынча 
1267) «ясаклардан азат итү, гыйбәдәтләренә 
хөрмәт күрсәтү һәм татар түрәләренең 
кысрыклавыннан саклау» ярлыгы бирелә. 
Мондый ярлыклар чиркәүне рәнҗетүчеләрне, 
чиркәү милкенә зыян салучыларны үлем 
җәзасына тарта торган була. Ярлыкларда рус 
кенәзләрен чиркәүнең мондый өстенлеген 
сакларга чакырып язылган сүзләр дә була. 
Шулай ук Сарайның үзендә дә насараларга 
шактый хокуклар бирелә. Бәркә хан 
заманында, 1263 нче елда Сарайда Җүчи 
Олысындагы православие диненең торышын 
ныгытуга юнәлдерелгән Сарай православие 
епископаты оеша. Ислам тәгаен өстенлеккә 
ия булса да, Җүчи Олысында XIV гасырның 
беренче яртысында дин иреген тану сакланып 
килә. Идел буе шәһәрләрендә мәчетләр белән 
беррәттән чиркәүләр, синагогалар салына. 
Җүчи Олысы ханнары, бөек империя төзеп, 
үзенә буйсынган халыкларны берләштерергә 
тырышалар. Ханнар өчен аларның дин 
тотулары түгел, дәүләткә мөнәсәбәтләре 
әһәмиятлерәк була. Хан сараенда Ислам 
мөһим роль уйнаса да, күчмә тормышлы 
югары даирәдәгеләр өчен мөселманлык 
ырымнарга ышануларга, иләһләргә 
табынуларга бер пәрдә ролен үти торган була. 
Алтын Урда шәһәр төзелешенең, сәүдәнең 
иң җанлы үзәкләренең берсенә әверелә. 
Гарәп, әрмән, болгар, бортас, грек, алман, 

яһүд, итальян, кытай, рус, фарсы, уйгыр, 
хорезмлы сәүдәгәрләр әлеге дәүләтнең 
эре шәһәрләрендә сату белән шөгыльләнә. 
Батый ханның походларыннан соң 
барлыкка килгән дистәләгән эре шәһәрләр, 
искеләрен яңарту һәм төзекләндерү, аларда 
кәсепчелекнең югары дәрәҗәгә ирешүе 
әлеге дәүләтнең, әлбәттә, үсешенә китерә. 
Урданың 150 шәһәре арасында ике шәһәр 
башкала санала: Иске һәм Яңа Сарай. 
Беренчесенә хазарлар башкаласы Итил 
харәбәләреннән төньяктарак Идел елгасының 
сул ягында Батый хан тарафыннан нигез 
салынган була. Шулай ук Иделнең сул ягында, 
хәзерге Волгоград шәһәреннән көньяктарак 
урнашкан яңа Сарайга Бәркә хан нигез сала. 
Башкалаларда да, шәһәрләрдә дә 
һөнәрчелекнең барлык төрләре югары дәрәҗәдә 
була. Керамика хорезм үрнәкләреннән, 
пыяла савыт-саба багдад пыяласыннан 
бер дә калышмый, тире эшкәртүдә бөтен 
Ауропада болгарларга тиңнәр булмый. 
Алтын Урда халыклары әдәбияты дәүләттә 
яшәүче халыкларның милли традицияләрен 
чагылдыра һәм төрле жанрларда иҗат 
үрнәкләре очрый: эпитафия, шигырьләр һәм 
поэмалар, дастан, әкият, хикәятләр. Алтын 
Урда чорында Котб Әс-Сараиның «Хөсрәү вә 
Ширин», Хәрәзминең «Мәхәббәтнамә»се, Хисам 
Кәтибнең «Җөм-җөмә солтан», Сәиф Сараиның 
«Гөлстан», Мәхмүд Болгариның «Наһҗил әл-
фарадис» кебек атаклы әсәрләр иҗат ителә. 

▪  medrese.tatar сайтыннан
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Көдси хәдис: “Әй Адәм баласы, чынлыкта Мин сине ахирәт өчен яралттым 
һәм  синнән ахирәт гамәлләрен телим. Син калдыр дөнья эшләрен, 
дөреслектә син бу дөнья өчен бар кылынмадың. Дөреслектә бу дөнья юкка 
чыгачак, шулай ук дөнья куган кеше дә юк булачак. Чынлыкта бу дөнья 
алдакчы һәм син, дөнья белән алданган кеше, әгәр йоклыйсың икән, уян 
йокыңнан!”

Имам Раббани (куддиса сирруһу) Хәзрәтләре 
бер мәктүбендә түбәндәгечә әйткән:

Ий хөрмәтле улым! Бел, кешегә начарлыкны 
бик каты әмер иткән нәфес, дәрәҗә һәм алда 
булу теләге (табигате) белән яратылган. Аның 
барлык теләге – яшьтәшләреннән өстен булу. 
Нәфеснең теләге – барча җан ияләренең 
үзенә мохтаҗ булулары һәм аның әмер һәм 
тыюларына баш июләре. Нәфес берәүгә дә 
мохтаҗ һәм гаепле булырга теләми. Менә 
боларның барысы да нәфеснең илаһлыкта 
раславы, иптәш һәм охшашлыктан ерак булган 
Аллаһ Тәгалә белән уртакта раславы. Хәтта 
сәгадәттән ерак булган ул нәфес, Аллаһка уртак 
булырга да риза түгел. Башкасының түгел, бары 
тик үзенең хәким булуын һәм бөтен кешенең 
үзенең хөкеме астында булуын тели. 

Нәфеснең дәрәҗә, вазифа, үсү, тәкәбберлек 
кебек теләкләрен биреп, аны тукландырып 
үстерү, дөреслектә, Аллаһка дошманлык 
итүе өчен аңа ярдәм итү һәм моның өчен 
аны ныгыту була. Шулай булгач, бу эшнең 

начарлыгы аңлашылырга тиеш. Хәдис көдсидә 
шулай әйтелгән: “Бөеклек – Минем рида, ә 
Шөһрәт – Минем изар. (Ягъни болар бары тик 
Миңа хас). Кем дә кем Минем белән бу ике 
нәрсәнең берсендә көрәшүгә керсә, ул кешене 
Җәһәннәмемә ташлармын, бөтенләй игътибар 
итмәсмен...”

Пәйгамбәрләр җибәрелүдән максат һәм дини 
бурычларлардагы хикмәт – нәфсе әммараны 
көчсез итү. Шөбһәсез, шәригатьләр нәфестән 
килгән теләкләрне юк итәр өчен килделәр. 
Кайчан шәригать таләпләренә туры китереп 
берәр нәрсә эшләнсә, ул нәрсә нәфестән 
килгән теләкләрдән үзенең күләмендә 
булганын коткарып кала.  Менә шул сәбәпле, 
нәфестән килгән теләкләрне юкка чыгару, дини 
хөкемнәрдән берсен үтәү, нәфес тарафыннан 
(ягъни, нәфескә ошап, хайвани теләк белән) 
эшләнгән мең еллык көрәшүләрдән өстенрәк.

(Мәктүбәт Имам Раббани хаты, т. 1, м. 52). 
▪ Фазыйләт календареннан

әзерләнде

“СИН НӘФЕСЕҢӘ ДОШМАН БУЛ!”
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СОРАУ: Шәүвәл ае уразасын кайсы көннәрдә тотарга киңәш ителә?
ҖАВАП: Шәүвәл ае уразасының фазыйләте турында мондый хәдис бар: Пәйгамбәребез 

салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйткән: «Кем Рамазан аенда ураза тотса, моннан соң Шәүвәл 
аеның алты көнен ураза тотса, бер туктамый ураза тоткан кебек булыр (ягъни ел 
буенча ураза тоткан кебек саналып, аның әҗеренә ирешер)». (Имам әл-Мөслим хәдисләр 
җыентыгыннан)

Шәүвәл ае уразасын айның икенче көненнән үк тота башларга да, теләсәгез, рәттән тотмыйча, 
бу айның теләсә кайсы алты көнендә тотарга була. Айның «Ак көннәр» дип аталган унөченче, 
ундүртенче һәм унбишенче көннәренә туры китереп, шулай ук дүшәмбе, пәнҗешәмбе көннәрне 
тоту аеруча саваплы диелә. 

Рамазан ае казасы булган очракта, иң беренче чиратта казаларны бетерү киңәш ителә, әмма 
мәҗбүри түгел. (Ягъни шәүвәл ае уразасын тотып, аннан соң ел дәвамында казаларны бетерергә 
дә була). 

Шәүвәл ае уразасы нияте түбәндәгечә:
Гарәпчә: «Нәүәйтү ән әсуумә саумә нәфилә фи шәһри шәүвәл минәл-фәҗри иләл-мәгъриби 

хаалисан лилләәһи тәгааләә».
Татарча: «Иләһи ният кылдым, Раббым, Үзеңнең ризалыгың өчен Шәүвәл аеның уразасын 

тотмакка, таң беленгәннән алып кояш баеганга кадәр».
▪ Актаныш мөхтәсибәте

Яшь кузгалак яфракларын салкын суда юыгыз да киң тасмалап аркылыга турагыз. Шуны тирән 
кәстрүлгә салып, өстенә тоз, борыч һәм каймак кушып, барысын бергә болгатыгыз. Тәменә 
карап, кирәгенчә шикәр комы өстәгез. Аннары катнашманы салат савытына бушатып, кырларын 
кузгалак яфраклары һәм пешкән йомырка кисәкләре белән бизәгез. Өстенә туралган укроп сибегез. 
  100 грамм кузгалакка: 50 г каймак, 1 пешкән йомырка, тоз, борыч кирәк. 

 Яшь бака яфракларын салкын су белән юыгыз һәм сөзгечкә бушатып, кайнар су белән пешекләгез. 
Яфракларны тастымал белән корытып, эре саламлап турагыз. Шуңа ваклап туралган башлы яисә 
яшел суган, пешкән йомырка, тоз, борыч, каймак яисә майонез кушып болгатыгыз.

1 өлеш өчен: 250 г бака яфрагы, 100 г бәрәңге, 25 өр г башлы суган һәм кишер, 30 г каймак, 1 
йомырка, тоз, борыч кирәк. 

Юылган тузганак яфракларын 2 сантиметр киңлектә 
тасмалап турагыз да кайнар су белән пешекләп, сөзгечтә 
саркытыгыз. Шуны тирән савытка салып, өстенә юып 
бүрттерелгән йөзем, шикәр комы, каймак, тоз кушып, 
барысын бергә болгатыгыз. Салатны ун минут суыткычта 
тотып, махсус савытка таусыман өеп куегыз. Кырларын 
тузганак яфраклары һәм йомырка кисәкләре белән 
бизәгез.

150 г тузганак яфрагына: 30 г йөзем, 15 г шикәр комы, 
1 йомырка, 50 г каймак кирәк.

Кузгалак салаты

Бака Яфрагы салаты

Тузганак салаты

▪  syuyumbike.ru сайтыннан
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Я тлаган сүрәләре белән, үз телендә 
һәм күңелендә булган сүзләре белән 

дога кылмаган мөселман кешесе юктыр. 
Мин менә бу язмада дин кардәшләребезнең 
кылган догаларына Аллаһ Тәгаләнең биргән 
хикмәтләре белән уртаклашасым килә. 

Беренчесе, Ак мәчеттә бергә укыган Зөбәрҗәт 
апаның сөйләгәннәреннән. “Соңгы елларда 
вазгыять авырлашты, чире дә килә дә керә 
өйгә, рөхсәт сорап тору да юк”, - диеп шаярта 
Зөбәрҗәт апа. “Елга әллә ничә безгә тукталды. 
Яшь тә бара, иң беренче минем янга менеп ята”, 
- ди. “Авылның икенче башындагы Фәридә 
апаның авыр хәлдә ятканын ишеттем дә, барып 
булмый, хәл юк. Бик авыр хәлдә, төне юк – көне 
юк, саташа, ашаган-эчкәнен белми, табиблар 
бүген-иртәгә дип әйткәнгә дә ай булган, диләр. 
Шуннан, җаныем, беркөн оныгы килеп керде: 
“Нәнәм җан бирәлми газаплана, Зөбәрҗәт апа, 
барып Йәсин чык әле”, - ди. “Улыкаем хәлем 
шәп түгел шул, рәт җитмәс анда йөрергә”, - 
дим. Аның саен: “Килеп алам, китереп куям, 
үзең дә ятып кына укырсың”, - ди. Хәлем хәл 
булса да, гозерен кире кагарга читенсендем. 
Киендем дә киттек. Барып керсәм, чыннан 
да Фәридә апаның хәле шәптән түгел, аны 
күргәч үзем дә коелып төштем. Бәргәләнә, 
ачыргалана инде, җаныкаем. Утырып укый 
башладым. Өч мәртәбә Йәсин сүрәсен укыгач, 
бераз тынычланган кебек булды. Хикмәтенең 
хикмәте, Йәсинне җиденче мәртәбә укып 
бетергәндә йоклап киткән бит бу. Үземнең дә 
бераз хәл җиңеләйгән шикелле, киленнәре 
белән утырып чәй эчтем дә, кайтып киттем. 
Тагы бер көннән соң малае белән оныгы 
килеп керделәр. Хәерләр китергәннәр. “Менә 
Зөбәрҗәт апа, кеше сөйләсә арттыра, дип 
ышанмас идек. Бер ай үзе дә газапланган, 
безне дә йоклатмаган нәнәбезне күрсәң! 
Шундый тәмле итеп йоклады. Яшь бәбиләр 
кебек авызларын тәмли-тәмли, мес-мес итеп 
кенә, гырлап та карамый, йоклады да иртәнге 
таңда “эһ” итеп кенә алып, тынып калды”, - дип 
берсен-берсе бүлә-бүлә сөйләп, киттеләр”,- ди. 

Икенчесе. Танышым Фидәлия балачагын 
исенә төшереп алды: “Мәктәпне тәмамларга 
йөргән айлар. Әти-әниләре колхозчы, җитмәсә 
өй өлгертергә йөриләр. Өмә белән өй күтәреп 
түбә яптылар. Миннән соң олылы-кечеле 5 бала, 

картинәй дә бар. Ашарга да бик күп кирәк. Бер 
салган мич ипие, осталар да булгач, бер көнгә 
дә җитми. Ярый әтигә  егермешәр центнер 
бодай бирәләр колхоздан. Бер кило шикәр 
бер көнгә, ашаган саен бер пачка маргарин 
бетә. Акча матур кием алырга түгел, ашау өчен 
дә такы-токы гына. Менә шул язда кибеткә 
балон плащ кайтты бит, яшьтәшләремә алып 
бирә башладылар. Кияләр инде кызыктырып, 
минем дә киясе килә бит тегене. Шул кышта 
ерак бабам авырып больницада яткан иде, 
мин ерак әбием янына “иптәшкә” куна барып 
йөрдем. Йокларга яткач, әбием миңа кыска, 
әмма нык олы дога бу балам, өйрән әле диеп, 
Ихлас сүрәсен өйрәтте. Шул искә төште дә, 
и Аллаһкаем, миңа әтиләр шул плащны 
алсыннар иде диеп сорыйм да, Ихласны укыйм, 
сорыйм да укыйм. Уку бетте, җәй, сабан туйлар 
якынлаша. Бер көнне авылга концерт килде дә, 
соң кайтылды клубтан, мыштым гына кердем 
дә, теләкләрне сорамый, Ихласны укымый 
йоклап киткәнмен. Төш күрәм, өстемдә балон 
плащ, ләкин җиңнәре юк. Иртән уянгач, 
аптырап, төшне уйлап ятам. Шунда кинәт, кичә 
доганы укымаганым искә төште. Ничектер 
Ихласны башны җиргә тигезеп укыйсы килде. 
Өйдәгеләрдән кыенсынып, лапас артына 
чыктым да, тезләнеп, башны җиргә тигезеп, и 
Аллаһкаем, җиңе дә булган плащым булсын иде 
диеп сорап, ничә мәртәбә икәнен хәтерләмим, 
әңкәй чакырганчы укыдым. Көндезге аш 

Дога көче
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РӘСЕМ БӘЙГЕСЕ

Идел Буе Болгар дәүләтендә 
Ислам динен кабул итүнең 
1100 еллыгына багышланган 
балалар рәсем бәйгесе дәвам 
итә.

Н ә т и җ ә л ә р  3 1  м а й 
көнне 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

Татарстан мөфтиятенең “Хозур” 
нәшрият йорты татар телендә Имам 
Әбү Хәмид Әл-Газалиның “Әдәпләр” 
китабын татар теленә тәрҗемә итеп 
бастырды. Әлеге китап нәфес һәм югары 
әхлакый сыйфатларны тәрбияләүдә, 
кешенең холкын һәм үз-үзен тотышын 
к а м и л л ә ш т е р үд ә  б и к  ф а й д а л ы 
нәсыйхәтләр чыганагы булып хезмәт 
итәчәк. Китапта китерелгән әдәпләрне 

өйрәнү һәм гамәлдә куллану кешенең әхлагын, үз-үзе, якыннары 
һәм, иң мөһиме, Аллаһ Тәгалә белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга 
ярдәм итәр. Моңа кадәр әлеге басма “Хозур” нәшрият йортында 
гарәп теленнән рус теленә тәрҗемә ителеп дөнья күргән иде.

Татар теленнән басылган “Әдәпләр” китабын “Хозур” нәшрият 
йорты кибетләрендә сатып алырга һәм дистанцион рәвештә заказ 
бирергә мөмкин.

Кибет: Казан шәһ., Париж Коммунасы ур., 6нчы йорт. Тел.: 
+7 960 072-74-63;

Склад: Казан шәһ., Газовая ур., 14нче йорт. Тел.: +7 (966) 250-
00-09;

Интернет-кибет: huzurshop.ru

җитә, әтине эштән көтәбез. Әти кайтты, капкадан керә, 
кулында олы гәзиткә төрелгән төргәк. Керде бу, минем янга 
килде, төргәкне сүтте, плащ.....!  Мин сөенеп сикерәм, әни 
аптырап карап тора. Җилбәзәклекме, юләрлекме, плащлы 
булу сөенеченнәнме, белмим. Акча каян алдың дип сорау 
башка да килмәде. Ул вакытта әни дә әтине орышмады, бер 
сүз әйтмәде, өй салганда тиене дә исәптә бит юкса. Мин 
дус кызларым белән бергә, барыбыз да шундый плащ киеп, 
сабантуйга бардык. Әле дә хәтердә, көне дә бераз җиләз 
һәм болытлы иде, плащ кияргә “как раз” гына. Әтиләр өйне 
салып бетереп чыга алмадылар, кинәт кенә авырып китеп, 
ел дигәндә бер-бер артлы бакыйлыкка күчтеләр. Барыбыз 
да аптырашта калдык. Ике елдан энем армиягә китте. Өч 
ел хезмәт итеп кайткач, өйне салып бетерергә булышты. 
Мин ике сеңлем һәм бер энемне үстердем, үзем югары уку 
йорты тәмамлап, колхозда баш бухгалтер булып эшлим. Төп 
йортны, мине кешедән ким-хур итмәскә тырышкан әти-әни 
нигезен ташламадым, җаным кушмады. Күрше авыл егетенә 
тормышка чыктым, ул бик әйбәт, тырыш кеше. Йортны 
зурайтып яңартып, ике кыз, бер ул үстереп, шунда яшибез. 
Туганнарым һәм балаларым күпчелеге гаиләле инде. 
Иптәшем дә, үзем дә намазда, догада, ураза тотабыз. Бүгенге 
тормышыма мең шөкер, Аллаһма мең рәхмәт”, - диеп, сүзен 
тәмамлады танышым Фидәлия.

Әйе, чынлыкта да дога – корал. Аллаһның барлыгына, 
берлегенә ышанган кеше чарасыз һәм кайгылы вакытларда 
бөек Раббысыннан гына ярдәм сорый. Шуның белән рухында 
көч, йөрәгендә батырлык таба, ә йөрәге исә тынычланып 
кала. 

▪ Лидия Галимова

http://huzurshop.ru/
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Элемтә, мәглүмати технологиялар һәм мас-
сакүләм Коммуникацияләр өлкәсендә за-

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

саны белән теркәлде.
Газета офсет ысулы белән Актаныш

басмаханәсендә басылды.

Нәшер итүче: Татарстан җөмхүрияте 
мөселманнарының Диния нәзарате җирле 

дини оешмасы- Актаныш районы мөхтәсибәте
423740, Татарстан Республикасы, 

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

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

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

3-09-54, 3-03-33

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

матлар өчен авторлар җаваплы. 

«Нурлы гәҗит»кә язылып, сез татар 
мөселманнары арасында аның күбрәк 
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: 
28 апрель 11.00 сәгатьтә.
Индекс: П4562, тираж 500
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Һиҗри
1443елТаң

беленә
 Мәчеттә 

укыла
Вакыты 

керә
Мәчеттә 

укыла
1 Якш 00:25 02:11 03:41 11:21 12:00 15:27 19:02 21:25 30

Ш
әү

вә
л

2 Дүш 00:17 02:09 03:39 11:23 12:00 15:28 19:05 21:29 1
3 Сиш 00:08 02:06 03:36 11:25 12:00 15:29 19:08 21:33 2
4 Чәрш 23:57 02:04 03:34 11:26 12:00 15:30 19:11 21:38 3
5 Пәнҗ 23:41 02:02 03:32 11:27 12:00 15:31 19:14 20:44 4
6 Җомга 01:30 02:00 03:30 11:27 12:00 15:31 19:17 20:47 5
7 Шимбә 01:28 01:58 03:28 11:27 12:00 15:32 19:20 20:50 6
8 Якш 01:26 01:56 03:26 11:27 12:00 15:33 19:23 20:53 7
9 Дүш 01:24 01:54 03:24 11:27 12:00 15:34 19:25 20:55 8

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

5 майдан  август башына кадәр, безнең җирлекнең табигый үзенчәлеге буларак, шәфәкъ 
аклыгы иртәнге таң белән кушыла. Димәк, төн дәвамында аклык бетми һәм ястү намазының 
башын, шулай ук иртәнге намазның башын астрономик исәпләү белән билгеләп булмый. 
Шул сәбәпле, дин галимнәре сүзләренә таянып, бу чорда сәгать белән исәпләүгә күчү карар кылынды. Ястү 
намазы кояш баегач, 1 сәгать 30 минуттан соң, ә иртәнге намаз керү вакыты кояш чыгарга 2 сәгать алдан дип 
билгеләнде.


