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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!

Хәдис-шәриф
 “Әгәр кешеләр Рамазан аеның бөтен хасиятләрен, савапларын 
белсәләр, бөтен ел әйләнәсе Рамазан ае булуны теләрләре иде”. 

Ураза бәйрәме – мөбарәк һәм данлы көн, бер тарафтан ул шатлык көне, ә 
икенчесеннән – кайгыру, чөнки бу Рамазан аен озату көне. Без киләсе елның 
Рамазанына ирешә алырбызмы икән? Анысы да бер Аллаһка гына мәгълүм. 
Унбер ай эчендә көтеп алынган кунак безне яңадан бер елга калдырды, үзе белән 
төрле-төрле бүләкләр алып килгән, безнең тышкы ягыбызны тигезләп, эчке 
рухи халәтебезне дөресли торган гадел бер мөбарәк ай узып китте. Гыйбадәт 
кылгандагы ләззәтне саклап, кылган догаларыбыз һәм изгелекләребез аркылы 
ихласлыгыбызны бер елга шундый халәттә саклый алсак иде. 

Раббыбыз, барыбызга да ел дәвамында Коръәни Кәримгә тиешле игътибар 
бирергә, аны укып, тыңлап, үзебездә Изге Китапның нурын йөртергә насыйп 
итсен. Фани дөньяга сокланмыйча, дөньяның бизәкләренә алданмыйча, хак 
мөселманнар булып, әхлакый яктан үзебезне бизәп, әти-әниләребезнең хакын 
хаклап, күркәм мирасыбыз булган динебезне саклаучылардан булсак идек. 
Дога кылып, киләсе елның бәрәкәтенә, тынычлык-иминлегенә, эшләребезнең 
уңышлы нәтиҗәсенә ирешүне Раббыбыздан сорасак иде. 

Раббыбыз тоткан уразаларыбызны, биргән садакаларыбызны, укыган 
намазларыбызны кабул кылсын, безне, якыннарыбызны төрле бәла-казалардан, 
авыру-чирләрдән сакласын. Йортларыбыз да өлфәт-мәхәббәттә, авылыбызда, 
бистәбездә, шәһәребездә, җөмһүриятебездә, дәүләтебездә тынычлыкта һәм 
татулыкта яшәүләребезне һәм барыбызга да сабырлыклар биреп, авыручыларга 
саулык-сәламәтлекләр насыйп кылса иде. 

               
                                                                             ▪ Актаныш мөхтәсибәте

24 май  - Ураза бәйрәме 

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).



2 Май, 2020, № 5 (228)

БӘЙРӘМ НАМАЗЫНА КАДӘР
ФИТЫР САДАКАСЫН БИРЕРГӘ ОНЫТМАГЫЗ!

· ХӘБӘРЛӘР ·

Пандемия вакытында авыр матди хәлдә калуга һәм ябык булуга карамастан, Татарстан 
мәчетләре Рамазан ае барышында халыкның мохтаҗ катламнарына ярдәм күрсәтә

VIII  Республикакүләм ифтар һәм «Ярдәм» мәчетенең «Дорога жизни» дип аталучы хәйрия 
чарасыннан тыш, республика имамнарының шәхси тырышлыгы белән көн саен уртача 3 меңнән 
артык ифтар һәм ризык җыелмалары әзерләп таратыла. 

Әлеге күркәм гамәлгә Актаныш мөхтәсибәте дә кушылды. 
Рамазан аеның соңгы 
атнасының һәр көнендә 
100дән артык кешегә 
ифтар ризыкларын 
өйгә китереп тапшыру 
оештырылды.  Иганәчеләр 
ярдәме белән районыбыз 
мөселманнарына азык-
төлек җыелмалары 
таратылды. Шулай ук 150 райондашыбызга Республикакүләм 
ифтар ризыклары тапшырылды.

 Аның хөкеме – вәҗиб. Ягъни эшләү тиешле, 
калдырырга ярамый. Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм: «Фитыр садакасы биргәнче 
бәндәнең уразасы күк белән җир арасында 
эленеп торыр, фитыр садакасын биргәч, 
күккә иңәр», – дип әйткән. Ягъни, галимнәр 
аңлатуынча фитыр садакасы уразада булган 
кимчелекләрне, хаталарны пакьли торган гамәл. 
Шулай ук, Пәйгамбәребез галәйһиссәлам: 
«Бу көнне мохтаҗларны кул сузып (теләнеп) 
йөрүдән коткарыгыз», – дип әйткән. Димәк, 
Рамазан аенда, бигрәк тә шушы бәйрәм 
көнендә, гает намазына кадәр мохтаҗларны 
сөендерү һәм аларның ихтыяҗларын үтәү 
хәерле гамәлләрдән санала. 

Кемнәргә бирелә дигәндә, Аллаһ Тәгалә 
Коръәни Кәримдә болай дип әйтә: ِ Садакаларны 

(зәкятләр) бары тик (бернинди малы һәм кәсеп 
итү мөмкинлеге булмаган) фәкыйрьләргә, 
(берникадәр малы һәм кәсеп итү юлы булса да, 
бу гына җитәрлек булмаган) мескеннәргә, (бай 
булса да, зәкят җыю белән) вазифалыларга, 
күңелләре (Ислам диненә) тартылганнарга, 
(иреккә чыгарга теләгән) колларга, 
бурычлыларга, Аллаһ юлында (яу, хаҗ һәм 
гыйлем юлына чыккан мохтаҗларга) һәм (туган 
якларында бай булсалар да, ниндидер сәбәпләр 
аркасында мохтаҗ булып) юлда калганнарга 
бирү Аллаһ тарафыннан фарыз кылынды. 
Аллаһ – Белүче, Хикмәт иясе». («Тәүбә» сүрәсе, 
60 аять) 

Фитыр садакасын гаилә башлыгы барлык 
гаилә әгъзалары һәм аның тәрбиясендә булган 
кешеләр өчен үзенең кеременнән бирә ала. 

ФИТЫР, ФИДИЯ ҺӘМ НИСАБ КҮЛӘМНӘРЕ 
Зәкят түләү өчен нисаб - 280 000 сум (алтын буенча). 
Фитыр сәдакасы түләү өчен нисаб күләме — 22 000 сум (көмеш буенча)
Фитыр сәдакасы күләме— арпа белән исәпләгәндә — 100 сум, йөзем буенча — 600 сум.
Моннан тыш, сәламәтлек торышына бәйле рәвештә ураза тоту мөмкинлегенә ия 
булмаган һәм аны башка вакытта да каза кылып үти алмаучылар өчен тотылмый 
калган һәрбер көн өчен 200 сум күләмендә фидия билгеләнде.

 ▪ Актаныш мөхтәсибәте
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Рамазан аеның соңгы ун көнендә бөтен 
дөнья мөселманнары Ләйләт әл-Кадер – 
Кадер кичәсен көтә. Раббыбызның хикмәте 
белән әлеге төннең төгәл вакыты кешеләрдән 
яшерелгән. Әмма күпгасырлык мөселман 
традицияләре һәм сөекле Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм хәдисләренең 
гомум мәгънәсеннән күренгәнчә, “Кодрәт 
кичәсен” Рамазан аеның 27-нче төнендә 
каршылау кабул ителгән.

“Кадер кичә”сендә Кәлам Шәриф әл-Ләүх 
әл-мәхфүздән Бәйт әл-гыйззәгә күчерелгән. 
Бу төндә безнең Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмгә беренче вәхи килә. Ул 
ялгызы гына Хира мәгарәсендә ятканда 
Җәбраил фәрештә кешелеккә Коръәннең 
беренче сүзен җиткерә: “Икра!” – “Укы!” 
Коръән ул – исламның йөрәге: без аны биш 
вакыт намазларыбызда укыйбыз, тормыш 
юлыбызда аның боерыклары белән яшибез. 
Менә ни өчен бу төн мең айдан да кадерлерәк 
һәм ул безгә шулкадәр кыйммәт!

“Кодрәт төне”нең тагын бер мәгънәсе бар. 
Кадер кичәсе Рамазан-шәриф аеның ахырына 
туры килә. Аллаһ Тәгалә аның соңгы ункөнлеген 
аерым рухи тырышлык кую белән бизәкләгән. 
Рамазан аеның барлык 30 көне дәвамында 
без изге гамәлләрдә берләшәбез: көн саен 
ураза тоту белән бергә Коръән-Кәрим, тәравих 
намазлары укыйбыз, авыз ачу өчен азык-
төлек таратабыз, мохтаҗларга ярдәм итәбез, 
дини китапларга чумабыз, имамнарыбызның 
нәсыйхәтләрен көтеп алабыз, волонтерлар 
булып хезмәт итәбез... Һәм менә бу изгелек һәм 

тәкъвалык марафоны тиздән төгәлләнәчәк. 
Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә “Кодрәт төне”н 
бүләк иткән. Ул безгә “икенче сулыш” алу 
өчен бирелә, бу төнне эзләп, без яңа көч белән 
гыйбадәт кылырга һәм Раббыбызны олугларга 
тотынабыз. Хакыйкатьтә, Аллаһның рәхмәте 
чиксез!  

Хөрмәтле дин кардәшләрем! Дөньякүләм 
пандемия шартларында Татарстан 
Республикасы мәчетләре әлегә ябык. Әмма 
“Кадер кичә”сен без өйдә дә каршы ала 
алабыз. Моның өчен безгә бер намазлык яки 
хәтта бер чиста почмак та җитә. Иң мөһиме – 
калебләребездә Раббыбызга карата мәхәббәт 
дөрләсен. Монда миңа исламның тагын 
бер хикмәте күрелә: динебездә гыйбадәт 
кылу җәмәгать белән генә түгел, ялгызың 
да башкарыла ала. Әйдәгез әле, мөэмин-
мөселманнарга елына бары бер генә тапкыр 
бирелүче бу мөмкинлекне кулыбыздан 
ычкындырмыйк һәм Кадер кичәсен 
Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм 
каршы алганча – уяу хәлдә һәм Раббыбызга 
гыйбадәттә булып каршылыйк!

Аллаһ Тәгаләдән Изге Рамазан аеның калган 
көннәрен лаеклы хәлдә үткәрү өчен көч бирүен 
сорыйм. Рәхимлелек һәм Рәхмәт иясе булган 
Бөек Раббыбыздан барлык мөэминнәрне 
сәламәтлек, гаилә иминлеге белән бүләкләвен 
һәм безне яхшылык, изгелек юлында 
берләштерүен сорап догалар кылам!

Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм рәхмәте булсын!

▪ ТР МДН сайтыннан әзерләнде

Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинның
Кадер кичәсе уңаеннан мөрәҗәгате

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим.
Әссәламү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү!

Кадерле дин кардәшләрем!

· ВӘГАЗЬ-ХӨТБӘ ·
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Б ыел мәчетләрдә укулар иртәрәк 
төгәлләнде. Шуңа күрә Коръән 

укырга өйрәнү өчен, бәлкем, вакыт та азрак 
тоелгандыр. Ләкин озак та үтмәде, Рамазан 
ае җитте. Коръән иңдерелә башлаган айда 
шайтаннар богаулана, ди. Остазлардан 
өйрәнгән  хәрефләрне куша-куша, Изге 
Китапны укырга тырышу өчен берни 
комаучауламый. Берничә генә аять укысаң 
да, газапланып, яратып укыганыңа савап 
арттырып языла. “Коръәнне өйрәнгәндә 
азапланып укучыга савап икеләтә булыр”, – 
дигән хәдис тә бар. 

Ел буе көтеп алган Рамазан ае бик тиз үтеп 
китте. Аллаһка шөкер, ураза тотучылар 
арабызда шактый. Аларга Раббыбызның киң 
рәхмәтләре, изге саваплары булсын. Шушы 
фазыйләтле, изге  айда Коръән китаплары 
киштәләрдә тузан җыеп ятмагандыр 
бит.“Әнбия” (“Пәйгамбәрләр”) сүрәсенең 
10 аятендә әйтелә: “Тәхкыйк, Без сезгә, ий 
кешеләр, Коръән иңдердек, ул Китапта сезгә 
– зекер, вәгазьдер – әллә аңламыйсызмы?”  

Безнең халкыбыз “Фәтихә”, “Ясин”, 
“Мүлек” сүрәләрен  яратып һәм бик еш укый. 
“Фәзкүрүни”, “Лилләәһи”, “Аятел Көрси”, 
“Ястәүи”не яттан белә, “Кәфирун”, “Ихлас”. 
“Фәләк”, “Нәс”не кабатлап йокыга китә. 

Фәкыйрьлек күрмәс өчен “Вакыйга”ны, 
пәнҗешәмбе кич, җомга көннәрендә 
“Кәһеф”не укырга ниятли. “Рахман”ны 
калдырмый. “Хүҗүрат” сүрәсен еш укырга 
кушалар. “Бәкара” сүрәсенең 185-186 нчы 
аятьләре дә (“Шәһри Рамадан”) изге айда 
читтә калмагандыр.

Гарәп хәрефләрен яхшы белүчеләр, гадәттә, 
хәтем чыгарга, Коръәнне тулысынча укып 
дога кылырга омтыла. Әдхәмдүлилләәһ, 
Аллаһ Раббыбыз безнең йөрәкләрне 
Үзенә, Китабына, намаз-уразаларына 
якынайта. Догаларыбызны, тәүбәләребезне 
кабул итә. Бу яктан, ислам динен тотучы 
мөселманнарга олы бәхет бит бу!   

Гарәп хәрефләрен танымаган мөселман 
кардәшләребез Коръәннең мәгънәви 
тәрҗемәсен укып, күңеленә тынычлык таба. 
Аллаһны тану, Аңа тартылу, ышану кешене 
бәхетле итә. Адәм баласына бәла-каза да, 
кайгы-борчу да бер-бер артлы килеп тора. 
Ислам дине буенча гыйлеме булмаган кеше 
хәсрәтне бик авыр кичерә. Ә Коръән укып, 
гыйлем алган кеше Аллаһның тәкъдире дип 
кабул итә. Әгәр онытылып китеп, кайгыга-
пошаманга төшсә, Коръән аятьләрен укыгач 
тынычлана. 

Барыбызның да “Һәфтиях шәриф” китабын 
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кулына алганы бардыр, күпчелегебез 
ятлаган беренче сүрәләрне шуннан 
өйрәнгәндер. Коръәннең иң еш укыла 
торган сүрәләре, аларның укылышы һәм 
мәгънәләре бирелгән анда.

Рәшидә Исхакыйнең “Намаз уку тәртибе” 
дигән китапчык-брошюрасы белән 
әлләничә буын кешесе гыйбадәт кылырга 
өйрәнде.

Әхмәдһади Максудиның “Гыйбадәте 
исламия” дигән китабында намаз уку, 
тәһарәт алу, ураза тоту, зәкят түләү, хаҗ 
кылу тәртипләре аңлатылган. Нәрсә ярый, 
нәрсә ярамый – һәр мөселман белергә 
тиешле кагыйдәләр, намазда һәм намаздан 
соң укыла торган догалар, төрле вакыйгалар 
өчен аерым догалыклар язылган. Ислам 
динен өйрәнергә теләгән кеше шушы китап 
аша бик күп мәгълүмат ала.

Дингә килергә теләүчеләргә, гадәттә, 
шушы китаплар тәкъдим ителә. 
Боларга өстәп, әлбәттә, тирән гыйлемле 
хәзрәтләребезнең вәгазь җыентыкларын 
өебездә булдыру, вакыт булган саен, аларны 
укып вәгазьләнү дингә нык якынайта. 
Аллаһның рәхмәтләре булсын аларга, 
тупаслана башлаган күңелләрне эретерлек 
сүзләр табып, халкыбызга динебезнең 
асылын өйрәткәннәре өчен. 

Һәм тагын бер нәрсә – һәрвакыт 
телебездән төшермичә кабатлап йөрергә 
тиешле зекерләрне онытмасак иде. Гадәткә 
кергәнче, хәтердән чыга да китә шул 
алар. Эшкә барганда, эштән кайтканда да 
нигәдер искә төшми. Уебыз дөнья мәшәкате 
тирәсендә бөтерелә. Бүген нәрсә пешерим, 
бу түтәлгә нәрсә утыртыйм, иртәгә шунда 
барасымны онытмасам ярар иде дигән 
фикерләр чолганышында яшибез. Ял 
иткәндә дә я телевизор пультына үреләбез, 
я интернетта казынабыз.

“Ләә иләәһә илләллааһ”, “Ләә иләәһә 
илләллааһү Мүхәммәдүр расүлүллааһ”  
кәлимәсен бишектән төшкән сабыйга 
өйрәтергә кирәклеген дә аңлыйбыз, югыйсә. 
Әлбәттә, бөтенебез дә оныта дип кистереп 
әйтмәскә кирәк. Безнең арада бик тәкъва 
кардәшләребез бар.

Заманында диннән читләштерелгән, 
намаз, Коръән укуның, ураза тотуның 
кирәклегенә төшенеп җитә алмаган, әмма 
шушы кәлимәне һәрвакыт кабатлап йөрүче 

өлкәннәребезне Раббыбыз Үзенең  рәхим-
шәфкатеннән ташламас, иншә Аллаһ. 

Сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең шундый 
бер хәдисен ишетеп беләбез: “Сөенеч бирәм 
мин сезгә, сез үзегездән арттагыларга 
сөенеч бирегез. Кем дөньяда үз ирке белән 
бер мәртәбә: “Ләә иләәһә илләллааһү 
Мүхәммәдүр расүлүллааһ”, – дип әйтсә һәм 
үзенең сүзенә тугры калып вафат булса, ул 
кеше җәннәткә керер”.

“Әстәгъфируллааһ”ны көн саен бик еш 
кабатларга кирәк. Аллаһтан гафу сорауны 
аңлата, кешене җәннәткә якынайта торган 
сүз.

“Әлхәмдүлилләәһи Раббил гәәләмиин” – 
телебездән төшмәскә тиешле зекерләрнең 
берсе. Төнлә ямьсез төш күреп, сискәнеп 
уянсак та, “Әлхәмдүлилләәһ” дип әйтерлек 
матур гадәтебез булсын иде икән ул. 
Әлхәмдүлилләәһ, бу төш кенә, мин исән-сау 
дип, Раббыбызга рәхмәтле булу өчен.  Шөкер 
итеп яшәү тормышның бәрәкәтен арттыра. 

“Иннәә лилләәһи үә иннәәә иләйһи 
рааҗигүүн”. Кешегә авырлык килгәндә, 
яисә берәрсенең вафаты турында ишеткәч 
әйтелә торган ошбу сүзләр –  Коръән 
аятедер.”Без – Аллаһның бәндәләре, Аллаһ 
хозурына барачакбыз” дигән мәгънәдә 
килә. Беренчедән, Раббызны зекер итәбез, 
икенчедән, күңелдән Коръән аяте укыйбыз. 
Ә өченчесе, кайдан килгәнебезне һәм 
кая барачагыбызны һәрчак искә төшереп 
торабыз, дигән сүз.  

Бу язмада әйтергә теләгән төп фикер нәрсә 
соң, дип аптырап калмагыз тагын. Рамазан 
ае төгәлләнеп килә. Каза калган көннәрне, 
шәүвәлнең 6 көн уразасын тотканнан соң 
кеше гадәти тормышка күчәчәк. Ләкин 
мөселманнарның  гадәти тормышы да 
Аллаһ Раббыбызга торган саен ныграк 
якынаюдан гыйбарәт. Намаз, Коръән, ураза, 
хаҗ гыйбадәтен, иман ныклыгын дини 
гыйлем, зекер-тәсбихләр тагын да ныгыта. 
Белмим дип утыру, диннән читтә йөрү бер 
дә килешми. Белергә тырышмау тагын да 
яманрак. Иң хәерлесе – гыйлемгә омтылу, 
шуны тормышта куллану һәм башкаларга 
җиткерү.

▪ Филиза Сәлахова
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Күпләргә көн кебек ачык, 9 май – ул яшь 
аралаш шатлыклы көн, чөнки моннан 75 ел элек 
илебез фашистик Германияне тар-мар итте. 
Бу сугыш 1941елның 22 июнендә башланып 
дүрт елдан артык дәвам итә, 27 миллионлап 
халык корбан була. Өлкән һәм урта буын өчен 
боларны анлатып тормасаң да ярый. Ике икең 
дүрт кебек, унбиш союздаш республика белән 
берлектә булган СССР дигән зур дәүләт һәм 
икенче фронтны ачучы союзниклар Икенче 
Бөтендөнья сугышында җиңүчеләр рәтендә 
исәпләнә. 1991 елда республикалар аерылып 
чыккач, вазгыять үзгәрә башлады. Бүгенге 
көндә тарихны кире язу галәмәте күзәтелә. 
Чит ил тәэсирендә булган яшьләр оешмалары, 
дини оешмалар да Икенче Бөтендөнья 
сугышына карашны үзгәртергә теләү сизелә. 
Мисал өчен, блогер, журналист Дмитрий 
Губин Росбалт мәгълүмат агентлыгы сайтында 
“Почему этот День Победы – без меня” исемле  
зур гына мәкалә бастырып чыгара. 9 майны 
Җиңү көне буларак бәйрәм итүдән читтәрәк 
торырга теләвенең сәбәпләрен аңлата. 
Башкаларның да аңына аның дәлилләнгән 
фикерләре тәэсир итми калмастыр. Бер дин 
әһеленнән: “Мөселманнарга “Бессмертный 
полк” акциясендә катнашырга ярыймы?” – дип 
сорагач,  –  “Сез сугышта катнаштыгызмы соң, 
катнашмасагыз нигә акциядә катнашасыз?” 
– дигән җавап алына. Мондый фикерләр 
ахыр чиктә үз тарихыңны онытуга китерергә 
мөмкин. 

Литва, Украина кебек элекке Союз 

республикаларының мәктәп дәреслекләрендә 
СССР дәүләте оккупант дәүләт буларак 
укытыла башлады. Степан Бандера кебек 
милләтчеләр герой итеп танытыла. 2014 елда 
Кырым ярымутравы Россиягә кушылгач, 
Көнбатыш җитәкчелегенең Җиңү парадында 
катнашулары кисәк кимеде. Мин тарихчы 
түгел, әмма мәгълүмат чараларындагы 
яңалыкларны карыйм, тыңлыйм. Ватанымның 
тарихы, халкымның язмышы миңа барыбер 
түгел. Кайчандыр минем әби-бабамнар 
яшәгән җиргә дошман бәреп кергән һәм ул 
дошманны ил белән бергә күтәрелеп, оясына 
кадәр илтеп себерәләр. Теләгән булсалар, 
немец фашистларын җир белән тигезләгән 
булыр иделәр. Андый милләт барлыгын тарих 
китабыннан гына укып белгән булыр идек 
бәлкем. Тик бабаларыбызда миһербанлык, 
кешелеклелек сыйфатлары да җиңеп чыга, 
шуңа алар мондый вәхшилеккә бармаганнар.

Газетабызның күпчелек аудиториясе 
мөселманнар булганлыктан, алар өчен 
түбәндәге фикерне әйтәсем килгән иде. Иң 
беренче, без шушы җирлектә яшибез. Безнең 
белән нинди вакыйга булса да, димәк ул 
урыска да, башкортка да, татарга да кагыла. 
Бигрәк тә, сугыш кебек берәр афәт килсә, 
без бердәм булырга һәм җиңү өчен бар 
көчебезне куярга тиешбез. 75 ел элек тә ата-
бабаларыбыз нәкъ шулай эшләде. Сугышның 
беренче елында ук башка конфессияләр 
белән берлектә мөселманнарның Үзәк 
диния нәзарәте председателе Габдерахман 
Рәсүлев өммәткә шушындый мөрәҗәгать 
белән чыккан: “Илебезнең мөселманнары 
берләшергә тиеш. Халыкны юкка чыгарырга, 
динебезне бетерергә теләүче юлбасарларның 
планннарын җимерергә. Ватаныбызны саклау 
өчен дәүләт һәм мөселманнарның ресурсларын 
берләштерергә. Уң эш өчен кыю көрәшергә 
улларыгызга фатиха бирергә. Догаларыгызда 
дошманны җиңү өчен Аллаһның рәхмәтен 
сорарга.”(Хайруллин А. “Историческая судьба”).

 1941 елга кадәр алып барылган массакүләм 
атеистлаштыру сәясәтенә дә карамыйча, 
барлык дин әһелләре, гади ышанучылар бер 
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булып, дошманга каршы күтәрелде. Дәүләтнең 
дингә карата мөнәсәбәте йомшарганын 
күрсәтеп, ленд-лиз буенча Америка һәм 
Англия ярдәменә өмет итүен дә аңлап була. 
1943 елның 31 июлендә Үзәк Азия һәм 
Казахстан мөселманнарының берләшкән 
диния нәзарәте төзелү турында Югары 
Совет Президиумы карары чыга. Ташкент 
шәһәрендә беренче съезд була, тантаналы 
төстә мәчет ачыла. Исламның бишенче 
баганасы – зәкятне эшләтеп җибәрәләр. 
Фондка миллионлаган сумма тапшырыла. 
Алар техника, танк, самолетлар ясауга 
тотыла. Эвакуацияләнгән күпме хатын-кыз, 
балаларны кабул итә Татарстан, Башкортстан 
җирлекләре.Сугышның өченче этабында 
өммәт хаҗ кылуга рөхсәт ала. Илбашлыгы 
Иосиф Сталин мөселманнарга тирән 
рәхмәтен җиткезеп, Рәсүлевка телеграмма 
юллый. Димәк мөселманнар җиңүгә үз 
өлешләрен керттеләр, күбесе туган җирләренә 
әйләнеп кайта алмады. Безнең бабаларыбыз  
намазларын да калдырмаска тырыштылар. 
Тарихи фотолар моны раслый. (Ахмадуллин 

В. А. “Политика Советского государства по 
отношению к мусульманской религии”). Дин 
әһелләре ачык төстә мөселманнарны Ватанны 
саклауга чакыралар. Бу яуга чыгуны  җиһадка 
тиңлиләр һәм вафат булучылар шәһитләр 
рәтендә булачаклар, дип ышандыралар. Мин 
муллаларны алдап әйткәннәр дип уйламыйм, 
чөнки безнең бабаларыбыз динен, туган илен, 
гаиләсен яклап, Аллаһ хакы өчен сугышка 
күтәрелделәр. Яу кырында ятып калдылар, 
юылмадылар, кәфенләнмәделәр. Нинди 
киемдә булсалар, шул киемдә күмелделәр. 
(Шәригатьтә шәһит булучылар нинди киемдә 
булсалар, шулай җирләнергә тиешләр һәм 
юылмыйлар) 

Икенчедән, сугышның беренче еллары бик 
авыр, кешеләр һәм материаль югалтулар 
искитмәле зур була. Ачлык, ятимлек халыкның 
үзәгенә үтә. Әбекәем, бабакаем урынына 
үземне куеп карыйм да, ничекләр түзделәр икән 
дим. Аларның рәхәттә, муллыкта яшиселәре 
килмәдеме? Килде, әлбәттә! Тик нишлисең, 
алар тәкъдиренә шушындый ачы язмыш 
язылган булган. Әни ягыннан ике абыйсы да 
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фронтка беренче көннән үк алынып, яңадан 
“Хәбәрсез югалды”  дигән өчпочмаклы хатлар 
гына килә. Гаиләле дә булырга өлгермиләр, 
балалы булу бәхете дә тәтеми. Ә тылда барсы 
да фронт өчен була. Әтием Шәймәрдән энесе 
Наил белән Әҗмәт авылыннан башкорт ягына 
көнлек эш эзләп чыгып китәләр, чөнки ашарга 
юк, әти-әнисе ачлыктан шешенәләр. Ә бит 
аларга13 һәм 10 яшь кенә була. 14 яше тулгач 
әтиемне Казанга дары заводына эшкә алалар. 
Бер телем икмәккә интеккәннәрен ачынып 
искә ала иде әтием. Кызганыч, 72 яшендә 
бакыйлыкка күчте. Мин аңа да бәхетле балачак, 
яшьлеген бүләк итәр идем, андый мөмкинлегем 
генә юк. Иң кимендә, мин аларны үзем исән 
чагында истә тотам, балаларыма сөйлим. 
Диннән биздерелгән чорларда яшәсәләр дә, 
күңелләрендә бер Аллаһ булгандыр. Догамнан 
калдырмаска тырышам. Аллаһ Тәгалә бу ачы 
афәтне безгә дә бирергә бик мөмкин иде бит. 
Бүгенге көндә күгебез тыныч, динне күпме 
кирәк шулай тотып була. 27 миллион корбанны 
без искә алырга бурычлы. Инде ветераннар 
сафлары бик азайды. Сугыш чоры балаларына 
да 75-80 яшь тулып килә. Ул буынга да, сугыш 
бетте дип кенә җиңеллек килми. Җир белән 

тигезләнгән шәһәрләрне торгызырга, халыкны 
туендырырга кирәк иде. Алар җилкәсенә дә 
12-14 яшьтән хезмәт дилбегәсе эләгә. Бүгенге 
көндә хөкүмәтебезнең адреслы яклавына 
мохтаҗ алар. 

Мин моны шулай булырга тиеш яки кемдер 
кушканга язмадым, урыслар әйтмешли, “по 
зову сердца” яздым. 9 май ислам бәйрәмнәре 
рәтендә булмаса да, без,  мөселманнарга, 
тарихыбызны онытырга ярамый. Үлгәннәр 
рухына Коръән укып дога кылырга, 
батырларның исемнәрен белергә тиеш. Бүгенге 
рәхәт, бай тормышыбыз нәрсәләр бәрабәренә 
ирешкәнлеген истән чыгармаска тиешбез. 

Хөкүмәтнен тоткан курсын дөрес дип 
исәплим. Моңарчы «Совершенно секретно» 
астында яткан архив документларны бөтен 
дөньяга укып танышырлык итеп җайладылар. 
Кешелек дөресен белергә тиеш. Кем басып 
алучы, кем коткаручы-җинуче булган? 
Исемнәр үзгәрергә тиеш түгел.

Әгәр дә илнең тоткан курсы үзгәрсә, 
кечкенәдән ук ватанпәрварлык хисләре 
тәрбияләнмәсә, уткәннәр онытылып, тарих 
көзгесе дә чалыш курсәтмәгәе....

▪ Илина Арсланова
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Алмагачлар чәчәк ата
Майның унбишләрендә.
Нәсыйхәт сүзләрем язам
Сездәй дус-ишләремә.

Алмагач чәчәкләренең
Исләре татлы икән.
Җимешләре дә чәчәктәй
Бик татлы булыр микән?

Тамырлары тирән китсә,
Кәүсәсе дә нык торыр.
Кәүсә нык булган агачның
Ботаклары күп булыр.

Ботакларын карап торсаң,
Алмагач чәчәк атар,
Агачын тәрбияләгән
Көзен җимешен ашар.

Дөньялыкта һәрбер кеше
Үз агачын үстерер,
Агачының җимешләрен
Кыямәт көнне күрер.

Ахыйрәттә алыйм дисәң
Җимешнең иң татлысын,
Дөньялыкта утыртып кал
Агачның иң затлысын.

Иң затлысы, иң татлысы
Иман агачы була.
Аны утырткан бәндәсен
Аллаһ бәхетле кыла.

Тормышыңда утырт, дустым,
Иман агачын тизрәк,
Аның татлы җимешләре
Һәммәбезгә дә кирәк.

Тәрбияләп тор син аны,
Сәламәт булып үссен,
Тамырлары, ботаклары
Корып китә күрмәсен.

Тамырлары аның - гыйлем,
Ә кәүсәсе - ихласлык.
Икесен дә яхшы сакла - 
Булсыннар корымаслык.

Гәүдәң кылган изге эшләр -
Агачның ботаклары,
Яхшы холык, күркәм әхлак -
Ихласлык тармаклары.

Гыйлем алсаң, ихлас булсаң,
Агачың да нык торыр.
Изгелекне күбрәк кылсаң,
Җимеше дә мул булыр!

Изгелекләр: намаз, руза,
Зикер-тәсбих, хаҗ, зәкят.
Аларның татлы җимеше -
Аллаһыдан бәракәт.

Раббым разый булсын диеп
Башкарылса һәр эшең, 
Аллаһ һич әҗәтле калмас,
Бирер татлы җимешен.

АЛМАГАЧЛАР ЧӘЧӘК АТА МАЙНЫҢ 
УНБИШЛӘРЕНДӘ...

ШӨКЕР ИТӘРГӘ КИРӘК

Бу дөньяның матурлыгын
Курер кузләрең булса,
Кирәк жиренә барырга
Аяклар йөреп торса,
Кошлар сайравын ишетеп
Рәхәтләнсә колагың,
Тәмле ризыклар пешерсә
Эш сөюче кулларың.
Кайтып китсә, хәлен белсә
Кызларың һәм улларың,
Эч пошканда серләшергә
Яныңда булса ярың,
Шатлыкларны булешергә
Булса якын дусларың.
Юкка барга исең китеп
Куңлен булмасын китек,
Сокланып һәр яңа көнгә
Яшик без шөкер итеп.

▪ Әминә Вәҗетдинова
Такталачык  авылы

▪ Бакыйлыкка күчкән 
Габделкәрим хәзрәт Моратов иҗаты

СОРАУ: Зират өстеннән чүп үләннәрен утарга ярыймы?
Авылга әти-әни каберләрен карарга кайткан идем. Ел да шулай кабер өстендәге 

чүпләрне җыештырам. Шиңгән чәчәкләрне, чүп үләннәрен утыйм. Әмма бер 
танышым, кабердәге чүп үләннәрен утарга ярамый, диде. Бу дөресме? 

ҖАВАП: Яз һәм көз көне ярый. Җәй көне киңәш ителми, чөнки ул зекер әйтеп 
тора ди. Әмма утагансыз икән, бернинди гөнаһы юк. Язын килеп чистарта алмыйча, 
чүп үләне бик баскан булса, утамый да булмый. Чистартуда гөнаһ юк.

Әмәт бистәсе имам-хатыйбы Равил хәзрәт Бикбаев җавабы

· СОРАУ-ҖАВАП ·



Шамил җәйге каникулга дәү әтисе янына авылга кайта. Аның дәү әтисе вакытын бушка 
уздырмыйча, һаман Коръән укып, зекер әйтеп утыра. Һәм, әлбәттә инде, сөенә-сөенә оныгын 
да укырга өйрәтә. Шулай итеп, төннәрнең берендә Шамил дәү әтисе белән укып утырганда: 

- Дәү әтием, син дә, мин дә, Коръәнне аңлап укый алмыйбыз. Шулай булгач аны укуда 
нинди файда бар, шуны аңлый алмыйм, - дип сорап куя. 

Дәү әтисе, елмаеп, оныгының башын кулы белән сыйпап: 
-  Әй, оныгым, хәзер инде бик соң, бар, йокла, ял ит. Иртә белән аңлатырмын, - дип әйтә.

Иртәнге намаздан соң, кояш чыккач дәү әтисе Шамилне чакыра. Агачтан ясалган күмер 
ташый торган каралып, тузанланып беткән кәрзинне кулына тоттырып:

- Әй, оныгым, күлдән әлеге кәрзингә су тутырып кил әле, - дип әйтә. 
Шамил, кәрзинне кулына алып, күл янына китә. Кәрзингә су тутырып, берничә адым 

атлаганнан соң, кәрзиндәге бөтен су агып чыга. Малай тагын берничә тапкыр тутырып 
карый, тиз генә йөгереп алып кайтырга да тырыша,  әмма шул ук хәл кабатлана, кәрзиндә су 
тормый. Ул дәү әтисе янына кайтып, булган хәлне аңлата, кәрзинен күрсәтә.

- Кәрзиндә берәр нинди үзгәреш күрәсеңме соң? – дип сорап куя дәү әтисе.
- Әйе, күрәм, бу кәрзин бик тузанлы, пычрак иде. Су тутырырга тырышуым белән кәрзин 

бик чистарды, - ди Шамил. 
Дәү әтисе, елмаеп:

- Әй, оныгым, кичә төнлә син миңа: “Коръәнне аңламыйча укуда ни файда бар?” дип 
сораган идең. Әлеге мисалда соравыңа җавап таптыңмы? Гөнаһлар эшләп, пычранып 

беткән кешенең күңеле – пычрак кәрзин шикелле. 
Ә Коръән укып, зекер әйтү – күлдәге су кебек. 
Аңламыйча укысаң да, кешенең күңелен бөтен 
пычраклардан чистарта, пакьли, - дип аңлатма 
бирә ак сакаллы хикмәтле карт.

Коръән укучы һәм зекер әйтүче кеше Аллаһ 
Тәгалә белән сөйләшкән кебек була икән. Бу – 
җанның иң бәрәкәтле ризыгы булып санала. 
Коръән укып һәм зекер әйтеп, күңеленә 
тынычлык таба алмаган кеше, башка җирдән 
беркайчан да аны таба алмаячак.

Аллаһ Тәгалә калебләребезне Коръән нуры белән 
нурландырып, Үзенең Китабына мәхәббәтебезне 
арттырса иде. Һәм иң мөһиме, Аллаһ Раббыбыз 
Үзе кушканча яшәргә насыйп итсә иде!

▪ Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдинның “Бәхетлеләр 
серләре” китабы буенча әзерләнде 
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Рамазан аебызның соңгы көннәре дә җитте. Кадерле мизгелләр бик тиз үтә, изге аебыз да 
ахырына якынлашты. Нурлы Рамазан аеның рәхәтлеген бер дә югалтасы килми...

Шулай да, изге аебыз үтсә дә, изгелекләр кылу, Коръәни Кәримне уку, аның буенча яшәү 
мөмкинлеге бетми. Киресенчә, без бу айда Аллаһ Раббыбызга тагын да якынаерга һәм моны 
ел дәвамына, гомер буена сакларга тиешбез! 

Әйе, Аллаһ Раббыбыз һәм Аның Сүзе булган Коръән Китабыбыз һәрчак безнең белән... 
Коръән — бу Аллаһ Раббыбызның Бөек Сүзләре.  
Коръәннең һәрбер сүзендә, хәтта һәрбер хәрефендә дә олуг хикмәтләр бар. Пәйгамбәребез 

салләллаһу галәйһи вә сәлләм әйтә: «Коръән укыгыз! Һәрбер укылган хәрефе өчен ун савап 
алыгыз».

Ә без Коръән Китабыбызны аңламыйча укысак, файда бар микән? Бәлки безгә Коръәннең 
татарча мәгънәсен генә укыргадыр? 

Бу сорауга җавапны әлеге тормыш хәленнән тапмабыз микән?!

Агачтан үрелгән кәрзин
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Татарстан мөфтиятенең «Хозур» нәшрият йорты 
«Труды Абу Ханифы» китабын нәшер итте. Рус телендә 
дөнья күргән әлеге басма үз эченә галимнең «Әл-
Фикһел-әкбар», «Әл-Фикһел-әбсат», «Әл-Галим вәл-
мүтагаллим», «Әр-Рисалә. Әбү Хәнифәнең Госман 
Әл-Баттыйга мөрәҗәгате», «Әбү Хәнифәнең васыяте» 
исемле әсәрләрен сыйдырган.

Әбү Хәнифә фикъһе өлкәсендә зур галимнәрнең берсе 
булып тора һәм аның хезмәтләре хәнәфи мәзһәбенең 
нигезендә ята. Шулай ук ул Әһле Сөннәт Вәл-Җәмәгать 
гакыйдәсен таратуда үз өлешен керткән иң зур 
галимнәрнең берсе. Әбү Хәнифә хезмәтләренең кайбер 
өлешләре сорау-җавап буларак укучылары тарафыннан 
язылган.

Китапны «Хозур» нәшрият йортының Казандагы фирма кибетләреннән алырга, 
шулай ук, кайда яшәвегезгә карамастан, читтән торып интернет аша заказ бирергә 
мөмкин:

Казан ш., Габдулла Тукай ур., 36-нчы йорт. Тел.: +7(903) 305-45-43.
Склад: Казан ш., Газовая ур., 14-нче йорт. Тел.: +7 (966) 250-00-09.
huzurshop.ru сайты.

▪ ТР МДН сайтыннан

Казанда “Аллаһның сөекле рәсүле Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм” дип исемләнгән 
китап чыкты. Аның авторы – күренекле татар 
мөселман әһеле, Казанның “Миргазиян” 
мәчетенең имам-хатыйбы Габдеррауф хәзрәт 
Зәбиров.

Китап башлангыч, урта һәм югары белем 
алу йортларында уку әсбабы буларак тәкъдим 
ителә, басма белән киң катлам укучылар 
да файдалана ала. Китапны әзерләгәндә 
автор Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең тормыш юлын тасвирлаган төрле 
чыганаклар кулланган, зур әзерлек һәм нәшер итү процессы аша узган. Габдеррәүф хәзрәт 
әйтүе буенча, бүгенге көнгә кадәр татар телендә бары биш Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһи вә сәлләмнең тормыш юлын тасвирлаган китап чыккан булган, аларның дүртесе 
Казанда инкыйлабка кадәр чыккан, берсе – постсовет чорында. Арасында: “Хәяте 
Мөхәммәд” (Казан, 1911, авторы Закир Кадыйри (1878-1954)); «Мөхәммәд салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм» (авторы Ризаэтдин Фәхретдин (1859-1936), 1909 елда Казанда 
“Вакыт” гәҗите типографиясендә чыккан), «Хәзрәти Мөхәммәд» (1914 елда чыккан, 
авторы Сөнгатулла Бикбулат (1886-1955)), “Аср сәгадәт” (Казан, 1909 ел, авторы Шахар 
Шәрәф), «Пәйгамбәребез Мөхәммәд» (Казан, 1999 ел, авторы Фәрит Зәкизянович Яхин). 
Гыйлемле булу сәбәпле, халкыбызга гарәп һәм фарсы телләрендә язылган китаплар да 
аңлаешлы булган. Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең тормышыннан кайбер 
вакыйгаларны искә алган ислам җыентыклары да чыккан, мәсәлән, Каюм Насыйриның 
“Мәҗмәгыль әхбар. Пәйгамбәребез галәйһиссәлам тормышы”, дип аңлатып китте хәзрәт. 
Хәзер исә Казанда исәп буенча алтынчы шундый китап дөнья күрде.

· ХӘБӘРЛӘР ·



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.
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Арсланова И.Ш.
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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: 
21 май 11.00 сәгатьтә.

Индекс: П4562, тираж 500
Заказ номеры № 1523

12 · ИЮНЬ АЕНА НАМАЗ ВАКЫТЫ ·

Хәдис-шәриф:  «Кем дә кем Рамазан аеның уразасын тотып, Шәүвәл 
аенда да алты көн ураза тотса, ел буе ураза тоткан кебек була».

Искәрмә: Иртәнге намазның вакыты «сәхәр тәмам» дигән сәгатьтә түгел,
ә «иртәнге намаз» графасында күрсәтелгән вакытта керә.
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24 Якш 00:39 01:00 02:54 11:20 12:00 17:02 19:53 21:15 1

Ш
әү

вә
л

25 Дүш 00:39 01:03 02:53 11:20 12:00 17:02 19:46 21:16 2
26 Сиш 00:39 01:06 02:53 11:20 12:00 17:02 19:48 21:18 3
27 Чәрш 00:39 01:09 02:52 11:20 12:00 17:02 19:49 21:19 4
28 Пәнҗ 00:39 01:12 02:51 11:21 12:00 17:02 19:51 21:21 5
29 Җомга 00:39 01:15 02:50 11:21 12:00 17:02 19:52 21:22 6
30 Шимбә 00:39 01:18 02:49 11:21 12:00 17:03 19:54 21:24 7
31 Якш 00:39 01:18 02:48 11:21 12:00 17:03 19:55 21:25 8
1 Дүш 00:39 01:13 02:43 11:21 12:00 17:04 20:05 21:35 9
2 Сиш 00:39 01:16 02:46 11:21 12:00 17:05 20:06 21:36 10
3 Чәрш 00:43 01:15 02:45 11:21 12:00 17:05 20:07 21:37 11
4 Пәнҗ 00:44 01:14 02:44 11:22 12:00 17:06 20:08 21:38 12
5 Җомга 00:43 01:13 02:43 11:22 12:00 17:07 20:09 21:39 13
6 Шимбә 00:42 01:12 02:42 11:22 12:00 17:07 20:11 21:41 14
7 Якш 00:42 01:12 02:42 11:22 12:00 17:08 20:12 21:42 15
8 Дүш 00:41 01:11 02:41 11:22 12:00 17:09 20:13 21:43 16
9 Сиш 00:40 01:10 02:40 11:23 12:00 17:09 20:14 21:44 17

10 Чәрш 00:40 01:10 02:40 11:23 12:00 17:10 20:14 21:44 18
11 Пәнҗ 00:39 01:09 02:39 11:23 12:00 17:10 20:15 21:45 19
12 Җомга 00:39 01:09 02:39 11:23 12:00 17:11 20:16 21:46 20
13 Шимбә 00:39 01:09 02:39 11:23 12:00 17:11 20:17 21:47 21
14 Якш 00:38 01:08 02:38 11:24 12:00 17:12 20:17 21:47 22
15 Дүш 00:38 01:08 02:38 11:24 12:00 17:12 20:18 21:48 23
16 Сиш 00:38 01:08 02:38 11:24 12:00 17:12 20:18 21:48 24
17 Чәрш 00:38 01:08 02:38 11:24 12:00 17:13 20:19 21:49 25
18 Пәнҗ 00:38 01:08 02:38 11:24 12:00 17:13 20:20 21:50 26
19 Җомга 00:38 01:08 02:38 11:25 12:00 17:13 20:20 21:50 27
20 Шимбә 00:38 01:08 02:38 11:25 12:00 17:13 20:20 21:50 28
21 Якш 00:38 01:08 02:38 11:25 12:00 17:14 20:20 21:50 29
22 Дүш 00:39 01:09 02:39 11:25 12:00 17:14 20:20 21:50 1
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23 Сиш 00:39 01:09 02:39 11:26 12:00 17:14 20:20 21:50 2
24 Чәрш 00:39 01:09 02:39 11:26 12:00 17:14 20:20 21:50 3
25 Пәнҗ 00:40 01:10 02:40 11:26 12:00 17:14 20:20 21:50 4
26 Җомга 00:40 01:10 02:40 11:26 12:00 17:14 20:20 21:50 5
27 Шимбә 00:41 01:11 02:41 11:26 12:00 17:14 20:20 21:50 6
28 Якш 00:42 01:12 02:42 11:27 12:00 17:14 20:20 21:50 7
29 Дүш 00:42 01:12 02:42 11:27 12:00 17:14 20:19 21:49 8
30 Сиш 00:43 01:13 02:43 11:27 12:00 17:14 20:19 21:49 9


