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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!

22  июльдә мөбарәк  булган дүрт харам айларның берсе - 
Зөлхиҗҗә ае башлана.  Аллаһ Тәгалә бу вакытта сугышлар, 

ызгышлар, кан коюларны тыя. 
Зөлхиҗҗәнең беренче ун көне аеруча әһәмиятле булып санала. 

“Фәҗер (Таң)” сүрәсенең 1-2 аятьләрендә әйтелгән: «Таң һәм ун 
төн белән ант итәм». Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте, рәхмәте белән 
тулган бу көннәрне гыйбадәттә үткәрү тиешле. Пәйгамбәребез 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең шулай дип әйтүе тапшырыла: 
“Аллаһ каршында шул ун көннән дә бөегрәк көннәр юк, һәм дә 
башкарылган игелекле гамәлләрне Аллаһ Тәгаләнең алардан да 
ныграк яраткан башка көннәре юк. Шуңа да аларда ешрак “Ләә 
иләәһә иллә-Ллааһ” дип, тәһлил, “Аллааһу әкбәр!” дип, тәкбир, 
“Әлхәмдүлилләһи” дип, тәхмид әйтегез” (Әхмәд);

Мөбәрак Зөлхиҗҗә аеның беренче тугыз көнен, бигрәк тә, 
Гарәфә көнен, ураза тотып үткәрү, хаҗ кылучылардан тыш, 
калган барлык мөселманнар өчен иң яхшы эшләрнең  берсе булып 
тора. Аллаһ Тәгалә барчабызга Зөлхиҗҗә аеның фазыйләтләрен 
истә тотып, изге гамәлләрне, гыйбадәтләребезне арттырырга 
насыйп итсә иде, һәркайсыбызны харәм эшләрдән саклап, 
кылган игелекләребезнең савабын арттырса иде!

Мөхтәрәм дин кардәшләребез!  

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).

“

”

Таң һәм ун төн 
белән ант итәм

“Фәҗер (Таң)” сүрәсе, 
1-2 аятьләр

 ▪ Актаныш мөхтәсибәте

22 июль -1 Зөлхиҗҗә
30 июль – 9 Зөлхиҗҗә – Гарәфәт көне
31 июль – 10 Зөлхиҗҗә – Корбан гаете

30,31 июль, 1, 2, 3 август - 9, 10, 11, 12, 13 Зөлхиҗҗә - Тәшрикъ көннәре
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КОРБАН БӘЙРӘМЕ ЯКЫНЛАША
Корбан чалу хикмәте һәм файдасы
Корбан чалу Аллаһка якынайта һәм 

Аның ризалыгына ирешергә ярдәм итә. 
Раббыбыз корбанга мохтаҗ түгел. Ул 
моның белән безнең Үзенә якынлык 
дәрәҗәсен тикшерә. Коръәндә язылган: 
«Сез чалган хайваннарның итләре, 
каннары Аллаһка ирешмәс, Аңа 
фәкать сезнең тәкъвалыгыгыз һәм 
изге гамәлләрегез генә ирешер» (“Хаҗ” 
сүрәсе, 37нче аять).  Шулай ук корбан 
Исмәгыйь галәйһиссәләм кыйссасын 
искә төшерә, аның коткарылуы хакында 
фикерләвебезне яңарта. 

Мөселманнарның корбан чалуы, аларның 
Аллаһ юлында малларын кызганмавын 
да күрсәтә. Бу канун мескеннәрне һәм 
ятимнәрне шатландыруга китерә, мескен, 
ятимнәрне сөендереп, без аларның 
канәгатьләнүенә ирешәбез.

Корбан чалу хөкемнәре һәм үтәлергә 
тиешле шартлар

- Байлыгы һәм мөмкинлеге булган 
һәр мөселман өчен корбан чалу ваҗиб 
(тиешле) гамәл санала.  

-  Бу эшкә тотынган кешенең үз акылында, 
балигъ яшендә булуы, сәфәрдә булмавы 
шарт. Әгәр дә инде мөмкинлеге чикле 
икән, гөнаһ юк.

- Һәр гамәлдә ният мөһим. Корбан чалу 
бары бер ният – Аллаһ ризалыгы өчен дип 
башкарыла.

Корбанга чалына торган  хайваннар
- Сарык, кәҗә, сыер, үгез, буйвол, дөя.
Калган хайваннар корбанга ярамый. 

Корбанлык хайванның кайсы җенестән 
булуы мөһим түгел. Нигездә, сарык яисә 
кәҗә сую хуплана. Алар бер еллык булырга 
тиеш. Әгәр дә сарык ярты еллык, әмма көр 
һәм таза, бер еллык кебек икән, андый да 
ярый. Әре мөгезле хайваннар 2 яшьлек, ә 
дөя 5 яшьлек булырга тиеш.

Эре мөгезле хайван, дөя бер кешедән дә, 
7 кешедән дә чалына ала. Бергәләп эре 
хайванны чалырга теләгән кешеләрнең 
нияте Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга 
тиеш. Әгәр дә араларыннан берсе ит 
алырга теләгәннән генә чалса, берсенең 
дә корбаны кабул ителми.
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Корбанга дигән хайванның 
кимчелекләрсез булуы яхшы

  Корбан чалырга зыян китерә торган 
кимчелекләр:

- Бер күзе яки ике күзе дә дөм сукыр;
- Аксаклыгы берәр урынга барып җитәр 

өчен комачау итә;
- Бер яки ике колагы да тулысынча 

киселгән;
- Күпчелек тешләре юк;
- Бер яки ике мөгезе төптән сынган;
- Койрыкның ярты өлешенә яки аннан да 

күбрәгенә зыян килгән;
- Имчәкләре юк;
- Бик талчыккан хәлдә яки хәлсез;
- Тумыштан колаксыз яки койрыксыз;
- Көтүдәге калган хайваннарга кушыла 

алмаслык дәрәҗәдә котырынган;
- Нәҗес (чиста булмаган ризык) белән 

даими тукланган.

Корбан чалу рәвеше
     Башта тыныч кына корбанны чалынасы 

урынга илтеп җиткерергә кирәк. Аннары 

газап кылмыйча, сул ягына яткырасы 
һәм башын кыйблага борып куясы. Вак 
мөгезле хайванның арткы уң аягыннан 
кала өч аягы да бәйләнә. Чаласы кеше 
ниятен әйтә (мәсәлән, ошбу корбанны 
фәлән-фәлән улыннан яки фәлән-
фәлән кызыннан Аллаһ ризалыгы өчен 
чалырга ниятлим), янәшәдәгеләр тәкбир 
әйтә. Шуннан «Әл-Әнгам» сүрәсенең 
бер өлеше укыла (162-163нче аятьләр): 
«Әгузу билләһи минәш-шәйтанир-раҗим. 
Бисмилләһи-рахмәнир-рахим. Кул иннә 
саләти вә нусуки вә мәхъйә вә мәмәти 
лилләһи Раббил галәмин…» Моннан соң: 
“Бисмилләһ Әллаһү әкбәр”,- дип хайван 
чалына һәм дога кылына.

Корбан итен тарату тәртибе
Итне өч өлешкә бүлү яхшы. Бер өлеше 

күршеләргә һәм туганнарга таратыла, 
икенчесе ярлыларга һәм мескеннәргә, 
ә өченче өлеше корбан чалдыручының 
гаиләсенә кала.

▪ ТР МДН дәгъват бүлеге

СОРАУ: Үлгән кеше исеменнән корбан чалырга ярыймы? 
ҖАВАП: Вафат булган әби-бабайлар, әти-әниләргә багышлап, аларга хөрмәт 
күрсәтеп корбан чалу рөхсәт ителә. Тик нисабка җиткән кеше иң беренче чиратта 
үзе исеменнән чала, акчасы калса, бу йоланы вафат булган кеше исеменнән дә 
башкара. 

СОРАУ: Корбанлык хайван хуҗасының корбан чалган урында булуы 
мәҗбүриме? 
ҖАВАП:  Мәҗбүри түгел. Мөһим сәбәпләр белән корбан чалдыру урынында 
була алмаса, аның исеменнән башка бер кеше чалдыра ала. Әмма корбанны 
үзең чалсаң яки хайван чалганда үзең катнашсаң, ул тагын да саваплырак була. 

СОРАУ: Сөякләрен эткә бирергә ярамый, аны күмеп куярга кирәк дип 
әйтүчеләр бар? 
ҖАВАП: Ул фәкать халык арасында таралган бер сүз генә,  динебездә андый тыюны 
белмим.

Равил хәзрәт Бикбаев җаваплары 
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Иң яраткан Коръән Кәрим китабын кулга алыйк 
әле. “Гафир” (“Мөэмин”) сүрәсенең 60 нчы аятендә 
Аллаһ Тәгалә безгә болай ди:

“Раббыгыз әйтте: “Миңа гыйбадәт итегез һәм дога 
кылыгыз, Мин кабул итеп, әҗерләрен бирермен. 
Әмма Миңа гыйбадәт итүдән тәкәбберләнеп баш 
тарткан кешеләр, кечкенә булып хур калган хәлдә, 
җәһәннәм утына тиз керерләр”.

Ягъни намаз уку, ураза тоту кебек гыйбадәтләр 
белән беррәттән, дога кылырга куша. Нәрсә соң 
ул дога? Ул – Раббыбызга мөрәҗәгать итү, аннан 
үзебезгә кирәк нәрсәне сорау, Бөек Аллаһны 
үзебезгә ярдәмгә чакыру. “Дога кылучының 
догасына җавап бирәм”, – дип әйтә Ул “Бәкара” 
(“Сыер”) сүрәсенең 186 аятендә. 

Әлбәттә, соравыбызга җавап бүген үк булмаска 
мөмкин. Кайчан безнең өчен хәерле икәнен 
Раббыбыз Үзе Белүче. Ахирәт көнгә дә калырга 
ихтимал. Кыямәттә Без Аллаһ ярдәменә ныграк 
мохтаҗ булачакбыз. Шуңа күрә дога кылудан 
туктамыйк. Бөек Затның ике дөньяда да безгә 
ярдәм итәчәгенә чын күңелдән ышаныйк. 

Расүлебез Мөхәммәд салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең яратып кыла торган догасын бөтенебез 
дә, һичьюгы. ишетеп беләдер. “Раббәнәәә әәтинәә 
фиддуньйәә хәсәнәтәү үә фил әәхыйрати 
хәсәнәтәү үә кыйнаа гадәәбәннәәәр”.

Гади генә мәгънәсе шундый: “Йә Раббым, безгә 
ике дөнья бәхете бир, ике дөнья газабыннан сакла!” 
Һәркемгә ятларга җиңел, ятлагач онытылмый, 
күпме кабатлап йөрсәң – шуңың кадәр үзеңә 
хәерлерәк.  

Аллаһ Тәгаләдән иңдерелгән Изге Коръән китабы 
да дога белән башлана, дога белән тәмамлана 
бит.   1 нче “Фәтихә” сүрәсендә: “Безне туры юлга 
күндер”, ә 114 нче “Нәс” сүрәсендә: “Шайтан 
вәсвәсәсеннән сакла!” – диелә. Димәк, хикмәтне дә 
шуннан эзләргә кирәк.

Беркайчан да өметне өзәргә, доганы ташларга 
ярамый. Адәм баласы үзенә авырлык килгәндә, ике 
ут арасында калганда Раббысын ешрак искә төшерә. 
Сәламәтлек сорый. Яшьләр имтихан биргәндә, 
машина, фатир алырга кызыкканда яки яшеннән 
курыкканда бар белгәнен укырга тырыша. Әмма 
авырлык килгәнне генә көтү ярамый. Тормышыбыз 
җитеш, сәламәтлегебез нык, якыннарыбыз 
яныбызда булганда, ялварып сорау җиңелрәк тә 
әле. Чөнки чирләп киткән чакта, озаклап дога кылу 
хәлдән килмәскә мөмкин. Хастаның: “Йә Раббым, 
сәламәт вакытта кылган догаларымны кабул кыл!” 
– дигәне дә олы мәгънәгә ия.

Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм бер 
хәдисендә: “Аллаһны имин вакытыгызда исегездә 
тотыгыз, авыр вакытыгызда Ул да сезне исенә 

төшерер”, – диде (имам Әхмәт риваяте). “Кем авыр 
һәм кайгылы чагында Аллаһ догасын кабул итсен 
дисә, җиңел вакытында күбрәк догада булсын”, – 
диде (Тирмизи, Хәким риваятьләре).

Әлбәттә, хәерлесен генә сорарга кирәк. 
Дога кылуның үз тәртибе, кагыйдәләре бар. 

Тәртибе нинди дигәндә, иң әүвәл, ул әдәптән 
башлана. Аллаһ кушканнарны үтәргә омтылу, 
шайтан коткысыннан, харамнан ерак тору –  
әдәп әнә шул инде ул. Җан ияләрен кыерсытмау, 
табигатькә зыян салмау, динебезгә, телебезгә 
хөрмәт белән карау, тәкәбберләнмәү, намазны 
вакытында уку... 

Кушканнарын үтәмичә, харамнан тыелмыйча 
торып, Аллаһтан яхшы тормыш сорау безнең 
тарафтан әдәпсезлек булыр иде. Ләкин... шуңа 
карамастан, Аллаһ Үзеннән сораганны ярата, 
җавапсыз калдырмый. Ул – Юмарт, Кичерүче, 
Ризыкландыручы, Күрүче, Гаделлек иясе, 
Мәрхәмәтле, Яклаучы, Саклаучы, мал-мөлкәт 
һәм байлыкның чын Хуҗасы. Аның тиңдәше юк, 
кодрәте чиксез. 

Дога үрнәкләре язылган бик күп китаплар, 
китапчыклар сатыла. Өйрәнгәндә, әлбәттә, алар 
безгә зур ярдәмлек булып тора. Иң башта Аллаһка 
мактау-шөкер сүзләре, пәйгамбәребезгә салават 
әйтелә. Берничә урында (уртада, ахырда), берничә 
мәртәбә кабатларга мөмкин. 

“Әгүүзү билләәһи минәш-шәйтанир-
раҗиим. Бисмилләәһир-рахмәәнир-рахиим. 
Әлхәмдүлилләәһи Раббил гәәләмиин. 
Үәссаләәтү үәссәләәмү гәләә расүүлинәә 
Мүхәммәдиү-үә гәләә әәлиһи үә әсхәбиһи 
әҗмәгиин.

Йә, Раббым! Сиңа барча мактауларыбыз, 
шөкер-рәхмәтләребез булсын. Син – Гафу 
итүче. Дөньяда белеп һәм белми кылган 
гөнаһларыбызны ярлыка. Гөнаһларыбыз күп, 

ДОГА КЫЛУ ҮРНӘГЕ
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әмма Синең рәхмәтең чиксездер. Тәүбә итүче 
бәндәләреңне яратасың. Тәүбәләребезне кабул 
кыл, хата-кимчелекләребезне кичер!

Йә, Раббым! Син безне юктан бар кылдың. 
Күктән шифалы яңгырларыңны яудырасың, 
безне ризыкландырасың. Көн белән төнне 
алыштырасың, тәннәребезгә сихәт бирәсең. 
Безгә Синең нигъмәтләреңне күрә белергә, 
рәхмәтле булып яшәргә насыйп ит!

Сөекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә сәлам-
салаватларыбыз барып ирешсен. Атабыз Адәм 
гәләйһиссәләм, анабыз Хәва радый Аллаһү 
гәнһәдән алып җир йөзенә килеп киткән барлык 
пәйгамбәрләрнең, сәхәбәләрнең, әүлияләрнең, 
барча мөселман дин-кардәшләребезнең рухына 
догаларыбыз барып ирешсен. Безгә кадәр Үз 
хозурыңа күчкән, дөньядан иман белән киткән, 
бездән дога өмет итүче әрвахларыбызны, әти-
әниләребезне, әби-бабайларыбызны, газиз 
кардәшләребезне кичерсәң иде. 

Кылган догаларым “___” улы “___” рухына, 
“___” кызы “___” рухына кылган догаларым 
барып ирешеп, рухларын шатландыр. 
Аларның дөньялыкта белеп һәм белми 
кылган гөнаһларын ярлыка. Тар каберләрен 
киңәйтсәң, караңгы ләхетләрең нурландырсаң 
иде. Ахыр урыннарын җәннәттә кылып, алар 
белән оҗмах бакчаларында очрашырга насыйп 
әйләсәң иде.

Йә, Аллаһ Раббым! Шушы дөньяда яшәгәндә 
кешеләргә мохтаҗлыкларыбызны төшермә. 
Берүк бала кайгысы күрсәтмә, яман чирләр 
бирмә! Табигать бәла-казаларыннан, юл хәвеф-
хәтәрләреннән, имгәнүләрдән, зәхмәттән, 
фәкыйрьлектән, көферлектән, кешеләрнең 

явызлыгыннан, хөсетлегеннән, төрле бәла-
казадан, сугышлардан, ут-җәһәннәмнән, кабер 
газабыннан сакла! 

Хәерле гомер, хәерле ныклы сәламәтлек, 
хәерле гыйлем, иман байлыгы, гаилә 
бөтенлеге, балалар-оныклар бәхете, имин-
тыныч тормыш, җан тынычлыгы насыйп ит!

Ике дөнья бәхете бир, ике дөнья газабыннан 
сакла! Рәхим-шәфкатеңнән ташлама!

Йә,   Аллаһ Раббым! Тормышыбызның нигезе 
булган динебезне, яшәү йортыбыз булган 
дөньябызны, кайтасы урыныбыз булган 
ахирәтебезне төзәт! Ахыргы сулышыбызда 
шәһәдәт кәлимәсен әйтергә насыйп ит! 
Гыйбадәт-догаларыбызны кабул кыл!

Сүбехәәнә Раббикә Раббил гиззәти гәммәә 
йәсыйфүүн үә сәләмүн гәләл мүрсәлиин. Үәл-
хәмдүлилләәһи Раббил гәәләмиин. Әмин.” 

Дога кылуның бер үрнәге генә бу. Ә алар бик күп 
төрле. 

Коръән укыгач, намаздан соң, садака биргәч, 
садака алгач, дәрес башланганда, ашар алдыннан, 
ашагач, юлга чыкканда, тәүбә-истигъфар иткәндә, 
Коръән укыр алдыннан, аны тулысынча укып 
чыккач, балаларга атап, гаиләдә, эштә, тормышта 
килеп чыккан авырлыклар вакытында, яңгыр 
яуганда, корылыкта яңгыр сораганда, әти-әнигә, 
туганнарга, бала-оныкларга сәламәтлек теләп 
кылган догаларның барысы-барысы да Аллаһ 
Тәгаләгә чын күңелдән ышанып, ихлас күңелдән 
башкарыла. 

Төнлә белән намаз укып, елый-елый кылган 
догаларның тиз кабул булуына да дәлилләр бик 
күп.

▪ Филиза Сәлахова

ҖОМГА КӨНЕНДӘ САДАКА БИРҮНЕҢ ФАЗЫЙЛӘТЕ ТУРЫНДА

Сәмәрканд шәһәрендә бер ир бик каты авырды. Әгәр бу авыруымнан котылсам, һәр җомга көн тапкан 
кәсебемнән атам-анам өчен садака бирер идем, дип нәзер әйтте. Бу кеше авыруыннан сәламәтләнде һәм 
ничә еллар җомга саен тапкан нәрсәләрен ата-анасы өчен садака кылды. Бер җомгада кәсебе вә файдасы 
булмаганнан, бирергә садака кылырга һичнәрсә тапмагач, бик хәсрәткә төшеп, бер галимгә әйтте: «Җомга 
саен ата-анама садака бирергә нәзер әйткән идем, бүген һичнәрсә тапмадым, ни кылыйм?» - диде. Бу кеше: 
«Тизлек белән ни тапсаң да бир, кавын вә карбыз кабыклары булса да ярар», - диде. Бу кеше тизлек белән 
йөгереп барды, ташланган урыннан кавын-карбыз кабыклары җыйды, тазартты, юды вә бер фәкыйрь 
кешенең ишәгенә биреп, моның савабыз вафат булган атам белән анама багышладым, диде. Шул кич 
төшендә ата-анасын күрде. Икесе моны кочакладылар вә әйттеләр: «Әй, углым, безләргә никадәр хәерләр вә 
садакалар биреп шатландырдың. Хәтта бүген кавын белән дә тәгамләндердең. Кавынны бик теләгән идек. 
Аллаһ Тәгалә синнән разый булсын», - диделәр. Ихлас күңелдән җомга көнен олуглавы сәбәпле, Аллаһ Тәгалә 
кавын кабыгын кавын кылып ашаткандыр.

▪ «Нәвадир тәрҗемәсе» китабыннан
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К ерәшен егетенә кияүгә 
чыккан Актаныш кызы 

Фәнисә 12 ел дәвамында башына 
яулык бәйләп, озын күлмәк киеп 
йөри, чөнки менә нәкъ 12 ел 
элек аның күңеле дингә ачыла. 
Үзенең моңарчы дөрес яшәмәвен 
аңлый, җанына нидер җитмәгән 
кебек була. Тормыш иптәше 
Георгийга “Мөслимәләр кебек 
киенәсем килә, намазга басасым 
килә” дигәч, каршы килмәгән, 
киресенчә хуплаган. Хәтта хиҗаб 
бүләк иткән. Ислам диненә алар 
бергәләп аяк басалар. Дини 
китаплар күп итеп алалар. Дога-
сүрәләрне ятлыйлар, рамазан 
ае уразаларын тоталар. Динчә 
яшәүнең күпкә отышлырак 
икәнен аңлыйлар алар. Тик 
дуслар, танышлар арасында 
Фәнисәне аңлап бетермәүчеләр 
табыла. Базарга барганда 
аның артыннан бик яман сүз 
кычкырып кала берәү. Ул сүз 
үткен пычак булып аның җанын 
кисә. Нишлисең, берәү дә әүлия 
булып тумый, Фәнисәнең 
дә үз гаепләре бардыр. Ник 
аны кешеләр каршында 
кычкырырга?! Юк! Барыбер 
яулыгын салмый ул, чөнки аның  
ул вакытта танышып аралаша 
гына башлаган, ә хәзер җаннан 
якын дуска әйләнгән иптәш 
кызы тынычландыра. Тормыш 
иптәшенә дә иң авыр вакытларда 
терәк була алганы өчен мең 
рәхмәтле ул. Курыкмады, бала 
белән алды. Баланы да какмады. 
Дингә килгәндә һәркем сынаулар 
аша үтә. Иманы ныклар гына 
Аллаһ арканына ябышып кала. 
Шуңа күрә Фәнисә ханым “Их, 
мин дә яулык бәйләр идем, 
кешеләрдән кыенсынам, ни 
диярләр икән?” дигән хатын-
кызларга: “Артыгыздан таш 
ыргытсалар да шәригатьчә 
киенүдән курыкмагыз. Аллаһ 
Тәгалә барсын да җайлый”, - дип 
ныклы киңәшен бирә. 

Тормыш дәвам итә, Егоровлар 
гаиләсендә дә балалар тавышы 
яңгырый. Бүгенгесе көндә 
ике ул, өч кыз тәрбиялиләр 
алар. Әлбәттә, тәрбияне динчә 
бирергә тырышалар. Аллаһ 

Тәгаләнең барлыгын-берлеген 
танытырга, кушканнарын үтәргә, 
тыйганнарыннан тыелырга 
өйрәтәләр. Балада холык-фигыль 
дә гаиләдә тәрбияләнә бит 
әле. Тормышта һәр нәрсә өчен 
тырышырга кирәклегенә, туры 
сүзле, гадел булу белән бергә 
йомшак күңеллелеккә, ярдәмчел 
булырга, сабырлык серләренә дә 
төшендерәләр. 

Икенче уллары мәктәптә 
укый башлый. “Уку – инә 
белән кое казу” дип юкка гына 
әйтмәгәннәр. Программа 
авыррак бирелгәнлектән, уку 
процессына Фәнисә дә улы белән 
ныклап керешә. Прививкадан 
соң улының сәламәтлегендә 
үзгәрешләр сизә башлагач, ана 
күңеле борчылган, әлбәттә. Өч 
ел Чаллыга медицина үзәгенә 
йөртә. Үзенең дә авырый 
башлаганын сизә. Табиблар 
язган дарудан файда тапмый 
башлый. Киресенчә, хәле китә, 
тәне шешенә. “Болай булмый!” 
– ди ул. Динебездә һәр сорауга 
да җавап бар. Минем дә хәлемә 
җавап булырга тиеш ди. Шуннан 
аның өчен, гомумән, гаилә өчен 
яңа тормыш этабы башлана. 

Пәйгамбәребез медицинасына 
мөрәҗәгать итә ул. Китапларын 
кайтарта, сайтларда эзләнә. 
Бүгенге шәригатьчә дәвалаучы 
табибларны таба. Хиҗәмә ясау 
курсларында укып, сертификат 
ала. Массаж ясау серләренә 
төшенә. Дөрес туклану буенча 
түләүле дәресләр ала. Ә иң башта, 
организмны чистарту кирәк була. 
Чәй содасын кайнар су белән 
сүндереп, эчә башлый. Бал салып 
ясалган су да файда бирә. Тиешле 
физкультураны калдырмый. Ул 
вакытларда 85 кг авырлыктан 
69 кг кала. Чистарынгач бик 
җиңел булды, кан басымнары 
көйләнде, шешләр кайтты ди. 
Бу халәтне саклап калырга, 
иммунитетны ныгытырга кирәк. 
Пәйгамбәребез салләллаһу 
галәйһиссәләм сөннәтендә 
булган кыст, хельба, кара тмин 
орлыгы кулланып, организмны 
чыныктыру өстендә эшли. 
Интернет аша табигый алма 
серкәсе, җитен, зәйтүн майларын 
кайтарта. Дөрес туклану режимы 
булдыра. Моңа үзеңнең һәм 
гаиләңнең психологик яктан 
әзер булуы, аңлавы да мөһим. 
Без өстәлебезне камыр һәм 
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баллы ризыктан башка күз 
алдыбызга да китермибез. 
Фәнисәләрдә боларның берсе дә 
юк һәм балалар моңа күнеккән. 
Магазиннан конфет, тортларны 
күптәннән алганнары юк икән. 
Алар урынына бал, финик, 
кипкән өрек, күрәгә җимешләрен 
ашыйлар. Бакчада яшелчә күп 
үстерәләр, кош-корт асрыйлар, 
итнең дә бары тик хәләлен 
генә кулланалар. Уразада чәй, 
компот урынына саф чишмә суы 
кулланганнар. Хәзер якыннары, 
туганнары да кызыксына, 
сорый. “Сораган кешегә 
Пәйгамбәр медицинасында 
булган үләннәрне, орлыкларны, 
майларны кайтартам. 
Авыруларына түзәлмичә 
гаҗизләнеп килгән кешеләр 
бар арада. Ярдәм итәсе килә”, 
- ди Фәнисә. Үзмәшгуль булып 
теркәлгән, газет укучыларыбызга 
да кирәк продукцияне кайтарта 
ала. Сөннәтчә туклану, яшәү, 
дәвалану буенча сораулар булса, 
җавапсыз калдырмый ул. Табиб 
вазыйфасын башкара икән 
дип уйлый күрмәгез. Рәсми 
медицина - алыштыргысыз. 
Халыкның ак халатлыларга 
ышанычы нык булырга тиеш. Ә 
шулай да авыруны дәвалаганда 
альтернатив дәвалау ысуллары 
да бар икәнен алар әйтергә 
тиештер, бигрәк тә диагноз 
куя алмыйча, нидән дәваларга 
белмәгәндә һәм авыруның хәле 
яхшырмаганда. 

Фәнисә ханым белән беркөн 
очраштык та, әңгәмә кордык. 
Кызыксынган сорауларымны 
бирдем.

- Сөннәтчә дәваланганда 
сабырлык та кирәктер....

- Әлбәттә, күпчелектә ул 
сыйфат аз. Бер сәдәф каптың да, 
авырту беткәненә күнегелгән. 
Еллар буе дөрес яшәмәү, дөрес 
тукланмау нәтиҗәсендә җыелган 
чирләр бер атна, ике атна эчендә 
генә бетми. Мин моңа үзем тере 
дәлил. Тотынганыма биш еллап 
бар. Ә бит организм яшәрүгә таба 
түгел. Гомер үткән саен картлык 
үзенекен итәр, шушы гәүдә 
авырлыгын, исәнлекне саклап 
торырга иде исәп.

- Укучыларыбызга нинди 
киңәшләрегез бар?

- Сәламәт булсыннар. Теләсә-

кайсы эшкә тотынганда, хәтта 
үз организмыңны чистарта, 
дәвалый башлаганда да тәвәккәл 
булсыннар. Әзербәйҗаннан 
Умм Солих исемле  мөслимәнең 
группасында шул тәвәккәллек, 
тырышлык, бәлкем, вакыт 
та җитмәү аркасында төшеп 
калучылар булды. Картлык һәм 
үлемнән кала бөтен чиргә дә 
дәва бар дигән Аллаһ Тәгалә. 
Шулай булгач, сәламәтлеккә 
кул селтәргә ярамый. Коръән 
һәм сөннәткә таянырга тиеш 
мөселман кешесе.

- Җиһанда таҗлывирус 
тантана итә әле. Бөтен 
кешелекне физик һәм 
психологик яктан бөгәдер 
кебек ул. Исән калу өчен 
тән һәм рухи яктан үзеңне 
чыныктыру мөһим.

- Әлбәттә, иманның алтынчы 
шарты – тәкъдирнең яхшысы 
да, яманы да Аллаһ Тәгаләдән 
диелгән. Начар буласы тәкъдирне 
(без белмибез) яхшы тәкъдиргә 
дога кылып үзгәртергә мөмкин. 
Шушы зур сынау килгән икән, 
паникага бирелемәскә кирәк. 
“Башта атыңны бәйләп куй, аннан 
Аллаһка тапшыр” дип әйтелгән. 
Без дә авырмас өчен сәбәбен 
кылырга тиеш. Умм Солихның 
берничә әйбәт киңәшен дә 
бирәм. Организмны чистарту 
өчен: 1 аш кашыгы табигый 
алма серкәсен 1 стакан бал суына 
кушып ач карынга 10 көн рәттән 
эчәсе. Бу процедура эчтә төрле 
гөмбәләр һәм паразитларның 
үрчүен тоткарлый. Әлеге серкәле 
суны варикозлы аякка сөртергә 
дә була. Гемоглабинны күтәрү 
өчен: Эре кыргычтан 300 гр чи 
кишер һәм 300 гр чөгендерне 
чыгарырга. Шушы массага 300 
гр бал салырга, болгатырга һәм 
суыткычка сакларга куярга. 
Һәркөн иртән ашарга ярты 
сәгать кала 1 аш кашыгы ашарга. 
Бер атнадан нәтиҗә сизелә 
башлый. Шушы әзерләнгән 
күләм беткәнче куллану курсын 
дәвам итәргә. Хатын-кыз 
гормоннарын тәртиптә тоту 
өчен: Сөт белән куркума. 200 мл 
кайнар сөткә ярты аш кашыгы 
куркума салып төнгелеккә 
эчеп ятарга мөмкин. Сөт 
ризыкларына аллергия булмаган 
очракта. Икенче рецепт. Кура 

җиләге яфракларына 1 стакан 
кайнар су коярга. 10 минут 
төнәтеп торганнан соң көнгә 
3 чашка эчәргә була. Йоклар 
алдыннан гына эчмәскә кирәк, 
чөнки йоклап китә алмаска 
мөмкинсез. Тынычлану өчен 
йоклар алдыннан бөтнек чәе бик 
килешә. 

Пандемия вакытында чүпрәле, 
писүкле ризыклардан баш 
тартыгыз. С витаминлы җиләк-
җимешләр ашагыз. Кичтән 1 
стакан суга 1бал кашыгы бал 
салып куегыз, иртән ач карынга 
эчәсең. 1 ай эчеп, 1 ай ял итәргә 
була. Ютәл төшсә, хельба 
орлыгын (1 стакан кайнар суга 
1 бал кашыгы) төнәтеп, көнгә 3 
тапкырга бүлеп эчегез.

- Берәр файдалы, җиңел 
эшләнә торган торт рецепты 
да әйтеп җибәрсәгез..

- Бик тәмле торт тәкъдим 
итәм. Корж өчен кирәк була: 3 
йомырка, 1 стакан тулы булмаган 
фруктоза, 1 стакан дөге оны, 
1 чәй калагы сода һәм бераз 
какао. Коймакка әзерләгән кебек 
камыр килеп чыга. Антипригар 
табада өстен каплап, ике 
ягын әйләндереп 10-12 минут 
пешерәбез. Араларына банан 
изеп салабыз. Өске катка йомшак 
эремчек яки сметана сылыйбыз. 
Бизәү – җаныгыз теләгәнчә.

Иң мөһиме – безне 
ризыкландыручы да, 
шифаландыручы да Аллаһ Тәгалә. 
Тәвәкәллек кылу – иманнан. 
Күбрәк сәдәкалар бирегез, 
дога кылыгыз. Пәйгамбәребез 
заманында да чирләр булды, 
әмма прививкалар булмады, 
синтетик дарулар булмады. 
7 финик ашап, су эчеп Бәдер 
сугышында чокыр казыдылар. 
Без тәлинкә тутырып беренчесен, 
икенчесен ашыйбыз, тик ашап 
туйгач, “авырайтып җибәрде 
әле, бераз ятып торыйм”, дип 
диванга авабыз. Бу сәламәтлек 
билгесе түгел инде. Иң зур теләк 
- 40 та да, 70 тә дә үзебезне 
дөрес тәрбияләп, тәнебез дә, 
җаныбыз да сау-сәламәт булсын 
иде. Героебыз Фәнисә кебек 
бер бәйләгән яулыкларыбызны 
кире салмаслык ныклы иманда 
булыйк!

▪ Илина Арсланова
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Һ әр  дару  үләненең үз җыю вакыты бар. Нәкъ менә шул чорда ул файдалы 
матдәләрне үзенә туплый. Түбәндә июль аенда җыясы дару үләннәрен 

урнаштырдык.

Меңьяфрак (Тысячелистник)
Бөрештерүче, бәвел һәм тир кудыру 

үзлегенә ия. Матдәләр алмашын көйли. 
Кан йөрешен яхшырта, канны чистарта.

Яфрагын кулланалар.

Җир җиләге
Матдәләр алмашын көйли, эч кибүне 

булдырмый, гастрит, язва, гипертония, 
атеросклероз авырулары вакытында 
файдалы.

Җимешен һәм яфракларын кулланалар.

Сары мәтрүшкә
Күз күремен яхшырта, ирекле 

радикаллар йөрешен көйли, микробларга 
каршы көрәшә, салкын тигәндә файдалы.

Үләнен кулланалар.

Ромашка
Спазмнарны булдырмый, 

тынычландыра, авыртуны баса, тир 
кудыра, ялкынсынуларга каршы тора, 
дезинфекцияли.

Чәчәкләрен кулланалар.

Кырлыган (кипрей узколистный)
Йокысызлык, баш авыртуы һәм хатын-

кыз авырулары вакытында кулланыла.
Үләнен кулланалар.

Кура җиләге
Азканлылыктан коткара, тән 

температурасын төшерә, тир бүлеп чыгара, 
депрессия, невроз, йокысызлыктан 
файдалы. Токсикоздан коткара. Кан 
тамырларын ныгыта, ашкайнатуны 
яхшырта, барлык органнарны көйли. 
Аппетитны ача. Кан басымын көйли. 
Эчәкләрне чистарта.

Җимешләрен, яфрагын кулланалар.

· ТАБИГАТЬ ХӘЗИНӘСЕННӘН·



9Июнь, 2020, № 6 (229)

Кычыткан (крапива двудомная)
Кычытканның яфраклары витаминнарга 

бай. Шулай ук органик кислоталар, 
крахмал, шикәр, хлорофилл, тозлар 
бар. К витамины һәм дуплау матдәләре 
кан китүне туктата. Кычытканны гипо- 
һәм авитаминозларны, атеросклерозны 
дәвалау һәм профилактика чарасы 
буларак файдаланалар, азканлылыкны 
дәвалыйлар, ул гемоглобинны күтәрә һәм 
эритроцитларны арттыра. Яфракларының 
кайнатмасы кандагы шикәрне 
киметә. Үлекләүгә каршы һәм яраларны 
төзәтү өчен кулланыла.

Яфрагын кулланалар.

Юкә
Иммунитетны ныгыта, салкын тигәндә 

файдалы. Температураны төшерә, бөер 
авыруларын дәвалый, кандагы шикәрне 
төшерә, токсиннарны чыгара, күрем 
циклын көйли, ашкайнату системасы 
эшчәнлеген яхшырта, баш авыртуын 
баса, геморройны көйли, буыннардагы 
авыртуны киметә, авыз эчен төзәтә, 
чәчләрне ныгыта.

Чәчәген кулланалар.

Сукыр кычыткан
Кан басымын төшерә, гипертониядән 

файдалы. Авыртуны баса, 
тынычландыра, кан тамыры-йөрәк 
авыруларыннан файдалы. Нерв 
системасын ныгыта. Эшчәнлекне 
арттыра. Ашказаны өчен файдалы. 
 Үләнен кулланалар.

Җыю тәртибе
Гадәттә, дару үләннәрен бары тик яңгырсыз, коры көндә, иртәнге якта җыялар. Җыясы 

үлән яңгырга яки чыкка чыланган булса, аның кипкәнен көтегез. Юкса, ул тиз күгәрә 
һәм файдасы калмый. Ә менә составында эфир майлары булган үләннәрне эссе, кояшлы 
көндә җыярга кирәк. Җиләкләрне иртән-иртүк яки кичен җыялар. Саклауга куясы дару 
үләнен кул белән йолкып алмагыз. Аны кайчы яки секатор белән кисәләр.

Кара карлыган
Инфаркт яки инсульт кичергәннән соң 

файдасы зур. Йөрәк-кан тамырлары 
чирләренә, яман шешкә, Альцгеймер 
авыруына каршы профилактика чарасын 
үти.

Җимешен кулланалар.
Әрем

Какырыкны чыгара, йөткертә, матдәләр 
алмашын көйли, майларны яндыра, 
ябыгырга булыша.

Үләнен, яфрагын кулланалар.

Әрекмән
Тире, ашказаны, эчәклек, буын 

авыруларына файдалы. Әрекмән тамыры 
белән чайкасагыз, кавыкның һәм чәч 
коелуның ни икәнен белмәссез.

Тамырын кулланалар.

Тырнак гөл (календула)
Стоматит, гепатит, ангина, пародонтоз, 

холицистит, невроздан булыша.
Чәчәкләрен кулланалар.

 ▪ https://intertat.tatar сайтыннан 
әзерләнде

https://intertat.tatar


Элек заманда Рабига исемле бик диндар бер хатын 
кыз яшәгән. Хатыннарга гына түгел, ирләргә дә үрнәк 
булырлык, гаҗәеп изгелек үрнәкләре белән сыйфатланган 
бу абыстайның вәгазь–нәсихәтләрен тыңлаган кешеләр 
битараф булып калмый иделәр. Аның хикмәтле сүзләрен 
ишеткән кешеләрнең таш кебек каты бәгырьләре, күңелләре 
боз кебек эри иде.

Бер көнне, әҗәленә ун көн калгач, Рабига Басра шәhәренең 
урамнарына чыгып, юлда нәрсәдер эзли башлады. Рабиганың 
эзләнүен күреп, аны таныган кешеләр сорадылар:

- Әй, Рабига, нурлы абыстаебыз, нәрсәңне югалттың? Әйт 
безгә, без дә сиңа булышыр идек.

- Әй, кардәшләрем, тегү энәсен югалткан идем, шуны эзлим, 
- диде Рабига, җиргә тезләнгән хәлдә эзләнүен дәвам итеп. 
Бу җаваптан соң Рабиганың янына җыелган кешеләр, юлга таралышып, аның энәсен эзли 
башладылар. Басра урамнарын үтеп, бер җиргә туктадылар hәм Рабигага тагын бер 
сорау белән мөрәҗәгать иттеләр:

- Әй, Рабига, әйт әле, энәңне кайсы җирдәрәк югалттың соң?  Дөньядагы юллар бетә 
торган түгел, бу энәнең урынын белмичә эзләсәң, гомер буе эзләп була. Югалткан урынын 
белсәк, тизрәк табыр идек, - дип әйттеләр.

- Ярый алай булгач, әйтәм. Энәмне өйдә югалткан идем...  - диде Рабига. Янына җыелган 
кешеләр бик сәерсенделәр: “Абыстаебызның яше дә бар, әллә акылы җиңеләйдеме икән”, - 
дигән уйлар белән абыстайдан:

 - Нигә алай булгач, өйдә югалган энәңне Басра урамнарында тузанга батып, юлдан эзләп 
йөрибез? – дип сорадылар. 

Рабига, аларга карап:
- Әй, кардәшләрем, хәзер кояш батканда өйдә бик караңгы. Урамда яктырак булганга 

күрә, моннан эзлибез, - диде.
Янына җыелган кешеләр күзләре белән генә бер-берсенә каранып: 

“Абыстаебызны югалттык, акылыннан язды”, - дигән уйлар кичергән вакытта, 
Рабига абыстай елмайды hәм гадәттәгечә хикмәтле сүзләрен әйтте: 
- Әй,туганнарым, дөньяда санаулы көннәремне яшим. Тиздән мәңгелек йортына 
ахирәт дөньясына аяк басачакмын. Соңгы дәресем, нәсихәтем, соңгы вәгазем 
булсын өчен шушы сәер эзләнү хәлен эшләп күрсәттем. Кешеләрнең күбесе бу дөньяга 
киләләр, бөтенесе нәрсәдер эзлиләр. Үзләре дә нәрсә эзләгәнен белмичә, гомерләрен 
буш, файдасыз эшләрдә үткәрәләр. Аларга: “Сезнең эзләгән бәхетегез монда түгел 
бит”, - дип әйтсәң, алар: “Безнең үз юлыбыз бар. Монда яктырак hәм шуңа күрә 
бәхетне монда эзлибез”, - дип җавап кайтаралар. 

Чыннан да, һәр кеше бу дөньяда үз бәхетен эзли. Кемдер аны байлыкта табырга тели, 
кемдер дәрәҗәдә. Кемдер ялтыравык җирдә бәхет хәзинәсе яшеренгәндер, ди. Кемдер 
күңел ачуны бәхет дип белә. Кемдер дан-шөһрәткә омтыла...  Әйе, элеге санап киткән 
нәрсәләрдә бәхет дип алдана торган кичерүләр бардыр. Әмма,чын хакыйкый бәхет  – 
ул иманлы булып, Аллаh Раббыбызны танып, изгелектә яшәүдәдер.

▪ Мәхмүд хәзрәт Шәрәфетдинның “Бәхетлеләр серләре”
 китабы буенча әзерләнде 
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Рабиганың энәсе
Бәхет!.....    Аны кайдан эзләргә? .... Ничек бәхетле булырга?
Бу сорауларга җавапны элеге кыйссадан тапмабыз микән?!
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ХӨРМӘТЛЕ ДИН КАРДӘШЛӘР!
Дөньядагы санитар-эпидемиологик вәзгыятьне истә тотып, Согуд Гарәбстаны 

хакимияте чит ил хаҗилары өчен хаҗ кылу мөмкин булмаячагы турында рәсми 
рәвештә белдерде. Димәк, Россия, шул исәптән Татарстан мөселманнары да быел хаҗ 
кыла алмаячак.

Согуд Гарәбстанының хаҗ һәм гомрә эшләре буенча министрлык сайтында 
әйтелгәнчә, һиҗри буенча 1441 елда хаҗ бары тик хәзерге вакытта Согуд Гарәбстанында 
булган азсанлы дин кардәшләребезгә генә рөхсәт ителә. 

Татарстанның «ДУМ РТ Хаҗ» рәсми хаҗ-операторы белән килешү төзегән 
татарстанлылар тулы күләмдә акчаларын кайтара яки аларны киләсе елның хаҗ 
сезонына күчерә алачак. «ДУМ РТ Хаҗ» белгечләре клиентлар белән даими элемтәдә 
тора. 

· БЕЛДЕРҮ ·

Т атарстан Диния нәзарәтенең “Хозур” нәшрият йорты “Ибн 
Таймиянең тәүбәгә килүе”  исемле тарихи документны 

дөньяга чыгарды. Китапчыкта ялган сәләфиләргә бәйле 
темаларның берсе – юлбашчылары саналган Әхмәд ибн Таймиянең 
(һиҗри белән 661-728 еллар) язма рәвештә тәүбәгә килү тарихы 
яктыртыла. Ул аның үз кулы белән 707-нче елда язылган. Тәүбә 
кылу тексты “Нәҗм әл-Мухтади вә раҗм әл-мүгътади” китабыннан 
алынган, аның авторы – Ибн әл-Мүгаллим әл-Кураши – тәүбә 

текстын үз күзләре белән күргән вакыйгалар шаһите була. Шунысы мөһим, әһле-сөннәт 
галимнәре әлеге документның дөреслеген шик астына куймый. Аерма аларның бу тарихи 
документка карата мөнәсәбәтләрендә генә: берәүләр Ибн Таймиянең ихласлыгына ышаналар, 
икенчеләре аны чынлап та үз карашларын үзгәртмәгән, ә бары тик мәҗбүр ителеп кенә үкенгән, 
дип саный. Әлеге басмада укучылар бу фикерләрнең һәммәсе белән дә җентекләп таныша, ялган 
сәләфиләрнең ялгыш карашта булуларына инана ала.

Китапчыкны «Хозур» нәшрият йорты кибетләрендә сатып алырга һәм җир йөзенең 
теләсә кайсы почмагыннан заказ бирергә мөмкин.

Кибет: Казан шәһәре, Габдулла Тукай ур., 36 нчы йорт. Тел.: +7(960)072-74-63.
Склад: Казан шәһәре, Газовая ур., 14-нче йорт. Тел.: +7(966)250-00-09.
Интернет-кибет: huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/)

Т атарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең «Хозур» 
нәшрият йорты «Тәсбих: фарыз яки сөннәт намаздан 

соңмы?» буклетын бастырды. Гыйлемсезлек һәм дөрес 
аңламау нәтиҗәсендә, күпләр дини сорауларны үзләренчә 
аңлаталар. Кайбер мөселманнар фарыз намаздан соң ук 
тәсбих әйтергә тотыналар, гәрчә имам һәм мәчеткә йөрүче 
калган кешеләр тәсбихне сөннәт намаздан соң әйтсәләр дә. 
Имам дөрес эшләми, дип актив агитация алып баручылар 
да бар. Әлеге сорауга җавап бирү өчен, бу буклетта иң элек 
галимнәребезнең методологиясе китерелә, аннан соң мөһим 
нәтиҗәләр чыгарыла.

Буклетны «Хозур» нәшрият йорты кибетләрендә сатып алырга һәм җир йөзенең теләсә кайсы 
почмагыннан заказ бирергә мөмкин.

Кибет: Казан шәһәре, Габдулла Тукай ур., 36 нчы йорт.
Тел.: +7 (960) 072-74-63.
Склад: Казан шәһәре, Газовая ур., 14  нче йорт.
Тел.: +7 (966) 250-00-09.
Интернет-кибет: huzurshop.ru (http://huzurshop.ru/)

http://huzurshop.ru/
http://huzurshop.ru/
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20
20 Көн 

исеме
Сәхәр 
тәмам

Иртәнге 
намаз

Кояш 
чыга

Өйлә
намазы 
(вакыты

керә)

Өйлә 
намазы

Икенде 
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү
намазы

Һиҗри
1441ел

1 Чәрш 00:44 01:14 02:44 11:35 12:00 17:14 20:18 21:48 10

Зө
лк

аг
ъд

ә

2 Пәнҗ 00:45 01:15 02:45 11:35 12:00 17:14 20:18 21:48 11
3 Җомга 00:46 01:16 02:46 11:35 12:00 17:14 20:17 21:47 12
4 Шимбә 00:46 01:16 02:46 11:35 12:00 17:13 20:17 21:47 13
5 Якш 00:48 01:18 02:48 11:35 12:00 17:13 20:16 21:46 14
6 Дүш 00:49 01:19 02:49 11:36 12:00 17:13 20:15 21:45 15
7 Сиш 00:50 01:20 02:50 11:36 12:00 17:13 20:14 21:44 16
8 Чәрш 00:51 01:21 02:51 11:36 12:00 17:12 20:13 21:43 17
9 Пәнҗ 00:52 01:22 02:52 11:36 12:00 17:12 20:12 21:42 18

10 Җомга 00:53 01:23 02:53 11:36 12:00 17:11 20:11 21:41 19
11 Шимбә 00:55 01:25 02:55 11:36 12:00 17:11 20:10 21:40 20
12 Якш 00:56 01:26 02:56 11:36 12:00 17:10 20:09 21:39 21
13 Дүш 00:57 01:27 02:57 11:36 12:00 17:10 20:08 21:38 22
14 Сиш 00:59 01:29 02:59 11:37 12:00 17:09 20:07 21:37 23
15 Чәрш 01:00 01:30 03:00 11:37 12:00 17:09 20:05 21:35 24
16 Пәнҗ 01:02 01:32 03:02 11:37 12:00 17:08 20:04 21:34 25
17 Җомга 01:03 01:33 03:03 11:37 12:00 17:07 20:03 21:33 26
18 Шимбә 01:05 01:35 03:05 11:37 12:00 17:07 20:01 21:31 27
19 Якш 01:06 01:36 03:06 11:37 12:00 17:06 20:00 21:30 28
20 Дүш 01:08 01:38 03:08 11:37 12:00 17:05 19:58 21:28 29
21 Сиш 01:10 01:40 03:10 11:37 12:00 17:04 19:57 21:27 30
22 Чәрш 01:11 01:41 03:11 11:37 12:00 17:03 19:55 21:25 1

Зө
лх

иҗ
җ

ә

23 Пәнҗ 01:13 01:43 03:13 11:37 12:00 17:02 19:53 21:23 2
24 Җомга 01:15 01:45 03:15 11:37 12:00 17:01 19:52 21:22 3
25 Шимбә 01:16 01:46 03:16 11:37 12:00 17:01 19:50 21:20 4
26 Якш 01:18 01:48 03:18 11:37 12:00 17:00 19:48 21:18 5
27 Дүш 01:20 01:50 03:20 11:37 12:00 16:59 19:46 21:16 6
28 Сиш 01:22 01:52 03:22 11:37 12:00 16:57 19:45 21:15 7
29 Чәрш 01:23 01:53 03:23 11:37 12:00 16:56 19:43 21:13 8
30 Пәнҗ 01:25 01:55 03:25 11:37 12:00 16:55 19:41 21:11 9
31 Җомга 01:27 01:57 03:27 11:37 12:00 16:54 19:39 21:09 10

22 июль -1 Зөлхиҗҗә
30 июль – 9 Зөлхиҗҗә – Гарәфәт көне
31 июль – 10 Зөлхиҗҗә – Корбан гаете

30,31 июль, 1, 2, 3 август - 9, 10, 11, 12, 13 Зөлхиҗҗә - Тәшрикъ көннәре


