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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 
һәм фәрештәләре 
Нәбигә (салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм) 
салават әйтәләр. И 
иман китерүчеләр! 
Сез аңа салават 
әйтегез һәм сәламләү 
белән сәлам бирегез.

“Әхзаб” сүрәсе,
56 аять

Хөрмәтле “Нурлы гәҗит”не укучыларыбыз, дин кардәшләребез!
2021 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).

Дога: «Аллаһым, безгә рәҗәб һәм шәгъбан айларын 
бәрәкәтле кыл һәм безне рамазан аена ирештер”

28  гыйнварда Җәмигъ мәчетендә районыбыз имамнарының чиратагы 
җыелышы узды. Җыелышта алдагы елга эш планы билгеләнде, Татарстан 

Диния нәзарәтенең апрель аенда узачак корылтаена делегатлар сайланды.   Имам-
мөхтәсиб Руслан хәзрәт Мортазин 27 гыйнварда Казанда узган Диния нәзарәте 
пленумы яңалыклары белән таныштырды. Җыелыш ахырында  имамнарга  “Шура” 
җурналының яңа саны  тапшырылды.

▪ Актаныш мөхтәсибәте
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Татарстан мөфтияте татар 
телендә беренче онлайн-
мәдрәсә эшләтеп җибәрде

20  гыйнварда Нәзарәттә 
татар онлайн-мәдрәсәсе 

проекты тәүге тапкыр рәсми 
рәвештә журналистларга 
тәкъдим ителде. Планетаның 
төрле почмакларында яшәүче 
милләттәшләребезнең туган 
телдә Ислам нигезләре буенча 
гыйлем алу мөмкинлеге булды. 
Моннан тыш, уникаль гыйлем 
мәйданчыгы Татарстанда ислам 
мәгарифенең беренче баскычын 
– мәчет каршындагы курсларын 
да сыйфат ягыннан яңа югары 
дәрәҗәгә күтәрде. Онлайн-
мәдрәсә мәчетләре булмаган 
яисә мәчеткаршындагы курслар 
оештырылмаган җирлекләрдә 
яшәүче татарларга яки 
вакыты кысынкы булган 
милләттәшләргә дини белем 
алырга ярдәм итәчәк. (тулырак 
6-7 бит.)

Нәзарәтнең «Хозур» 
нәшрият йорты татар һәм рус 
телләрендә сайланма сүрәләр 
һәм аятьләр китабын нәшер 
итте.

К оръәни Кәрим – 
һәр мөселманның 

тормышында иң мөһим китап. 
Коръән текстының гарәпчәсен 
дә, безнең телдәге тәфсирен 
дә үз эченә алган басмалар бик 
киң таралган. Тикшерелгән 
мәгънәви тәрҗемәләрне тарату 
максатыннан, ТР МДНнең 
“Хозур” нәшрият йорты “Кәлам 
Шәриф. Сайланма сүрәләр һәм 
аятьләр” һәм “Калям Шариф. 
Избранные суры и аяты” 
китапларын бастырды.

Әлеге басмада иң еш укыла 
торган “Әл-Кәһф”, “Йә Син”, 
“Әл-Фәтх”, “Әр-Рахмәән”, “Әл-
Вакыйга”, “Әл-Җүмүгә” һәм 
башка сүрә һәм аятьләр урын 
алган. Шунлыктан, бу китап 
Коръәни Кәримне өйрәнүдә бик 
тә файдалы булачак.

Китапны “Хозур” нәшрият 
йорты кибетләрендә сатып 
алырга һәм дистанцион 
рәвештә заказ бирергә мөмкин.

«Хозур» нәшрият йорты 
Җәмалетдин Бикташиның 
“Фазаилеш-шөһүр яки 
саваплы гамәлләр” китабын 
нәшер итте.

“Ф азаилеш-шөһүр” – 
дини һәм әхлакый 

рухта булган китап. Әлеге 
китапта пәйгамбәрләр, 
сәхабәләр һәм әүлиялар 
тормышыннан алынган 
кыска кыйссалар, хикәятләр, 
пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә 
сәлләмнең тормыш юлыннан 
вакыйгалар белән беррәттән 
мөбарәк айларның, көннәрнең 

фазыйләтләре, дини 
гыйбарәләрнең үзенчәлекләре 
һәм саваплары хакында да бәян 
ителә.

Китапны “Хозур” нәшрият 
йорты кибетләрендә сатып 
алырга һәм дистанцион 
рәвештә заказ бирергә мөмкин.

Кибет: Казан шәһ., Тукай ур., 
36-нчы йорт.Тел.: +7 960 072-
74-63

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

Интернет-кибет: huzurshop.
ru (http://huzurshop.ru/)

27 гыйнварда Казанда 
Татарстан Республикасы 
мөселманнары Диния 
нәзарәтенең Пленум 
утырышы узды.

Ә леге чарада Татарстан 
мөфтие Камил хәзрәт 

Сәмигуллин җитәкчелегендә 
республикабызның барлык 
президиум әгъзалары, район 
имам-мөхтәсибләре, төбәк 
казыйлары, Голәмәләр шурасы 
әгъзалары һәм мөселман 
мәгариф учреждениеләре 
җитәкчеләре катнашты.

Пленумда Татарстан Мөфтие 
һәм Баш казые сайлауларында 
катнашу өчен тәкъдим ителгән 
кандидатлар рәсми рәвештә 
расланды. Пленум барышында 
шулай ук чираттагы Татарстан 
мөселманнары Корылтаеның 
көн тәртибе һәм уздыру датасы 
буенча тәкъдимнәр расланды.

▪ ТР МДН сайтыннан

http://huzurshop.ru/
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Бөтен галәмнәрнең Раббысы 
булган, безне мөбарәк 
кичәләр белән бүләкләгән 
Аллаһ Тәбарәкә вә Тәгаләгә 
чиксез мактауларыбыз, 
шөкраналарыбыз булса иде. 
Безнең өчен иң күркәм үрнәк 
булган нурлы Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд галәйһиссәләмгә, 
аның хөрмәтле гаиләсенә, 
барлык сахабәләренә күңел 
түрләребездән чыккан 
сәламнәребез, салаватларыбыз 
һәм һәртөрле изге догаларыбыз 
булса иде. 

Газиз дин кардәшләрем, 
әссәләәмү галәйкүм вә 
рахмәтүллаһи вә бәракәәтүһ. 
Рәҗәб һәм шәгъбан – рамазан 
ае турында алдан хәбәр бирә 
торган айлар. Бу ике мөбарәк ай 
аша без изге рамазанга күчәбез. 
Бу айларда без рамазанга 
әзерләнәбез. Бүгенге вәгазебез, 
иншә Аллаһ, рәҗәб ае һәм аның 
фазыйләтләре турында булыр. 
Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
галәйһиссәләм бер хәдисендә 
болай дип әйткән: “Рәҗәб  – 
Аллаһның ае, шәгъбан – минем 
аем, ә рамазан – өммәтемнең 
ае”. Бер кеше Пәйгамбәребез 
галәйһиссәләмнән сораган: 
“Йә Рәсүлуллаһ, ни өчен 
рәҗәб Аллаһ ае соң ул?”. Рәсүл 
әкрам галәйһиссәләм болай 
дип аңлаткан: “Бу айда чын 
күңелдән тәүбә итүчеләргә 
Аллаһ Тәгаләнең мәгъфирәте 
(ярлыкавы) иңә, бу айда кан 
түгү, сугышлар тыелган, бу 
айда Аллаһ Тәгалә бөтен 
пәйгамбәрләрнең догаларын 
кабул кылган һәм күп кенә 
изгеләрне дошманнарның 
кулыннан коткарган”. 

Рәҗәб – Аллаһ Тәгалә кан 
коюларны һәм низагларны 
тыйган дүрт айның берсе. 
Харам айларында кылынган 
начар эш Аллаһ каршында 
башка вакытта кылынганнан 
начаррак. Чөнки Аллаһ Тәгалә ул 
айларны хөрмәтләгән. Коръәни-
Кәримдә болай диелгән: «Аллаһ 
хозурындагы китапта айлар 
саны унике, җирне һәм 
күкләрне яраткан көннән 
бирле, ул унике айдан дүртесе 
сугыш харам булган айлар 
(рәҗәб, зөлкагдә, зөлхиҗҗә, 
мөхәррәм). Бу хөкемнәр – 
хак дин. Ул айларда үзегезгә 
золым итмәгез. Белегез, Аллаһ 
тәкъвалар белән бергә» (“Тәүбә” 
сүрәсе, 36 нчы аять). 

Катәдә дигән галим әлеге 
аятьне болайрак тәфсир кыла: 
«Харам айларда золым кылуның 
гөнаһы башка айлардагыга 
караганда зуррак. Гәрчә бу 
барлык очракларда рөхсәт 
ителмәсә дә шулай. Әмма Аллаһ 
Тәгалә моңа Үзе теләгән кадәр 
әһәмият бирәчәк». 

Рәҗәб аенда кылган изге гамәл-
гыйбадәтләребез өчен Аллаһ 
Раббыбыз савапларны арттырып 
бирәчәк. Бу айда сәдакалар бирү, 
фәкыйрьләрне, мескеннәрне 
шатландыру, вакытында 
укылмаган намазларны каза 
кылу, “Ихлас” сүрәсен ешрак уку 
– күркәм гадәт. 

Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
галәйһиссәләм хәзрәтләре рәҗәб 
аеның беренче җомгасына 
каршы кичтә уяу булырга киңәш 
иткән. Фәрештәләр аны “Рәгаиб 
кичәсе” дип атаган. Күп гасырлар 
дәвамында мөселманнар бу 
кичәгә зур әһәмият бирә. 

Догалар кабул була торган 
көн ул. Сөекле Пәйгамбәребез 
галәйһиссәләм әйткән: “Биш 
кичәдә Аллаһ Тәгалә үз 
колларының үтенечләрен 
кабул кылыр: Рәгаиб, Бәраәт, 
җомга кичәләре, Ураза һәм 
Корбан гаетенә каршы кичәләр” 
(Дәйләми). 

Бу кичәләрдә мөселманнар 
Раббылары һәм тормышлары 
турында уйлана, фикер йөртә, 
Коръәнне күп укый, догалар кыла. 
Аллаһ Тәгалә безгә бу кичәләрдә 
гөнаһлардан пакьләнергә, 
үзебезнең изге ниятләребезгә, 
максатларыбызга ирешергә 
зур мөмкинлекләр бирә. Без 
бу кичәләргә игътибарлырак 
булырга, аларны шатланып, 
сөенеп каршы алырга тиеш. 

Нинди көн соң ул Рәгаиб кичәсе? 
Бу – сөекле Пәйгамбәребез 
гәләйһиссәләмнең әтисе 
Габдулла белән әнисе Ваһаб 
кызы Әминәнең никахлашкан 
көннәре. 

Рәҗәб ае тагын бер мөбарәк 
кичә белән бизәкләнгән. Ул 
– Мигъраҗ кичәсе, рәҗәб 
аеның 26 нчы көненнән егерме 
җидесенә каршы кичтә була 
торган кичә. “Мигъраҗ” күккә 
ашу дигән мәгънәне аңлата 
һәм бу кичә Пәйгамбәребез 
Мөхәммәд галәйһиссәләмнең 
тормышында олуг могҗиза 
булып санала. 

Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә 
бу айларны кадерләп, хәерле 
гыйбадәттә булып, изге Рамазан 
аена ирешергә һәм Раббыбызның 
ризалыгына ирешергә насыйп 
итсә иде.                                                          

▪ Руслан Мортазин 
әзерләде

РӘҖӘБ АЕ ҺӘМ 
АНЫҢФАЗЫЙЛӘТЛӘРЕ
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Р әҗәб аеның беренче, икенче һәм өченче ункөнлекләрдә унышар рәкәгаттән торган 
хаҗәт намазлары бар. Бу намазларның тәртибе бертөрле, әмма ахырында укылган 

догалары белән генә аерылып торалар.
Ошбу 30 рәкәгать намазларны кылучылар туры юлдан тайпылмаслар, аларның 

йөрәкләре иманнан сүнмәс.
Бу гыйбадәтне ахшам намазыннан соң да, ястү намазыннан соң да кылырга мөмкин. 

Тик иң яхшы вакыт булып җомга һәм душәмбе кичләре, аеруча тәһәҗҗүд вакыты санала.

НАМАЗ КЫЛУ ТӘРТИБЕ:
Намаз алдыннан ошбу рәвештә ният әйтелер: «Ният иттем, Аллаһым, Синең ризалыгың 

өчен, хаҗәт намазын кылмакка, Раббым, тууы белән дөньяны нур белән тутыручы 
Рәсүлең хөрмәтенә, Үзең сөйгән Раҗәб ае хөрмәтенә, миңа нурыңны, гафу-мәгъфирәтеңне, 
ризалыгыңны насыйп ит, мине габит, заһит колларыңнан кыл, дөнья һәм ахирәт 
кыенлыкларыннан азат ит. Аллаһү әкбәр»!

Намаз икешәр рәкәгать итеп кылыныр. Һәр рәкәгатьтә бер тапкыр  “Фатиха”, өч тапкыр  
“Кәфирун”, өч тапкыр “Ихлас” сүрәләре укылыр. Мондый рәвештә ун рәкәгать тәмамланыр.

Намаздан соң түбәндәге тәртип белән догалар укылыр:
• Беренче ункөнлектә намаздан соң 11 тапкыр «Ләә иләһә илләл-Лаһү вәхдәһү ләә шәрикә 

ләһ. Ләһүл-мүлкү вә ләһүл-хәмдү йүхъйи вә йүмит. Вә һүвә Хәййүн ләә йәмүт. Бийәдиһил-
хаир. Вә һүвә гәләә күлли шәй-ин кадир», - дип әйтелер, артыннан дога һәм теләкләр укылыр.

• Икенче ункөнлектә, ягъни Раҗәб аеның 11 һәм 20 арасында, намаздан соң 11 тапкыр «Иләһән 
Вахидән Әхәдән Самәдән Фәрдән Витран Хәййән Каййүмән Дәимән Әбәдәә», - дип әйтелер 
һәм артыннан дога һәм теләкләр укылыр.

• Өченче ункөнлектә 10 рәкәгать намаздан соң 11 тапкыр «Әллаһүммә ләә мәни’ә лимә 
ә’тайтә вә ләә мү’тыя лимә мәнә’тә вә ләә рааддә лимә кадайтә вә ләә мүбәддилә лимә 
хәкәмтә вә ләә йәнфә’ү зәл-җәдди минкәл-җәддү. Сүбхәнә Раббиәл-’Әлиййил-ә’ләл-
Вәһһәб. Сүбхәнә Раббиәл-’Әлиййил-ә’ләл-Вәһһәб. Сүбхәнә Раббиәл-’Әлиййил-ә’ләл-
Кәримил-Вәһһәб. Йә Вәһһәбү, Йә Вәһһәбү, Йә Вәһһәб», - дип әйтелер, артыннан дога һәм 
теләкләр укылыр. 

▪ «Дога һәм гыйбадәтләр» китабы,
«Фазыйләт» нәшрияты
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Р әҗәб аеның беренче җомга кичәсе, 
ягъни пәнҗешәмбедән җомгага 

каршы кичә Рәгаиб кичәсе булып санала. Бу 
кичне галәмнәргә рәхмәт булып җибәрелгән 
пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмнең әнисе 
Әминә үзенең авырлы икәнен аңлады.

Рәгаиб исеме фәрештәләрнең бу кичәне 
зарыгып көткәннәреннән барлыкка килде 
(«рагбәт», «рагаиб» сүзенең тамыры, гәрәп 
теленнән «якынаю, теләү» дип тәрҗемә 
ителә).

Рәсүлебез бу кичә турында болай диде: «Изге Раҗәб аеның беренче җомга кичен бушка 
уздырмагыз. Бу кичәгә фәрештәләр Рәгаиб исемен бирделәр. Төннең өчтән бере узгач 
күктә һәм җирдә бер фәрештә дә калмас, барысы да Кәгъбәтулла янында җыелырлар. Хак 
Тәгалә аларның җыелуын күреп «Ни теләсәгез, шуны сорагыз» - дип әйтер. Фәрештәләр 
ялварырлар: «Раббыбыз, без Синнән Рәҗәб аенда ураза тотучыларны кичерүеңне 
телибез». Аллаһ Раббыбыз «Мин аларны кичердем» дип әйтер».

Бу кичәнең нигъмәте һәм бәракәте белән файдаланып калу өчен уяу булу, төнне 
гыйбадәттә һәм зикер кылып уздыру бик мөһим.

БУ КИЧӘДӘ КЫЛЫНАЧАК ГЫЙБАДӘТЛӘР
Бу кичәне уразалы булып каршылау киңәш 

ителә.
Рәгаиб кичәсендә ахшам белән ястү 

намазлары арасында 12 рәкәгать хаҗәт намазы 
кылына, 2 рәкәгать саен сәлам бирелә.

Ният болай кылына: “Әй, Раббым! Мине 
Пәйгамбәребез хөрмәтенә илаһи фәезеңә, 
илаһи гафуыңа, илаһи ризалыгыңа ирештер. 
Изге колларың арасына билгелә. Дөнья вә 
ахирәт авырлыкларыннан азат ит”.

Һәр рәкәгатьтә бер тапкыр “Фатиха”, өч 
тапкыр  “Кадер”, унике тапкыр “Ихлас” 
сүрәләре укылыр.  Ахырда намаздан соң 7 яисә 
70 тапкыр Саләти-өммия укыла: «Әллааһүммә 
салли галәә сәййидинәә Мүхәммәдинин-
нәбийил-үммийи вә галәә әәлиһи вә сахбиһии 
вә сәллим».

Сәҗдәгә кителер. Сәҗдәдә 70 тапкыр ошбу 
дога укыла: «Сүббүүхүн Куддүүсүн Раббүнәә вә 
Раббүл-мәләәикәти вәр-Руух».

Сәҗдәдән торгач бер тапкыр бу дога укылыр: 
«Раббигъ-фир вәрхәм вә тәҗәәвәз гаммәә 
тәгләм. Иннәкә әнтәл-әгаззүл-әкрам»,  һәм 

яңадан сәҗдәгә кителер. Сәҗдәдә янә 70 
тапкыр: «Сүббүхүн Куддүсүн Раббүнә вә 
Раббүл-мәләикәти вәр-Рух» догасы укылыр.

Сәҗдәдән торылыр һәм дога һәм теләкләр 
укылыр.

Дога кылганда бу доганы уку киңәш ителә:
«Әллаһүммә бәрик ләнә Рәҗәбә вә Шагбанә 

вә бәллигънә Рамадан» (тәрҗемәсе: «Аллаһым, 
безгә рәҗәб һәм шәгъбан айларын бәрәкәтле 
кыл һәм безне рамазан аена ирештер»)

Рәгаиб көнендә, ягъни җомга көнне өйлә 
һәм икенде намазлары арасында 2 рәкәгать 
саен сәләм биреп 4 рәкәгать шөкер намазы 
кылыныр. Һәр рәкәгатьтә бер тапкыр “Фатиха”, 
җиде тапкыр  “Аятел-Көрси”, бишешәр тапкыр 
“Ихлас”, “Фәләк”, “Нәс” сүрәләре укылыр. 
Намаздан соң 25 тапкыр «Ләә хәүлә вә ләә 
куввәтә иллә билләһил-галиййил-газыйм», 25 
тапкыр «Әстәгъфируллааһәл-газыйм вә әтүүбү 
иләйк» дип әйтелер, дога һәм теләкләр укылыр. 

▪ «Дога һәм гыйбадәтләр» китабы,
«Фазыйләт» нәшрияты
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Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, 
Республикабыз җитәкчелеге Татарстанда 
яшәүчеләргә, шулай ук бөтен дөнья буенча 
таралган ватандашларыбызга традицион 
дини гыйлемнәрне алу мөмкинлеген булдырды.

Онлайн татар мәдрәсәсе – Ислам нигезләре 
буенча башлангыч белем алырга теләүчеләр 
өчен өр-яңа мөмкинлек.

Мәдрәсәдә уку өчен электрон почта яисә 
социаль челтәрләр аша теркәлергә кирәк 
булачак. Татар онлайн-мәдрәсәсендә 
дәресләрне видео, текст һәм аудио 
форматларында үзеңә уңайлы урында, 
тәүлегенә 24 сәгать дәвамында интернет 
челтәренә тоташкан теләсә кайсы 
җайланмадан (компьютер, планшет, смартфон 
һ.б.) үзләштерергә мөмкин. Биредә 12 яше 
тулган үсмерләр дә укый алачак. 

Оештыручылар иң беренче чиратта хәзерге 
заманда мәгълүмат алуның иң кулай һәм 
җайлы форматы булган видеодәресләргә төп 
игътибар юнәлтте. “Мәдрәсә” өчен барлыгы 7 
дисциплина – ислам хокукы (фикъһе), гакыйдә, 

Коръән һәм тәфсир, ислам әхлагы, гарәп 
теле һәм тәҗвид, Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләм сирасы (тормыш 
юлы) һәм татарларда Ислам тарихы  буенча 124 
видеодәрес яздырылды. Аларның һәрберсе 
якынча 15 минутлык озынлыкта. Онлайн-
мәдрәсәдәге контент Татарстан Республикасы 
мөселманнары Диния нәзарәте тарафыннан 
мәчеткаршындагы курслар өчен эшләнгән 
һәм кабул ителгән уку-укыту программасы 
нигезендә гамәлгә ашырылды.

Проектның төп үзенчәлеге – татар 
телле булуында. Бу күптән уйланып, укыту 
методикасы эшләнеп, бөтен программалары 
каралган курс нигезендә эшләнгән онлайн-
мәдрәсә. Ул профессиональ яктан эшләнеп, 
мәчетләр каршындагы курсларның 
ихтыяҗларын канәгатьләндерә торган 
программалар нигезендә эшләнгән. 

Онлайн-мәдрәсә остазлары итеп 
республикабызның югары дини уку 
йортларында гыйлем алган һәм Диния 
Нәзарәтенең дини эшчәнлек алып барырга 
хокук бирүче Шәһадәтнамәсенә ия булган 
имамнар җәлеп ителде.

Лекцияләрнең эчтәлекләре нәзарәтнең 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ БЕРЕНЧЕ 
ОНЛАЙН-МӘДРӘСӘ
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методистлары тарафыннан төзелде һәм 
төп методик әсбап сыйфатында “Ислам 
дине нигезләре” китабы файдаланылды. Ул 
Татарстан мәчетләрендә Ислам нигезләрен 
өйрәнү буенча курсларда төп дәреслек 
булып хезмәт итә. Видеолекцияләрнең 
кыскалыгы да тыңлаучыларга уку барышында 
игътибарлылыкны җуймыйча гыйлем 
эстәү мөмкинлеген бирәчәк. Моннан тыш, 
видео рәвешендәге мәгълүматны кабул итә 
алмаган “шәкертләр” өчен оештыручылар 
тарафыннан мәдрәсә сайтында һәр дәреснең 
текст форматын да урнаштырылды. Өстәмә 
рәвештә сайтта дәресләрнең аудиоверсияләре 
дә урын алды: видео карарга яисә текст 
укырга вакытлары булмаган дин кардәшләр 
мәгълүматны тыңлап үзләштерә алачак.

Онлайн-мәдрәсә medrese.tatar адресы 
буенча урнашкан белем бирү платформасында 
эшли. Мәдрәсәдә шулай ук iOS һәм Android 
базасындагы смартфоннар өчен эшләнгән 
махсус кушымта аша да “кереп” укып 
булачак. “Татар мәдрәсәсе” дип исемләнгән 
мобиль кушымтаны кесә телефонына Play 
Маркет һәм App Store-да бушлай күчереп 
алырга мөмкин. medrese.tatar белем бирү 
платформасына барлык популяр социаль 
челтәрләр яисә электрон почта аша теркәлергә 
була. Системада теркәлгәннән соң һәр укучыга 
шәхси кабинет ачыла. Биредә укучының 
үткән темалары, эшләгән тестлары һәм шәхси 
уңышлары турында мәгълүмат тупланачак. 
Онлайн-мәдрәсәдә “укучылар” һәр тема-
дәрестән соң тикшерү тесты узарга тиеш 
булачак. Тестны уңышлы биргән очракта гына 
киләсе дәрескә күчеп була. Тест нәтиҗәләре 
түбән булган очракта “шәкерт” теманың 
үзләштерелмәгән яки авыр үзләштерелгән 
өлешенә кире кайта һәм кабаттан укырга тиеш 
булачак.

Нәзарәт тәкъдим иткән беренче татар 
онлайн-мәдрәсә проекты хәзерге вакытта 
интернеттагы билгесез «шәех»ләрнең 
лекцияләренә, шикле булган видеодәресләргә 
бердәнбер альтернатива булып тора.

Беренче татар онлайн-мәдрәсәсенең эше 
буенча сораулар белән Инстаграмда махсус 
булдырылган @tatarmedrese аккаунтына 
мөрәҗәгать итәргә мөмкин.

▪ ТР МДН сайтыннан

         ИЗГЕЛЕКЛӘР ГЕНӘ
                   ТЕЛИМ
Алга карап атлыймын мин,
Адымнарым салмак кына.
Күңелемдә гел изгелек,
Яшимен мин җайлап кына.

Сөенәмен, бу дөньяда
Җиргә басып йөргәнемә.
Изгелекләр күберәк салдым
Бу кечкенә йөрәгемә.

Күрше - күлән, туганнарны
Һәрвакытта хөрмәт итәм.
Чын дус була белгәннәргә
Изге хисләр генә йөртәм.

Кешеләрне аермыймын
Баена һәм ярлысына.
Изгелекләр генә телим
Тирә - юньдә барысына.

Уфтанмыймын, шөкер итәм
Раббым Аллаһ биргәннәргә.
Имин, тыныч тормыш теләп,
Изге догаларны укыйм
Мине күреп белгәннәргә.

▪ Әлфисә Гыймазова

АК КҮҢЕЛДӘН ИЗГЕ ТЕЛӘКЛӘР

https://medrese.tatar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.huzur.app&hl=ru&gl=US
https://instagram.com/tatarmedrese?igshid=5aa069jqsh8u
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Б ез мәгълүмати 
к и ң л е к л ә р 

юылган чорда 
яшибез. Илнең 
бер почмагыннан 
икенче почмагына 
барып кайту 
әллә ни катлаулы 
түгел. Акчаны да 
секундлар эчендә 
бер картадан икенче 
картага күчерә 
алабыз бит.  Кыямәт 
алдыннан базарлар 
якынаер дигән 
хәдисне ишеткәнем 
бар иде. Бу шуның 
г а л ә м ә т е д е р , 
күрәсең. Берәр 
хәбәр, яңалык 
таратам дисәк тә - 
бик тиз хәзер. Яхшы әйбер таралса, сүз юк. Ә 
менә без моңарчы ишетмәгән, күз күрмәгән 
нәрсәләрнең таралуы һәм без күзне ачып: 
“нәрсә инде бу?”  дигәндә, теге ят нәрсә 
тормыш кагыйдәсе буларак кереп калган булса 
-  начар. 

Без бер Аллаһ Тәгаләгә ышангач, бөтендөнья 
халкы да бер Аллаһка гына ышанадыр кебек. 
Ислам, христиан, яхуди диннәренең нигезендә 
барыбер илаһи көчкә, җирне, галәмнәрне 
яралтучы көченә ышану ята. Беркөн шундый 
тапшыруга тап булдым. Мексика дигән илдә 
үлгән туганнарының гәүдәләрен генә күмәләр 
дә, башларын алып калып, шуңа табыналар. 
Баш, әлбәттә кибеп, таркала башламасын өчен 
мумияләп куялар. Шул башларны матур итеп 
бизәп, чәчәкләргә төреп, гыйбадәтханәләренә 
алып киләләр. Үлгән туганнарыбыз безне 
саклый, аларның ярдәм итүен сизеп яшибез 
диләр. Санта Муэрте (изге үлем) шушы исемдәге 
ходайга гыйбадәт кылудан гыйбарәт заманча 
дини культ. Мексикадан тыш, Америкада, 
латинамерика диаспорасы сафларында киң 
тарала башлаган. Аллаһым сакласын, безнең 
киңлекләргә дә килеп җитә күрмәсен, мондый 
шайтани дин. Моңа табынучы булмас дип кем 
ышандыра ала? 

Хәзерге вакытта Россиядә 60тан артык төрле 
конфессияле 31392 дини оешма теркәлгән. 
Соңгы биш елда 2927 дини оешма барлыкка 

килде, ә 2019 ел 
башыннан — 483. 
(чыганак: https://
news.rambler.ru). 
Татарстан - иң 
күп теркәлгән 
дини оешмалар 
исемлегендә. 21 
к о н ф е с с и я д ә н 
1594 оешма рәсми 
рәвештә теркәлеп, 
үз идеологиясен 
тарата. Әлбәттә 
1193е ислам 
ш ә р и г а т е 
т а р а т у ч ы л а р . 
(чыганак: tatar-
inform.ru). Бу бер 
яктан сөендерә. 
Православие дине 
көчле эшли.

Безнең өчен чит идеология булып 
саналган, әмма рәсми таралырга хокук алган 
оешмаларнын барлыгын белеп тору мөһим, 
дип саныйм.

Татарстанда иң танылган мәдәниятләр: 
(чыганак:https://kazan.aif.ru/)

«Ягы почмаклы таш». (Краеугольный 
камень) Башкалада К. Маркс урамында 
урнашкан. Община белән авторитар идарә 
итү һәм җитәкчелек структурасы рәвешендә. 
Пирамида.

«Йәһвә Шаһитлары». (Свидетели Иеговы) 
Казанда Татарстан урамында урнашкан. 
Татарстан Республикасында 5 җәмгыять 
теркәлгән.

Саентологлар. ТР Кама аръягында 90нчы 
еллар башында саентология җәмгыяте бик тиз 
үскән, Хаббард-колледжлар ачылган. Аларда 
Кама аръягы предприятиеләренең күп кенә 
топ-менеджерлары укулар узган. 2008 елда 
Казанда «саентология чиркәве»исеме астында 
яңа сулыш алган.

Аң җәмгыяте Кришна. Оешма Казанда 
1991 елда теркәлгән. Үзәк Юдино бистәсендә 
урнашкан. Өйдә гыйбадәтләр үткәрәләр, 
агитация эшләре алып баралар, нигездә, 
яшьләр арасында популяр.

«Секта» төшенчәсе хәзер көнкүрештән чыга. 
Деструктив җәмгыятьләр үзләрен бик агрессив 

АДАШТЫРМЫЙ ТОРГАН ЮЛ
БЕР ГЕНӘ

https://news.rambler.ru
https://news.rambler.ru
https://kazan.aif.ru/
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тоткан «яңа дини хәрәкәтләр» дип атала. 
2012 елда Россиядә сораштыру нигезендә, 

гражданнарның нинди дини оешмада 
торуларына карата түбәндәге җаваплар 
алынган.

Христианнар - 4,1%.
Мөселман сөннитләре - 1,7%.
Православие динендәгеләргә - 1,5%.
Мәҗүсиләр - 1,2%.
Буддистлар - 0,5%.
Староверлар - 0,5%.
Мөселман-шигыйлар – 0,5%.
Католиклар - 0,5%.
Яһүдиләр - 1,5%.
Индуистлар - 0,5%.
“Пятидесятник”лар  - 0,5% 
(чыганак: https://rosinfostat.ru). 
Әмма хәзерге вакытта Россиядә яңа дини 

хәрәкәтләрне өйрәнү буенча дисциплинара 
мәгълүмати-аналитик үзәкләр юк. Мондый 
үзәкләр булдыру омтылышлары безнең илдә 
Рус Православие Чиркәве кысаларында кабул 
ителә: Мәскәүдә А. Дворкин җитәкчелегендәге 
руханилар үзәге, Петербургтагы рус 
христиан гуманитар институты каршындагы 
Миссиология, экуменизм һәм яңа дини 
хәрәкәтләр институты. Үзәкләр әзме-
күпме үзләренең максатларын тоталитар 
секталарның һәм деструктив культураларның 
уку һәм эшчәнлеге турында дөрес мәгълүмат 
таратуда күрә. Үзәк хезмәткәрләре фәнни 
тикшеренү, консультатив, лекция һәм нәшрият 
эшчәнлеге белән шөгыльләнәләр. Шулай 
ук дәүләт структуралары һәм массакүләм 
мәгълүмат чаралары белән элемтәдә торалар. 
(Россиядә Росстат сайты - рәсми ресурс). 
Татарстанда андый тикшеренү үзәкләре юк.

Безнең җирлектә төрле дини агымнар 
бар. Асылда бер төрләре икенче төрләренең 
галимнәрен кабул итми. Нәтиҗәдә, фикер 
төрлелеге, мин барган юл дөрес, аларныкы 
адашкан, дип уйлау барлыкка килә.

Авыр тормыш чорына эләккән кешеләр, 
бигрәк тә яшьләр яңа дини хәрәкәтләргә күбрәк 
килеп эләгә. Тик ни өчен алар традицион 
гыйбадәтханәгә бармыйлар?  «Традицион 
чиркәү, мәчет кешедән үз өстендә эшләүне таләп 
итә, анда чикләүләр күп. “Сектада барысы да 
гади - синнән Ходайга яки чираттагы мессиягә 
ышану гына таләп ителә”, - ди, медицина һәм 
Гомуми психология кафедрасы профессоры 

Владимир Менделевич. Традицион диндә 
кеше Аллаһ белән үзе генә кала. Секта кешене 
зур һәм тату гаилә иллюзиясе барлыкка килүе 
белән җәлеп итә. Әмма бер мөһим фактор 
бар: чиркәү кешенең шәхес структурасын 
үзгәртми. Ә сектада аның психологик 
портреты тулысынча үзгәрә, бу исә тормыш 
рәвешендә чагылыш таба. 90нчы елларда 
Казанда барлыкка килгән һәм үрчегән секталар 
бүген дә актив үсештә. Псевдохристиан, 
мөселман һәм буддистлык проектларыннан 
тыш, Казанда тагын бер төр - биоэнергетик 
объектлар популяр. «Мистика һәм эзотерика 
белән мавыгу кешеләрнең шизофрения ягына 
фикерләүләренең массакүләм үзгәрүенә 
китерә, - дип саный Владимир Менделевич.  
“Бу шулай ук куркыныч, аларга эләккән кеше 
бик иррациональгә әверелә, ә бу психик 
чирнең башы да булып тора. Сүз уңаенда, соңгы 
елларда барлыкка килгән һәм актив рәвештә 
кешеләрне тартып торучы төрле тренинглар да 
(мәсәлән, шәхси үсеш) деструктив юнәлешкә 
керә. Кешенең тизрәк баеп, күбрәк акча эшлисе 
килә. Әмма бушлай сыр капканда гына шул. 
Шуңа күрә, истән чыгармаска кирәк, теләсә 
кайсы “яңа дини хәрәкәт” эшенең төп максаты 
- акча таләп итү”, - дип ассызыклый Казан 
мэрының дин мәсьәләләре буенча киңәшчесе 
Дмитрий Хафизов «Аргументы и факты» 
газетасында биргән интервьюда. Секта - шул ук 
бизнес, ниндидер якты идея белән капланган 
«пирамида».

Шактый материал эзләнеп, яшьләребезне 
ялгыш адымнардан, алдакчылардан, шайтан 
вәсвәсәсеннән саклап калу иде ниятем. 
Болардан тыш күпме вәсвәсәләр бар!? Аракы, 
наркотик, зина, урлашу, сугышып йөрүләр... 
андыйлар “бүген” белән яши. Бүген бар, эчә, 
ә иртәгәсен уйламый. Тирә-ягыбыздагыларга 
игътибарлы булсак иде. Битараф булмыйк, 
чөнки битарафлык – җанның параличы. 
“Кемнәр мөселман гамәлләре, эшләре өчен 
кайгырмас – алар мөселман өммәтеннән 
булмас” (Хәдис). Адаштырмый торган юл бер 
генә, ул – Коръән һәм сөннәт юлы. Коръән-
Кәримдә “Мәидә” сүрәсенең 3нче аяте: “Бүген 
сезнең өчен динегезне камил иттем, сезгә 
нигъмәтемне тәмамладым һәм сезнең 
өчен дин буларак, Исламнан канәгатьмен”.

▪ Илина Арсланова

https://rosinfostat.ru
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1 февральдә Халыкара хиҗаб көне билгеләп үтелә.

Хиҗаб – тәкъвалык билгесе

СОРАУ: Баланы ничә яшькә хәтле имезергә?
ҖАВАП: Динебез буенча күкрәк сөтен имезү вакыты Коръәндә төгәл күрсәтелгән:  

«[Бала] Тудырган хатыннар балаларын тулы ике ел имезергә тиеш ...» . («Әл-
Бәкара», 233 аять)

СОРАУ: Намаз укучыга составында спирт булган дару эчергә ярыймы?
ҖАВАП: Спирт кушылган дарулар - харам хөкемендә. Әлбәттә, ул һәркем өчен дә 

тыелган. Спиртлы даруларны башка альтернатива булмаганда һәм табиблар, шушыны 
эчмәсәгез, тормышыгызга куркыныч яный, дигән очракларда гына эчәргә мөмкин. 
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Татарстан Республикасы инвестицион үсеш агентлыгы һәм Россия ислам институты 
5 февральдән башланып китәчәк яңартылган “Ислам буенча финанс белеме 3.0” email-
курслары ачылачагы хакында хәбәр итә.

Курс кысаларында Сез түбәндәгеләрне үзләштерә алачаксыз:
- шәхси финанс планлаштыру нигезләре;
- традицион финансларның партнерлыклардан аермалары;
- ислам бизнесы этикасы нигезендә финансларны грамоталы алып бару һәм инвестицияләү 

серләре;
- Ислам бизнес этикасы нигезендә рөхсәт ителгән актуаль финанс инструментлары;
- хәләл бизнеска инвестицияләр җәлеп итү механизмнары;
- Россия законнары һәм шәригать кануннары нигезендә шартнамә нюанслары.

Моннан тыш, сез эфирларга экспертлар белән кушыла, гамәлдәге финанс продуктлары 
турында яңартылган мәгълүмат, әдәбият һәм контент буенча тәкъдимнәр ала, шулай ук 
брокерлар һәм кушымталар сайлау, Россия законнары һәм шәригать кануннары нигезендә 
килешүләр шаблоннары карый алачаксыз.

Уку түләүсез. 

Курсның киңәйтелгән версиясе түләүле опциядә тәкъдим ителә, ул үз эченә түбәндәгеләрне:
- өй эшләре буенча тикшерү һәм элемтәдә тору;
- өй эшен тапшыру срокларын озайту;
- барлык өй эшләрен үтәүчеләр өчен курсны узу турында сертификат;
- сезнең сорауларыгыз өчен телеграм-чат.

Ай дәвамында һәр сишәмбе һәм җомга саен курста катнашучылар лекцияләр һәм гамәли 
биремнәр белән тематик хатлар алачак.

Теркәлү узу өчен 5 февральгә кадәр түбәндәге сылтама буенча керергә мөмкин: https://
clck.ru/SqVfX.

▪ ТР МДН сайтыннан

ИСЛАМ ФИНАНСЛАРЫ БУЕНЧА
 EMAIL-КУРСЛАР УЗАЧАК

https://clck.ru/SqVfX
https://clck.ru/SqVfX


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.
Биткә салучы:
Ямилова Л.В.

Нәшер итүче: 
423740, Татарстан Республикасы, 

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

Мөхәррият, басмаханә адресы: 423740, 
Татарстан Республикасы, Актаныш рай-

оны, Актаныш авылы, Ленин проспекты, 4. 
mail: nurgazet@mail.ru

3-09-54, 3-03-33

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

матлар өчен авторлар җаваплы. 

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

үзегездән өлеш кертәсез.
Индексы: П4562

Гәҗит офсет ысулы белән 
шәхси эшмәкәр Вәҗиев Х. Х. 

басмаханәсендә җыелды һәм 
басылды. График буенча бу 

санга - 15:00 сәгатьтә кул куе-
лырга тиеш. Кул куелды: 

28 гыйнварь 11.00 сәгатьтә.
Индекс: П4562, тираж 500

Заказ номеры № 1523
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13 февраль - 1 Рәҗәб
18 февральдән 19ына каршы төн – Рәгаиб кичәсе

М
ил

ад
и

20
21 Көн 

исеме

Сәхәр 
тәмам

(иртәнге 
намаз)

Иртәнге 
намаз

(мәчеттә 
укыла)

Кояш 
чыга

Өйлә 
намазы
(вакыты

керә)

Өйлә 
намазы

(мәчеттә 
укыла)

Икенде 
намазы

Ахшам 
намазы

Ястү
намазы

Һиҗри
1442ел

1 Дүш 05:08 05:47 07:17 11:44 12:00 14:06 16:05 18:04 19

Җ
өм

әд
әл

-ә
хи

р

2 Сиш 05:07 05:45 07:15 11:44 12:00 14:08 16:08 18:06 20

3 Чәрш 05:05 05:43 07:13 11:44 12:00 14:10 16:10 18:08 21

4 Пәнҗ 05:04 05:41 07:11 11:45 12:00 14:12 16:12 18:10 22

5 Җомга 05:02 05:39 07:09 11:45 12:00 14:14 16:14 18:12 23

6 Шимбә 05:00 05:37 07:07 11:45 12:00 14:16 16:16 18:14 24

7 Якш 04:59 05:35 07:05 11:45 12:00 14:18 16:18 18:15 25

8 Дүш 04:57 05:33 07:03 11:45 12:00 14:20 16:20 18:17 26

9 Сиш 04:55 05:31 07:01 11:45 12:00 14:22 16:23 18:19 27

10 Чәрш 04:53 05:29 06:59 11:45 12:00 14:24 16:25 18:21 28

11 Пәнҗ 04:51 05:26 06:56 11:45 12:00 14:26 16:27 18:23 29

12 Җомга 04:49 05:24 06:54 11:45 12:00 14:28 16:29 18:25 30

13 Шимбә 04:48 05:22 06:52 11:45 12:00 14:30 16:31 18:27 1

Рә
җ

әб

14 Якш 04:46 05:20 06:50 11:45 12:00 14:32 16:33 18:29 2

15 Дүш 04:44 05:18 06:48 11:45 12:00 14:34 16:36 18:31 3

16 Сиш 04:41 05:15 06:45 11:45 12:00 14:36 16:38 18:33 4

17 Чәрш 04:39 05:13 06:43 11:45 12:00 14:38 16:40 18:35 5

18 Пәнҗ 04:37 05:11 06:41 11:45 12:00 14:40 16:42 18:37 6

19 Җомга 04:35 05:08 06:38 11:44 12:00 14:42 16:44 18:39 7

20 Шимбә 04:33 05:06 06:36 11:44 12:00 14:44 16:46 18:41 8

21 Якш 04:31 05:04 06:34 11:44 12:00 14:46 16:48 1843 9

22 Дүш 04:28 05:01 06:31 11:44 12:00 14:48 16:51 18:45 10

23 Сиш 04:26 04:59 06:29 11:44 12:00 14:49 16:53 18:47 11

24 Чәрш 04:24 04:56 06:26 11:44 12:00 14:51 16:55 18:49 12

25 Пәнҗ 04:21 04:54 06:24 11:44 12:00 14:53 16:57 18:51 13

26 Җомга 04:19 04:52 06:22 11:44 12:00 14:55 16:59 18:53 14

27 Шимбә 04:17 04:49 06:19 11:43 12:00 14:57 17:01 18:55 15

28 Якш 04:14 04:47 06:17 11:43 12:00 14:59 17:03 18:57 16


