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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!

Рамазан-шәриф ае мөбарәк  булсын!
Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәракәтүһ!

Мөхтәрәм дин кардәшләр! 

Айлар солтаны – Рамазан-шәриф килеп җитте. Бу ай бәхет, 
шатлык, уңыш һәм күп савапларга ирешә торган ай. 

Шуның өчен ошбу рәхмәтле айда уразаларыбызны тотыйк, гамәл 
– гыйбадәтләрне күбрәк кылыйк, мохтаҗларга, ятимнәргә ярдәм 
кулы сузыйк, аларны фитр, зәкәт сәдакаларыбыз белән сөендерик. 

Рамазан – Коръән иңгән ай. Ошбу айда Аллаһ Китабын 
гадәттәгедән күбрәк укыйк, Коръән нурлары белән күңелләребезне 
нурландырыйк!

Аллаһ Тәгалә тоткан уразаларыбыз бәрәкәтендә 
тормышларыбызны тагын да мулрак, хәерлерәк итсен, изге 
ниятләребезгә ирештерсен!

Актаныш мөхтәсибәте

Рамазан ае 23 апрельдә кояш баеганнан соң керде. 
Уразаның беренче көне – 24 апрельдә,  23 майда — уразаның соңгы көне, 23 апрельдә — беренче 
тәравих намазы, 24 майда — Ураза бәйрәме.
Республикада, илдә, дөньядагы санитар-эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә, халык арасында 
коронавирус таралуны кисәтү максатыннан, тәравих намазлары бары өй шартларында гына укырга 
мөмкин. Бу төр намаз Татарстан Республикасы мәчетләрендә укылмаячак. Тәравих намазын уку 
турындагы карарны 23 майга кадәр яки башка карар кабул ителгәнчегә кадәр гамәлдә дип санарга.
Тәравих намазы 20 рәкәгать итеп укыла.
Ураза быел 30 көн дәвам итәчәк.
24 майда — бар мөселман дөньясы бөек бәйрәм - Ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Ураза бәйрәме 
уңаеннан мәчетләрдә гает намазын уку хакында Диния нәзарәте өстәмә рәвештә хәбәр итәчәк.

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.
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Бөтен пәйгамбәрләр дә авыр хәлгә төшкәч, 
Аллаһка дога кыла торган булганнар. Юныс 
пәйгамбәрне зур балык йота. Кит карынына 
эләккәч, ул тәмам хәлсезләнә, ләкин өметен 
өзми. “Синнән башка иләһ юк. Сине тәсбих 
итәмен, һичшиксез, мин үземә золым иттем, 
залимнәрдән булдым”, - дип Аллаһка дога 
кылды (“Әнбия” сүрәсенең 87 нче аяте). Һәм 
Аллаһ Тәгалә аны коткарды.

Раббыбыз авыр хәлдә калганнарның догасын 
изге гамәлләренә карап кабул итә. Юныс 
пәйгамбәр гомер буе Аллаһка гыйбадәт кылды, 
Аны мактады, һәрвакытта Аны истә тотты. 
Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аның авыр хәлгә 
тарыгач кылган догасын кабул итте.

Алны-ялны белми чапканда, шау-гөр килеп, 
мин менә кем дип, дөньяның кендегенә 
басып йөргәндә, безнең тезгенне тартып, кем 
туктатты соң әле? Ник туктатты? Вакыт белән 
куышкан тизлек кинәт югалды. Илдә, дөньяда 
коронавирус дигән йогышлы чир таралды. 
Кешеләр өйдә утырырга мәҗбүр. Аралашу 
бетте, кул биреп күрешүләр тыелды. Күңел ачу 
урыннары, супермаркетлар, концерт заллары 
йозакка эленде. Илләр белән илләр, шәһәр 
белән шәһәр арасында юллар өзелде. Нәрсә 
соң бу?

Раббыбызның, вакыт биреп, безне сынавы 
шушыдыр, күрәсең!? Беркая ашыгасы юк, эш 
дип хафаланырга кирәкми, ял җитми дип, хәтта 
зарланырга оят. Өйдә, гаиләдә якыннарың 

белән тәмле ризыклар пешереп, табын артында 
ешрак күрешергә сәбәп барлыкка килде. 
Әйе, вакыт биреп сыный. Нәфел намазларын 
арттырырга, дини китаплар укырга, Коръәнне 
күбрәк, яхшырак өйрәнергә мөмкинлекләр 
артты. Вакыт җитми дигән сылтау табарга 
яратабыз шул без. Хәзер дә зарлансаң инде...   

Менә шундый халәттә, әлхәмдүлилләһ, изге 
Рамазан-шәриф аена кереп барабыз. Узган 
елларда мәчетләрдә ифтар мәҗлесләре, тәравих 
намазлары мөселман-дин кардәшләребезне 
бергә җыя иде. Имамның вәгазен тыңлап, 
Коръән укып, Аллаһ сүзләре белән сәламләп, 
бер-береңне күреп, җәмәгатькә ияреп, дога 
кылып, дингә ныграк тартыласың сыман бит 
ул. Бергәлектә  ураза тоту да җиңелрәк тоела. 

Безнең тәкъвалыкны сынар өчен сәбәп килеп 
чыкты түгелме соң: синен ураза тотканыңны, 
сәхәрдә, ифтарда дога кылганыңны, биш вакыт 
намаздан тыш, тәравих, тәһәҗҗүд намазлары 
укыганыңны бер кеше дә күрмәячәк. Дингә 
карата ихласлык менә кайчан сынала ул. 
Аллаһ – Күрүче һәм Белүче. Безнең яшерен уй-
гамәлләрдән һәрвакыт хәбәрдар Ул.

“Ярый, бүген уразага кереп тормам инде, 
башым да авырта, кичен ифтар мәҗлесенә дә 
барасым юк”, “Ярый, бүген тәравихны укымам 
әле, йокым туймый, арытты, җәмәгать белән 
укыганда, хәзрәт артыннан гына иярәсе иде, 
берүзем булганда я буталып бетәрмен”, - дигән 
сәбәпләр табылмасмы икән? 

Вакыт биреп сыный безне

· БҮГЕНГЕ ВАЗГЫЯТЬ ·
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Сынатмыйк, дин-кардәшләр, өйдә икән 
өйдә, тик уразаны калдырмаска тырышыйк, 
ул – намаз кебек үк безгә Аллаһ тарафыннан 
фарыз кылынган. Ислам диненең терәге, биш 
баганасының берсе.  

Тәравих намазы Коръәннең кыска сүрәләрен 
ятларга мөмкинлек бирәчәк. Чөнки һәр 
рәкагать саен “Фәтиха”дан соң, бер сүрә укыла. 
Коръәннең 30 нчы җүзендәге аятьләрне тәртип 
белән укырга тырышсаң, ничә рәкагать булды 
әле дип, баш ватарга да кирәкми. Җайлап гына 
санап чыгарга уңайлы. Зиһенеңне чуалтмаска, 
Аллаһ каршында басып торганыңны 
онытмаска тырыш!

Әйе, бүген беркемгә дә җиңел түгел, бигрәк 
тә, билгесезлек авыр. Интернет төрле фаразлар 
белән тулды. Алар күңелгә шом сала, стрессны 
арттыра. Ә бит куркыныч вирусның бер 
илдә генә чикләнеп калмаячагын, Россиягә, 
Татарстанга килеп җитәчәген, бөтен җирдә 
карантин-чикләүләр кертеләчәген берәү 
дә кисәтмәде.  Сизми дә калдык, килде дә 
җитте. Киткәнен дә сизми калсак иде, күңел 
төшенкелеге уята торган фаразлар эреп юкка 
чыксын, Аллаһ Раббыбыз кешеләрнең иман 
байлыгын ныгытып, сәламәт тормыш биреп 
куандырсын. 

Югарыда Юныс пәйгамбәр догасы турында 
сүз башлавым да юкка гына түгел иде. Авыр 

чакта кылынган догалар кабул була. Бөек 
Зат, кешенең яхшылыгына, изге гамәлләренә 
карап, сораганны җавапсыз калдырмый. 
Ә Рамазан – изгелекләрне арттыра торган 
фазыйләтле ай. Тәүбә-истигъфарларлар кабул 
булыр. Бөтен мәгърифәт капкалары ачылыр. 
Кешенең нәфесе тыелыр, азгынлык кимер, 
мәрхәмәт артыр, сәгадәт-сәламәтлек килер. 
Өметне өзмик. Гаиләбез, якыннарыбызга 
иман-тәүфыйк, сәламәтлек теләп дога кылыйк. 
Балаларыбызга, киләчәк буыннарга һидәят, 
туры юл сорыйк.

Дөреслек белән ялганны аерырга өйрәтүче 
Изге Коръән китабы пәйгамбәребез Мөхәммәд 
салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә Рамазан аенда 
иңдерелде. Аллаһ Раббыбыз кушканнарны 
үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә, 
калебләребезне чистартып торырга кирәклеге 
Коръәндә кат-кат әйтелә.  Коронавирус 
пандемиясе белән бәйле кыенлыклар турында 
уйлап утырып кына, сәламәтлегебезгә файда 
килмәс. Шушы авыр вакытта Аллаһны 
зикер итик, дога кылыйк. Изге теләкләрнең 
тизрәк кабул булуын теләсәк, изгелекләрне 
арттырыйк. Һәр авырлыктан соң җиңеллек 
килә. Моның хаклыгына Аллаһ Тәгалә Үзе 
ышандыра.

▪  Филиза Сәлахова

УРАЗАНЫҢ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ

Ураза гарәпчә «саум» дип атала.
«Саум»ның лексик мәгънәсе «берәр нәрсәдән ерагаю, читләшү, берәр нәрсәгә каршы тору» 

дигәнне белдерә. 
Уразаның шәригатьтә мәгънәсе ураза тотучы кешеләрнең үзләрен икенче фәҗердән 

(таң атканнан) алып кояш батканчыга кадәр ашау-эчүдән һәм җенси якынлыктан 
тыюларын белдерә.

Икенче фәҗер – «имсак» вакыты. Гарәп телендә «имсак» үз-үзеңне тыю дигән мәгънәне 
белдерә. Имсак вакытында ястү намазының вакыты чыгып, иртәнге намазның вакыты 
керә.

Шушы вакытта сәхәр ашалып бетеп, ураза башлана. Моннан соң ураза тотучы кеше үзен 
ашаудан да, эчүдән дә, җенси якынлыклардан да тыя.

Кояш баткан вакыт ифтар вакыты була. Бу вакыттан алып ураза тоткан кешеләр өчен 
тыелган нәрсәләр рөхсәт ителә. Ахшам намазының вакыты да кергән була.

Рамазан аен «Шәһри Сыйам» дип әйтәләр, Ураза бәйрәмен, тыелган вакыт тәмамланганга 
күрә, «Гийд әл-Фитыр» (ураза төгәлләнү бәйрәме) дип атыйлар.

▪  ТР МДН сайтыннан
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Хәдис-Шәриф: «Ураза тотучыны сөендереп кәефен күтәрәчәк ике нәрсә бар. 
Берсе – (ифтар вакытында) ураза бозылганда сөенү, икенчесе – Раббысына 
кавышкан вакытта ураза(ның савабы) белән сөенү» .

Йокыдан сәхәргә тору сөннәт. 
Моның Коръәни-Кәримдә дәлиле бар: «...Сәхәр дә ашагыз, эчегез, хәтта таң якынлыгы 

беленгәнче, аннары уразаны тотып, тәмам итегез кояш баеганчы!» («Бәкара» сүрәсе, 187 нче 
аять).

Әнәс Ибн Мәлик (радыйаллаһу ганһү) тапшырган бер хәдистә Пәйгамбәребез (салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм): «Сәхәр ризыгы ашагыз, чөнки сәхәрдә бәракәт бар», – дип әмер иткән 
(Бохари, «Саум», 20; Мөслим, «Сыйам», 45; Тирмизи, «Саум», 17).

Амр Ибнил Ас (радыйаллаһу ганһү) тапшырган бер хәдистә Рәсүлүллаһ (салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм) болай дигән: «Безнең уразабыз белән әһле китапның уразасы арасында аерма 
шунда: без сәхәр ашыйбыз» (Мөслим, «Сыйам», 46; Тирмизи, «Саум», 17; Нәсаи, «Сыйам», 27; 
Дарими, «Саум», 9; Әхмәд Ибн Хәнбәл, 4/194).

Әбү Сәгид әл-Худри (радыйаллаһу ганһү) тапшырган хәдистә Рәсүлүллаһ (салләллаһу 
галәй  һи вә сәлләм) болай әйткән: «Сәхәр ашау бәракәтле, аны ашамыйча калмагыз. Һич 
булмаса, арагыздан берегез бер йотым су эчсен, чөнки Аллаһы Тәгалә һәм фәрештәләре сәхәр 
ашаганнарга саләт әйтә (муллык һәм нур яудырырлар)» (Әхмәд Ибн Хәнбәл, «Әл-Мүснәд», 
3/12, 44, 4/377).

Сәхәр ашарга йокыдан тору көндез тотылачак ураза өчен көч туплау була. Моңа ишарәләп 
Пәйгамбәребез (салләллаһу галәйһи вә сәлләм) әйткән: «Көндезен йоклап алыгыз, төнлә 
торып тәһәҗҗүд намазын укыгыз, сәхәр ашап, көндезге уразагыз өчен көч туплагыз» (Али 
Әл-Мүттаки, «Кәнзүл-Уммал», №21484, 7/803).

Сәхәрне кичектерү, ифтарны ашыктыру.
Сәхл Ибн Садтан (радыйаллаһу ганһү) риваять ителгәнчә, Рәсүлүллаһ (салләллаһу галәйһи 

вә сәлләм): «Кешеләр (вакыты җиткәч) ифтар кылырга ашыккан вакытта даими хәердә 
булырлар», – дигән (Бохари, «Саум», 45). Бу очракта кояш баегач та ифтар кылу тиеш һәм бу бик 
мөһим сөннәт. «Уйунул мәзаһиб» аңлатмаларында әйтелгәнчә, ифтарны – ашыгып, сәхәрне 
соңарып кылу сөннәт була. Чөнки төнлә ураза тоту бидгать гамәл. Ифтар кичектерелсә, кеше 
төнлә ураза тоткандай бидгать гамәл кылган була. 

Ибн Гомәр (радыйаллаһу ганһү) тапшырганча, Пәйгамбәребез (саләллаһу галәйһи вәссәләм) 
болай дигән: «Өч нәрсә рәсүлләрнең сөннәте була: сәхәрне кичектерү, ифтарны ашыктыру, 
намазда уң кулны сул кулның өстенә, көндек астына кую» (Табәрани, «Әвсад», №1905; 
«Сагыйр», №279; «Кәбир», 11/7, Хәйсәми, №4880-4882, 3/368-369; Зәбиди, «Итхаф», 3/37; 
«Бәдайигус Санайи», 2 том, 105 б.).

Кеше таң ату хакында шикләнә торган булса, аның өчен ашамыйча тору мөстәхәб 
була. 

Йосыф (рахмәтуллаһи галәйһи) Әбү Хәнифәнең (рахмәтуллаһи галәйһи) сөйләгәннәрен 
тапшырган. Әбү Хәнифә (рахмәтуллаһи галәйһи) болай дигән: «Таң ату-атмау турында шик-
шөбһә бар икән, ашамыйча тору минем өчен яхшырак». Чөнки таңның аткан булу ихтималы 
бар. Алдан ашап кую уразаны бозарга мөмкин. Димәк, мондый очракларда сак булырга кирәк. 
Таңның ату-атмау мәсьәләсендә шөбһәләнелгән чакта ашасаң, казаның ваҗиб булуы хөкеме 
чыгарылмас. Чөнки уразаның бозылуында шик бар.

СӨННӘТНЕ ҮТӘП, АЛЛАҺКА ЯКЫН БУЛЫЙК!
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Кояшның батуыннан шикләнелсә, ифтар кылу дөрес булмас. Чөнки кояшның батмаган 
булу ихтималы бар. Бу очракта ифтар кылу уразаны бозарга мөмкин. Кояшның батуында 
шикләнелә торган булып, ифтар кылынса һәм моннан соң да бу хәлгә ачыклык кертелмәсә, 
«Асл» исемле әсәрдә дә, Кудуринең «Мухтасарул Кәрһи» әсәрендә дә бу хакта бер нәрсә дә 
әйтелмәгән. «Мухтасарут Тахави» дип аталган әсәрдә Казый әйткән: «Бу очракта каза кылу 
тиеш» («Бәдайиус Санайи», 2 том, 106 б.).

Ураза тотучының тоткан уразасы кабул ителсен өчен ифтар вакытында укый торган 
догасы да сөннәт. 

Мәсәлән: Ибн Гомәр (радыйаллаһу ганһү) тапшырганча, Рәсүлүллаһ (салләллаһу галәйһи 
вә сәлләм) ифтар кылганда: «Сусавым басылды, тамырларым суланды, иншә Аллаһ, әҗеренә 
ирештем», – дия торган иде (Әбү Дауд, «Сыйам», 22, №2357, 343 б.).

Мөгаз Ибн Зүһрә (радыйаллаһу ганһү) тапшырган бер риваятьтә Пәйгамбәребез (салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм) ифтар кылганда: «Әй, Аллаһым! Синең өчен ураза тоттым һәм Синең 
ризыкларың белән авыз ачам», – дия торган булган (Әбү Дауд, «Сыйам», 22, №2358, 343 б.).

Ибн Габбас сөйләп калдырган риваятьтә, Рәсүлүллаһ (салләллаһу галәйһи вә сәлләм) ифтар 
вакытында болай дога кылган: «Әй, Аллаһым! Синең өчен ураза тоттык. Ризыгың белән 
ифтар кылабыз. Бездән кабул ит, чөнки Син барысын да ишетәсең дә, беләсең дә» (Ибн Сүнни, 
Нәвави, «Әл-Әзкәр», 173 б.).

Үзен ифтар кылдырып сыйлаган кешеләргә дога кылу да сөннәт. 
Мәсәлән, Әнәс (радыйаллаһу ганһү) тапшырганча, Пәйгамбәребез (салләллаһу галәйһи 

вә сәлләм) Сад Ибн Убадәдә (радыйаллаһу ганһү) икмәк белән зәйтүн мае ашаганнан соң: 
«Яныбызда ураза тотучылар ифтар кылсын, ризыгыгызны яхшы күңелле кешеләр ашасын 
һәм фәрештәләр сезгә саләт әйтсен», – дип дога кылган (Әбү Дауд, Нәвави, «Әл-Әзкәр», 173 б.);

Авыз ачканда хөрмә кабу да сөннәт гамәл. 
Мәсәлән: Сәлман Ибн Әмир (радыйаллаһу ганһү) тапшырган бер хәдистә Рәсүлүллаһ 

(салләллаһу галәйһи вә сәлләм) әйткән: «Берегез ураза тоткач, хөрмә белән авызын ачсын, 
хөрмә тапмаса, су эчеп ифтар кылсын. Чөнки су – пакьләүче (сусауны баса һәм ашказанын 
юа)» (Тирмизи, «Зәкят», 26; Нәсаи, «Сыйам», 28; Ибн Мәҗа, «Сыйам», 25; Әбү Дауд, «Сыйам», 
21, №2355; Әхмәд Ибн Хәнбәл, 4/17-18, 213-215). 

 Рамазан уразасыннан тыш нәфел уразасы тоткан кеше янында ризык ашау ураза 
тотучының савабын арттыруга сәбәп булган сөннәт санала. 

Мәсәлән: Өмме Игъмарә һәм Бүрәйдә (радыйаллаһу ганһүмә) тапшырган риваятьтә 
Рәсүлүллаһ (салләллаһу галәйһи вә сәлләм) Билалны (радыйаллаһу ганһү) табынга чакырган. 
Билал: «Мин ураза тота идем», - дигәч, Рәсүлүллаһ (салләллаһу галәйһи вә сәлләм)  болай 
дип әйткән: «Ураза тотучы янында ашаганда, ризык ашалып беткәнчегә кадәр фәрештәләр 
уразалы кешегә саләт (дога) әйтеп торырлар. Без ризыкларыбызны ашаганда (уразалы кеше) 
Билалның мул ризыгы җәннәттә көтә. Әй, Билал! Беләсеңме? Уразалы кеше янында ашалган 
вакытта сөякләре тәсбих итәр һәм фәрештәләр аның өчен ярлыкау сорарлар» (Мүнзири, «Әт-
Тәргыйб», №1627-1628, 2/145-146; Табәрани, Әвсад, Хәйсәми, №5225, 3/458).

▪ ТР МДН  сайтыннан әзерләнде

Хәдис-Шәриф: «(Сәфәрдә булу) сәбәбе һәм хасталыгы булмаган кеше, рамазанда 
бер генә көн ураза тотмаса, гомере буе ураза тоткан очракта да аны түләп 
бетерә алмас!»
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Уразаны бозып, каза һәм кәффарат кылырга 
мәҗбүр иткән нәрсәләр

• Белә торып ашау-эчү.
• Белә торып җенси мөнәсәбәткә керү.
• Белә торып тәмәке һ.б. тарту.
•Гайбәт сөйләгәч, “уразам бозылды” дип, белә 
торып ашау.
• Хатынының яки кемнең дә булса төкереген йоту.
Шушы саналган гамәлләрнең берсен кылган кеше 
бозган уразасын каза кылудан тыш, гөнаһасына 
кәффарат кылып, арасын бүлмичә ике ай тоташ 
ураза тотарга тиешле була.

Ураза тотучыга мәкрүһ, ягъни эшләнүе 
хупланмаган  нәрсәләр

• Сәбәпсез берәр нәрсәне кабып карау.
• Сәбәпсез берәр нәрсәне чәйнәү.
• Шикәре булмаган сагызны чәйнәү.
• Ураза тотучының хәләлен үбү.
• Ире, хатынына сарылу.
• Төкерекне авызда махсус җыеп, аннары аны йоту.
• Кан алдыру, авыр эш кебек үзен ураза тотканда 
хәлсезләндерергә мөмкин нәрсәләрне кылу.

Уразаны бозмый торган нәрсәләр
• Уразалы кеше онытылып китеп ялгыш ашаса, 
эчсә яки җенси якынлык кылса, уразасы бозылмас. 
Мәсәлән, Әбү Һүрайра (радыйаллаһу ганһү) 
тапшырган: «Бер кеше ураза тотканда онытылып 
китеп ашаса-эчсә, уразасын өзмичә төгәлләсен. 
Чөнки аны Аллаһ Тәгалә ашаткан һәм эчерткән» 
дигән хәдис бу очракка дәлил булып тора.
• Авызга су алып чайкаганда һәм борынны су 
белән юдырганда, су ялгыш ашказанына китсә, 
шуңа игътибар итәргә кирәк: әгәр бу чакта уразалы 
булуын онытмаган булса, уразасы бозыла. Аны 
каза кылырга кирәк. Әгәр уразалы булуын оныткан 
булса, уразасы бозылмас. «Хуләса» исемле әсәрдә 
дә шулай язылган.
• Бер кеше уразалы башка берәүгә берәр нәрсә 
ыргытса һәм ул нәрсә уразалы кешенең бугазыннан 
түбән төшеп китсә, уразасы бозылган булыр. Шулай 
ук, уразалы кеше госел коенганда су бугазыннан 
эчкә кереп китсә, уразасы бозыла.
• Уразалы берәү таш һәм туфрак кебек ашалмый 
һәм дәваланылмый торган берәр нәрсәне ашый 
яки йота торган булса, кәффарәте таләп ителми. 
Чуерташ, хөрмә төше, таш, мамык, кәгазь яки үлән 
кебек берәр нәрсә йоткан уразалы кешегә каза 
кылырга кирәк була, кәффарәте таләп ителми.
• Тешләре арасына кысылып калган берәр кечкенә 
генә ризык кисәген ашап җибәрсә, уразасы 
бозылмас. Әгәр ул ризык кисәге зуррак булса, 
ураза бозыла. Ногыт борчагыннан кечерәк булган 

валчык – аз, ногыт борчагы кадәр яки аннан да 
зуррак булганы исә күп санала. Тешләре арасына 
кысылып калган валчыкны чыгарып, кулына алып, 
аны яңадан ашап җибәрсә, ураза бозылган була. 
«Кафи» исемле әсәрдә дә шулай диелгән.
• Тешләре арасындагы көнҗет бөртеген йотса, 
уразасы бозылмас. Чөнки аның күләме аз. Ләкин 
көнҗет бөртеген махсус алып кабып йотса, ураза 
бозыла. 
• Уразалы кешенең сөйләшкәндә яки башка 
сәбәптән иреннәре дымланып, аларны ялап 
алса, уразасы бозылмас. Чөнки бу очракта әлеге 
кеше иреннәрен ялап алырга мәҗбүр. «Заһиди» 
хезмәтендә шулай диелгән.
• Авыз чайкаганда берәр тамчы су калып, шул 
төкерек белән йотылса, ураза бозылмый.
• Уразалы кешенең теш казналыгыннан кан чыгып, 
бугазына китә торган булса, шуңа игътибар итәргә 
кирәк: әгәр төкерек каннан күбрәк булса, бернинди 
дә зыяны юк. Әгәр канның күләме төкеректән 
күбрәк булса, ураза бозыла. Икесенең дә күләме 
бертигез булган очракта «хупланылганча» ураза 
бозыла.
• Ашалмый торган берәр нәрсәдән читләшү 
мөмкин булмаса, ураза бозылмый. Мәсәлән, чебен 
уразалы кешенең ашказанына кадәр очып кереп 
китсә, ураза бозылмый. 
• Уразалы бер кешенең бугазына һавага таралган 
берәр томан яки туфрактан яисә төелгән яки 
сугылган нәрсәләрдән күтәрелгән тузан керсә яки 
даруның тәмен бугасында тойса, теш сызлавыннан 
тешенә куйган канәфернең тәме төкереге белән 
бугазына китсә, уразасы бозылмас.
• Әгәр уразалы кешенең күз яше авызына керсә, 
шуңа игътибар итәргә кирәк: әгәр бу күз яше бер 
яки ике тамчы гына булса, ураза бозылмый. Әгәр 
ике тамчыдан да күбрәк булып, хәтта күз яшенең 
тәме үк тоела торган булса һәм авыз эчендә 
җыелып йотып ук җибәрелсә, ураза бозылган була. 
Биттән агып төшеп, авызга кергән тир турында да 
шуны ук әйтергә кирәк.
• Тән тиресе күзәнәкләреннән эчкә сеңеп кергән 
майлар уразаны бозмый. Суыклыгы эчкә үк үтеп 
керерлек суда госел коенган кешенең уразасы 
бозылмый.
• Күзенә дару салдыра торган уразалы кеше бу 
даруның тәмен бугазында хис итсә дә ураза 
бозылмый.
• Бер кеше уразалы килеш хуш исле төтәткечне 
үзенә якынайтып, төтенен авызына һәм борынына 
суырса, ураза бозыла. Чөнки бу төтеннән 
сакланырга мөмкин иде.
• Кан алдыру уразаны бозмый. Чөнки Пәйгамбәребез 

Уразага кагылышлы сораулар
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(салләллаһу галәйһи вә сәлләм) ихрамда чакта да, 
уразалы килеш тә кан алдыра торган булган.
• Гөлләр, чәчәкләр һәм мускус кебек хуш исләрне 
иснәү уразаны бозмый.
• Карау яки уйлану ярдәмендә бушану, карау һәм 
уйлану дәвам иттерелсә дә, уразаны бозмый. 
Чөнки бу кеше җенси якынлык та кылмаган, башка 
берәүгә кагылмаган да. Һичшиксез, бу хәрам 
була. Ләкин бу хәрам аркасында ураза бозылмас. 
Көндезен төшләнү дә уразаны бозмый.
• Уразалы хатын-кыз җенес әгъзасына мамык 
кисәге тыкса һәм шул мамык күренмәслек булса, 

ураза бозыла. Әгәр шул мамыкның берәр өлеше 
тышка чыгып кала торган булса, ураза бозылмый.
Хатын-кызның җенес әгъзасына май яки шуңа 
охшаш матдәләр тыгылса, бердәм караш буенча, 
ураза бозыла.
• Уразалы кеше борыныннан акканы кире борын 
эченә тартып алгач, бугазына кадәр төшеп китсә 
дә, уразасы бозылмас. Хәтта махсус тартып алганда 
да бозылмас..
• Борынга яки колакка тамызылган дару уразаны 
боза. Колакка тамызылган су уразаны бозмый.

Рамазан аенда һәркөнне ястү намазыннан соң витр намазына кадәр тәравих намазын уку 
ирләргә дә, хатын-кызларга да сөннәти-мөәккәдә. Аны ураза тотучылар да, сәфәрдә булу яки 
авыру сәбәпле уразада булмаганнар да укый. Тәравихны аерым да, җәмәгать белән дә башкаралар. 

Тәравих намазы 20 рәкәгатьтән тора. Дүртәр рәкәгать биш намаз итеп укыла. Һәр 4 рәкәгать 
саен ният кылабыз: “Иләһи ният кылдым Аллаһ ризалыгы өчен тәравих намазын үтәмәккә. 
Халисан лилләәһи тәгаләә. Аллаһу әкбәр”.

Тәравих намазының һәр рәкәгатендә “Фатиха” сүрәсеннән соң бер кыска сүрә укыла;
Икенче рәкәгатьнең ахырында тәшәһһүд һәм салават укыла, өченче рәкәгать “Сәнә” догасы 

белән башлана. Һәр 4 рәкәгатьтән соң ял ителә. Бу вакытта  Аллаһ Тәгаләне мактап зикр әйтәбез 
яки пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә салаватлар әйтәбез.

Мисал өчен бу зикрне кабатларга мөмкин: “Субхәәнә зил-мүлки үәл-мәләкүүт. Субхәәнә 
зил-гиззәти үәл-гәзамәти үәл-кудрәти үәл-кибрийә’и үәл-җәбәруут. Субхәнәл-мәлики-
хәййил-ләзи лә йөмүт. Суббухүн куддүүсүр-раббил-мәләә’икәти үәр-руух. Ләә иләәһә ил-
ләллааһү нәстәгфирул-лааһ. Нәс’әлүкәл-җәннәтә үә нәгүүзү бикә минән-наар”. 

Тәрҗемәсе: “Җирдәге һәм күктәге мәхлукатның (җан ияләренең) хуҗасы булган Аллаһ Тәгаләне 
данлыймын. Көч, кодрәт һәм бик олуглык иясе булган Аллаһ Тәгаләне данлыймын. Бөтен галәмнең 
патшасы һәм беркайчан үлмәячәк, һәрвакыт терек булучы Аллаһ Тәгаләне данлыймын. Ул Аллаһ 
Тәгалә бөтен кимчелекләрдән бик пакь һәм мөкаддәс Зат, бөтен фәрештәләрнең һәм Җәбраил 
фәрештәнең Раббысы. Бер Аллаһ Тәгаләдән башка илаһи зат юк. Без гөнаһларыбызның ярлыкавын 
сорыйбыз. Йә, Рабби, без Синнән җәннәтне сорыйбыз һәм тәмугтан Сиңа сыгынабыз”.

Тәравих намазы тәмамлангач, түбәндәге дога укыла: “Әллааһүммә салли гәләә Мүхәммәдин 
үә гәләә әәли Мүхәммәдин үә сәллим. Әллааһүммә зәййиннәә бизиинәтил-иимән. Үә 
шәррифнәә бишәраафәтил-һидәәйәти үәл-гирфәән. Үә әкримнәә бисыйаами шәһри 
рамәдаан. Үәр-зүкънәл-җәннәтә үәл-гүфраан. Үә тәкаббәл миннәә тәрааүиихәнәә 
йәә сүбөхән. Үәс-тәҗиб дугааәнәә йәә хәннәән. Бифәдъликә үә җүүдикә йәә мәннаан. 
Бирәхмәтикә йәә әрхәмәр-раахимиин. 

Тәрҗемәсе: “Йә, Рабби, Мөхәммәд галәйһиссәләмгә, аның әһеленә (гаиләсенә), рәхмәтеңне һәм 
сәламеңне бир. Йә, Рабби, безне иман зиннәте белән зиннәтлә, гыйлем һәм тәүфыйк белән кадерлә 
һәм рамазан ае уразасы белән хөрмәтле ит. Безгә җәннәтне һәм ярлыкауны насыйп ит. Әй пакь 
булучы Аллаһ, безнең тәравих намазларыбызны кабул кыл, әй Рәхмәтле Раббыбыз һәм сорамыйча 
бирүче Аллаһ, фазыйләтең һәм юмартлыгың белән догаларыбызны кабул кыл. Әй камил рәвештә 
Рәхмәтеңне бирүче Аллаһ, һәрнәрсә Синең рәхмәтең белән генә була” .

▪ Актаныш мөхтәсибәте

ТӘРАВИХ НАМАЗЫ
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Вакыты-вакыты белән газета укучыларыбыз-
ны районыбыз хатын-кызларының ни сәбәпле 
дингә килеп, мөслимә булу тарихларын яктыр-
табыз. Бу юлы Әнәк авылы кызы, “Шәрип Шәй-
миев музей-йорты” җитәкчесе Гыйбадуллина 
Гөлназ Фаил кызы белән таныштырырбыз.

- Дингә килү, намазга басу өчен нинди ал-
шартлар булды Гөлназ?

ӘлхәмдүлиЛләһи Раббил гааләмиин. Барлык 
мактау-олуглаулар бары тик Раббыбыз Аллаһка 
гына булса иде. Һәм дә күңел түрләреннән чыккан 
салават-сәламнәребез ике дөньяга рәхмәт итеп 
җибәрелгән сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд 
Мостафа салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә булса 
иде.

Сүземне ерактан башласам, бала вакытыма кай-
тып килгән кебек булам. Безгә кунакка килгән 
вакытларында әбием кечкенә сеңлем белән миңа 
догалар өйрәтә торган иде. Гомерем буе исемдә 
калганы – “Лә хәүлә үә лә кувәәтә иллә биЛәәһил 
Галиил Гәзыыйм”. 

Әткәемнең әнкәсе – Нәсыйхә әбекәем муллалар 
нәселеннән. Мөслим районы Тат.Бүләр авылында 
яшәгән Герой-Ана, бабыкай Әбелфатыйх белән 10 
бала табып үстергәннәр. Әбиемнең әнкәсен Исән-
сеф авылында Мулла әби дип йөрткән авыл халкы, 
әбием дә ахирәткә күчкәнче Ислам дине йолала-
рын үтәп, авылның абыстае булды. 

- Сезнең өчен яулык бәйләү җиңел булдымы, 
каршы сүз әйтүчеләр табылмадымы?

ӘлхәмдүлиЛәһ, яулык бәйләү миңа бер дә авыр 
булмады. Ничектер гаурәт каплап йөрүне, яулык 
ябуны мин тиеш дип кабул иттем. 2003 елда Та-
тарстан Республикасының беренче Президенты 
М.Ш.Шәймиев туган авылда, аның бабасының 
исемен йөртүче мәчет ачылды. Имам булып Ак-
таныш егете Муса хәзрәт билгеләнде. Яшь хәзрәт 
инициативалы, оештыру сәләте көчле иде. Бала-
лар, өлкәннәр белән бик тиз уртак тел тапты. Мә-
четнең мәдрәсә өлешендә дини укуларны башлап 
җибәрде. Җәйләрен, дини китаплар язучы, табибә 
Галимә Харисова, Гөлсирә абыстай белән үзе тә-
мамлаган Ак мәчет мәдрәсәсеннән талибә кызлар 
кайталар иде. Акны карадан аеручы, укымышлы, 
оста итеп вәгазь сөйләүче мөслимәләр бездә фа-
тирда тордылар. Алар Коръән укыганда, Пәйгам-
бәрләр тарихын сөйләгәндә яннарына килеп мин 
дә сокланып тыңлап тора идем. Алардан ниндидер 
яктылык, серлелек сирпеп тора иде. Аллаһының 
рәхмәте белән үзем дә намазга бастым, яулык бәй-
ләдем. Авылыбызда да шул елларда дингә тартылу 
көчәйде

- Соңгы 15-20 ел эчендә дингә килүчеләр 
артты дип уйлыйсызмы? Шуның белән бергә 

ихласлылык чагыштырмасы нинди?
Аллаһының рәхмәте киң. Актанышка барган 

саен, яисә Җәмигъ мәчетендә чараларда катнаш-
кан саен мин район үзәгендә яшәүче мөслимәләр-
не күплегенә сокланып, ак көнләшү белән көнләшә 
идем. Алар бик матур, килешле, заманча, зәвыклы 
итеп киенәләр. Актаныш районы мөслимәләр бер-
легенең тормышы кайнап тора, нинди генә чара-
лар үткәрелми?! Сокланырлык! Зөһрә ханым За-
кировага без бик рәхмәтле. Безне, авыллардагы 
мөслимәләрне онытмый, чараларга дәшеп, бер-
ләштереп тора. ӘлхәмдүлиЛләһ, безнең Пучы җир-
легендә дә ике мәчет. Пучы авылындагы Азат хаҗи 
һәм Әнәктәге Шәймөхәммәд мәчетләрендә укулар 
оештырылды. Бик күп мөслимәләр дәресләргә йөр-
де. Ислам дине нигезләрен өйрәнү, тәҗвид фәнен 
үзләштерү ин шәә Аллаһ алдагы елларда да дәвам 
итәр дип өметләнәбез.

Ихласлы булу кешенең ниятенә бәйле. Адәм ба-
ласының бөтен гамәле дә Аллаһы Тәгалә каршында 
ихласлыгына карап бәяләнә. Коръәндә Аллаһы Тә-
галә “Әл Гыймран” сүрәсендә “Аллаһ Тәгалә гамәл-
ләрне ихлас күңел белән кылучыларны ярата”,- ди. 
Ихластан гамәл кылу ул кешеләрдән бернинди 
мактау сүзләрен, рәхмәт әйтүләрен, файда алуны 
өмет итмичә, бары тик Аллаһ ризалыгы өчен генә 
гамәл кылу. Әгәр дә инде берәр файда өмет итеп 
булышса, Аллаһ сакласын, риядан булып, ахирәттә 
бу кешегә әлеге гамәлләре өчен бер әҗер-савап та 
булмаска мөмкин. Ихласлы кеше берәр изге гамәл 
кылса, кешеләрдән мактау көтми, киресенчә, ул 
аларны яшерергә тырыша. Ихластан кылган бер 
гамәл кешенең гөнаһлары ярлыкануга бер сәбәп 
булырга мөмкин ич. Мөхәммәд Пәйгамбәр салләл-
лаһу галәйһи вә сәлләм шулай ди: “Элекке заманда 
бер кеше юлдан барды һәм анда кешеләргә кома-
чаулаучы бер агач ботагын күрде. Кешеләргә зыя-
ны тимәсен дип, ул аны читкә алып куйды. Шушы 
гамәле өчен Аллаһ Тәгалә аның гөнаһларын кичер-
де”. (Бохари хәдисләр җыентыгы).

- Хөкүмәт дин иреге куйса да, сезнең фике-
регезчә, мөселманнар нинди каршылыкларга 
очрый? Бәлки очрамыйдыр, ә үз-үзенә каршы-
лык тудырадыр? 

Йөзеннән нур сибелә....
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Минем уйлавымча, дин иреге ачылу, һәр кызык-
сындырган сорауга җавапны тизрәк интернет киң-
легеннән табу мөмкинлеге фикер каршылыклары 
уянуга сәбәп була. Коръән мәҗлесләрендә сәдака 
өләшү, әрвахларны искә көннәрен билгеләп үтү бу-
енча да каршылыклы фикерләр туып тора.  Безнең 
Әнәк авылында Инсаф хәзрәт (2009-2011 елларда 
имам булды) шундый бер матур тәртип булдырган 
иде, әле дә ул күркәм эш дәвам итә: йорт хуҗасы 
сәдака тарата, ахырдан дога кылабыз да тәлинкә 
җибәрелә. Бөтен кеше сәдакаларын теләгәнчә шул 
тәлинкәгә сала. Йорт хуҗасы җыелган сәдакаларны 
җыеп, мәчеткә илтә, дога кылдыра.

- Шушы фикер төрлелеге булмасын өчен ни-
шләргә?

Гыйлем алырга, имамга, район мөхтәсибенә, 
мөфти хәзрәтләренә буйсынырга. Ак мәчет 
мәдрәсәсенең ректоры Рөстәм хәзрәт Шәйхевәли 
беренче җыелышта ук безгә ныклап төшендерде: 
“Интернеттан җавап эзләмәгез. Сорауларыгызга 
дәреслекләрдән җавап таба алмасагыз, остазла-
рыгыздан, мәдрәсә мөгаллимнәреннән сорагыз”, 
диде. 

- Газета укучыларга нинди киңәшләрегез бар?
ӘлхәмдүлиЛләһи Раббиль гааләмиин. Изге, хөр-

мәтле Рамазан аена да ирештек. Иң әүвәле үземә, 
аннары, кардәшләрем, сезгә нәсыйхәт: тәүбә аен-
нан файдаланып кала алсак иде, гөнаһлардан гафу 
ителү мөмкинчелеген кулдан ычкындырмасак 
иде. Әлеге мөбәрәк айның уразасы-иң өстенлекле 
уразадыр. Ул айда Аллаһ Тәгалә китабын иңдерде, 
тәүбә итүчеләр өчен тәүбә ишекләре ачылыр, Ал-
лаһның рәхмәте аны сораучыларга күп итеп бире-
лер. 

Йә Раббым Аллаһ! Бу рәхмәт һәм мә-
гъфирәт  аенда  безләргә  камил ураза -
лар тотарга, зекер-тәсбихләребезне, гыйба                                                                                                                                            
дәтләребезне арттырырга һәм дә Үзеңнең Рәхмәтенә 
ирешүләрне насыйп итсәң иде.

- Намазларга басалмый йөрүчеләргә, намазлы 
булса да, яулыгын бәйли алмаучыларга әйтер 
сүзегез бармы?

Аллаһ Сөбехәнә үә Тәгалә безне бу дөньяга ки-
тереп, Үзенең иксез-чиксез нигъмәтләре белән 
бүләкләде. ӘлхәмдүлиЛләһ! Безне чолгап алган 
тормышта, һаман да шул ук йогышлы авыруларда 
Аллаһның Хикмәте ята. Күңел күзләребез белән 
күреп, бу матур дөньяга ни өчен килгәнебезне уй-
лап, кая, Кем каршына кайтачагыбызны фикер-
ләп, шөкераналарыбызны кылып яши белсәк иде. 
Юк, нидер җитми, нәрсәдәндер канәгать түгел шул 
без… 

Намаз укуның да бер авырлыгы да юк. Тәүлекнең 
нибары бер сәгате сине Яралтучы, нигъмәтләре 
белән даими Кайгыртып торучы, туры юлны Күрсә-
теп, Хөрмәтләүче, догаларны Кабул итүче Раббың 
Аллаһка һич тә кызгыныч түгел! Чөнки һәрнәрсә, 

хәтта тагын да тизрәк үтүче Вакыт та бары тик Ал-
лаһныкы.

Намаз укып та яулык бәйли алмаучылар уйла-
налар, күңелләрен яулыксыз йөрүләре борчый-
дыр дип уйлыйм. Ахыр чиктә, яулык кадерлерәк 
һәм Аллаһ каршындагы гыйбәдәт тә дөресрәк, 
мөһимрәк дигән караш өстенлек итәргә тиеш. Үз 
районыбызда да, Интернет челтәрендәге кибет-
ләрдән дә үзеңә килешле стильдә мөслимәләр ки-
еме табу хәзерге вакытта күпкә җиңелрәк. Чынлы-
кта, зәвыклы кием, килешле яулык кызларга тагын 
да эчке һәм тышкы гүзәллекне өсти.

- Сезнең җирлектә дин торышы нинди? Нин-
ди чаралар үткәрелә?

Авылыбызның мәчетендә төрле елларда Муса 
хәзрәт Хаҗиев, Абдуллаһ хәзрәт Мәүлиев, Инсаф 
хәзрәт Хафаев, Раил хәзрәт Әхмәтовлар имамлык 
эшен башкардылар. Балаларның җәйге яллары 
аеруча күңелле оештырыла. Мостафиннар 
гаиләсенең ярдәме белән Әнәк һәм Колын 
авылларының мәчетләрендә районда иң беренче 
дини лагерьлар ачылды. Ике яшь хәзрәтне: 
Абдуллаһ һәм Айгиз хәзрәтләрне тигез күреп, 
Әлфия Хәйрулла кызы Мостафина Яр Чаллы 
шәһәреннән килгән автобуслар белән Колын-
Әнәк-Пучы авылларыннан 70-90 баланы, аларның 
әбекәйләрен йөртеп, Нур Баян исемендәге 
хуҗалык чәйханәсендә ашатуларны оештырды. 
Әлфия ханым Аллаһының дин гыйлемен балаларга 
сеңдереп калдыру һәм халыкка тарату өчен Ютазы 
районы Урыссу мәдрәсәсе мөгаллиме Ильяс хәзрәт 
Зиннәтуллинны дини лагерьга алып килүе дә нур 
өстенә нур була. Ильяс хәзрәтнең ихласлылыгы, 
йомшак мөгамәләсе, ихтирамлы булуы өстенә 
үтемле вәгазьләре һәркемнең күңеленә үтеп кереп, 
тәрбия орлыклары булып урнаша. Ул елларда 
Әнәк мәчетендә 70 ләп кеше, 6-7 группа булып 
укыдылар. Тирә-як авыллар өчен “Шәймөхәммәд” 
мәчете дин гыйлеме алу үзәгенә әйләнә. Хәтта 
чиктәш Мөслим районыннан, Татар Бүләре 
авылыннан да килеп Инсаф хәзрәттән гыйлем 
алучы хатын-кызлар була. Әнәк мәчетендә, район 
җирлегендә беренчеләрдән булып, бүгенге көндә 
күп мәчетләрдә традициягә әверелгән, дәресләрне 
йомгаклаучы “Әлифба” бәйрәме үткәрелә башлый. 
Инсаф хәзрәт Ислам дине нигезләрен, тәҗвид 
кагыйдәләрен үзләштергән ир-атларга, хатын 
кызларга 200гә якын Коръәни Кәрим китаплары 
тапшыра. Инсаф хәзрәт җитәкчелегендә Хәдичә 
Шәйхетдинова һәм Гөлсинә Загриевалар Коръәнне 
хәтем кылалар.

2013 елдан алып бүгенге көндә дә “Шәймөхәм-
мәд” мәчетендә имамлык вазыйфасын Альберт 
хәзрәт Шәйхетдинов башкара. Дөньяда таҗвирус 
аркасында туган вәзгыять һәркемгә, һәр кыйтгага 
йогынты ясамый калмады. Моңарчы Әнәк авылы 
мәчетендә көн саен биш вакыт намазга чакы-



Рамазан ае
Рамазан ае бу җиһанда
Айларның иң олысы.
Коръән Кәримнән күчә
Йөрәкләргә җылысы!
Рамазан аеның бер киче
Кадерледән кадерле.
Аллаһ кушканнарны үтәп,
Уздырыйкчы гомерне.
Рамазан аенда теләгән
Теләкләр кабул була.
Ихлас күңелле йөрәкләр
Иман нурына тула.
Рамазан аен мөселманнар
Сагынып көтеп ала.
Аллаһның ярлыкавына
Зур өмет белән кала.

Кадер кичендә
Аллаһның зур рәхмәте белән
Кадер кичендә,
Иңдерелгән Коръән Кәрим
Пәйгамбәребезгә.
Дөрес яшәү, туры юлны
Күрсәтү өчен –
Иңдерелгән Коръән Кәрим
Барыбыз өчен.
Кадер киче – иң кадерле
Кичләрнең киче.
Дога укы, гыйбадәт кыл, 
Уяу тор, кеше!
Төн  буена фәрештәләр
Иңәр җир йөзенә.
Күп мактаулар ирешсеннәр
Аллаһның Үзенә.

▪ Әлфисә Гыймазова
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СОРАУ: Намаз вакытлары җәдвәлендәге сәхәр 
һәм иртәнге намаз вакытларына аңлатма 
бирсәгез иде. 

ҖАВАП: Иртәнге намаз вакыты таң беленү белән 
керә. Ураза тотучылар таң беленгәнче сәхәрләрен 
тәмам кылырга тиеш булалар. Шулай да сәхәр ашауны 
иртәнге намазга кадәр сузмыйча, намазга якынча 
20 минут кала төгәлләргә киңәш ителә. Бу киләсе 
хәдискә нигезләнә: Зәйд ибн Сабит (радыйаллаһу 
ганһу) әйтте:  Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи 
вә  сәлләм белән бергә сәхәр ашадык, соңыннан 
намазга бастык». Әнәс (радыйаллаһу ганһу) сорады: 
«Азан белән сәхәр арасында күпме вакыт узды?» 
Зәйд әйтте: «Илле аять укырлык». (Бохари).

Тагын бер үзенчәлеккә тукталып китәбез. 9 
майдан   август башына кадәр, безнең җирлекнең 
табигый үзенчәлеге буларак, шәфәкъ аклыгы 
иртәнге таң белән кушыла. Димәк, төн дәвамында 
аклык бетми һәм ястү намазының башын, шулай 
ук иртәнге намазның башын астрономик исәпләү 
белән билгеләп булмый. Шул сәбәпле, дин галимнәре 
сүзләренә таянып, бу чорда сәгать белән исәпләүгә 
күчү карар кылынды.   Хәнәфи мәзһәбенә караган 
мәшһүр «Хәшия ибн Габидин» китабында бу 
очракта шәфәкъ кызыллыгы бетә торган төбәккә 
карап билгеләргә диелгән.  Әлеге фикер күренекле 
дин галимебез Галимҗан Барудиның «Хөснел-
гыйбадәт» китабында хуплау таба, шунлыктан 
тулысынча төн була торган төбәкләрнең намаз 
вакытлары да тикшерелде һәм аларда ул вакыт 
сәгать ярым чамасына туры килде. Шуңа таянып, 
“җәйге көннәр”дә ястү намазын кояш баегач сәгать 
ярымнан соң укырга ярый.

▪ Актаныш мөхтәсибәте

рып азан яңгырады, җомга намазлары, Гает бәй-
рәмнәренең намазлары һәм рамазан айларында 
тәравих намазлары укылып килде. Авылга якын 
урнашкан М-7 Мәскәү-Уфа юлыннан бик еш моса-
фирлар кереп, намазларын укыйлар, җомгаларда 
катнашалар, мәчетнең матурлыгына сокланула-
рын белдерәләр иде.

ӘлхәмдүлиЛләһ, мәчет-мәдрәсәнең эшчәнлегенә 
һәрчак ярдәм кулы сузардай авылдашларыбыз бар. 
“Шәймөхәммәд” мәчетендә оештырылган ифтар 
мәҗлесләре, Мәүлид ашларын үткәрүдә, җылы-
лык, электр өчен түләүдә даими ярдәм итеп торучы 
мөселман кардәшләребез - Илшат Шәех улы Фәр-
диевкә, Альберт һәм Рушат Мостафиннарга, Фарис 
Гаяз улы Фәтхиевкә, авылдашларыбыз Мәдәния 

Шәрип кызы Ильясовага, Актаныш район электр 
челтәре оешмасы җитәкчесе Марат Марсель улы 
Шакировка һәм аның хезмәткәрләренә күңел түр-
ләребездән чыккан чиксез рәхмәтләребезне җит-
керәбез. 

- Авылдашларыгыз турында шундый җылы 
фикердә булганыгыз өчен үзегезгә рәхмәт, 
Гөлназ ханым. Киләчәктә дә сезнең ихласлы-
лык белән дингә килүегезне һәм туры юлдан 
тайпылмыйча яшәвегезне, нурлы йөзегезне 
күреп, райондашларыбызның динебезгә кара-
та мәхәббәте артсын. 

▪ Илина Арсланова

Ак күңелдән изге теләкләр
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«Чыннан да, җәннәттә шундый бер йорт бар: эченнән – тышы, тышынан эче 
күренә. Аллаһ Тәгалә аны йомшак сөйләшкән, кешеләрне ризыкландырган, даими 
ураза тоткан һәм башка кешеләр йоклаганда төнлә гыйбадәт кылганнар өчен 
әзерләгән».

Имам Раббани (рахмәтуллаһи галәйһи) язган бер хатында бу хакта болай дигән: 
«Хөрмәнең бәрәкәтле булуы, аның агачы кеше кебек барлык бәрәкәтләрне туплау 
үзенчәлеге һәм гаделият (туры һәм төз үсүе) сыйфаты белән яратылган булуында. Ул 
Адәм галәйһиссәләмнән калган балчыктан яратылганга күрә, Пәйгамбәребез (салләллаһу 
галәйһи вә сәлләм) аны «Адәм углының апасы» дип атаган. 

Хөрмәне бәрәкәтле дип атау аның барлык бәрәкәтләрне туплау үзенчәлегеннән килә. 
Аның җимеше белән авыз ачу ураза тоткан кешенең үз кисәге белән ифтар кылуын 
белдерә. Бу уңайдан хөрмә ашаган кеше аның хакыйкатенә салынган чиксез камиллекне 
(фазыйләте һәм өстенлекләре) үзендә туплаган була. Бу мәгънә хөрмәнең теләсә 
кайсы вакытта ашалуында хасил булса да, ураза тотучы өчен, комачаулаучы җенси 
теләкләрдән һәм вакытлы ләззәтләрдән тыелып торуы сәбәпле, ифтар вакытында тагын 
да фазыйләтлерәк булыр һәм бу мәгънәнең авыз ачканда барлыкка килүе кешене тагын 
да камилләштерә.

Әбү Һүрайра (радыйаллаһу ганһү) тапшырган бер хәдистә Пәйгамбәребезнең 
(салләллаһу галәйһи вә сәлләм):

«Хөрмә (финик) мөселманның иң яхшы ифтар ризыгы», – дип әйтеп, хөрмәнең файдасы 
кеше хакыйкатен тулыландырганны белдергән (Әбү Дауд, «Сыйам», 16, №2345).

Һич тә ризыкның хакыйкатен тулыландырудан түгел. Бу мәгънәгә уразалы килеш 
ирешеп булмаганга күрә, хөрмә белән сәхәр ашарга киңәш ителгән. Хөрмәдә барлык 
ашала торган нәрсәләрнең файдасы бар һәм хөрмәнең бәрәкәте ифтар вакытына 
кадәр дәвам итә. Шушы ризык файдасы бары тик шәригать рөхсәт иткән рәвештә генә 
тукланганда, шәригатьнең чикләреннән кыл кадәр дә чыкмаганда гына барлыкка килә. 
Шулай ук бу файданың хакыйкате хөрмә ашаган кеше бары тик хакыйкатькә һәм күңел 
тынычлыгына ирешкән, Аллаһны зикер итүеннән йөрәге хозурланган булганда гына 
тормышка аша. Бу очракта ризыкның тышкы күренеше ашаучының гәүдәсенә ярдәм 
итәр. Ризыкның эче ашаучының тышкы кыяфәтен камилләштерер (ризыкта булган рухи 
көч ашаучының рухи көчен үстерүгә сәбәп була).

Югыйсә ашалган ризыкның 
файдасы бары тик тышкы кыяфәткә 
генә бәйле булыр, аны ашаган кеше 
рухи яктан кимчелекле булып калыр.

 «Башта ашыйсы ризыгыңны 
җәүһәр итәргә тырыш, аннан соң 
җаның теләгәнне аша».

Бу сүзләр (ризыкның ашаучыны 
тулыландыруы турында) ифтарны 
ашыктыруның, сәхәрне ки чек-
терүнең сере. Вәссәлам («Әл-
Мәктүбәтүр Раббаниййә», 1/141-142).

▪ ТР МДН сайтыннан эзерләнде

«Башта ашыйсы ризыгыңны җәүһәр итәргә тырыш, 
аннан соң җаның теләгәнне аша»



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.
Редакция советы:
Арсланова И.Ш.
Рахманова Г.Ф.

Нәшер итүче: 
423740, Татарстан Республикасы, 

Актаныш районы, Актаныш авылы, 
Совет урамы, 22а
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Мөхәррият, басмаханә адресы: 423740, 
Татарстан Республикасы, Актаныш рай-

оны, Актаныш авылы, Ленин проспекты, 4. 
mail: nurgazet@mail.ru
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Гәҗит татар телендә айга бер тапкыр 
җомга көнне чыга. Язмадагы мәгълү-

матлар өчен авторлар җаваплы. 

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

үзегездән өлеш кертәсез.
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: 
23 апрель 11.00 сәгатьтә.
Индекс: П4562, тираж 500

Заказ номеры № 1059

12 · РАМАЗАН АЕНА НАМАЗ ВАКЫТЫ ·

Уразага ният:
Нәвәйтү  ән  әсуумә  саумә  шәһри  рамәдаанә, минәл-фәҗри иләл-мәгъриби хаалисән 

лилләәһи тәгааләә. 
Мәгънәсе: Аллаһ Тәгалә  ризалыгы өчен ихласлык белән, таң вакытыннан башлап, кояш батканчыга 

кадәр, Рамазан ае уразасын тотарга ният кылдым. 
Авыз ачканнан соң укыла торган дога:

Әллаһүммә ләкә сумтү, вә бикә әәмәнтү, вә галәйкә тәвәккәлтү, вә галәә ризкыйкә 
әфтартү фәгфирлии  йә гаффәәру мәә каддәмтү вә мәә әххартү.

Мәгънәсе: Аллаһым, шушы уразамны Синең өчен тоттым һәм Сиңа гына иман  китердем һәм Сиңа 
тәвәккәл иттем. Һәм Синең ризалыгың белән авыз ачам. Әй, гөнаһларны  гафу итүче Аллаһым, минем 
әүвәлге гөнаһларымны да, сонгы гөнаһларымны да ярлыка.
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24 Җомга 00:40 01:00 01:53 03:53 11:29 12:00 16:29 18:56 21:34 1

Р 
а 

м
 а

 з
 а

 н

25 Шимбә 00:33 00:53 01:51 03:51 11:29 12:00 16:31 18:58 21:39 2
26 Якш 00:26 00:46 01:48 03:48 11:28 12:00 16:32 19:00 21:44 3
27 Дүш 00:18 00:38 01:46 03:46 11:28 12:00 16:33 19:02 21:49 4
28 Сиш 00:08 00:28 01:44 03:44 11:28 12:00 16:34 19:04 21:54 5
29 Чәрш 00:03 00:23 01:41 03:41 11:28 12:00 16:36 19:06 22:00 6
30 Пәнҗ 00:18 00:38 01:39 03:39 11:28 12:00 16:37 19:08 22:05 7
1 Җомга 00:39 00:59 01:37 03:37 11:28 12:00 16:38 19:10 22:06 8
2 Шимбә 00:39 00:59 01:35 03:35 11:28 12:00 16:39 19:12 22:07 9
3 Якш 00:39 00:59 01:33 03:33 11:28 12:00 16:41 19:14 22:08 10
4 Дүш 00:40 01:00 01:30 03:30 11:27 12:00 16:42 19:16 22:08 11
5 Сиш 00:40 01:00 01:28 03:28 11:27 12:00 16:43 19:18 22:09 12
6 Чәрш 00:40 01:00 01:26 03:26 11:27 12:00 16:44 19:20 22:09 13
7 Пәнҗ 00:40 01:00 01:24 03:24 11:27 12:00 16:45 19:22 22:10 14
8 Җомга 00:40 01:00 01:22 03:22 11:27 12:00 16:46 19:24 22:10 15
9 Шимбә 00:40 01:00 01:20 03:20 11:27 12:00 16:47 19:26 20:56 16

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


