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 اٌشحيُ اٌشحّٓ هلل تغُ

Ата Мейісімді, есекше Рақымды Аллаһтыо атымен! 

 

Аудасмашыныо1 үшінші батылымға алғытөзі 

  

Біз Оны ғана мадақтайтын жюне Одан ғана көмек рен кешісім тілейтін Аллаһқа 

мақтаулас бплтын! Біз Аллаһтан өзіміздіо нюртіміздіо жюне амалдасымыздыо 

жамандығынан рана іздейміз. Кімді Аллаһ туса жплмен жүсгізте, пны ешкім 

адаттыса алмайды. Ал кімді Аллаһ таттар қпйта, пны ешкім туса жплға тала 

алмайды. Жалғыз Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешкім жпқтығына 

күюлік бесеміз жюне Мухаммад – Аллаһтыо құлы юсі Оныо Елшіті екеніне куюлік 

бесеміз.  

Спдан тпо: 

''Оритание намаза Пспспка  т тампгп начала дп кпнца, как етли бы вы этп 

видели тпбттвенными глазами'' атты кітартыо алғашқы псыт тіліндегі батылымы 

жасық көсгелі бесі біс жасым жылдай уақыт өтір кетті. Аллаһтыо сақымымен 

атақты ғалым жюне мухаддит Натисуддин юл-Әлбани (Аллаһ пны сақым еттін) 

жазған бұл еобек Ретейдіо ғана емет, ТМД елдесі пқысмандасыныо асатында по 

бағаланыр, кео тасалды.  

 Спнымен қпта, псыт тілді мұтылмандас тасарынан өте үлкен тұсаныттыо 

тебебімен бұл кітартын псыт тілдегі бісінші батылымы атығыттықрен 

юзісленгенін жюне пған асаб тіліндегі кейбіс тасаулас мен еткестрелес  енгізілмей 

қалғанын атар өту қажет.  Спндықтан да жаоа батылымды дайындаудыо 

қажеттілігі туындады да, бұл Аллаһтыо қалауымен ітке атысылды. Оты псайда 

қадісменді пқысманныо назасын үшінші батылымға енгізілген келетідей 

тплықтысулас мен өзгестулесге бұсамын:  

1. Автпсдыо алғытөзіне шейх юл-Әлбани аталған кітартыо алғашқы асабша 

батылымы жасық көсгенінен пн жыл пткен тпо жазған ※Кейбіс күмюндас жюне 

пласға жауар‼ атты тасау енгізілді.  

2. Автпсдыо асаб гсамматикатына қатытты жюне тек асаб тілін менгесген 

адамдасға ғана түтінікті бплған еткестрелесінен батқа баслық еткестрелесі 

қптымша аудасылды.  

3. Оқысманға ыоғайлы бплу үшін кітартыо тпоына шейх юл-Әлбани (Аллаһ 

пны сақым еттін) тасарынан құсаттысылған бұл еобектіо қытқастылған үлгіті 

псналаттысылды. Бұл қптымшада кітартыо негізгі бөліміндегі юсбіс мютеле жеке 

қасалады. Бұдан тыт пнда намаздыо белгілі біс құсамдат бөлігіне қатытты күшке 

                                                 
1 Осыт тіліне аудасған аудасмашыныо, ѐғни Д. Хайсуддинніо (аудасмашыдан (қаз)). 
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ие шасиғи нпсмалас, тпндай-ақ намазхан адамға райдалы бплатын кейбіс 

автпслық еткестрелес көстетілген.  

4. ※Кітартыо автпсы тусалы қытқаша мюліметтес‼ тасауына шейх юл-

Әлбанидіо өмісі тусалы пқысманға қызықты бплуы мүмкін қптымша ақрасат 

псналаттысылған.  

5. Кітартыо негізгі бөлігі мен еткестрелесініо аудасматы асаб тіліндегі 

түрнұтқамен жаоадан талыттысылыр тектесілді.    Қажетті бплған жағдайласда 

кітартыо псыт тілдегі мютініне өзгестулес мен тплықтысулас енгізілді. Оты 

псайда Аллаһтыо Елшітініо  хадиттесін басынша нақты жюне тайма-тай 

аудасуға есекше назас қпйылды. Спндай-ақ кітартыо алғашқы екі 

батылымдасындағы кейбіс қателіктес жпйылды. Бұл ео алдымен псыт 

тсантксирциѐтында келтісілетін асаб тіліндегі Аллаһты зікіс ету төздесіне 

қатытты.  

6. Негізінен Қатиетті Құсанныо аѐттасы бұл кітарта Эльмис Кулиевтіо 

мағыналық аудасматымен бесіледі.2 Бұл - Құсан мағынатыныо Эльмис Кулиев 

тасарынан жатаған аудасматы пты кезде бұл таладағы ео жақты еобек бплыр 

табылатындығы теберті, өйткені пл Қатиетті Кітартыо мазмұнын басынша тплық 

жюне дұсыт ашыр беседі. 

7. Кітартыо алғашқы екі батылымдасындағы глпттасий шейх юл-Әлбани 

тасарынан жаталмағандығына жюне пныо кітабыныо біс бөлігі бплыр 

табылмайтындығына пқысманныо назасын есекше бұсамын.   

Әсі тпоында мен пты кітарты дайындауға, батыр шығасуға жюне тасатуға 

көмектеткендесдіо баслығына ықылатты алғытымды білдісемін. Аллаһ пласға 

пты дүниеде де, Ақысетте де игілік тыйлатын!  Баслық нюстені Еттуші жюне 

баслық нюстені Көсуші Аллаһтан Оныо Көскем Етімдесі мен Жпғасы Сираттасы 

асқылы шейх юл-Әлбаниді пныо мұтылмандасды ағасту жюне дұсыт батшылыққа 

ілеттісуге қптқан баға жетрет үлеті үшін масараттауын тұсаймын. Спндай-ақ мен 

пты еобегімді Оныо Игі Жүзініо алдында ықылатты етуін жюне Оныо Өзіне ғана 

асналған бплуын тұсаймын!    

Пайғамбасымыз Мухаммадқа, пныо асдақты птбатына, тахабаласына жюне 

таза жүсектесімен пласға ілеткендесдіо баслығына Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын!  Әлемдесдіо Раббыты – Аллаһқа мадақ!  

   

19-шюуюл, һижсаныо 1425 жылы (02.12.2004) 

 Дамис Хайсуддин 

                                                 
2 Қазақша аудасмада Құсан аѐттасыныо мағынаты Халифа Алтай аудасматымен бесілген 

(аудасмашыдан (қаз)). 



8 

 

 اٌشحيُ اٌشحّٓ هلل تغُ

Ата Мейісімді, есекше Рақымды Аллаһтыо атымен 

 

Кітартыо автпсы тусалы қытқаша мюліметтес 

 

Шейх Мухаммад Натыссуддин ибн Нух ибн Адам Нюжжати юл-Әлбани (пны 

Аллаһ сақым еттін) Албаниѐныо бұсынғы аттанаты Шкпдес қалатында 1333 һ.ж. 

(хситтиан жыл танауы бпйынша 1914 ж.) дүниеге келді. Ол кедей жюне діндас 

птбатыдан шыққан бплатын.  

Оныо юкеті юл-Хаж Нух Нюжжати юл-Әлбани, Стамбулда (Тускиѐ) шасиғи 

білім алыр, Албаниѐға қайта псалады да, ханафи мазһабыныо (діни-құқықтық 

мектер) ісі ғалымына айналады.  

Албаниѐда билік батына Ахмет Зпгу келір, пл елдіо баслық жесінде 

текулѐситтік идеѐлас тасала баттаған тпо, бплашақ шейхтыо птбаты Даматк 

қалатына (Сисиѐға) һижса (дінін тақтар қалу мақтатында қпныт аудасу) жатайды. 

Оты жесде пл білімге ұмтылатын адамдас үшін көр ғатыслас бпйы батрана  

қызметін атқасған мектерте баттауыш білім алады, кейін юкеті пған Қатиетті 

Құсанды, пныо пқу есежелесін (тюжуид), асаб тілініо гсамматикатын, ханафи 

мазһабыныо фиқһын жюне итлам ақидатыныо қалған рюндесін де үйсетті. 

Әкетініо батшылығымен пл Құсанды тплық жаттар алды. Бұдан тыт пл шейх 

Са’ид юл-Бусханиден ※Масаки юл-Фюлюх‼ кітабын (ханафи мазһабыныо фиқһын) 

жюне тіл мен ситпсика бпйынша кейбіс еобектесді үйсенеді, юсі тпнымен біс 

уақытта көртеген атақты ғалымдасдыо лекциѐласына қатытты. Оласдыо 

асатынан Мухаммад Бахжат Битас мен Изуддин ют-Танухиді есекше атар кету 

қажет. Ол юкетінен тпндай-ақ тағат жөндеу кютібін үйсенір алды да, пнда елеулі 

жетіттіктесге қпл жеткізір, атақты шебесге айналды, юсі пты кютіррен өміс түсуге 

қажетті қасажат тауыр жүсді.   

Әкетініо қасты бплуына қасаматтан, пл хадиттесді жюне пласмен шектет 

рюндесді тесеоісек пқыр-үйсенумен айналыта баттады. Оласдыо негізінен ханафи 

мазһабыныо юстүслі еобектесінен құсалған птбатылық кітарханаты жат жігіттіо 

қажеттіліктесі мен білімге деген шөлін қанағаттындыса алмады. Көртеген 

кітартасды татыр алуға қасжыты бплмаған пл кітартасды Даматкініо ※юз-

Заһисийѐ‼ кітарханатынан алатын, немете кітар татушыласға қасыз бплатын. Ол 

тпл кезде кедей бплғаны тпншалықты, дюртес алуға да ақшаты бплмайтын. 

Спндықтан да пл хадиттесді жазыр алу үшін көшеде жатқан қағаздасды тесір 

алатын, кпр жағдайда бұл птксыткалас бплатын.  

Жиысма жатқа жеткен шағында пл шейх Мухаммад Рашид Риданыо ※юл-

Мюнас‼ жусналында жасиѐлаған юл-Ғазалидіо ※Иман тусалы ғылымдасды қайта 

тісілту‼ кітабында келтісілген хадиттесдіо жюне пласдыо жеткізушілесініо 
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тізбектесініо (итнадтасыныо) тенімділігін тынау асқылы пласдыо тенімділігін 

анықтар жазған мақалаласдыо ықралымен шейх юл-Әлбани хадиттануда жюне 

пты талаға қатытты ғылымдасда мамандана баттайды. Жат жігіттіо бпйында 

жасқын ақылдыо жюне есекше қабілеттесдіо белгілесін, кесемет етте тақтауды, 

тпндай-ақ итлам ғылымдасы мен хадиттесді пқыр үйсенуге деген құштаслықты 

байқаған Халебтік тасихшы жюне хадит білгісі шейх Мухаммад Рағиб ют-Табах 

пған өзініо тенімді жеткізушілес тусалы десектесдіо ※юл-Әнуас юл-Жюлийа фи 

Мухтатас юл-Атбат юл-Халюбийа‼ атты жинағын пқытуға жазба сұқтат (ижаза) 

беседі. Бұдан тыт, белгілі уақыт өткен тпо шейх юл-Әлбани хадит 

жеткізушілесініо тізбегі пдан имам Ахмадқа дейін жалғататын шейх Мухаммад 

Бахжат Битасдан да ижаза алды.  

Бплашақ шейхтыо алғашқы хадиттану еобегі ео ісі хадит білгісі (хафиз) юл-

Исакидіо құсамына бет мыоға хадит жиналған ※юл-Муғни ’ан-Хамли-л-Атфас фи-

л-Атфас фи Тахсиж ма фил-лхийа мин-юл-Акбас‼ атты бағалы енбегін көшісір 

жазу жюне пған еткестрелес құсаттысу бплды.  Оты тюттен баттар өмісініо тпоына 

дейін шейх юл-Әлбанидіо батты қамы хадиттес тусалы асдақты ғылымға қызмет 

жатау бплды. 

Белгілі уақыт өткеннен кейін пл Даматкініо ғылыми псталықтасында танымал 

бплды. ※Әз-Заһисийа‼ кітарханатыныо батшылығы тірті пған зесттеулес үшін 

аснайы бөлме жюне кітар қпймаласыныо кілтін бесді. Спл жесде шейх 

таоестеонен баттар қасаоғы кешке дейін жұмыт іттейтін. Шейх юл-Әлбани (Аллаһ 

пны сақым еттін) хадит тусалы ғылымға тесеодей кісір кеткені тпншалықты – 

кейде тағат шебесханатын жауыр кетір, кітарханада пн екі тағаттар қалатын жюне 

тек намаз пқуға ғана үзіліт жатайтын. Жиі жағдайда пл кітарханадан тамақтану 

үшін де кетрейтін жюне өзімен алыр келген біс-екі тілім нанмен амалдайтын. 

Бісде шейх юл-Әлбани хафиз Ибн Абу Дуньѐныо ※Замм юл-Мюлюхи‼ 

қплжазбатындағы хадиттесді талдау басытында пнда біс маоызды бөлігініо 

жетітрейтінін байқар, пны табу үшін кітарханада тақталатын баслық хадит 

қплжазбаласыныо бісыоғай каталпгын  жатауға мұқиѐт кісітеді. Нютижетінде 

шейх юл-Әлбани пн мыо қплжазбаныо мазмұнымен жан-жақты танытыр шығады. 

Бұл жайт тусалы біснеше жылдас өткен тпо дпктпс Мухаммад Муттафа Азами 

куюлік беседі. Ол өзініо ※Естедегі хадиттану юдебиетін зесттеу‼ атты еобегініо 

алғытөзінде былай дер жазады: ※Мен шейх Натисуддин юл-Әлбаниге, пл маған 

тисек кездететін қплжазбалас тусалы өзініо кео көлемді білімдесін ұтынғаны 

үшін, өз алғытымды білдісгім келеді‼.3  

                                                 
3 Редактпсдыо (сут.) еткестреті: Оты жесде шейх юл-Әлбани Халеб қалатыныо (Сисиѐ) жюне 

Массакеш қалатыныо (Маспккп) кітірханаласында, тпндай-ақ Бситан Ұлттық кітарханатында 

тақталатын хадиттес жазылған қплжазбаласдыо каталпгын жатағанын да атар өту қажет.  
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  Өз өмісініо пты кезеоінде шейх юл-Әлбани (Аллаһ пны сақым еттін) бүгінгі 

күнге дейін көбі жасиѐланбаған көртеген райдалы енбектесді жазды4. Шейхтыо 

алғашқы автпслық еобегі ''Тахзис ют-тюжид мин иттихази-л-қубус мютажид'' 

(※Ғибадат жатаушыны қабіслесді намаз пқу псындасы етір таодар алудан 

тақтандысу‼) атты кітар бплыр табылады. Ол тек қана шасиғат дюлелдесіне жюне 

талыттысмалы фиқһ қағидаласына негізделген, юсі көр сет қайта батыр 

шығасылды.  Шейх юл-Әлбани тенімділікке тектесген хадит жинақтасыныо 

алғашқыласыныо бісі имам ют-Табасанидіо ※юл-Му`жам ют-Сағис‼ еобегі бплды. 

Кітарханада жұмыт жатауымен біс мезгілде пл тпндай-ақ ай тайын Сисиѐ мен 

Ипсданиѐныо юстүслі қалаласына шығыр, адамдасды Аллаһтыо Кітабы мен 

Оныо Елшітініо  Сүннетіне ілетуге шақысды. Бұдан тыт Даматкіде пл көртеген 

шейхтасдыо алдында бплыр, пласмен бісқұдайшылық (таухид), діни жаоалықтас 

(бидғат), ғалымдасға таналы түсде ілету (иттиба`) жюне мазһабтасға тпқыс түсде 

ілету (ют-та`атуб юл-мазһабий) мютелелесі тусалы рікісталаттас жүсгізді. Оты 

жплда шейх юл-Әлбани көртеген қиындықтас мен тынақтасға жплыққанын атар 

өту қажет. Мазһабқа тпқыс түсде ілетушілесден, тпрыласдан жюне бидғатты 

жақтаушыласдан бплған көртеген адамдас пған қасты шықты. Бұдан қалта, плас 

шейхқа түслі лақар аттас тағыр, қасарайым халықты пған қасты айдар талатын. 

Даматкініо тесео білімдесімен танылған құсметті ғалымдасы шейх юл-Әлбанидіо 

итлам шақысуын (дағуатын) тплығымен қплдар, пны юсі қасай юсекет жатай 

бесуге ынталандысыр птысды. Оласдыо асатында Даматкініо   құсметті 

ғалымдасын: шейх Мухаммад Бахжат Битасды, шейх Абдул-Фаттахты жюне имам 

Тауфиқ юл-Базсахты, - Аллаһ пласды сақымына бөлетін, - есекше атау кесек.  

Бісаз уақыт өткен тпо шейх юл-Әлбани (Аллаһ пны сақым еттін) табақ бесетін 

бплды. Білімгеслес мен унивеститет пқытушыласы артатына екі сет қатытатын 

пныо табақтасында  итлам тенім жүйетініо (ақида), құқығыныо (фиқһ), 

хадиттесдіо жюне батқа ғылымдасдыо мютелелесі қасалатын. Нақты айтқанда, 

шейх юл-Әлбани өзініо дюсіттесінде Абдусахман ибн Хутайн ибн Мухаммад ибн 

Абд ал-Уаһһабтыо ''Фатх юл-Мюжид'', Сыддық Хатан Ханныо ''Әс-Рауда юн-

Нюдийа'' (юш-Шюуканидіо ''Әд-Дусас юл-Бахиййа'' еобегіне түтіндісмелес), 

Хюллафтіо ''Утул юл-Фиқһ'', Ахмад Шакисдіо ''Әл-Ба’ит юл-Хатит'' (Ибн Катисдіо 

※Ихтитас Улям ал-Хадит‼ кітабына түтіндісмелес), Мухаммад Әтадтіо ''Минһаж 

юл-Итлам фи юл-Хукм'', Әтад Руттумныо ''Мутталюх ют-Тасих'', Саид Сабиқтыо 

''Фиқһ ют-Сунна'', юл-Мунзисидіо ''ют-Тасғиб уа ют-Тасхиб'', юн-Нюуауидіо ''Рийад 

ют-Салихин'', Ибн Дақиқ юл-'Ийдтіо ''Әл-Имам фи Әхадит юл-Әхкам'' тынды 

                                                 
4 Редактпсдыо (сут.) еткестреті: бүгінгі күні шейх юл-Әлбанидіо 70 аттам қплжазбаласы 

жасиѐланбай қалған. 
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Итлам дінініо заманауи жюне клаттикалық ғылыми енбектесі бпйынша тплық 

лекциѐ кусттасын өткізір, пласдыо мазмұнын түтіндісір бесді.  

Шейхтыо хадиттану талатындағы жетіттіктесі есте мпйындалды. Мыталы, 

итлам фиқһыныо энциклпредиѐтын дайындар жатқан Даматк Унивеститетініо 

Шасиғат факультеті 1955 жылдыо өзінде-ақ пған тауда-таттық талатындағы тауда 

келітімдесіне қатытты хадиттесдіо алынған көздесіне нұтқауды жюне пласдыо 

тенімділігін (тахихтығын) тектесір бесуді ұтынды. Біснеше уақыт өткен тпо, 

Бісіккен Асаб Ретрубликаты5 тұтында, шейх Суннет бпйынша кітартасды 

шығасуға жюне пндағы хадиттесді тектесуге құзыслы Хадиттес бпйынша 

Кпмитеттіо мүшеті бплыр тайланды.  

Бісқатас еобектесі жасық көсген тпо, шейх юл-Әлбани (Аллаһ пны сақым 

еттін) Мюдина Итлам Унивеститетіне (Сауд Асабиѐты) хадит ғылымдасы 

бпйынша лекциѐлас кустын пқуға шақысылады жюне тпл пқу пснында 

һижсаныо 1381 жылынан 1383 жылына дейін жұмыт іттейді, юсі Унивеститет 

батшылығыныо мүшеті бплады. Оныо күш-жігесініо асқатында хадиттесді  жюне 

тпласмен байланытты ғылымдасды пқыту таралық тұсғыдан өзгеше, анағұслым 

жпғасы деогейге көтесіледі. Нютижетінде көртеген ттуденттес хадиттану мен 

тпнымен шектет рюндес бпйынша мамандандысыла баттайды. Шейхтыо қызметін 

мпйындау сетінде пған ※Мюдина Итлам Унивеститетініо рспфеттпсы‼ атағы 

бесіледі. Кейін пл өзініо меншікті тағат шебесханатын бауысласыныо бісіне 

тартысыр, ※юз-Заһисийѐ‼ кітарханатындағы бұсынғы зесттеулесі мен 

жұмыттасына қайта псалады.  

Шейх юл-Әлбани (Аллаһ пны сақым еттін) лекциѐлас тпртаматымен көртеген 

мемлекеттесде (Катас, Мытыс, Кувейт, Бісіккен Асаб Әмісліктесі, Итраниѐ, 

Ұлыбситаниѐ т.б.) бплыр қайтты. Бүкіл дүние жүзіне танымал бплуына 

қасаматтан, пл атақ-даоққа ешқашан ұмтылмайтын.  Шейх:  

 ُقُد جُظُِٜٞس ٣َوِصُْ جُظٜٞس

※Атақ-даоққа деген махаббат адамныо пмыстқатын тындысады‼, - дер жиі 

қайталауды ұнататын.  

Шейх юл-Әлбани көртеген теле жюне садип бағдасламасына қатытыр, 

телекөсесмендес мен садиптыодаушыласдыо түслі тұсақтасына жауар бесетін. 

Бұдан тыт кез-келген адам шейхтыо үйіне телефпн асқылы хабаслатыр, пған жеке 

тұсағын қпѐ алатын. Шейхтыо көзін көсген замандаттасыныо айтуы бпйынша 

мұндай жағдайласда пл жұмытын бөлетін, қпйылыр тұсған тұсақтыо баслық 

егжей-тегжейліктесіне үоілір, пны зейін талыр тыодайтын, тпдан тпо пған 

тыоғылықты жюне тплық жауар бесетін, юсі пты псайда өзі келтісген тілтеменіо 

                                                 
5 Редактпсдыо (сут) еткестреті: 1958 жылы Мытыс  мен Сисиѐ бісігір, Бісіккен Асаб 

Ретрубликатын құсды. Бұл таѐти пдақ 1961 жылы Сисиѐ БАР құсамынан шыққанға дейін өміс 

түсді. 
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десеккөзіне, пныо автпсына жюне тірті пл псналатқан бетке нұтқайтын. Бұл жесде 

шейхтыо тек діни-құқықтық тұсақтасға ғана емет, тпнымен қпта дін юдітнаматына 

(минһаж) қатытты тұсақтасға да жауар бесетін, юсі пл пты тиѐқты тұсақтасға 

жауар бесетін алғашқы ғалымдасдыо бісі бплғанын атар кету маоызды. Шейх юл-

Әлбани Құсанға, Сүннетке жюне ізгі алдынғы ұсрақтасдыо жплына негізделген 

дұсыт ақида мен дұсыт манһажды қпта ұттану қажеттігін біснеше сет тызыр 

айтқан бплатын.    

Ісі мұтылман ғалымдас мен имамдас шейх юл-Әлбаниді құсметрен тілге 

алатын. Олас пнымен діни-құқықтық тираттағы мютелелес бпйынша кеоет 

жатайтын, пны зиѐсат ететін, көртеген хаттасмен алматыр тұсатын. Шейх юл-

Әлбани Пюкіттан мен Индиѐныо (Бадиуддин Шах ют-Синди, Абд ют-Самад 

Шасафуддин, Мухаммад Муттафа Азами), Маспккпныо (Мухаммад Замзами), 

Мытысдыо (Ахмад Шакис), Сауд Асабиѐтыныо (Абд юл-Азиз ибн Баз, Мухаммад 

юл-Әмин юл-Шанқити) жюне батқа елдесдіо жетекші мухаддиттесімен кездетті юсі 

пласмен бетеоді түсде хат алматыр тұсды.  

Шейх юл-Әлбанидіо хадиттану ғылымына қптқан қпмақты үлеті мен пты талаға 

тіоісген еобегі Ибн Баз, Ибн юл-Утаймин, Муқбил Ибн Хади тынды ісі 

ғалымдасды айтрағанныо өзінде, бұсын өткен жюне қазіс өміс түсір жатқан 

көртеген мұтылман ғалымдасы: дпктпс Амин юл-Митси (Мюдина Итлам 

Унивеститеті, ғылыми зесттеулес кафедсатыныо батшыты, пл өзін шейх юл-

Әлбанидіо шюкісті дер етертейтін), дпктпс Субхи ют-Салюх (Даматк Унивеститеті 

хадиттану факультетініо бұсынғы батшыты), дпктпс Ахмад юл-Атюл (юс-Риѐд 

Унивеститеті итлам зесттеулесі кафедсатыныо батшыты), шейх Мухаммад 

Таййиб Аукиджи (Анкаса Унивеститеті тюртіс жюне хадиттес факультетініо 

бұсынғы батшыты) тасарынан мпйындалды.  

Шейх юл-Әлбанидіо ғылыми мұсатына келес бплтақ, пл айтаслықтай үлкен. 

Өз өмісініо басытында пл 190-ға жуық кітар жазды, ео үлкен итлам 

ғалымдасыныо қаламынан туындаған Итламныо 78 еобегіндегі хадиттесдіо 

тенімділігін тектесір шықты. Оты жесде шейх юл-Әлбанидіо 60 жылдан аттам 

уақыт бпйы хадиттесді пқыр зесттеумен айналытыр, пн мыодаған хадиттесдегі 30 

мыоға жуық жеке итнадтасдыо тенімділігін тектесір шыққанын атар кету қажет. 

Шейх шығасған рютуаласдыо таны 30 тпмға жуық.  Бұдан тыт шейхтыо 5 мыонан 

аттам лекциѐласы аудиптатраласға жазыр алынған.  

Шейхтыо өзгелесде тисек кездететін қабілеттесі мен дасындылығы ғылыми 

зесттеулесде ғана емет, тұсмыттық талада да тамаша көсініт тарқан. Мыталы, 

шейх өз өмісініо тпоында көшір басған Амманныо шетінде псналатқан үйінде 

күн энесгиѐтымен жұмыт іттейтін ту жылытқышын, өзін екінші қабатқа көтесетін 

лифт (қастайған шағында шейх батралдақтан мінір-түтуге қиналатын бплды), 
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үйдіо шатысына пснатылған жюне намаздыо уақытын дюл ме дюл көстететін күн 

тағатын жюне батқа да райдалы заттасды өз қплымен жатады.  

Жпғасы айтылғандай, шейх юл-Әлбани тенімді хадиттесді тектесір, пласды 

юлтіз немете пйдан шығасылған хадиттесден ажысатыр алу үшін бісаз күш 

жұмтады.  Мыталы пл (Аллаһ пны сақым еттін) ют-Тисмизидіо, Абу Дюудтыо, юн-

Нюта’идіо, Ибн Мюжаһтыо, ют-Суйутидіо, юл-Мунзисидіо, юл-Хайтамидіо, ибн 

Хиббанныо, Ибн Хузайманыо, юл-Мақдитидіо жюне батқа мухаддиттесдіо атақты 

хадит жинақтасын тектесір шықты. Бұдан тыт шейх юл-Әлбани бұсынғыныо жюне 

қазісгініо атақты ғалымдасыныо еобектесіндегі, мыталы: имам юл-Бухасидіо ※Әл-

Әдаб юл-Муфсад‼, ют-Тисмизидіо ''Әш-Шюма'ил юл-Мухамадийа'', имам юн-

Нюуауидіо ''Рийад ют-Салихин'' жюне ''Әл-Әзкас'', шейх-ул-Итлам Ибн 

Таймиййѐныо ''юл-Иман'', Ибн юл-Қаййимніо ''Иғатат юл-Лухфан'', Саид Сабиқтыо 

''Фиқһ ют-Сунна'', Мухаммад юл-Ғазалидіо ''Фиқһ ют-Сиса'', Йутуф Қасдауидіо 

''Әл-Хюлал уа-л-Хасам фи-л-Итлам'' жюне батқа да танымал кітартасдағы 

хадиттесдіо тенімділігін тектесір шықты. Әлтіз жюне тенімді хадиттесді жеке 

кітартасға жинақтаған шейх юл-Әлбанидіо тебебімен итлам ғалымдасы мен 

қасарайым мұтылмандас юлтіз жюне пйдан шығасылған хадиттесді тенімді жюне 

жақты хадиттесден ажысату мүмкіндігіне ие бплды. 

Шейх юл-Әлбанидіо өзі де Итлам тусалы кесемет кітартас мен мақалалас 

жазды, пласдыо асатында ''Әт-Тюуаттул: юнуа'уһу уа юхкамуһу'' (''Аллаһқа 

жақындаудыо (жплдасын) іздеу (Тюуаттул) жюне пныо түслесі''), ''Хижжату 

нюбийй, таллю-Ллаһу 'алюйһи уа таллюм, кюма сауаха 'анһу Жюбис, садый Аллаһу 

'анһу'' (''Пайғамбасдыо  қажылығы: пл тусалы Жюбис, пған Аллаһ сазы бплтын, 

баѐндар бесген төздесінен''), ''Мюнатиқ юл-Хаж уа юл-Умса фи юл-Китаб ую ют-

Сунна уа Атаси ют-Сюлаф'' (''(Аллаһтыо) Кітабына, Сүннетке жюне талиқалы 

тюлафтасдыо десектесіне (атасласласына) тюйкет қажылық жюне умса 

сютімдесі‼), ''Сифат талют юн-Нюбий, таллю-Ллаһу 'алюйһи уа тюллюм, мин ют-

такбис илю-т-татлим кю'анна-кю тасаха'' (''Пайғамбас  намазыныо тираттаматы, 

тюкбісден тюлемге дейін, пны өзіоіз көсгеніоіздей"), ''Әхкам юл-Жюна'из уа 

бидауха'' (''Жаназа сютімдесі жюне пнымен байланытты бидғаттас''), ''Фитна ют-

Такфис'' (''Күріслікте айыртау фитнаты'') жюне батқалас.  

Шейх юл-Әлбани бүгінгі күні дүние жүзіне аты шыққан көртеген шюкісттесді 

өтісір тюсбиеледі. Оласдыо асатында шейх Хамди Абдул-Мюжид ют-Сюлафи юл-

Кусди, шейх Мухаммад ’Айд Аббати, дпктпс ’Умас Сулайман юл-Әшкас жюне 

пныо үлкен ағаты Мухаммад юл-Әшкас, Аллаһ пны сақым еттін, шейх Мухаммад 

Ибсаһим Шакса, мухаддит шейх Муқбил ибн Хади юл-Уади’и, шейх Али 

Хашшан, шейх Мухаммад Жамил Зину, шейх Абдусахман Абдут-Самад, шейх 

Али Хатан Абдул-Хамид юл-Хюлаби, шейх Салим юл-Хилюли, шейх Мухаммад 

Салих юл-Мунажид жюне көртеген батқаласды есекше атар кету қажет. 



14 

 

Шейхтыо тіоісген еобегін мпйындау сетінде һижсаныо 1419 жылы пған 

※Пайғамбасдыо хадиттесін зесттеу жюне тенімділігін тектесу юсі пқыту асқылы 

пласға қамқпслық жатауға бағытталған ғылыми күш талу үшін‼ Фюйтал ратша 

атындағы итлам зесттеулесі бпйынша дүниежүзілік тыйлық бесілді.  

  Шейх юл-Әлбани (Аллаһ пны сақым еттін) өзініо фюнилік өмісініо тпоғы 

күндесіне дейін, дентаулығы бісден нашаслай түткенінше, ғылыми жюне 

ұттаздық қызметін атқасуын тпқтатрады. Шейх 87 жатында, 1420 һ.ж. жумада ют-

тани айыныо 22-де (1999 жылы, 2 қазанда), тенбі күні, күн батқанға дейін  қайтыт 

бплды. Оныо жаназа намазы тпл күні кешке пқылды, өйткені пл өзініо тпоғы 

өтиеттінде өзініо жеслеу сютімін Пайғамбасдыо  Сүннетіне тюйкет басынша тез 

өткізілуін жазыр кеткен бплатын. Оныо жаназатына қатытқан адамдасдыо таны 

бет мыонан аттам бплды.  

Аллаһ пл кітіні кешістін жюне Өзініо сақымына бөлетін! 
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 اٌشحيُ اٌشحّٓ هلل تغُ
Ата Мейісімді, есекше Рақымды Аллаһтыо атымен 

 

Автпсдыо бісінші батылымға жазған алғытөзі 

 

Өзініо құлдасына намазды жүктеген, адамдасдыо жетіттіктесі мен сахат-

игілікте бплуын пны псындаудадағы мпйынтұнушылықрен байланыттысыр, пны 

бекітуді жюне ео жақты үлгіде псындауды бұйысған, юсі пны күріслік рен иманды 

ажысататын өлшеуіш, астыздықтан (юл-фюхша) юсі баслық айырты амалдас мен 

бүкіл жамандықтасдан (юл-мункас) құтылудыо құсалы еткен Аллаһқа мадақ!6  

Аллаһ Тағала пған:  

 44 :)إٌحً (إٌيُٙ ٔضُِي ِا ٌٍٕاط ٌرثيٓ اٌزوش إٌيه ٚأٔضٌٕا

 

«Таған да, адамдас үшін түтісілгенді ашық баѐн етестіо дер, Құсанды 

түтісдік. Әсине, плас түтінес» (※юн-Нюхл‼ түсеті, 44-аѐт), - дер айтқан 

Пайғамбасымыз Мухаммадқа Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын.  

Пайғамбас  бұл міндетті ео жақты үлгіде псындады. Намаз - пл пныо мюн-

мағынатын адамдасға төздесімен жюне іттесімен түтіндісір бесген, пны бісде тірті 

мінбесдіо7 үттінде псындар, сұқуғқа еокейір, тпоынан:  

.«٣َح َأ٣َُٜح جَُ٘حُط ِئََٗٔح َصَْ٘ؼُص ََٛزج َُِطْأَضُٔٞج ِذ٠ ََُِٝطْؼَُِٔٞج َصاَلِض٠»  

«Уа, адамдас, ақиқатында, мен мұны тендес маған ілетулесіо үшін және мен 

өз намазымды (қалай псындайтынымды) үйсенулесіо үшін іттедім»8, - дер 

айтқан ео ұлы сютімдесдіо бісі еді.    

Пайғамбас :  

«َصُِٞج ًََٔح َسَأ٣ُْط٢ُِٗٞٔ ُأَص٢ِِ  »   

«Намазды мен тендесдіо көздесіоше қалай псындаған бплтам, тплай 

псындаодас», - дер, пны өзі псындаған үлгіде псындауды бізге бұйысды9. 

Пайғамбас  тпндай-ақ:  

َخُْٔظ َصََِٞجٍش جْكَطَشَظَُٜٖ جهلُل َػَض ََٝؾََ، َْٖٓ َأْقَغَٖ ُُٝظَٞءَُٖٛ، ََٝصاَلَُٖٛ َُِْٞهِطَِٜٖ، »

ََٝأَضَْ ُسًَُْٞػَُٜٖ َُٝعُؿَٞدَُٖٛ َُٝخُشَٞػَُٜٖ؛ ًَحَٕ َُُٚ َػ٠َِ جهلِل َػٌْٜذ َإْٔ ٣َـِْلَش َُُٚ، ََْٖٝٓ 

.«َُْْ ٣َْلَؼَْ؛ َك٤ََِْظ َُُٚ َػ٠َِ جهلِل َػٌْٜذ؛ ِئْٕ َشحَء َؿَلَش َُُٚ ، َِٝئْٕ َشحَء َػَزَذُٚ  

※Бет (уақыт) намазды Аллаһ Тағала расыз етті. Кім (алдын ала) дұсыттар 

дәсет алыр, пласды  (бекітілген) уақыттасында, суқуғтасы мен тәжделесін 

тплық псындар және (қажетті) мпйынтұнушылық (хушуғ) танытыр, 

                                                 
6 ※Әл-`Анкабут‼ түсетініо 45 аѐтымен талыттысыоыз (Аудасмашыныо еткестреті). 

7 Мешіттіо ішінде псналатқан, имам үттіне шығыр құтра (уағыз-натихат) айтатын биіктеу 

етір жаталған псын (Аудасмашыныо еткестреті). 

8 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Нақтысақ ※Мінбесде тұсыр намаз псындау‼ тасауын қасаоыз.  

9 Әл-Бухаси, Мутлим, Ахмад. Бұл хадиттіо десеккөздесі жюне жеткізушілесініо тізбектесі 

(итнадтасы) ※юл-Исуа’‼ кітабында келтісілген (213). 
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псындайтын бплта, Аллаһтыо пны кешісетіндігі тусалы уәдетініо 

(псындалуын күтуге құқықты); ал (мұны) іттемейтін адамға келес бплтақ, 

Аллаһтыо уәдеті пған қатытты емет), әсі Ол пны қалата - кешіседі, қалата - 

азартайды‼, - дер айтыр, намазды пныо  өнегетімен псындайтынныо юсбісін игі 

хабасмен түйіншіледі, өйткені мұндай адам Аллаһтыо пны Жюннатқа 

кісгізетіндігі тусалы уюдетіне ие10. 

Мухаммад райғамбасдыо  птбатына, пныо  Аллаһқа құлшылық ету 

сютімдесін, намазын, айтқан төздесі мен іттесін бізге жеткізген, юсі мұныо 

баслығын өздесініо ілеткен мазһабы мен еліктейтін өнегеті еткен пныо ізгі жюне 

юділетті тахабаласына Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын, тпндай-ақ Қиѐмет 

күніне дейін  пласға ілетір, пласдыо жплымен жүсгендесге де Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын!   

Мен юл-Мунзисидіо ※ют-Тасғиб уа-т-Тасхиб‼ кітабындағы намаз тусалы 

тасауды пқыр біткенімде жюне пны птыдан төст жыл бұсын мұтылмандасдыо 

алғашқы буындасыныо (тюлафтасдыо) жплына ілететін бауысласымызды 

пқытудағы құсал сетінде райдаланғанымда, біздіо баслығымызға намаздыо 

Итламда қандай маоызды псынға ие екендігі жюне пны дұсыт псындайтындасды 

қандай тауар, нығмет жюне тый-құсмет күтір тұсғандығы, юсі мұныо баслығы (өз 

кезегінде) адамныо намазы Пайғамбасдыо  намазына қаншалықты жақын не 

алыт бплуына байланытты екені айқын бплды.   Ол :  

 

※Ақиқатында, Аллаһтыо құлы намазды псындайды, әсі пған (тауар сетінде) 

пныо пннан біс, тпғыздан біс, тегізден біс, жетіден біс, алтыдан біс, беттен біс, 

төсттен біс, үштен біс бөлігінен немете пныо жастытынан өзге ешнәсте 

жазылмайды‼, - дер айтыр, дюл птыған нұтқаған бплатын11. 

Спндықтан да мен бауысласымыздыо назасын мына жайтқа бұсдым: біз 

Пайғамбасдыо  өзі намазды, пныо баслық құсамдат бөліктесін: уюжіртесін, 

юдертесін, үлгітін, дұғаласын, Аллаһқа айтылатын зікіслесін тағы да батқаласын  

- қалай псындағанын нақты білтек қана, пны дұсыт псындай аламыз. Ал тпдан тпо 

бізде (пты) білімдесді бісте-бісте өміслік тюжісибеде қплдануға деген өте күшті 

ынта райда бплды, өйткені тек птындай жағдайда ғана біз намаздасымыздыо бізді 

астыз жюне айырты амалдасдан аман алыр қалатынына юсі хадиттесде айтылатын 

тауар рен нығметтесдіо бізге жазылатынына үміттене аламыз.    

                                                 
10 Мюлик, Абу Дюуд, юн-Нюта’и жюне ибн Хиббан. Бұл – тахихтығын көртеген имамдас 

саттаған тенімді (тахих) хадит. Мен пны ※Сахих Әби  Дюуд‼ (451 жюне 1276) кітабында келтісгенмін. 

11 Сенімді (тахих) хадит. Ибн юл-Мубасактыо ※Әз-Зуһд‼ (10/21/1-2) кітабында, Абу Дюудта 

жюне юн-Нюта’иде жақты (хатан) жеткізушілес тізбегімен (птыдан кейін баслық жесде ※итнад‼ – 

Аудасмашыныо еткестреті) келтісіледі. Мен пны ※Сахих Әби Дюуд‼ (761) кітабында келтісгенмін. 
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Алайда намаздыо пты атректілесініо баслығымен мұқиѐт таныту адамдасдыо 

көршілігіне, тпласдыо ішінде ғалымдасдыо көршілігіне де, пласдыо мазһабқа 

тпқыс түсде ілететіндіктесі теберті ауыс бплады. Саф Сүннетті жалры жюне фиқһ 

талатына қплданбалы түсде зесттеумен айналытатын юсбіс адам мазһабтасдыо 

юсқайтында батқа мазһабтасда жпқ есежелесдіо (тунан) бас екенін біледі. Бұдан 

қалта, баслық мазһабтасда Пайғамбасдыо  төздесі мен іттесіне тюйкет 

келмейтін көр нюстелес де бас. Отындай тюйкеттіздіктесдіо ео көр бөлігі 

мұтылман ғалымдасыныо кейінгі өкілдесінен шыққан ғалымдасдыо 

кітартасында келеді 12.  

                                                 
12 Әбул Хатанат юл-Лукнауи өзініо ※Ән-Нюфи’ юл-Кюбис лиман йутали’ юл-жюми’ ют-Сағис‼ 

(122-123 беттес) еобегінде бұл кітартас тусалы былай дер жазады: ※Пайғамбасдыо  хадиттесіне 

қатытты айтас бплтақ, пнда плас (ѐғни бұл кітартас) қплдануға келмейді, өйткені ео мықты 

фақиһтес тенір жүгінетін кітартас, ғалымдасдыо рютуаласын айтрағанныо өзінде, пйдан 

шығасылған хадиттесге тплы. Қпзғалған тақысыртыо ауқымды талдауын жатаған тпо, бізге пты 

кітартасдыо автпсласы кейбіс мютелелесде білікті бплта да, хадиттесді тенімділікке тектесуге 

пталдық танытатыны айқын бплды‼. 

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай деймін: кейбіс ео жақты 

кітартасда келтісілетін птындай жалған, пйдан тпқылған хадиттесдіо бісі келетідей: «Кім самазан 

айыныо тпоғы жұматында расыз намаздасыныо қазатын өтете, тпл пныо өмісініо басытында 

тірті жетріт жатына дейін өтемей қалдысған әсбіс намазы үшін өтеу бплады!» Әл-Лукнауи 

(Аллаһ пны сахым еттін) ''Әл-Атас юл-Мюсфу'а фи-л-Ахбас юл-Мауду'а'' (315-бет) еобегінде пты 

хадитті келтісгеннен кейін былай деген: ※Али юл-Қаси ''Әл-Маудуат ют-Суғсада'' жюне ''Әл-Маудуат 

ал-Кубсада'': ※Бұл мүлде өтісік хадит, өйткені пл ғалымдасдыо ※Біс сет жаталған ғибадат жылдас 

бпйы қаза етілген (ғибадаттасдыо) өтеуі бпла алмайды‼ деген біс ауызды келітіміне (ижма`) 

қайшы келеді. Сөйтір, ※Ән-Ниһайѐныо‼ автпсыныо немете ※юл-Хидайа‼ еобегіне түтіндісмелес 

жазған батқаласдыо да төздесін дюйектөз етір келтісудіо мюні жпқ, өйткені плас мухаддит 

ғалымдасдан емет еді юсі, бұдан тыт, плас бұл хадитті хадит жинақтасыныо қайты бісеуіне бплта 

да жатқызбады‼, - деген‼. 

Әш-Шаукани аталған хадитті ұқтат сиуаѐтта өзініо ''Әл-Фюуа'ид юл-Мюжму'а фи-л-Ахадит 

юл-Мюуду'а'' еобегінде келтісген жюне тпоынан былай деген: ※Күмюнтіз, бұл пйдан тпқылған хадит. 

Мен пны тірті пйдан тпқылған хадиттес жинақталған бісде-біс жинақта таррадым! Алайда бұл 

хадит біздіо кезімізде Сана қалатында фиқһты үйсенір жүсген кейбіс білімгеслесдіо асатында 

тасалыр кетті, юсі пласдыо көбі пған амал іттей баттады. Бұл хадитті плас үшін кім пйдан 

шығасғанын мен білмеймін, Аллаһ өтісікшілесді матқаса еттін!‼ (Дюйектөздіо тпоы, 54-бет). 

Әсі қасай юл-Лукнауи былай дер жазады: ※Рютімдесді псындауға қатытты көртеген 

кітартасда түслі сиуаѐттасмен кездететін бұл хадиттіо пйдан шығасылғандығы тусалы дюлелдесді 

саттау үшін, мен ақыл мен десектесдіо қытқа жюне кеоейтілген куюліктесін қамтыған шағын еобек 

жазыр, пны ※Бауысласды самаданныо тпоғы жұматындағы бидғаттасдан тақтандысу‼ дер атаған 

бплатынмын. Мен пған ақылды тесгітетін юсі тыодаушылас пған құлақ талатын  райдалы 

қпсытындыласды енгіздім. Оты еобекке жүгініоіз, өйткені пныо тасауласы құнды, ал 

тақысыртасы маоызды‼.   

Мұндай өтісік хадиттес фиқһ кітартасында келтісетіндігі, пласдыо құсамындағы батқа, 

атақты хадит жинақтасына қатытты емет хадиттесге деген тенімділікті түтіседі. Дюл пты мағынаға 

Али юл-Қасидіо төздесі де нұтқайды. Мұтылман адам хадиттесді пласда маманданған адамдасдан 
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Біз жиі жағдайда плас птыныо  баслығын Пайғамбасға  жартысуға 

тысытатындасын көсудеміз13.  

Спндықтан да хадиттану талатында маманданған мұтылман ғалымдасы 

(Аллаһ пласға игілігімен қайыстын) кейінгі ғалымдасдыо фиқһ бпйынша 

кітартасында келтісілетін птындай кео қплданылатын хадиттесдіо жинақтасын 

құсаттысды, юсі пласда  юсбіс хадиттіо тенімділігіне, юлтіздігіне немете 

жасамтыздығына талдау жатады. Оласдыо асатында шейх Абдул Қадис ибн 

Мухаммад юл-Қусаши юл-Ханафидіо ※Әл-’Инайа би Ма’сифат Ахадит юл-Хидайа‼ 

жюне ※ют-Тусук ую юл-Уата’ил фи Тахсиж Ахадит Хулатат юд-Далю’ил‼ атты екі 

кітабын, юз-3айлю’идіо ※Натб юс-Райа ли Ахадит юл-Хидайа‼ жинағын жюне Ибн 

Хюжас юл-Атқалюни құсаттысған пныо ※юд-Дисайа‼ атты ықшамдалған нұтқатын, 

тпндай-ақ тпл кіті жазған ※ют-Тюлхит юл-Хабис фи Тахсиж Ахадит юс-Рафи’и юл-

Кюбис‼ атты кітартасын келтісуге бплады. Бұл тақысыр бпйынша батқа да 

кітартас бас, алайда пласды атар өту көр псынды алуы мүмкін14. 

                                                                                                                                                             
алуға міндетті, өйткені көне асаб мақалдасы айтатындай: ※Меккеніо тау ішінен өтетін жеслесін 

пныо тұсғындасы жақтысақ біледі, - жюне, - Үй ішінде не басын пныо иеті жақтысақ біледі‼. 

13 Имам юн-Нюуауи (Аллаһ пны сақым еттін) ※юл-Мюжму’ Шасх юл-Мухаззаб‼ (1/160) деген 

еобегіне жазған қытқа баѐндауында  былай дер мюлімдейді: ※Хадит  білгіслесінен бплған 

зесттеуші ғалымдас жюне батқалас, егес хадит юлтіз бплта, пған қатытты: ※Аллаһтыо Елшіті  

айтты, іттеді, бұйысды, тыйым талды...‼, - дер, немете бекітір айтуды қамтитын батқа да кез келген 

төздесді айтуға бплмайды, бісақ пныо пснына: ※Одан  жеткізіледі, хабасланады, баѐндалады‼, - 

дер немете белгітіздікті қамтитын батқа төздесді айту кесек‛, - дейді. (Спндай-ақ) плас (хадит 

білгіслесі): ※Бекітір айтуды қамтитын төздесді тек тенімді (тахих) жюне жақты (хатан) хадиттесге 

ғана, ал белгітіздікті қамтитын төздесді өзге хадиттесдіо баслығына қплдануға бплады‼, - дер 

айтады. Өйткені бекітір айтуды қамтитын төздес пласдан кейін келетін төздес тенімді дегенді 

білдіседі, тпндықтан да пласды тек тенімді жағдайда ғана қплдануға бплады. Өзгеше бплған 

(батқа) жағдайда адам іт жүзінде Елшіге  өтісік жартысған бплады‼. 

(Әсі қасай имам юн-Нюуауи былай дер жалғаттысады:) ※Бұл бісауызды келітілген рікіс 

кейбіс шынайы хадит білгіслесінен батқа біздіо заманымыздыо көртеген фақиһтасыныо 

тасарынан іт жүзінде тірті кез келген таланыо көршілік ғалымдасы тасарынан еленбей жүс. 

(Хадиттесге қатытты) птылай іттеу өте талғыст жауартыздық бплыр табылады, өйткені плас жиі 

жағдайда тенімді хадит тусалы: "Одан: ※........‼, - дер жеткізіледі", - дер айтады да, ал юлтіз хадит 

тусалы: "Ол: ※.........‼, - дер айтты", - жюне: ※Пюлен жеткізді‼, - дейді, ал мұныо баслығы ақиқаттан 

нендей алыт!‼ 

14 Оты жесде шейх юл-Әлбанидіо өзініо кітартасын да атар өту қажет, мыталы, 8-тпмдық 

※Исуа’ юл-Ғалил фи Тахсиж Манас ют-Сюбил‼ жюне ※Ғайа юл-Масам фи Тахсиж Әхадит юл-Хюлал 

уюл-Хасам‼ (Йутуф юл-Қасдауидіо өзіне көртеген юлтіз хадиттесді қамтыған ※Итламдағы хюлал 

жюне хасам‼ кітабындағы хадиттесдіо тенімділігі тусалы кітар) (Аудасмашыныо еткестреті). 
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Пты кітартыо жазылу тебебі жюне кейбіс есекшіліктесі 

  

   Маған пты тақысырқа асналған баслық мютелелесді өзіне қамтитын кітар 

кездетрегендіктен, мен мүмкіндігім жеткенше Аллаһқа деген ғибадат-

құлшылығында Пайғамбасдыо  жплымен жүсуді қалайтын діндет бауысласыма 

асналған Пайғамбасдыо  намазды псындауыныо тюкбісден15 батталыр, 

татлиммен16 аѐқталатын баслық есекшіліктесі бістұтат жинақталған кітарты 

құсаттысуды өз расызым дер етертедім. Бұл Пайғамбасды  шынайы түйетін 

пты кітаррен танытқан адамдасға  пныо   жпғасыда келтісілетін 

«َصُِٞج ًََٔح َسَأ٣ُْط٢ُِٗٞٔ ُأَص٢ِِ  »   

«Намазды мен тендесдіо көздесіоше қалай псындаған бплтам, тплай 

псындаодас»  деген хадитінде қамтылған бұйсығын псындауды жеоілдету үшін.  

Спндықтан да мен (пты) поай емет міндетті псындауға кісіттім де, түслі 

десеккөздесде жинақталған (аталған тақысырқа) тиітті хадиттесдіо талдауын 

жатадым, тпныо жеміті тіздес қплдасыоызда ұттар тұсған пты кітар бплды.  

Мен пты кітарта асдақты хадиттес тусалы ғылымныо ұттанымдасы мен 

бекітілген есежелесіне тюйкет келетін Пайғамбасдыо  тенімді (тахих) итнадқа ие 

хадиттесін ғана райдалануды өзіме міндет еттім.  Мен итнадттасында белгітіз 

немете юлтіз жеткізушілесі бас хадиттесді:  плас намаздыо (псындау) үлгітіне, 

зікіслесіне (Аллаһты етке алу төздесіне), астықшылықтасына немете т.б. қатытты 

бплуына қасаматтан - назасға алмадым. Мен: ※Бізге тенімді (тахих) хадиттес17 

жеткілікті, ал юлтіз хадиттесдіо бізге қажеті жпқ‼, - дер етертеймін, өйткені плас 

Аллаһ Тағала плас тусалы:  

 ا ض١ئ اٌحك ِٓ ٠غٕٟ ال

«...құс жпсамалдас Ақиқаттыо пснын бата алмайды» («ән-Нәжм», 28-аят), - 

деген, ал Пайғамбас :  

.«ِئ٣َحًُْْ َٝجَُظَٖ َكِإَ جَُظَٖ َأًَْزُخ جَُْكِذ٣ِع»  

«Ешбіс жағдайда күдіктенбеодес, өйткені күдіктену – ео жалған төздес!», 18 - 

дер айтқан жпсамалдас мен күдіктесді пѐтады. Спндықтан да біз тенімтіз 

хадиттесді батшылыққа алыр, Аллаһқа құлшылық етуімізге бплмайды; шын 

мюнінде Аллаһтыо Елшіті :  

.«جَضُوٞج جَُْكِذ٣َع َػ٢ِ٘ ِئَُح َٓح َػُِِْٔطْْ»      

                                                 
15 Бұл жесде намазды ашатын ※Аллаһу Әкбас‼ (※Аллаһ Ұлы!‼) деген төздесді айту 

меозелір тұс (Аудасмашыныо еткестреті). 

16 Намазды аѐқтайтын ※Әт-тюлюму алюйкум уа сахматуЛлаһ‼ (※Сендесге Аллаһтыо тюлемі 

мен игілігі бплтын‼) деген төздес (Аудасмашыныо еткестреті). 

17 Хадит білгіслесініо бісауызды рікісіне тюйкет, ※тенімді (тахих) хадит‼ деген тесмин өзініо 

құсамына тенімді (тахих) жюне  жақты (хатан), ѐғни өздігінше тенімді жақты хадиттесді юсі өзге 

хадиттесдіо бплуына байланытты тплай  етертелетін хадиттесді қамтиды 

18 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 
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«Мен тусалы өздесіое белгілі бплған нәстелесден батқа қандай да біс нәстелес 

айтудан тақ бплыодас» 19, - дер, бізге бұлай іттеуге тыйым талған; өйткені пл бізге 

юлтіз хабасласды жеткізуге тыйым талғандықтан, юсине, пласға тюйкет амал етуге 

де тыйым талынған.  

Мен пты кітартыо мютінін құсаттысыр, пны екі: негізгі жюне қптымша – 

бөлімдесге бөлдім.  

Негізгі бөлім өз құсамына хадиттесдіо өздесін немете пласдан алынған 

қажетті үзінді төздесді, тпндай-ақ мютінді батынан аѐғына дейін тұтат етір көстету 

үшін пласды бісге байланыттысатын тиітті төздесді де қамтиды. Мен юсбіс 

хадиттіо мютінін Сүннет жинақтасында келтісілген айтылу үлгітінде  тақтауға 

есекше мұқиѐттылық таныттым; хадит юстүслі сиуаѐттасға айтылатын жеслесде 

мен пласдыо ішіндегі мютінніо қабылдануын т.б. жеоілдету үшін ео ыоғайлы 

нұтқатын таодадым, бісақ тпнымен бісге мен мұны: ※Оты хадиттіо батқа біс 

нұтқатында былай дер жеткізіледі...., - немете, - Батқа біс хабасда былай дер 

жеткізіледі....‼, - дер көстетір, хадиттіо өзге де нұтқаласын келтісдім. Мен қандай 

да біс хадитті жеткізген тахабаныо атын өте тисек келтісдім, немете кітартыо 

негізгі бөлімінде келтісілген юсбіс хадитті қай мухаддит-имам (өзініо жинағына) 

қптқанын өте тисек түтіндісдім, - мұныо баслығы  мютінді жюне пған жазылған 

еткестрелесді пқуды жюне түтінуді поайлату үшін жаталды.  

Кітартыо қптымша бөліміне қатытты айтас бплтақ, пл кітартыо  негізгі 

мютініне жазылған еткестрелесден құсалған. Онда мен хадиттесдіо түслі 

нұтқаласын жюне жеткізу жплдасын зесттер, пласдыо алынған көздесін ашыр 

көстеттім. Спнымен қпта хадит ғылымыныо есежелесіне тюйкет, мен пласдыо 

итнадтасын жюне саттаушы хабасласды (қажетті) түтіндісмелесмен қамтаматыз 

еттім: хадиттесдіо тенімділік дюсежетін итнадтасдыо тенімділігін тынау асқылы 

анықтар, хадит жеткізушілесдіо юсбісініо шыншылдығын ※тенімтіздендісу жюне 

саттау‼ (※юл-жюсх ую-т-та’дил‼) ұттанымдасына тюйкет тектесір шықтым. Жиі 

жағдайда қандай да біс хадиттіо жеткізілу жплында батқаласында бплмаған 

қптымша төздес бплады, юсі тпндай жағдайда мен мютінніо тұтаттығын бұзбау 

                                                 
19 Әт-Тисмизи, Ахмад жюне Ибн Әби  Шюйба жеткізген, тенімді (тахих) хадит. Мухаммад 

Саид юл-Халби  ※Муталталәт‼ (т. 1, ттс. 2) кітабында бұл хадитті юл-Бухасиге қатытты еткен, бісақ 

бұл қате бплыр табылады. Кейінісек мен бұл хадиттіо юлтіз (да’иф) екеніне көз жеткіздім: мен бұл 

хадиттіо Ибн Әби  Шюйба келтісген жеткізушілесініо тізбегін (итнадын) тахих дер айтқан юл-

Манауиге тенір жүгінген бплатынмын, алайда меніо өзіме бұл итнад кездетір қалды. Әсі мен пныо 

айқын юлтіз екенін байқадым – меніо ※Силтилют юл-Әхадит юд-Да’ифа‼ (1783) атты кітабымды 

қасаоыз. Дегенмен пныо пснын Пайғамбасдыо :  

.«َْٖٓ َقَذَظ َػ٢ِ٘ ِذَكِذ٣ٍع ٣َُشٟ َأَُٗٚ ًَِزٌخ ، َكَُٜٞ َأَقُذ ْجٌَُحِرَذ٤ْٖ»  

※Кім мен тусалы өзі өтісік дер танайтын нәстені айтта, өтісікшілесдіо бісеуі бплыр 

табылады», - дер айтқан батқа төзі батады  (бұл хадитті Мутлим жюне батқалас жеткізген). Меніо 

※Силтилют юл-Әхадит юд-Да’ифа‼ (бісінші тпм) кітабыма жазған алғытөзімді қасаоыз. 
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үшін, тпл қптымшаласды кітартыо негізгі бөлімінде келтісілетін баттарқы 

хадитке тік жақшалас *...+ асқылы белгілер еогіздім; пты псайда мен 

десеккөздесдіо қайтыты пты қптымша келтісілген жалғыз десеккөз бплыр 

табылатынын нұтқамадым. Мен пты хадиттіо алынған көзі мен  пныо баттарқы 

нұтқаты біс тахабадан жеткізілген жағдайда ғана птылай іттедім; батқа жағдайда 

мен хадитті жеке, мыталы, ※Намаздыо батында айтылатын Аллаһқа дұға етір 

жалбасыну төздесі (ду‘а юл-иттифтах)‼ т.б. тасауласда келтісдім. Хадиттесдіо 

қптымша нұтқаласын птындай тютілмен енгізу өзіне үлкен райданы қамтиды, юсі 

тіз мұны көртеген кітартасда көсе алмайтыз - мейісімініо асқатында игі іттес 

тпоына дейін жететін Аллаһқа мадақ! 

Әсі қасай кітартыо қптымша бөлімінде мен аталған хадитте қасалатын 

мютелелес бпйынша ғалымдасдыо үкім-есежелесін де атар өттім. Бұдан тыт, юс 

тасартыо ұттанатын рікісін жақтайтын жюне тесітке шығасатын дюлелдесді 

келтісе птысыр, пты псайда пласдыо дюлелдемелесініо күшті жюне юлтіз 

жақтасын ашыр көстеттім.  Кейін мен келтісілген рікіслесдіо ео дұсытын таодар, 

пны кітартыо негізгі бөлімініо мютініне енгіздім. Қптымша бөлімде біз тпндай-ақ 

бұл кітартыо тақысыбына тікелей байланытты емет, юсі Сүннеттіо мютіндесінде 

тікелей нұтқауы жпқ, бісақ ижтиһад20 жатауды талар ететін кейбіс мютелелес де 

қасалған.  

       Қазісге кезде біз жеое алмайтын тебертесге байланытты өзіне негізгі де, 

қптымша да бөлімдесін қамтыған кітарты тплығымен батыр шығаса 

алмайтынымыз теберті, біз Аллаһтыо қалауымен пныо негізгі мютінін 

жасиѐлауды жюне бұл кітарты ※Сифат таләт ән-Нәбийй, таллә-Ллаһу 'аләйһи уа 

талләм, мин әт-такбис илә-т-татлим кә'анна-кә тасаһа‼ (''Пайғамбас  намазыныо 

тираттаматы, тюкбісден тюлемге (татлимге) дейін, пны өзіоіз көсгеніоіздей‼ дер 

атауды шештік.21 

Мен Аллаһтан пты еобекті Оныо Игі-Бесекелі Жүзі алдында ықылатты етуін, 

юсі пны меніо мүмин бауысласым үшін райдалы етуін тұсаймын, өйткені Ол – 

Еттуші, дұғаласға Жауар Бесуші!  

                                                 
20 Ижтиһад – дінніо атақты білгісініо діни-құқықтық тираттағы мютелелесді жеке өзі шешу 

құқығы (Аудасмашыныо еткестреті). 

21 Шейх юл-Әлбани (Аллаһ пны сақымына алтын) бұл төздесді кітартыо бісінші 

батылымыныо алғытөзіне  птыдан елу жыл бұсын жазған бплатын. Спл кезден баттар бұл кітар 

тплық үлгітінде дүние жүзініо көртеген тілдесінде батыр шығасылды. Кітартыо псыт (қазақ – 

аудасмашыдан (қаз)) тілді пқысманға ұтынылыр птысған пты нұтқаты өзіне пныо негізгі бөлімін 

де, қптымша бөлімін де  тплық қамтыған (Аудасмашыныо еткестреті). 
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Пты кітартыо юдітнаматы 

  

Бұл кітартыо мақтаты Пайғамбасдыо  намазға қатытты нұтқау-батшылығын 

жеткізу бплғандықтан, мен өзімді қандай да біс мазһабтыо есежелесімен 

шектемеуді қажет дер танадым. Спндықтан да мен пты кітарта  мұтылмандасдыо 

алғашқы жюне қазісгі буындасынан шыққан хадит білгіслесініо22 жплына ілетір23, 

Пайғамбас  тусалы тенімді (тахих) түсде жеткізілетін нюстелесді ғана келтісетін 

бпламын.  

«Мухаддиттес – (өз бпсышы бпйынша) Пайғамбасдыо адамдасы,  

Олас пныо жанында бплмата да, өз лебізімен пнымен бісге»24, - дер айтқан адамныо 

төздесі нендей кесемет. 

Сөйтір, бұл кітар, Аллаһ қалата, юсбіс қасалатын тақысыр бпйынша өзіне 

түслі хадит жинақтасыныо жюне фиқһ бпйынша еобектесдіо тесео 

                                                 
22 Абдул-Хайй юл-Лукнауи ※Имам юл-Калюм фима йата’аллюк бил-Қиса’а Хюлф юл-Имам‼ 

(156-бет) кітабында былай дейді: ※Кім ысым-жысымныо (тпқыс нанымныо) ықралына бпй 

бесмей, ашық ақыл-расататымен фиқһ мухитына жюне құқықтану негіздесіне тесеодете, 

ғалымдас келітреушілікке түткен батты жюне тасмақты мютелелесдіо көршілігінде хадит 

білгіслесініо мазһабы өзге мазһабтасға қасағанда күштісек екеніне көзін жеткізеді. Мен юс кез 

түслі рікіслесге талдау жатағанымда, хадит білгісініо көзқасаты ынтарқа мейлінше жақын бплыр 

шығады – пласды Аллаһ тасарынан тый-тауартас күтуде, жюне Ол пласға алғытын білдіседі. Олас 

Пайғамбасдыо  шынайы мисатқпсласы жюне пныо Заоыныо ықылатты тасатушыласы 

бплғандықтан, өзгеше бплуы мүмкін емет! Аллаһ бізді тпласдыо қатасына кісгізтін жюне бізге 

өлім келір жеткенше бпйымызға пласға деген махаббатты талтын!‼ 

23 Әт-Субқи ※юл-Фатауа‼ (1/148) кітабында былай дер мюлімдейді: ※Мұтылмандасдыо ео 

маоызды іті намаз бплыр табылады, юсбіс мұтылман пны псындар, пныо қажетті негіздесін 

тақтар, пныо қамын пйлауы қажет. Онда псындауға міндетті бплған есежелес де, тпндай-ақ 

пласдыо міндетті екендігі жайында ғалымдасдыо рікіслесі бісікреген есежелес де бас. Намазға 

ғалымдасдыо бісауызды рікісі бас мютелелес де, - жюне бұл жесде Ақиқаттан батқаға псын жпқ, - 

жюне ғалымдас асатында келітреушіліктес туғызған батқа мютелелес де қатытты. Дұсыт тютіл - не 

пты мютелелесге қатытты рікісталаттасға кісітреу, не бплмата Пайғамбасдан  жеткен тенімді 

десектесді іздеумен айналытыр, тпласды ұттану.  Егес адам птылай іттейтін бплта, пныо намазы 

дұсыт жюне Аллаһ Тағаланыо:  

َّٓ َْ َف ِٗ ٌِمَآَء ٠َْشُجٛ َوب ًْ َسِث َّ ١ٍَْْؼ َّال َف  ًا َصٍِح َػ

«Тпндай-ақ кім Саббытына жплығуды үміт етте, тпнда түзу іт іттетін...» (※юл-Каһф‼, 110-

аѐт), - дер айтқан төздесініо үкіміне кісген бплмақ‼. 

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті): ※Екінші тютіл жетіктеу, тірті 

міндетті бплыр табылады, өйткені бісінші тютіл көртеген мютелелесдіо шешілуіне ықрал 

етрейтінімен қпта, пныо  «Намазды мен тендесдіо көздесіоше қалай псындаған бплтам, тплай 

псындаодас!» деген бұйсығына тюйкет келмейді, юсі адамды өз намазында Пайғамбасдыо  

намазынан ауытқуға алыр келеді‼, - дер мюлімдеймін. Оты тусалы пйланыоыздасшы! 

24 Хатан ибн Мухаммад юн-Натауидіо өлео жплдасынан. Бұл өлеоді хадит білгісі юл-Хафиз 

Дийѐ юд-Дин юл-Мақдити өзініо ※Фюдл юл-Хадит уа юһлиһи‼ (※Хадиттесдіо жюне пласдыо 

білгіслесініо астықшылықтасы тусалы‼) еобегінде келтісген. 
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қпймаласында шашылыр жатқан жюне пласға қатытты мазһабтас асатында 

келітреушіліктес бас түслі мютелелесді бістұтат етір жинақтайды. Спнымен бісге 

пты кітарта батқа кітартасда немете мазһабтасда жпқ ақиқат нюстелес де бплуы 

мүмкін, тпндықтан да кім пласға амал етте, Аллаһ қалата, Аллаһ тпласды 

َّب ِٗ اْخَزٍَُفْٛا ٌِ َٓ ِف١ ٌَْحِك ِِ ِٗ ا ِٔ ُٗ ِثِئْر ِْٙذٞ َٚاٌٍّ ٍُ ِصَشاٍط ِإٌَٝ ٠ََطبء َِٓ ٠َ  ُِْسَزِم١

 «плас  тастытқан шындыққа Өз ұйғасуымен жеткізді. Аллаһ қалағанын 

даоғыл жплға талады» (※юл-Бақаса‼ түсеті, 213-аѐт). 

Өзім үшін пты кітарта да, батқа кітартасымда да тенімді Сүннетті ұттану 

юдітнаматын белгілер алыр, ал бұл Сүннет, Аллаһ қалата, адамдасдыо асатында 

тасалады,  мен мұныо юсбіс тпрт рен мазһабтыо сазылығын туғызбайтынын 

білдім. Бұған қпта, пласдыо кейбісеулесі, егес көршілігі бплмата, маған 

(псынтыз) шабуылдас жатар, қатао тынға да алады. Алайда бұл (мен үшін) 

маоызды емет, өйткені  мен тпндай-ақбаслық адамдасдыо көоілдесінен шығу 

мүмкін емет екенін де білемін, бұл тусалы Аллаһтыо Елшіті :  

 «ًَََُِٝٚ جهلُل ِئ٠َُ ْجَُ٘حِط َْٖٓ َأْسَظ٠ جَُ٘حَط ِذَغَخِػ جهلل»

«Кім Аллаһтыо ашу-ызатын туғызыр, адамдасға жағымразданта, Аллаһ  

(пны) тпл адамдасға тартысыр қпяды», - дер айтқанындай.25 Аллаһ мына 

жплдасды жазған адамды тый-тауартасға бөлетін:  

Пана іздер, бекінтем де тір-тік құздыо үогісінде, 

Адамдасдыо шабуылынан құтыла алматрын-ау мүлде,  

Өйткені бүскіттіо қанатын бплта да раналар,  

Адамдасдыо кетісінен кім аман қалмақ?!  

Оты жпл – Аллаһ Тағала мүміндесге жүсуді бұйысған жюне баслық 

елшілесдіо Мысзаты, райғамбасымыз Мухаммад  түтіндісген Туса Жпл (Сисат 

юл-Муттақим) екеніне меніо тенімім жетір атады.  Пайғамбасдыо  

тахабаласынан жюне пласдыо ізбатасласынан бплған талиқалы буын (тюлафтас), 

тпныо ішінде пласдыо мазһабтасын мұтылмандасдыо көршілігі ұттанатын төст 

имам да (Аллаһ пласды сақым еттін)  дюл пты жплмен жүсген. Оласдыо баслығы 

Пайғамбасдыо  Сүннетін ұттану мен Сүннетке қайшы кез келген көзқасатты, 

мұндай көзқасатты қплдайтын немете айтатын адам қаншалықты ұлы  бплта да, 

тюск ету қажеттігін, екінін бісауыздан мақұлдаған, өйткені Пайғамбасдыо  

абыспй-мюстебеті баслық адамдасдан жпғасы, юсі пныо жплы – ео дұсыт жпл  .  

Міне, тпндықтан да мен пласдыо (ѐғни имамдасдыо - Аудасмашыныо 

еткестреті) батшылығын таодадым, пласға ізбе-із ілеттім, пласдыо тенімді 

хадиттесді қатао түсде ұттану тусалы нұтқауласын псындадым, тірті бұл 

пласдыо (белгілі біс мютелелес бпйынша) көзқасаттасына қайшы келте де. 

                                                 
25 Әт-Тисмизи, Қуда’и, Ибн Бушсан жюне батқалас. Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – 

Аудасмашыныо еткестреті) бұл хадит жюне пныо жеткізу жплдасы тусалы ※Шасх юл-Ақида ют-

Тахауийѐ‼ (278-бет) еобегіндегі хадиттесді тектесуім басытында рікіс білдісген бплатынмын.  
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Оласдан жеткен дюл пты юміслес меніо пты Жплды юдіттемелік тұсғыдан 

зесттеуімде жюне қандай да біс рікісге негізтіз, тпқыс түсде еліктеуден (тақлид) 

бат тастуымда маған қатты ютес етті. Аллаһ Тағаладан пласға ұлы тый бесуін 

тұсаймын!  
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Имамдасдыо Түннетке ілетуге жюне өздесініо рікіслесі пған қайшы 

келген жағдайда пласдан бат тастуға қатытты айтқан төздесі 

  

Біз пты жесде птындай төздесдіо кейбісеулесін келтістек, өте райдалы 

бплмақ. Өйткені бұл имамдасдыо көзқасаттасына – жпқ, тірті ұлы имамдасдыо 

өздесіне де емет,  мюстебеті бпйынша пласдан юлдеқайда төмен адамдасға тпқыс 

түсде ілететіндесге26 – өздесініо мазһабтасы мен көзқасаттасын Көктен 

                                                 
26 Бісеудіо рікісіне дюл птылайша тпқыс түсде ілетуге (тақлидке) қатытты имам ют-Тахауи 

былай дер нұтқаған бплатын: «Тек (ақыл-танаты) шектелген немете пй-өсіті тас адам ғана птындай 

рікісге ілетеді» (Дюйектөзді Ибн ’Абидин ※Ратм юл-Муфти‼ (шығасмалас жинағында, 1-тпм, 32-

бетте) келтісген. 

Аудасмашыныо еткестреті: Адамдасдыо  келеті іт-юсекет түслесініо бісімен айналытатын  

үш танаты бас:  

1) Ижтиһад 

2) Иттиба‘ 

3) Тақлид 

1) Ижтиһад (төзбе-төз ‹тысыту›, ‹күш-жігес талу›, ‹ұқырты-ынталы бплу›) – бұл 

Құсан мен Сүннетте тікелей нұтқауы бплмаған діни-құқықтық тираттағы мютелелесді десбет 

түсде шешу құқығына ие атақты діндас ғалымныо іт-юсекеті.  Ижтиһадрен тек асаб тілін жетік 

менгесген, Құсан мен пныо тюртіслесін жатқа білетін, Сүннет рен пныо түтіндісметін жақты 

игесген жюне батқа да біс қатас талартасға жауар бесетін адамдас ғана айналыта алады. 

Ижтиһадрен айналытуға құқығы бас адамды мужтаһид дер атайды.  

2) Иттиба‘ (төбе-төз ※ілету‼, ※есу‼) – діни-құқықтық тираттағы шешімдесге Құсан 

мен Сүннеттен, тахабаласдыо біс ауызды келітімінен жюне итлам ғалымдасыныо біс ауызды 

келітімінен (ижма`) келтісілген дюлелдесді қасар шығу жюне түтіну асқылы ілете алатын, алайда 

діни-құқықтық тираттағы мютелелесді десбет түсде шеше алмайтын адамныо іт-юсекеті. 

Иттиба`рен айналыта алатын адамды муттаби`  дер атайды.  

3) Тақлид (төзбе-төз ※ұқтау‼, ※еліктеу‼, ※көшісу‼) – бұл діндасласдыо бісеуініо  

айтқан төздесі мен шешімдесін пныо рікісініо юділетті екенін саттай немете тесітке шығаса 

алатын Құсан мен Сүннетке жүгінутіз төзтіз батшылыққа алатын адамныо іт-юсекеті. Тақлидті 

ұттанатын адамды муқаллид дер атайды.  

Оты жесде тақлидтіо сұқтат етілген жюне тыйым талынған түслесі бас екенін атар кету 

қажет.  

Тақлидтіо сұқтат етілген түсі 

Шейхул-итлам Ибн Таймийѐ, Аллаһ пны сақым еттін, былай деген: ※Мұтылман адам қандай 

да біс рспблемаға жплықта, пл Аллаһ және Оныо Елшіті   бекіткен нәстелесдіо негізінде  шешім шығасыр 

беседі дер тенетін адамынан рәтуа алуға тысытуы қажет. Оты псайда пл өзін қай мазһабқа 

жатқызатыны маоызды емет. Кез келген мұтылман үшін қандай да біс ғалымға пл айтқан нәстелесдіо 

баслығында тпқыс түсде ілету міндетті емет. Спл тияқты кез келген мұтылман үшін ғалымдасдыо 

белгілі мазһабына пл пласдан талар ететін және пласға хабаслайтын нәстелесдіо баслығында ілету де 

міндетті емет. Кесітінше, Аллаһтыо Елшітініо  өзініо (төздесінен)  батқа кез келген адамныо айтқан 

төздесі қабылдануы да, кесі қайтасылуы да мүмкін.  (Мұтылман адам) (қандай да біс мәтеле бпйынша) 

шасиғи үкімді білуге қабілетті бплмаған жағдайда белгілі біс адамныо мазһабына ілетуге сұқтат етіледі; 

алайда шасиғи үкімді тақлидтіо птындай түсіне жүгінбей білуге қабілетті әсбіс жеке адам үшін бұл 

міндетті емет.   Спндықтан да әсбіс адам күш-жігесі жеткенше Аллаһтан қпсқуы және Аллаһ  рен 

Оныо Елшіті  бұйысған нәстелесін білуі, әсі бұйысылғанды псындар, тыйым талынған нәстелесден 

қашқақтауы қажет» (※Мюжму' Фатауа‼ (※Пютуалас жинағы‼), 20/208, 209).  
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I. Тақлидтіо тыйым талынған түсі 

Ибн юл-Қаййим, Аллаһ пны сақым еттін, өзініо ※И‘люм юл-Мууаққи‘ин‼ (2/188) еобегінде  

тақлидтіо тыйым талынған түслесіне нұтқар былай деді: «Оныо үш түсі бас: (1) Аллаһтыо 

түтісгенінен тплығымен бет бұсу және өз ата-бабаласына тақлид жатаумен сазы бплу;  (2) айтқан 

төздесі қабыл етілетін адам бплыр табылатындығы тіз үшін белгітіз бплған адамға тақлид жатау; (3) 

(белгілі біс мәтеле бпйынша) дәлел пснатылған тпо және пты пснатылған дәлел тақлид жаталыр жатқан 

адамныо көзқасатына қайшы келетіндігі айқын бплғаннан кейін де тақлид жатау».  

Шейхул-итлам Ибн Таймийѐ, Аллаһ пған сақым еттін, былай деген: «Ешкім Аллаһтыо 

Елшітінен  батқа бісеуге пл бұйысатын және тыйым талатын, немете нұтқайтын нәстелесдіо 

баслығында тпқыс түсде ілетуіне бплмайды. Мұтылмандас итлам ғалымдасыныо кейде бісеуіне, ал кейде 

батқатына ілетір, әскез өз тұсақтасын тпласға бесулесі кесек.  Егес ілетуші адам қандай да біс нақты 

мәтеле бпйынша өзініо дін ұттануына абзалысақ немете дұсытысақ бплыр табылады т.т.т. дер танаған  

имамдасдыо бісеуініо рікісіне ілетуді шеште, бұл сұқтат етіледі, әсі Абу Ханифа да, Мәлик те, әш-

Шәфи`и де бұған тыйым талынған дер айтрайтын»  (※Мюжму‘ Фатауа / Пютуалас жинағы‼, 23-тпм, 

382-бет).  

Шейх Сулайман ибн Абдаллаһ, Аллаһ пны сақым еттін, былай деген: «Мүмін адам, егес 

Аллаһтыо Кітабы мен Оныо Елшітініо  Сүннеті пған жеткен бплта және пл пласды қандай да біс 

мәтелеге қатытты түтінетін бплта, пнда пл бұл мәтеле бпйынша кіммен келітрейтініне қасаматтан, 

пласға тәйкет амал етуі тиіт! Бұл - бізге Раббымыз және Пайғамбасымыз  міндеттеген әсі птыған 

қатытты мұтылман ғалымдасы біс ауызды келітімде бплған нәсте,  әсі бұған тек кейбіс тпқыс 

еліктеушілес мен жүсектесі қатуланғандас ғана келітрейді.  Мұндай адамдас ғалымдас емет» (※Тайтис 

юл-`Азым юл-Хамид‼, 546-бет).  

Имам Ахмад ибн Хюнбал, Аллаһ пны сақым еттін,  былай деген: ※Хадиттіо жеткізушілесініо 

тізбегін және пныо тенімділігін білетін адамдасдыо Суфьян (әт-Саусидіо) рікісіне ілетулесін жалғаттыса 

бесетіні есті-ақ. Ал Аллаһ Тағала:  

١ٍَْْحَزِس  َٓ َف َْ اٌز٠َِ ُٛ ْٓ ٠خٍَُِف ِٖ َػ ِِْش ُُْ َأْ َأ َٙ َٕخ رص١ُِج ْٚ ِفْز ُُْ َأ َٙ ٌُ ٌة ػَزَا ٠ص١ُِج  َأ١ٌِ

«Тпндықтан пныо юмісіне қасты келгендес, өздесіне біс азғысу (фитна) жетуінен 

немете жан түсшігеслік азар келуінен тақтантын!» (※Нус‼ түсеті, 63-аѐт), - деді ғпй! (Әсі қасай 

имам Ахмад былай дер жалғаттысды:) Сіздес фитнаныо не екенін білетіздес ме? Фитна – бұл 

көрқұдайшылық (шиск)! Өйткені пныо айтқан төздесініо кейбісеулесін қабылдамай қайтасыр таттау 

ауытқушылықтыо жүсекке енуіне тебер бплуы мүмкін, әсі төйтір (адам) прат етіледі».  (Ибн Батта 

※Әл-Ибана юл-Кубсада‼ (№97) хабаслаған. Спндай-ақ Абдуллаһ ибн Ахмадтыо ※Әл-Мюта'илін‼, 3-

т., 135-бетті қасаоыз.  

Шейх Абдусахман ибн Хатан, Аллаһ пны сақым еттін, былай деген: «Имам Ахмадтыо, Аллаһ 

пны сақым еттін, бұл төздесінде адамныо пған дәлел жетуден бұсын тақлид етуі айырталатын нәсте 

емет екендігіне нұтқау бас. Алайда айыртауға лайықты адам – бұл пған дәлел жетте де, өзініо ғалымыныо 

төздесіне (бесілгендігі) теберті пған қасты келуші»  («Фатх юл-Мажид‼, 2-тпм, 649-бет). 

Сөйтір, жпғасыда баѐндалғанныо баслығын қпсытындылар, келетілесді атар айту қажет 

бплады:  

1) Мужтаһид белгілі біс мютеле бпйынша псынды тебертесге байланытты ижтиһад жатауға  

қабілеттіз бплта, тақлид жатауына бплады; 

2) муттаби' жюне муқаллид екі шаст псындалғанда ғана тақлид жатай алады:  (а) пл қандай 

да біс мютеле бпйынша шасиғи қаулыны псынды тебертесге байланытты десбет түсде білуге 

қабілеттіз бплған жағдайда бплта;  (б) пныо тақлид жатайтын адамы өзініо дұсыт 

көзқасаттасымен, шынайы тенімімен, білімдесімен жюне ижтиһад жатауға деген құқығымен 

танылған бплуы кесек;  

3)  пныо Құсан жюне Сүннетрен бекітілген дюлелге қайшы келетіні айқын бплғаннан кейін 

тақлид жатауына тыйым талынады; 

4) Пайғамбасдыо  өзінен батқа біс адамныо немете біс мазһабтыо ізінен діни-құқықтық 

тираттағы баслық мютелелес бпйынша тплығымен тақлид жатауға тыйым талынады;  
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түткендей дюсежеде ұттанатындасға тақтандысу жюне еткесту бплуы мүмкін! Ал 

Пюк Аллаһ Тағала былай дер айтты ғпй:  

  (3األػشاف ) رزّوشْٚ ِب ل١ٍال أ١ٌٚبء دٚٔٗ ِٓ رزجؼٛا ٚال سثىُ ِٓ إ١ٌىُ أٔضي ِب ارجؼٛا

«Саббыласыо тасарынан тендесге түтісілгенге бпй ұтыныодас да, Пдан 

өзгені қамқпсшы етір алмаодас. Нендей аз ғана үгіт тыодайтыодас!‼ (※юл-

Әғсаф‼ түсеті, 3-аѐт). 

 

Имам Абу Ханифа (Аллаһ пны сақым еттін) 

 

Оласдыо алғашқыты - ізбатасласы көртеген төздесі мен еткестулесін бізге 

жеткізген имам Абу Ханифа юн-Ну’ман ибн Сабит, Аллаһ пны сақым еттін. Оныо 

айтқандасыныо баслығы біс нюстеге: ѐғни хадитті негіз сетінде алу кесектігіне 

жюне имамдасдыо қандай да біс тахих хадитке қайшы келетін көзқасаттасынан 

бат тасту қажеттігіне келір ұштатады. 

1. «Егес хадит тенімді (тахих) бплта – міне тпл меніо мазһабым»27. 

2. «Біздіо рікіслесімізді біз пласды қайдан алғанығымызды білмей алуға ешкімге 

сұқтат етілмейді»28. 

                                                                                                                                                             
5) тиітті талартасға жауар бесмейтін жюне птыған лайықты бплмаған адамға тақлид жатауға 

бплмайды.  

Сөйтір, шейх юл-Әлбани пты кітарта тақлид мютелелесін төз еткенде, пныо тыйым талынған 

түсін меозегені ар-айқын бплады. Бұл кітартыо өзініо мютінінен де, пнда келтісілілетін діндас-

ғалымдасдыо тиітті төздесінен де түтінікті.    

27 Ибн ’Абидин ※юл-Хашийѐда‼ (1/63) жюне ※Ратм юл-Муфтиде‼ (1/4), шейх Салих юл-Фулюни 

※Иқаз юл-Химамда‼ (62-бет) жюне батқалас жеткізген. Ибн юл-Хумамныо ұттазы Ибн юш-Шахна юл-

Кюбис жазған ※Шасх юл-Һидайа‼ еобегінде Ибн 'Абидиннен мына төз жеткізіледі: ※Мазһабқа 

қайшы келетін қандай да біс хадит тенімді (тахих) екені анықталта, адам пты хадитке тюйкет амал 

ету кесек бплады, юсі пты пныо мазһабына айналады, ал пл хадитке тюйкет амал еткендігі теберті 

ханафи мазһабын ұттанушыласдыо қатасынан шықрайды. Мыталы, Абу Ханифа, Аллаһ пны 

сақым еттін: ※Егес хадит тенімді бплта, міне тпл меніо мазһабым‼, - дер айтқаны тенімді түсде 

жеткізіледі, ал Абу Ханифаныо жюне батқа да имамдасдыо пты айтқан төзін  Ибн 'Абд юл-Бюсс 

жеткізген‼.  

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай айтамын: бұл имамдасдыо 

білімдесініо тплықтығы мен тақуалығыныо көсініті бплыр табылады, өйткені птындай төздесі 

асқылы плас (өз білімдесімен) бүкіл Сүннетті түгел қамтымайтынына нұтқады.   Имам юш-

Шюфи’и мұны егжей-тегжейлі түтіндісір бесді, юсі бұл тусалы юсі қасай айтылады. Олас өздесіне 

жетреген қандай да біс Сүннетрен бісікреген жағдайлас да бплатын, тпндықтан да пласдыо өздесі 

де бізге Сүннетке ілетуді жюне пны өз мазһабыныо біс бөлігі етуді бұйысатын. Аллаһ пласдыо 

баслығын сақым еттін!   

28 Ибн Абд юл-Бюсс ※юл-Интиқа’ фи Фада’ил ют-Салюта юл-А’ймат юл-Фуқаһа‼ (145), Ибн юл-

Қайим ※И’люм юл-Мууаққи’ин‼ (2/309), Ибн ’Абидин ※юл-Бахс юс-Ра’иққа‼ (6/293) жюне ※Ратм юл-

Муфтиге‼ (29, 32) жатаған еткестрелесінде жюне екінші десекті жеткізген юш-Ша’сани ※юл-

Мизанда‼ (1/55), тпоғы десекті Аббат юд-Дауси ※ют-Тасих Ибн Ма’инде‼ (6/77/1) тахих итнадрен 

Абу Ханифаныо шюкісті Зуфасдан жеткізген. Туса птындай десектес Абу Ханифаныо 

тесіктесінен: Зуфасдан, Абу Йутуфтан жюне Афийи ибн Йазидтен (※Иқаз‼, 52-бет) жеткізілген. 

Ибн юл-Қайим Абу Йутуфтан келген десекке ※И’люм юл-Мууаққи’инде‼ нұтқаған (2/344). Екінші 



28 

 

Батқа біс хабасда былай дер жеткізіледі: «Белгілі біс мәтеле бпйынша меніо 

дәлелдесімді білмей, меніо төздесіме негізделір, рәтуа шығасу - тыйым талынған 

(хасам)».   

Тағы біс хабасда «...өйткені біз баслығымыз - адамбыз: бүгін біс төздесді айтамыз, 

ал естео пласдан бат тастамыз‼ деген қптымша жаталған.  

Спндай-ақ мынандай хабас да жеткізіледі: ※Қатісет таған, уа, Йақуб! 29 Сен менен 

еттігеніоніо баслығын жазыр ала бесме. Ақиқатында, бүгін мен былай, ал естео – 

батқаша пйлаймын, немете естео – былай пйлаймын да, ал бүсті күні батқаша 

пйлаймын» 30.  

                                                                                                                                                             
десекке жаталған қптымшаны ※Иқаздыо‼ седактпсы (65-бет) Ибн Абд юл-Бюссға, Ибн юл-Қайимға 

жюне батқаласға қатытты етеді. 

29 Бұл жесде Абу Ханифа өзініо атақты шюкісті Абу Йутуфқа айтыр тұс (Аллаһ пласды 

сақым еттін). 

30 Имам Абу Ханифа жиі жағдайда ұқтаттық бпйынша теоеуге (қиѐтқа) түйенір тұжысым 

шығасатын, ал тпдан тпо, егес қасалыр жатқан мютеле бпйынша Пайғамбасдыо  хадиті бас 

екенін білте, немете күштісек дюйектелген қиѐтты тарта, өзініо бұсынғы көзқасатынан бат 

тастатын бплғандығы теберті птылай дейтін. 

Имам ‘Абдул-Уаһһаб юш-Ша’сани былай дер айтатын: ‚Имам Абу Ханифа тусалы (Аллаһ 

пны сақым еттін) біздіо теніміміз әсі әсбіс кітар автпсыныо тенімі:  егес пл шасиғи ғылымда 

жинақталған және хафиздас баслық елді асалар шыққан біздіо кезімізге дейін өміс түсгенде, пл пты 

дәлелдесді алатын еді де, өзініо кез келген ұқтаттық бпйынша  талыттысуын (қиятын) қалдысас еді.  

Алғашында батқа мазхабтасда пныо мазхабымен талыттысғанда қият аз бплатыны тияқты, пныо да 

мазхабында қият аз бплатын. Алайда пныо заманында шасиғи дәлелдес табиғиндесдіо және пласдыо 

ізбатасласыныо асатында әстүслі қалаласда бөлінір тасалғандығы теберті, белгілі біс мәтеледе (шешім 

шығасу) қажеттілігіне байланытты тікелей хадиттіо бплмағандығынан пныо мазхабында қият көр 

бплды. Одан кейін өміс түсген хадит білгіслесі түслі қалалас мен елді мекендесден хадиттесді іздеу және 

жинақтау мақтатында тарасласға шығатын және пласды жазыр алатын бплды. Сөйтір кейбіс шасиғи 

хадиттесді батқалас түтіндісді. Міне, пныо мазһабында қияттыо үлет талмағы көр бплу тебебі птындай». 

Қз.: ‚юл-Мизан‛ 1/62. 

Абул-Хатанат (Әл-Луқнауи) ※Ән-Нюфи‘ ал-Кюбисде‼ (ттс. 135) юш-Ша‘санидіо төздесін 

тплықтау етір келтіседі, юсі өз еткестрелесінде пласды мақұлдар, түтіндіседі, тпндықтан кез-

келген қалаған адам пты еобекке жүгінуге тиітті.  

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті.) былай деймін: Сөйтір, жпғасыда 

келтісілген түтіндісме Абу Ханифаныо кейде тенімді хадиттесге юдейі емет түсде қайшы 

келгенініо тебебі псынды екеніне нұтқайды. Ал бұл тебер тплығымен қабылдауға жасамды, 

өйткені Аллаһ Тағала  ешбіс жанға пл көтесе алатыннан астық нюсте жүктемейді. Міне, 

тпндықтан да кейбіс надан адамдас іттейтіндей, Абу Ханифаны пты үшін төгуге бплмайды. 

Кесітінше, пны құсметтеу қажет, өйткені пл – плас асқылы пты иман тақталыр қалған жюне бізге 

тплығымен үлеттісілген мұтылмандасдыо имамдасыныо бісі, юсі пл қалай бплғанда да 

(Аллаһтан) тый алады: (өз ижтиһадында) хақ бплта да, бплмата да. Батқа жағынан, имам Абу 

Ханифаны құсметтеушілесге пныо (тенімді) хадиттесге қайшы келетін төздесін ұттануласына 

бплмайды, өйткені, іт жүзінде, птындай төздес пныо мазһабыныо біс бөлігі бплыр табылмайды, 

бұл (имамныо) жпғасыда келтісілген төздесінен келір шығатынындай. Сөйтір, (бұл мютеледе) 

шектен шығушылықтыо екі түсі бас, ал ақиқат пласдыо пстатында:  
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3.  «Егес мен Аллаһ Тағаланыо Кітабына немете Елші  тусалы  хабасласға қайшы 

келетін нәстелес айтқан бплтам, меніо төздесімді таттаодас»31. 

 

Имам Мюлик ибн Әнат (Аллаһ пны сақым еттін) 

 

1. «Ақиқатында, мен бас бплғаны адаммын: (кейде) қателетуім де, қателетреуім де 

мүмкін. Мен айтқан көзқасаттасды жете пйланыодас: Құсан мен Сүннетке тәйкет 

келетінніо баслығын қабыл алыодас да, Құсан мен Сүннетке тәйкет келмейтінніо 

баслығын таттаодас»32. 

2. «Пайғамбасдан  кейінгі әсбіс адамныо төздесі, Пайғамбасдыо өзініо  төздесінен 

батқа, қабыл етіледі де, әсі қайтасылады да»33. 

                                                                                                                                                             
َٕا اْغفشِْ َسَتَٕا َٕا َٚإِلْخ ٌَ ِٔ َٚ َٓ َُٛٔا اٌزَِي ِٓ َعثَم َّ ًْ َٚال تِاإلَي ُٛتَِٕا ِفٝ َذْجَع َٓ غٍِا لٍُ ُٛ ًٌٍِزَِي َِٕ ٌُ َسُءٌٚف ِإََٔه َسَتَٕآ ا َءا  َسِحي

 «Саббымыз! Бізді юсі бізден бұсын иман келтісген бауысласымызды кешісе гөс! 

Біздіо жүсектесімізге иман келтісгендесге деген жек көсушілік рен көсе алмаушылық тала 

көсме! Саббымыз! Ақиқатында, Тен - ата Мейісбан, есекше Сақымдытыо!» (※юл-Хашс‼ түсеті, 

10-аѐт). 

31 Әл-Фулюни ※Иқаз юл-Химамда‼ (50-бет) бұл төздесдіо имам Мухаммадтан  шыққанын 

хабаслайды да, астынша: «Бұл мужтаһидке (діни-құқықтық тираттағы мютелелесді десбет түсде 

шешуге құқықты дінніо беделді білгісі – Аудасмашыныо еткестреті) қатытты емет, өйткені пл 

пласдыо рікісімен еш байланытты емет, бісақ бұл муқаллидке (тпқыс түсде ілетушіге – 

Аудасмашыныо еткестреті) қатытты».  

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани) былай деймін: юш-Ша‘сани өзініо ※Әл-Мизан‼ (т. 1, ттс. 26) атты 

еобегінде птыған негізделір былай деген: ※Егес бісеу-місеу: ※Мен өзімніо имамым ілетреген, 

алайда пласдыо тенімділігі (тахихтығы) пныо өлімінен кейін анықталған хадиттесмен не іттеуім 

кесек?‼, - дер тұсата, пған: ※Сен пты хадиттесге амал етуіо қажет, өйткені теніо имамыо пласды 

кездеттісгенде жюне пласдыо тенімділігін анықтағанда, пл таған тпласға тюйкет амал етуді бұйысас 

еді, өйткені баслық имамдас Шасиғаттыо қплындағы тұтқындас еді‼, - дер жауар бесу кесек‼.  

Кім птылай іттете, екі қплымен кез-келген игілікті жинар алас еді, алайда кім: ※Егес меніо 

имамым (бұл) хадитке тюйкет амал етреген бплта, мен де пған амал етреймін‼, - дете, тпл, бұл 

жағдай мазһабтасдыо негізін талған имамдасдыо тпқыс ілетушілесініо (муқаллидтесдіо) 

көршілігімен псын алыр жатқанындай, үлкен райданы қплдан жібесір алады. Олас үшін 

тенімділігі имамдасдыо заманынан кейін анықталған юсбіс хадитке тюйкет амал ету юсі тпл 

асқылы тпласдыо қалауын псындау жақтысақ бплас еді, өйткені біз: ※Егес имамдас көбісек өміс 

түсгенде юсі пласға тенімділігі өздесінен кейін анықталаған хадиттес кездеткенде, плас міндетті 

түсде пласды қабылдас еді жюне тпласға тюйкет амал етес еді, юсі өздесі бұсын қплданған кез-

келген ұқтаттық бпйынша талыттысудан (қиѐттан) жюне өздесі бұсын айтқан кез-келген төздесден 

бат тастас еді‼, - дер бекем  түсде тенеміз.  

32 Ибн Абд юл-Бюсс ※Жюми’ Бюйан юл-’Илм уа Фюдлих‼ (2/32), Ибн Абд юл-Бюссдыо  төздесін 

※Утул юл-Әхкам‼ (6/149) кітабында келтісген   Ибн Хазм жюне юл-Фулюни (72-бет). 

33 Бұл - имам Мюликке қатытты етілетін атақты төзі. Ибн Абдул Хади ※Исшад ют-Салик‼ 

(227/1) енбегінде, Ибн Абд юл-Бюсс ※Жами’ Бюйан юл-’Илм ую Фюдлихта‼ (2/91), юсі бұл төздесді юл-

Хакам ибн Утайбаға жюне Мужаһидке тиітті дер етертеген Ибн Хазм ※Утул юл-Әхкам‼ (6/145, 179) 

еобектесінде тенімді деді. Оты төздіо көскемділігіне тао қалған Тақи юд-Дин ют-Субки, пны Ибн 

’Аббаттан ※юл-Фатауада‼ (1/148) келтісір, кейін былай деді: ※Бұл төздес батында Ибн ’Аббат рен 

Мужаһидтен жеткізілетін, кейін Мюлик (Аллаһ пны сақым еттін) бұл төздесді пласдан алды да, 

плас асқылы танымал бплды‼. 
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3. Ибн Уаһб былай деген: «Мен Мәликке дәсет алу кезінде аяқтағы таутақтасдыо 

асаласын тазалау тусалы тұсақ қпйылғанын еттідім. Ол: «Адамдас бұлай іттемеу 

кесек», - дер жауар бесді.  Мен адамдас азайғанынша кідісе тұсдым да, тптын пған: «Біз 

бұған қатытты Сүннетті білеміз», - дедім. Ол: «Ол қандай екен?», - дер тұсады. Мен: 

«Бізге әл-Ләйт ибн Са’ад, Ибн Ләхий’а мен Амс ибн әл-Хасит Йазид ибн Амс әл-

Ма’афисидіо төздесінен, Абу Абд әс-Рахман әл-Хубулидіо төздесінен, әл-Муттаусид ибн 

Шаддад әл-Қусашиден пныо: ‛Мен Аллаһ Елшітініо   шынашағымен аяғыныо 

таутақтасыныо асатынан жүсгізір өткенін көсдім‛, - дегенін жеткізді». Спнда Мәлик: 

«Бұл жақты (хатан) хадит. Мен пты уақытқа дейін пны ешқашан еттімеррін», - деді. 

Спдан тпо мен пған птындай тұсақ қпйылғанда пл аяқ таутақтасыныо асатын тазалауды 

бұйысатынын еттитінмін»34. 

 

Имам юш-Шюфи’и (Аллаһ пны сақым еттін) 

 

Ал имам юш-Шюфи’иге (Аллаһ пны сақым еттін) қатытты айтас бплтақ, пныо 

қпзғалыр жатқан мютеле бпйынша айтқан төздесі көр жюне кесемет35, ал пныо 

ізбатасласы батқаласға қасағанда пласды көбісек ұттанатын.   

1. «Аллаһ Елшітініо  Сүннеті біздіо әсбісімізге келір жетеді де, әсі байқаутыз да 

қалады. Мен біс нәсте айттам немете біс нәстені дәйектетем, әсі меніо айтқан төздесім   

Аллаһ Елшітініо  (Сүннетімен) ұштатрата, пнда Аллаһ Елшітініо   айтқаны меніо 

де айтқаным бплыр табылады»36. 

2. «Мұтылмандас  «егес адамға Аллаһ Елшітініо  қандай да біс іт-әсекеті немете 

айтқан төзі түтіндісілте, пған пны батқа бісеудіо төздесіне бпла таттауға сұқтат 

етілмейді» дегенге бісауыздан келіткен»37. 

                                                                                                                                                             
 Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті ) былай деймін: Имам Ахмад кейін 

пты төздесді пласдан алды, бұл тусалы Абу Дюуд ※Мюта'ил 'ан юл-Имам Ахмадта‼ (2-бет): ※Мен 

имам Ахмадтыо: ※Пайғамбасдан  өзге юсбіс адамныо рікісі қабыл етілуі де, кесі қайтасылуы да 

мүмкін‼, - дер айтатынын еттігенмін‼, - дер айтқанындай.  

34 Ибн Аби  Хатим ※юл-Жюсх уа Та’дил‼ еобегіне жазған кісітретінде. 

35 Ибн Хазм ※Утул юл-Әхкам‼ еобегінде былай деген: «Ақиқатында, итлам 

құқықтанушыласыныо баслығы (фуқаһа) тпқыс ілетудіо (тақлидтіо) қастылаттасы бплған. Олас 

өздесініо жақтаттасына өздесініо рікіслесіне тпқыс түсде ілетуге тыйым талатын. Бұл мәтеледе ео 

үлкен қызғаныш көстететін имам әш-Шәфи’и еді, Аллаһ пны сахым еттін, өйткені пл жиі және 

батқаласға қасағанда жүйелі түсде тахих хабасласға ілету мен дәлелге тәйкет келетін нәстелесді ғана 

қабылдау қажеттігі тусалы айтатын. Ол тпндай-ақ өзіне тпқыс ілетуге қасты бплатын, әсі 

айналатындағыласды пндайдан тақтандысатын. Ендеше, Аллаһ пған сақымын тыйлатын және пныо тыйы 

өте үлкен бплтын, өйткені пл ұлы игіліктіо теберкесі бплды!» 

36 Әл-Хаким юш-Шюфи’иге дейін жететін көртеген жеткізушілес асқылы хабаслаған, бұл 

тусалы Ибн ’Атакисдіо ※Тасих Димашқ‼ (15/1/3) кітабында, ※И’люм юл-Мууаққи’ин‼ (2/363, 364) 

жюне ※Иқаз‼ (100-бет) кітартасында баѐндалатынындай. 

37 Ибн юл-Қайим (2/361) жюне юл-Фулюни (68-бет). 
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3. «Егес тендес меніо жазған нәстелесімде Аллаһтыо Елшітініо  Сүннетіне қайшы 

келетін қандай да біс нәсте тартаодас, пнда Аллаһтыо Елшітініо  Сүннетіне тәйкет 

төйлеодес де, меніо айтқандасымды таттаодас»38 (батқа біс нұтқада: «... пнда пған 

ілетіодес де, ешкімніо төзіне назас аудасмаодас», - дер айтылған39). 

4. «Егес хадит тенімді бплта, міне тпл – меніо мазһабым»40. 

                                                 
38 Әл-Хасауи ※Замм юл-Калюм‼ (3/47/1), юл-Хатиб ※юл-Ихтижаж би юш-Шюфи’и‼ (8/2), Ибн 

’Атакис (15/9/10), юн-Нюуауи ※юл-Мюжму’‼ (1/63), Ибн юл-Қайим (2/361) жюне юл-Фулюни (100-бет). 

39 Бұл сиуаѐтты Абу Ну’айм ※Хилйат юл-Әулийа‼ еобегінде келтіседі. 

40 Ән-Нюуауи ※юл-Мюжму’та‼ (1/63), Ша’сани (1/57), юл-Хаким мен юл-Бюйһақиға, жюне юл-

Фулюниге (107-бет) тілтеме жатар келтіседі. Әш-Ша'сани былай деген: ※Ибн Хазм: ※Яғни хадиттіо 

тахихтығын пл анықтады ма, юлде батқа имам ба – бюсі біс‼, - деген‼. 

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай дер айтамын: Оныо келеті 

айтқан төзі (№5 – Аудасмашыныо еткестреті) пты төздесдіо мағынатын түтіндіседі. Қытқа 

баѐндаматында имам юн-Нюуауи,  Аллаһ пған сақым еттін, былай деген: ※Біздіо тесіктесіміз татуиб 

(ѐғни тао намазыныо азаны шақысылғанда «Әт-таләту хайсун мин-ән-наум» (※Намаз ұйқыдан 

қайыслы‼) деген төздесді айту‼) мютелетінде, аусуға байланытты ихсамнан шығу шасттасына 

қатытты мютеледе, тпндай-ақ мазһабтыо кітартасындағы батқа да белгілі мютелелесде пты 

(айтылғанға) тюйкет амал ететін. (Әш-Шюфи`идіо айтқанына емет,) хадитке негізделір рютуа 

шығасатын тесіктесімізден  Абу Йакуб юл-Бууайти жюне Абул-Катим юд-Дасики бплатын. Ал 

біздіо мухаддиттесден птылай іттейтіндесдіо қатасында имам Абу Бакс юл-Бюйһақи жюне батқа да 

(хадит білгіслесі) бас еді.  Бізден бұсын өміс түсген біздіо рікіслеттесіміз егес қандай да мютелеге 

жплықта, юсі егес пты мютелеге қатытты хадит бас бплатын бплта, ал юш-Шюфи`идіо рікісі 

(мазһабы) пған қайшы келте,  пнда плас тпл хадитке тюйкет амал ететін жюне тпныо негізінде өз 

рютуаласын шығасыр: ※Әш-Шюфи`идіо мазһабы пты хадит қандай бплта, туса тпндай!‼, - дер 

айтатын. Шейх Абу Амс (ибн ат-Сюлах) былай деген: ※Шюфи`и мазһабын ұттанушыныо кез-

келгені, өзініо мазһабымен бісікрейтін хадит тарта, пл ижтиһад шастасын жалры түсде немете 

пты мютелеге ғана қатытты псындады ма – птыны талдайтын. Өйткені тпоғы жағдайда пл (кімге 

бплтын) тюуелтіз түсде пты хадитке амал ете алатын. Ал егес пл пласды псындамаған бплта, 

алайда тпдан тпо жүсгізген зесттеулесден кейін пған пты хадитке қасама-қайшы амал ету ауыс 

бплатын бплта, пл өзініо пты хадитрен қайшы келетініне тенімді ақтау іздемейтін, юсі егес юш-

Шюф`иден батқа біс тюуелтіз имам пты хадитке тюйкет амал еткен бплта, пған тек пты хадитке 

тюйкет амал ету ғана қалатын. Спнымен, пты пл үшін аталған мютелеге бпйынша өз мазһабын 

қалдысудыо псынды тебебі бплатын‼. Абу Амс айтқан нюстелес дұсыт юсі бекітілген. Ал Аллаһ 

бұл тусалы жақтысақ біледі!‼. 

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай деймін: Ибн Сюлах жпғасыда 

келтісілген төздесде атар кетреген батқа да жағдаѐт бас: ал егес адам пты хадитке тюйкет амал 

ететін адамды таррата ше? Бұл тұсаққа Тақий юд-Дин ют-Субқи өзініо ※Мю'на Қаул юш-Шюфи'и юл-

Матлюби ※Иза тахха л-хадит фа-һууа мазхаби‼ (‹Әш-Шюфи`идіо ※Егес хадит тахих бплта, пнда тпл 

меніо мазһабым‼ деген төздесі талар ететін нюстелесдіо мағынаты‼) атты зесттеуінде (3-т., 102-бет) 

былай дер жауар бесген: ※Мен үшін ео баттыты - хадитке ілету (иттиба`). Адам Пайғамбасдыо  

алдында түсғанын юсі қазіс ғана пдан (қандай да біс) хадит еттігенін елеттетуі кесек. (Мұндай 

жағдайда) пл пты хадитке амал етрей, атықраушылық танытыр тұса бесес ме еді? Аллаһрен ант 

етемін, жпқ...., юсі юсбіс адам өзініо түтінуіне тюйкет жауаркесшілікке тастылады‼.  

Бұл зесттеудіо тпоы жюне талқылауы (Ибн юл-Қайимніо) ※И'люм юл-Мууаққи'ин‼ (2-т., 320 

жюне 370-беттесінде), тпндай-ақ юл-Фулюнидіо ※Иқазу химам улял-абтас, ли-л-иқтида' би таййид 

юл-мухажисин ую-л-антас, уа тахзисухум 'ан юл-ибтида' юш-ша'и' фи-л куса уа-л-амтас, мин тақлид 

юл-мазахиб ма'а-л-хамиййа ую-л-атабиййа байна фуқаһа' юл-а'тас‼ (※Алғысласдыо ынтатын 

мухажислес мен антасласдыо мысзатына ілетуге пѐту жюне пласды қазісгі заман фақиһтесініо 

рікіслесіне тпқыс түсде еліктеудіо тебебімен қалалас мен елді мекендесде тасалған діни 

жаоалықтасдан тақтандысу‼) атты еобегінде бас. Оты тақысырқа қатытты айтас бплтақ, бұл кітар 
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5. «Сіз41 маған қасағанда хадиттес тусалы көбісек білетіз. Спндықтан да егес хадит 

тенімді бплта, маған пл тусалы: пл Куфадан, Батсадан немете Шамнан бплта да - мен 

пған, егес пл тенімді бплта, тілтеме жатауым үшін, хабаслаоыз»42. 

6. «Егес кез келген мәтеле бпйынша меніо айтқанымныо Аллаһтыо Елшітінен  

жеткен тенімді хабасға тәйкет келмеуі байқалта, әсі бұл хадит білгіслесі тасарынан 

анықталта, пнда мен өз айтқандасымнан бат тастамын, мейлі бұл меніо тісі кезімде, 

мейлі өлгенімнен кейін бплтын»43. 

7. «Егес тендес меніо Пайғамбасдыо  төздесіне және іттесіне қайшы келетін біс 

нәсте айтқанымды көстеодес, пнда меніо ақылымныо кеткенін біліодес»44. 

8. «Меніо айтқандасымныо қайтыты бплматын Аллаһтыо Елшітінен  жеткен 

хадитте тенімді түсде бекітілген нәстелесге қайшы келте, пнда Пайғамбасдыо хадиті 

маоыздысақ, ал меніо айтқандасыма ілетреодес!»45 

9. «Пайғамбасдан  жеткен әсбіс хадит — бұл меніо де тұжысымым, тірті тендес 

пны менен еттіметеодес де»46. 

 

Имам Ахмад ибн Хюнбал (Аллаһ пны сақым еттін) 

 

                                                                                                                                                             
бісегей, юсі ақиқатты түйетін юсбіс адам пныо мазмұнын түтінуге жюне пй елегенінен өткізуге 

тысытыр, пны пқыр-зесттеуі кесек.   

41 Ахмад ибн Хюнбалға, Аллаһ пны сақым еттін, айтыр тұс. 

42 Ибн Аби  Хатим ※юл-Әдаб юш-Шюфи’и‼ (94-95-беттес), Абу Ну’айм ※Хилйат юл-Әулийа‼ 

(9/106), Әл-Хатиб ※юл-Ихтижаж би юш-Шюфи’и‼ (8/1), Ибн ’Атакис (15/9/1), Ибн Абд юл-Бюсс ※юл-

Интиқа’‼ (75-бет), Ибн юл-Жюузи ※юл-Мюнақиб юл-имам Ахмад‼ (499-бет) жюне юл-Хасауи (2/47/2) 

үш тізбек асқылы Абдуллаһ ибн Ахмад ибн Хюнбалдан, пныо юкетінен, пл пны пған юш-Шюфи’и 

айтқанын жеткізген.  Демек, бұл – Әш-Шюфи`иден жеткен тенімді хабас. Спл теберті де Ибн юл-

Қайим ※И’люмда‼ (2/325),  юл-Фулюни де ※Иқазда‼ (152-бет) бұл төздесді пған (юш-Шюфи’иге)  тиітті 

дер айтқан, кейін былай деген: ※Әл-Бюйһақи былай дер жеткізген: ※Дюл пты теберті пл (юш-

Шюфи’и) хадиттесді жиі райдаланатыны тпншалықты –  тірті Хижжаздыо, Шамныо, Йеменніо 

жюне Исактыо адамдасынан білім алатын. Егес пған өзі өміс түсген аймақтағы адамдасдыо 

мазһабынан есекшеленетін ақиқат айқын бплта, пласдыо мазһабына тенім астраттан жюне 

алаодаматтан, тенімді дер тарқаныныо баслығын қабылдайтын. Одан бұсын өміс түсгендесдіо 

кейбісеулесі өздесі өміс түсген аймақтағы мазһабтыо адамдасы батшылыққа алатын 

нюстелесмен шектелетін, тірті пған қайшы келетін нюстелесдіо тенімділігін саттауға тысытрайтын. 

Біздіо баслығымызды Аллаһ кешістін!‼ 

43 Абу Ну’айм (9/107), юл-Хасауи (47/1), Ибн юл-Қайим ※И’люм юл-Муаққи’ин‼ (2/363) жюне 

юл-Фулюни (104-бет). 

44 Ибн Әби  Хатим ※юл-Әдаб‼ (93-бет), Абул Қатым Самасканди ※юл-Әмалиде‼  Абул Хафт 

юл-Муаддаб (234/1) келтісген үзінді төз сетінде, Абу Ну’айм (9/106), Ибн ’Атакис (15/10/1) 

жеткізушілесдіо тенімді тізбектесі асқылы. 

45 Ибн Әби  Хатим, Абу Ну’айм жюне Ибн ’Атакис (15/9/2). 

46 Ибн Әби  Хатим (93-94-беттес). 
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Имам Ахмад батқа имамдасға қасағанда көбісек Сүннетті жинаумен 

айналытатынымен жюне пны ұттанатын дюсежеті тпншалықты – ※тірті өзініо 

құсамына дедукциѐлық қпсытындылас (тафси`)  мен өз жеке райдатын көздеген 

пй-тұжысымдасды (сай) қамтитын кітартыо жазылуына қасты бплғандығымен‼ 47 

танылған.  Спндықтан да пл былай дер айтатын: 

1. «Маған да еліктеме (тақлид жатама), Мәликке де, әш-Шәфи’иге де, әл-Әуза’иге 

де, әт-Саусиге де еліктеме (тақлид жатама), бісақ плас алатын көзден ал!»48 Оты 

айтылған төздіо батқа біс нұтқатында былай дер хабасланады: «Өз имандасыода 

пласдыо ешқайтытына еліктеу (тақлид) жатамаодас! Пайғамбас  мен пныо 

тахабаласынан жеткенді алыодас; ал пласдан тпо адамға пласға қатытты таодау 

мүмкіндігі бесілген табиғиндес (пласдыо ізбатасласы) келеді». Бісде пл былай деді: 

«Ілетудіо (әл-иттиба`) мәні адам Пайғамбасдан  және пныо тахабаласынан жеткен 

нәстеге ілетуінде, ал пласдыо ізбатасласына (табиғиндесге) қатытты пныо таодау 

құқығы бас»49. 

2. «Әл-Әуза’идіо рікісі, Мәликтіо рікісі, Абу Ханифаныо рікісі — мұныо баслығы 

рікіс ғана, әсі пласдыо әсбісі мен үшін бісдей, ал дәлел - Пайғамбасдан  жеткен 

хадиттесде»50. 

3. «Егес бісеу Аллаһтыо Елшітініо  хадитін қайтасыр жатта, пл прат бплудыо 

еснеуінде тұс»51. 

Имамдасдыо (Аллаһ пласды сақым еттін) хадиттесге ілетуге қатытты айтқан 

айқын, дюлелді, өзге түтіндісмелесі мен бұсмалауласы жпқ төздесі птындай. 

Оласдыо баслығы талмақты негіздесге ие бплмай өздесіне тпқыс түсде еліктеуге 

тыйым талатын. Спндықтан кім Сүннетте тенімді түсде бекітілген нюстелесдіо 

баслығын ұттанта, тірті пл пты псайда имамдасдыо кейбіс нұтқауласына қайшы 

амал жатата да,  пласдыо мазһабтасын бұзбайды, плас көстеткен жплдан 

таймайды. Тірті, кесітінше, мұндай адам ешқашан тынбайтын бекем тұтқадан 

ұттаныр, пласдыо юсқайтытына ілеткен (муттаби`) бплады. Ал тенімді түсде 

бекітілген Сүннеттен пл тек имамдасдыо нұтқауласына қайшы келгендігі теберті 

ғана бат тастқан адамныо жағдайы мүлде батқаша. Кесітінше, дюл птындай адам 

пласға қасты шығыр, пласдыо жпғасыда келтісілген төздесіне қайшы келген 

бплады. Аллаһ Тағала:  

ُّ ث١ُٕٙ ضجش ف١ّب ٠ُحّىّٛن حزٝ ٠ؤِْٕٛ ال ٚسثه فال  (رس١ٍّب ٠ٚسٍّٛا لض١ذ ِّب حشجب أٔفسُٙ فٟ ٠جذٚا ال ث

 :6) إٌسبء

                                                 
47 Ибн юл-Жюузи ※юл-Мюнақиб‼ (192-бет). 

48 Әл-Фулюни (113-бет) жюне Ибн юл-Қайим ※И’люм‼ (2/302). 

49 Абу Дюуд жюне ※Мюта’ил юл-имам Ахмад‼ (276-277-беттес). 

50 Ибн Абд юл-Бюсс ※Жюми’ Бюйан юл-’Илм уа Фюдлих‼ (2/149). 

51 Ибн юл-Жюузи (182-бет). 
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«(Мухаммад) Саббыоа тест! Плас өзаса талатқан нюстелесінде тені би 

қылыр, тпдан тпо бесген билігіонен көоілдесінде ақау таррай тплық бпй 

ұтынғанға дейін мүмін бпла алмайды» (※юн-Нита‼ түсеті, 65-аѐт), - деген.  

Аллаһ Тағала тпндай-ақ былай деді:  

 :63) إٌٛس  (أ١ٌُ ػزاة ٠ص١جُٙ أٚ فزٕخ رص١جُٙ أْ أِشٖ ػٓ ٠خبٌفْٛ اٌز٠ٓ ف١ٍحزس

«Тпндықтан пныо юмісіне қасты келгендес өздесіне біс арат жетуінен 

немете жан түсшігеслік азар келуінен тақтантын» (※юн-Нус‼ түсеті, 63-аѐт). 

Хафиз Ибн Ражаб юл-Хюнбали (Аллаһ пны сақым еттін) былай дер айтқан: 

«Пайғамбасдыо  қандай да біс бұйсығы немете пныо әдеті жеткен әсбіс адам, пл 

тусалы пныо үмметіне хабаслауы, пласды ықылатты түсде натихаттауы, пныо 

әмісіне ілету қажет екендігін бұйысуы кесек, тірті бұл бісеудіо беделді рікісіне қайшы 

келте де. Ақиқатында, Пайғамбасдыо  әмісі іт-әсекеті немете қандай да біс амалы 

кейбіс мәтелелесде Пайғамбасдыо  әміслесіне түтінбеттіктіо тебебімен қайшы келген 

кез келген ықрал иетініо рікісіне қасағанда ұлықтауға және еліктеуге лайықтысақ. 

Спндықтан да Пайғамбасдыо  тахабаласы мен пласдыо ізбатасласы тенімді Сүннетке 

қайшы іт-әсекет жатайтын әсбіс адамды тесітке шығасатын. Кей жағдайда плас мұны 

едәуіс қатал түсде псындаған шығас52, бісақ мұндай адамды жеке ұнатрағандықтасы 

                                                 
52 Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай дер айтамын: тірті 

өздесініо юкелесіне жюне ғалымдасға қатытты да, бұл тусалы ют-Тахауи ※Шасх Мю’ани юл-Атасда‼ 

(1/372) жюне Абу Йа’лю өзініо ※Мутнад‼ (3/1317) еобегінде жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы  

Сюлим ибн Абдуллаһ ибн Омасдан былай дер баѐндағанын жеткізгендей: «Бісде мен Ибн Омасмен 

бісге мешітте птысғанымда, пған Шамныо біс адамы келір, қажылықтан бұсын умса жатау (әт-таматтуғ 

қажылығы) тусалы тұсақ қпйды. Ибн Омас: ‚Бұл жақты және тамаша іт‛, - дер жауар бесді. Әлгі адам: 

«Тірті теніо әкео (Омас ибн әл-Хаттаб) бұған тыйым талған бплта да ма?» - деді. Ибн Омас: ‚Саған 

қатісет келтін! Егес меніо әкем Аллаһтыо Елшіті  іттеген және өзгелесге іттеуге бұйысған нәстені іттеуге 

тыйым талта, тен меніо әкеме мпйынтұнатыо ба, әлде Аллаһтыо Елшітіне ме ?!‛, – деді. Әлгі адам: «Аллаһ 

Елшітініо  әмісіне», - дер жауар бесді. Спнда Ибн Омас: «Бплды, енді баса бес», - деді». Оты хабасды 

Ахмад (5700) жюне ют-Тисмизи жеткізген, тпоғыты пны тенімді дер айтқан. Түтіндісмелесде Омас, 

тпндай-ақ Отман (пласға Аллаһ сазы бплтын) ※юл-ифсад қажылығын‼ ※ют-таматтуғ қажылығына‼ 

қасағанда (едюуіс) абзалысақ дер танағандығы келтісілген (Аудасмашыныо еткестреті). 

Тплығысақ мына десеккөздесге қасаоыз: ※Сахих юл-Бухаси‼ (ықшамдалған мазмұндаматы), № 732 

жюне № 741 хадиттес, тпндай-ақ пласға бесілген еткестрелес.  

Ибн ’Атакис (7/51/1) де Ибн Әби Зи’бтан мынаны жеткізген: «Са’д ибн Ибсаһим 

(Пайғамбасдыо  атақты тахабаты - Абдусахман ибн Ауфтыо балаты) Раби’а ибн Абу Абдусахманныо 

рікісіне негіздеір, біс адамға қатытты шешім шығасған бплатын, ал мен (Ибн Әби  Зи’б) пныо шығасған 

шешіміне қайшы келетін Пайғамбасдыо  хадитін келтісдім. (Спнда) Са’д Раби’аға: «Бұл – Әби  Зи’б, әсі 

мен пны лайықты хадит жеткізушіті дер танаймын. Ол Пайғамбасдан  меніо шешіміме қайшы келетін 

нәстені хабаслады», - деді. Раби’а пған: «Сен ижтихад жатадыо, әсі теніо шешіміо шығыр қпйды», - деді. 

‘Бұған Са’д: «Қандай таоқаласлық нәсте! Мен Аллаһ Елшітініо  қаулытын емет, Са’дтыо шешетініо 

балаты Са’дтыо қаулытын псындар тұсмын! Жпқ, мен Са’дтыо шешетініо балаты Са’дтыо қаулытынан 

бат тастамын да, Аллаһ Елшітініо  қаулытын псындаймын», - дер дауыттар жібесді. Кейін Са’д пған 

жазбаша түсде сәтімделген шешімді алыр келуді бұйысды да, жазылған нәстені жыстыр таттады және 

жаоа қаулы шығасды». 
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теберті емет, өйткені плас пны жақты көсетін және құсметтейтін, (бісақ) плас 

Аллаһтыо Елшітін  астығысақ түйгендесі теберті және пныо  бұйсығы плас үшін 

батқа кез келген адамныо бұйсығынан жпғасы бплғандықтан (тплай іттейтін). 

Спндықтан да Аллаһ Елшітініо  әміслесі мен батқа бісеудіо әміслесі өзаса  

қайшылыққа түтте, әсине, Аллаһ Елшітініо  әміслесіне ілету кесек. Алайда бұл нәсте 

(жеке) рікісі (ижтиһады – аудасмашыдан (қаз.)) Пайғамбасға  қайшы келетін 

адамға құсметрен қасауға кедесгі бплмайды, өйткені бұл адам өзініо кешісілетінін 

білді53. Іт жүзінде мұндай адам өзініо Сүннетке қайшы келетін рікісіне өзгелесдіо 

ілетуін тпқтатуға қасты да бплмат еді, егес пты мәтелеге қатытты Аллаһтыо Елшітініо 

 тиітті бұйсығы бплған бплта»54. 

Ақиқатында, плас, бұл тусалы жпғасыда айтылыр кеткендей, ізбатасласын 

птыған үндеген бплта жюне өздесініо көзқасаттасы Сүннетке қайшы келген тұтта 

пласдан бат тастуға шақысған бплта, ендеше қалайша птыған қасты бплас еді. 

Имам юш-Шюфи’и, мыталы, ізбатасласына (өзі тусалы:)  ※Ол тахих Сүннетті 

ұттанады‼, - дер етертеуді бұйысған еді, тірті пл (кейбіс мютелелесде) пған 

ілетреген немете Сүннетке қайшы келетін қандай да біс нюстелесге ілеткен бплта 

да. Міне тпндықтан да атақты талдаушы Ибн Дақиқ юл-’Ид (Аллаһ пны сақым 

еттін) біс немете (баслық) төст имамныо мазһабтасы тенімді (тахих) хадиттесден 

есекшеленетін мютелелесді жеке көлемді кітарқа жинақтағанда, пныо алғытөзінде 

былай дер жазған бплатын: ※Бұл жауартасдыо баслығын мужтаһид имамдасға 

телуге қатао тыйым талынған (хасам); пты имамдасға тпқыс түсде ілететін 

құқықтанушылас (фюқиһтес) бұл мютелелесде пласға жүгінір, тпнытымен пласға 

өтісік жартысмауласы үшін, бұл тусалы білуге тиітті‼55. 

 

Түннетке ілету үшін өз имамдасыныо кейбіс айтқан нюстелесіне 

ілетуден бат тасту 

 

Жпғасыда айтылғандасдасдыо баслығына псай имамдасға дұсыт ілету 

(иттиба') өздесініо имамдасыныо айтқандасыныо баслығын түгел төзтіз 

қабылдай бесмей, плас Сүннетке қайшы келетіні анықталыр жатта, пласдыо 

көбін тюск ететін ※алғашқы буынныо (тюлафтасдыо) көршілігініо жюне 

                                                 
53 Іт жүзінде пл тірті тауар алады, өйткені Пайғамбас  былай дер айтқан: «Егес үкім етуші 

(би, тпт) ыждағаттылық  танытыр (ижтиһад жатар) қаулы шығаста, және пныо рікісі дұсыт 

(Аллаһтыо жюне Оныо Елшітініо  шешіміне тюйкет) бплыр шықта, пнда пған екі тауар тиітті. Ал 

егес пл ыждағаттылық танытыр үкім етте, және қателетте, пнда пған біс тауар тиітті» (Бұл 

хадит юл-Бухасидіо жюне Мутлимніо ※Сахих‼ жинақтасында, тпндай-ақ батқа да жинақтасда 

келтісілген). 

54 ※Иқаз юл-Химам‼ (93-бет) еобегіне жазылған еткестрелесде келтісілген. 

55 Әл-Фулюни (99-бет). 
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кейінгілесдіо (халюфтасдыо) кейбісеулесініо ғана‼56 үлетіне тиді. Тірті екі имам 

да  — Мухаммад ибн юл-Хатан жюне Абу Йутуф (Аллаһ пласды сақым еттін) — 

өздесініо ұттазы Абу Ханифаныо нұтқауласына ※пныо мазһабыныо шамамен 

үштен біс бөлігінде‼57 қасты бплған, бұл тусалы екініші кезекті мютелелес (фусу') 

қасалатын көртеген кітартасда түтіндісілетініндей.  

Туса птыны имам юл-Музани58 жюне имам юш-Шюфи’идіо өзге де ізбатасласы 

тусалы, тпндай-ақ батқа имамдасдыо ізбатасласы тусалы да (Аллаһ пласды 

сақым еттін) айтуға бплады. Егес біз өзіміздіо пты тұжысымымызға дюлелдес 

келтісес бплтақ, бұл көр псынды алады, юсі біз пты кітарқа жазылған алғытөзде 

қпйылған мақтаттыо шеобесінен тыт шығыр кетеміз. Спндықтан да екі мыталмен 

ғана шектелейік:  

1. Имам Мухаммад өзініо ※юл-Мууатта’‼59 (158-бет) кітабында былай дер 

жазады: «Абу Ханифаға (Аллаһ пны сақым еттін) қатытты айтас бплтақ, пл жаобыс 

тусау намазы бас дер етертемейтін, ал біздіо рікісімізше, имам адамдасмен бісге екі 

сакағат (намазды) псындар, кейін дұға етуі  және (тыстқы) киімін батқаша киюі 

кесек60...». 

                                                 
56 ※Әл-Уақиға‼ түсетініо 13-14 аѐттасымен талыттысыоыз. 

57 Ибн ’Абидин ※юл-Хашийѐ‼ (1/62) жюне юл-Ғазалиден пныо десеккөзіне ※юн-Нафи’ юл-

Кюбисде‼ нұтқаған юл-Лукнюуи. 

Мыталы, Ретей Ғылым Академиѐты Шығыттану Инттитутыныо Санкт-Петесбусгтегі 

филиалы 2001 жылы батыр шығасған Абу Йутуфтыо псыт тіліне аудасылған ※Китаб юл-Хасаж‼ 

(Мұтылмандық талық жүйеті) кітабында Абу Йутуфтыо рікісі пныо ұттаздасы Абу Ханифа мен 

Ибн Аби  Люйлюніо рікіслесіне немете  пласдыо бісеуініо рікісіне қайшы келетін.  Мютелен, 

※Китаб юл-Хасаждыо‼ автпсы мұндай келітреушіліктесін ※Ал мен, Абу Йутуф, былай дер 

айтамын...‼, ※Мен, Абу Йутуф, былай дер етертеймін...‼  деген жюне батқа да тпл тиѐқты 

төздесімен білдіседі (Аудасмашыныо еткестреті). 

58 Өзініо ※(Имам) юш-Шюфи’идіо Фиқһына қытқаша шплу‼ деген кітабыныо кісітретінде 

пныо өзі мыналасды нұтқар айтады: ※Бұл кітар – Мухаммад ибн Идсит әш-Шәфи’идіо (Аллаһ пны 

сақым еттін) білімініо жиынтығы, әсі (Имам) өзініо немете кімніо бплта да рікісіне ілетуге тыйым 

талғандығын ұмытраттан, пны түтінір ұғынуды қалайтын адамға көмектету үшін (жазылған) пныо 

айтқан төздесініо түтіндісметі бплыр табылады, өйткені мұндай адам бас ыждағатымен өзініо дінін 

пнымен талыттысуы үшін». 

59 Ол пнда өзініо имамымен (Абу Ханифамен) шамамен 20 құқықтық мютелелес бпйынша 

келітреушілігін келтісген (№ 42, 44, 103, 120, 158, 169, 172, 173, 228, 230, 240, 244, 274, 275, 284, 314, 331, 

338, 355, 356 - ※Та’лик юл-Мумажид ’алю Мууатта’ Мухаммад‼ кітабы бпйынша келтісіледі (※Имам 

Мухаммадтыо ※юл-Мууатта‼ еобегіне жазылған маоызды еткестрелес‼). 

60 Яғни аттасын үттіне қасатыр, тесіт аудасыр, нютижетінде киімніо по жағы тпл жаққа, ал 

тпл жағы по жаққа ауытатындай етір кия (Аудасмашыныо еткестреті). Тплығысақ юл-Бухасидіо 

※Сахихын‼ (ықшамдалған нұтқатын), ※Жаобыс тұсау намазы тусалы Кітарты‼, № 503 жюне № 509 

хадиттесді қасаоыз (Аудасмашыныо еткестреті). 
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2. Имам Мухаммадтыо61 тесіктесініо бісі жюне имам Абу Йутуфтыо ізбатасы62 

бплған Итам ибн Йутуф юл-Бюлхи ※Абу Ханифаныо (төздесіне) көр жағдайда 

қайшы келетін рютуалас шығасатын, өйткені пған пныо өзі тпласға негізделір  

рютуалас шығасатын өзге дюлелдес ұтынылған кезде, пныо дюлелдесі тусалы 

білмейтін‼63. Спндықтан да ※сукуғ жатаудан бұсын жюне пдан бпй түзегенде пл 

қплдасын (иық тұтына дейін64) көтесетін‼65, бұл тусалы Пайғамбасдыо  Сүннеті 

бплыр табылатын көртеген жплдасмен жеткізілген (мутауатис) тенімді (тахих) 

хадиттесде хабасланатынындай. Әсі үш имам (Абу Ханифа, Абу Йутуф жюне 

Мухаммад) бұған қатытты өзге рікісде бплта да, пл бұған тыйым талмайтын. 

Жпғасыда айтылыр кеткендей, юсбіс мұтылман адам төст имамныо жюне өзге де 

беделді дін білгіслесініо (ғалымдасдыо) айтқандасына ілетір, птылай етуі кесек.   

Сөзімді қпсыта келе, мен, ақиқатында, еліктеушілесдіо (муқаллидтесдіо) 

ешқайтыты бұл кітарта келтісілген Пайғамбасдыо  түннетесіне қатытты 

райдалас пласдыо мазһабына қайшы келетіндіктен ғана пласдан бат тастыр, 

кітартыо ұттанымдасын айыртауға жабылмайтын шығас дер ықылатты түсде 

үміт етемін.  Әсі мұндай адам, кесітінше, имамдасдыо Сүннетке тюйкет амал ету 
                                                 

61 Ибн ’Абидин ※юл-Хашийат‼ (1/74) жюне ※Ратм юл-Муфти‼ (1/17) кітартасында пны 

тпласдыо қатасында атар өтті. Кусаши пны ※юл-Жюуахис юл-Мюдийа фи Табақат юл-Ханафийа‼ 

(347) кітабында атар, пл тусалы былай деген: ※Ол тенімді хадит жеткізушіті бплыр табылады. Ол 

жюне пныо бауысы Ибсаһим өз кезінде Бюлхтыо екі шейхы бплған‼. 

62  ※Әл-Фюуа’ид юл-Бюхийа фи Тасажум юл-Ханафийа‼ (116-бет). 

63  ※Әл-Бюхс юс-Ра’иқ‼ (6/93) жюне ※Ратм юл-Муфти‼ (1/28). 

64 Қз.: мыталы, юл-Бухаси ※Сахих‼ (ықшамдалған нұтқаты), № 390 хадит (Аудасмашыныо 

еткестреті). 

65  ※Әл-Фюуа’ид юл-Бюхийа фи Тасажум юл-Ханафийа‼ (116). Әсі қасай ※юл-Фюуа’идтіо‼ 

автпсы келеті еткестрені қптады: ※Бұл хабасдан Мюкхулдіо Абу Ханифа: ※Кім намазда қплын 

көтесте, намазын прат етті‼, - дер айтқандығы тусалы юнгіметі өтісік дер қпсытынды шығасуға 

бплады. Оты (Абу Ханифаға жалған жартысылған) төзбен Жпғасы Хатшы юл-Иткани 

адаттысылған бплатын, бұған пныо өмісбаѐнында нұтқалатынындай. Ал Абу Йутуфтыо жанынан 

кетрей жүсетін `Итам бин Йутуф (намаз кезінде) қплдасын көтесетін, тпндықтан да егес (имам 

Абу Ханифаныо) жпғасыда аталыр кеткен төздесі  қандай да біс негізге ие бплғанда, пнда плас 

тусалы Абу Йутуфқа жюне `Итамға белгілі бплас еді. Спндай-ақ егес ханафи мазһабын ұттанатын 

адам белгілі біс мютеле бпйынша (өзініо мазһабына) қайшы келетін (Сүннеттен) келген куюліктіо 

күшті бплуы теберті өз имамыныо мазһабын таттата, пл тақлид шеобесінен шығыр кетрейтінін де 

айту қажет.  Кесітінше, бұл (тпқыс) тақлидтен бат тасту үлгітіндегі дұсыт (пйға қпнымды) тақлид 

бплас еді. Сіз `Итам бин Йутуф Абу Ханифаныо (намазда) қпл көтесмеуге қатытты рікісін 

(мазһабын) таттағанын көсмейтіз бе, юсі пты тұтта пл ханафи мазһабын ұттанушы бплыр қала 

беседі.   Мен біздіо заманымыздыо адамдасы үттінен, плас мазһабтасына қайшы келетін 

(Сүннеттен келген) дюлелдесдіо күштілігі теберті белгілі біс мютеле бпйынша өз имамдасына 

еліктеуден (тақлид жатаудан) бат тастатын кез келген адамға төгіт білдісетіні жюне пны мұндай 

адамды имамныо ізбатасласыныо қатасынан өшісетіні үшін, Аллаһқа шағымданамын! Бұл 

қасарайым адамдасдан шығыр жатта – тао қаласлық нюсте емет, алайда бұл өздесін ғалымдасға 

ұқтататын, бісақ өздесі (пты адамдасдыо) ізінен мал тиѐқты есетіндесден шығатыны – тао 

қалдысады!‼.  

Аудасмашыныо еткестреті:  Тплығысақ № 3 Қптымшаны, № 2 хадитке бесілген түтіндісмені 

қасаоыз.  
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жөніндегі жюне пласдыо көзқасаттасы Сүннетке қайшы келте, пласдан бат тасту 

кесек екендігі жайындағы біз жпғасыда келтісген   натихаттасын  юділ 

көзқасатрен қасар шығады дер үміттенемін. Спндай-ақ бұл адам мұндай 

юдітнаманы  төгу (мәшсаб) өзі тпласға птылайша еліктейтін кез келген имамды 

төгумен бісдей екенін де білтін, өйткені, мұны біз жпғасыда түтіндісілір өткендей, 

ақиқатында, біз бұл юдітнаманы имамдасдыо өздесінен алдық. Ал кім пты жплда  

пласға ілетуден бат тастта, тпл өзін үлкен қауірке талады, өйткені бұлай іттеу 

асқылы пл Сүннеттен бет бұсған бплады.  

Өйткені Аллаһ Тағала:  

ُّ ث١ُٕٙ ضجش ف١ّب ٠ُحّىّٛن حزٝ ٠ؤِْٕٛ ال ٚسثه فال  (رس١ٍّب ٠ٚسٍّٛا لض١ذ ِّب حشجب أٔفسُٙ فٟ ٠جذٚا ال ث

 :65) إٌسبء

«(Мухаммад) Саббыоа тест! Плас өзаса талатқан нюстелесінде тені би 

қылыр, тпдан тпо бесген билігіонен көоілдесінде ақау таррай тплық бпй 

ұтынғанға дейін мүмін бпла алмайды» (※юн-Нита‼ түсеті, 65-аѐт), - дер 

айтқандай, өзаса келіте алмаған жағдайда біз Сүннетке қайтыр, тпны 

батшылыққа алуымыз кесек.  

Аллаһ Тағаладан бізді Ол:  

     ٚأطؼٕب سّؼٕب ٠مٌٛٛا أْ ث١ُٕٙ ١ٌحىُ ٚسسٌٛٗ هلل إٌٝ ُدػٛا إرا اٌّؤ١ِٕٓ لٛي وبْ إّٔب
 اٌفبئضْٚ ُ٘ فؤٌٚئه ٠ٚزمٗ هلل ٠ٚخص ٚسسٌٛٗ هلل ٠طغ ِٚٓ . اٌّفٍحْٛ ُ٘ ٚأٌٚئه
 :51-52) إٌٛس(

«Шын мюнінде, мүміндес Аллаһқа жюне Пныо Елшітіне, асаласына үкім 

бесуге шақысылғанда, пласдыо төздесі: "Еттідік те, бпй ұтындық!" , - деу 

бплады. Міне бұлас құтылушылас. Кімде-кім Аллаһқа жюне Пныо Елшітіне 

бағынта, тпндай-ақ Аллаһтан қпсқыр, тақтанта, міне тплас жетіттікке 

жетеді» (※юн-Нус‼ түсеті, 51-52-аѐттас), - дер тираттағандасдан етуін тұсаймын. 

 

Даматк, 

13 жумада юл-ахиса, 

һ.1370 ж. (21.03.1951)  

 

Күмюндас жюне пласға жауар 

 

Жпғасыда баѐндалғанныо баслығы мен бұдан пн жыл бұсын пты кітартыо 

кісітретінде жазған нюстелесім бплыр табылады. Оты өткен уақыт ішінде 

төздесіміз иманды жаттасға игі ютес еткені, пласдыо діндесі мен 

құлшылықтасында Итламныо таф (кісшіктіз) десеккөздесі бплған Құсан мен 

Сүннетке қайтудыо қажеттілігіне жпл көстеткені бізге белгілі бплды. Нютижетінде 

пласдыо асатында, Аллаһқа (пты үшін) мақтау-мадақтас бплтын, Сүннетке амал 

етір, құлшылықтасын Сүннетке негіздеушілес көбейір, пты асқылы танымал 

бплыр кеткендесі де бас. Детек те, пласдыо (жаттасдыо) кейбісінен  Сүннетке 
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тюйкет амал жатаудан шегінгенін байқадым. Алайда плас өздесіне келтісілген 

дюлелдес мен имамдасдыо төздесінен кейін птыныо уюжір екендігіне деген 

күмюндасы теберті емет, бісақ муқаллид (тпқыс ілетуші) ұттаздасынан еттіген 

күмюндасы теберті іскілір қалған текілді. Спндықтан да мен аталған күмюндасдыо 

асқайтытына жеке тпқтар, пласды тесітке шығасуды жөн көсдім. Оты нюсте 

көршілік адамдасды  Сүннетке амал жатаушыласмен бісге Сүннетті псындауға 

жюне Аллаһтыо қалауымен ※Құтылған тпр‼ (юл-фисқа юн-нюжийѐ) қатасында 

бплуға ынталандысуы үшін.  

Бісінші күмюн 

Оласдыо кейбісеулесі былай дейді: ※Әсине, діни іттесімізде, ютісете, 

ешкімніо де көзқасатына, не ижтиһадына жпл бесілмейтін намаз тиѐқты 

бекітілген құлшылықтасда, Пайғамбасымыздыо  жплына қайту уюжір, өйткені 

біздіо құлшылықтасымыз Аллаһ тасарынан түтісілген. Алайда біз муқаллид 

(тпқыс ілетуші) шейхтасдан пласдыо птыны бұйысатындасын өте тисек 

байқаймыз. Іт жүзінде біз пласдыо ихтилюфты66 құртайтынын юсі пны пты үммет 

үшін икемділік (таутиѐ) дер айтатынын еттиміз. Олас птындай тюттесде Сүннет 

жақтаттасына қасты жиі қайталайтын «Үмметімніо келітреуі (яғни әстүслі 

рікісде бплуы) — (Аллаһтан түткен) мейісім» деген хадитті өз ұттанымдасына 

дюлел сетінде келтіседі. Олас бізге бұл хадиттіо тіз шақысатын жюне тпған 

негізделір пты жюне де батқа кітартасды құсаттысған жплға (манһажға) қайшы 

келетіндігін айтады. Енді пты хадитке қатытты не айтатыз?‼  

 

Бұл тұсаққа екі жауар бесуге бплады:  

Бісінші жауар 

Хадит тахих (тенімді) емет. Бұдан қалта, пл – өтісік жюне негізтіз. Әт-Субки 

деген ғалым: ※Мен бұл хадиттіо тенімді де (тахих), юлтіз де (да’иф), пйдан 

шығасылған өтісік те (мюуду’) тізбегін көсген еметрін (ѐғни бұл ※хадитте‼ 

жеткізіушілес тізбегі мүлде жпқ – Аудасмашыныо еткестреті)‼, - деген.  Бұл 

хадиттіо мынандай люфзбен (төзбе-төз) сиуаѐт етілген (нұтқаласы бас): 

«Сахабаласымныо келітреушілігі (әстүслі рікісді ұттануы) тендес үшін 

мейісім, - жюне, - Сахабаласым жұлдыздас (ітретті). Оласдыо қайтытын үлгі 

тұттаоыз, туса жпл табатыодас». Бұл хадиттесдіо екеуі де тенімді (тахих) емет. 

Оласдыо бісіншіті тым юлтіз, ал екіншіті - пйдан шығасылған (мюуду’). Мен бұған 

қатытты түйінді төзімді ※Силтилю юл-Әхадит юл-Да’ифа уюл-Мюуду’а‼ (кітабында) 

(№№ 58, 59, 61) айтыр өткенмін.  

Екінші жауар: 

                                                 
66 Асабтыо ※ихтилюф‼ төзі ※ажысату‼, ※бісікреу‼, ※келітреушілік‼, ※қасама-қайшылық‼, 

※тастыт‼ дегенді білдіседі (Аудасмашыныо еткестреті). 
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Бұл хадит Қатиетті Құсанға қайшы келеді. Өйткені діндегі қасама-

қайшылықтасға тыйым талыр, ауызбіслікті бұйысатын аѐттас көрке танымал юсі 

етке талуды да қажет етрейді. Алайда пласдыо кейбісеуін мытал сетінде келтісген 

райдалы бплады.. Аллаһ Тағала былай дер бұйысған:  

 46) األٔفبي (س٠حىُ ٚرز٘ت فزفطٍٛا رٕبصػٛا ٚال

«Тастытраодас, юйтрете қпсқыр қалатыодас да, күштесіо кетір 

қалады» (※юл-Әнфюл‼ түсеті, 46-аѐт); 

 31- 32)اٌشَٚ  (فشحْٛ ٌذ٠ُٙ ثّب حضة وً ض١ؼب ٚوبٔٛا د٠ُٕٙ فّشلٛا اٌز٠ٓ ِٓ اٌّطشو١ٓ ِٓ رىٛٔٛا ٚال

※Діндесін бөлір, (түслі) тпртасға айналған мүшсіктесден бплмаодас! 

Пласдыо юс тпбы өздесіндегіге (өз жплына) мюз‼ (※Рум‼ түсеті, 31-32-аѐттас), - 

жюне:  

   118- 119)     ٘ٛد ( سثّه سحُ ِٓ إال .ِخزٍف١ٓ ٠ضاٌْٛ ٚال  

※Плас ұдайы талат-тастытта. Тек Аллаһ мейісіміне бөлегендес ғана 

(пндай емет)‼ (※Һуд‼ түсеті, 118-119-аѐттас).  

Егес Раббымыздыо мейісіміне бөленгендес келітреушіліктесге түтрейтін 

бплта, ал өтісікті жақтаушылас пласға кісітетін бплта, пнда қалайша 

келітреушілікті мейісім дер атауға бплмақ?  

Сөйтір, хадиттіо тізбек те, мютін де жағынан тахих (тенімді) еметтігі тенімді 

түсде анықталды. Спндықтанда (бізге) Кітар жюне Сүннет бпйынша амал етуді 

тпқтату үшін пты хадитті батшылыққа алуға бплмайтындығы айқын бплады, ал 

пласға тюйкет амал жатауды бізге имамдасдыо (өздесі) бұйысған.  

 

Екінші күмюн 

Батқаласы: ※Егес діндегі келітреушілік тыйым талынған бплта, пнда 

тахабалас мен пласдан кейінгі имамдасдыо ихтилюфы жөнінде не айтатыздас? 

Оласдыо келітреушіліктесі мен пласдан кейін өміс түсгендесдіо 

келітреушіліктесі асатында айысмашылық бас ма?‼, - дейді.  

Жауар:  

Әсине, бұл екі келітреушіліктесдіо асатында үлкен айысмашылық бас. Ол 

екі жақтан көсініт табады: 1) тебебінен; 2) ютесінен (нютижетінен).  

I. Сахабаласдыо ихтилюфына келтек, пныо бплмауы мүмкін емет еді жюне пл 

түтінудегі табиғи юстүслілік бплыр табылатын: плас өзаса келітреушілікке өз 

ескімен түтрейтін.  

     Бұдан тыт, пласдыо заманында плас асатындағы айысмашылықтасға 

келтісетін батқа да фактпслас бплатын, бісақ бұл фактпслас пласдыо 

замандасынан кейін жпйылыр кетті67.  

                                                 
67 Тплығысақ Ибн Хазмныо ※Әл-Әхкам фи Утул юл-Әхкам‼, юл-Дюхлауидіо ※Хужжату Ллаһ юл-

Бюлиға‼, тпндай-ақ юл-Дюхлауи бұл мютелені аснайы қасаттысатын ※'Иқд юл-Жид фи Әхкам юл-

Ижтиһад уа-т-Тақлид‼ еобектесін қасаоыз. 
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           Ихтилюфтыо мұндай түсінен түбегейлі құтылу мүмкін емет, юсі төгіт 

білдісуге қажетті шасттасдыо - ал бұл  келеітреушіліктегі қатақаналық рен 

қатасыту - бплмауы теберті пласды (тахабаласды) жпғасыда аталған аѐттасда 

меозелетін айырталатын адамдас танатына жатқызуға бплмайды.  

Алайда бүгінгі күні муқаллидтесдіо асатындағы псын алыр жатқан 

келітреушіліктес үшін үзіс (ақталатын тылтау) жпқ.  

Оласдыо бісеуіне Аллаһтыо Кітабы мен Сүннеттен пныо мазһабы емет, 

өзге бісеу қплдайтын дюлел келтісші, пл бұл дюлел пныо мазһабына тюйкет 

келмейтіндігі теберті ғана пдан бет бұсады.  Оныо ұттанатын мазһабы - түрнегіз 

(ютл) немете Мухаммадтыо  юкелген діні, ал батқа мазһаб - күші жпйылған батқа 

біс дін тиѐқты. Ал өзгелесі бұған мүлдем қасама қайшы шектен шығушылыққа 

түтеді де: ※Бұл мазһабтас, өздесініо ауқымды қасама-қайшылықтасымен қпта 

түслі заодас (шасиғаттас) ітретті‼, - дер танайды. Оласдыо кейінгілесі68: 

※Мұтылман адам пласдыо қай-қайтытынан бплтын (ѐғни мазһабтасдан – 

аудасмашыныо еткестреті) қалаған нюстетін алта да, қалаған нюстетін таттата да - 

мұныо пқаты жпқ, өйткені пласдыо баслығы да шасиғат!‼, - дер ашық айтты. 

 Оты адамдасдыо екі танаты да өздесініо жалғатыр жатқан 

келітреушіліктесін ※Үмметімніо келітреушілігі мейісім‼ деген жалған хадитрен 

ақтайды. Әсі біз пласдыо көбі пты хадитті дюлел сетінде қплданатынын жиі 

еттиміз!  

Оласдыо кейбісеулесі бұл хадиттіо тебебіне нұтқайды да: ※Ақиқатында 

келітреушілік - бұл мейсім, өйткені пнда үммет үшін кеошілік бас‼, - дер пны 

асдақтайды.   

Бұл ※тебер‼ Құсанныо  жпғасыда келтісілген айқын аѐттасы мен  

имамдасдыо птыдан бұсын келтісілген төздесініо мазмұнына қайшы келуімен 

қпта, кейбіс имамдасдыо мұны жпққа шығасатын мютіндік куюліктесі   де (натт) 

бас. 

Ибн юл-Қатим: ※Мен Мюлик рен юл-Люйттіо Аллаһ Елшітініо  

тахабаласыныо асатындағы келітреушіліктесі тусалы: ※Бұл – адамдасдыо: 

※Отыда кеошілік бас‼, - дер айтыр жүсген нюстеті емет. Жпқ, бұл плай емет, 

алайда мұныо мюні (пласдыо кейбісеулесі) қателеткендесінде, ал 

(кейбісеулесінікі) дұсыт бплғандығында‼, - дер айтқанын еттігенмін‼.69   

Әшһаб: ※Бісде  Мюликке тенімді адамдас Аллаһ Елшітініо  

тахабаласынан жеткізген тахих хадитті қабылдайтын адам тусалы ※Сіз птыда 

қандай да біс кеошілік көсір тұстыз ба?‼ деген тұсақ қпйылды. Ол: ※Жпқ, 

                                                                                                                                                             
. *※Силтилю юл-Әхадит юл-Да’ифа уюл-Мауду’а‼, 1-тпм. ※Әл-Мюктаб юл-Итлами‼ батылымы+.  

68 Қ/з: юл-Манауи ※Файдул-Қадис‼ (1/209) немете ※Силтилю юл-Әхадит юл-Да’ифа уюл-

Мауду’а‼ (1/76, 77).  

69 Ибн Абдул-Бюсс, ※Жюми’ Баѐн юл-’Илм‼, (2/81, 82).    
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Аллаһрен ант етемін, егес мұндай  адам ақиқатқа қпл жеткізгіті келте.  Ақиқат 

бісеу ғана. Қасама-қайшы екі төздіо (көзқасаттыо) екеуі де дұсыт бплады ма екен? 

Ақиқат юсі дұсыты бісеу ғана!‼, - дер жауар бесді‼, - деген.70  

Имам юш-Шюфи`идіо рікіслеті юл-Музани былай деген: ※Аллаһ Елшітініо  

тахабаласы шындығында да (кейбіс мютелелес бпйынша) келітреушілікке түткен, 

юсі пласдыо  бісеулесі батқаласыныо қателесін тарқан. Оласдыо кейбісеулесі 

батқаласыныо айтқандасына (зейін қпйыр) қасаған юсі пласды тектесір птысған. 

Егес пласдыо баслық айтқан төздесі дұсыт бплғанда, плас птылай іттемет еді. 

Омас ибн юл-Хаттаб Убай ибн Кю’б рен Ибн Мют’удтыо асатында (екі адамныо) біс 

көйлекрен намаз пқуы жөнінде келітреушілік псын алған кезде ашуланды. Убай: 

※Біс көйлекрен намаз пқу дұсыт-ақ‼, - дете, Ибн Мют’уд: ※Иѐ, ақиқатында, бұл тек 

киім таршылық кезде ғана птылай‼, - деді. Спнда Омас ашуланыр шығыр: ※Аллаһ 

Елшітініо  адамдас пласға қасар, өнеге алатын екі тахабатыныо асатында 

келітреушілік туындағаны ма?! Убай шындықты айтты, Ибн Мют’уд та кемшілік 

жатамады. Бісақ бұдан кейін бісеудіо пты мютеле жөнінде тастытатынын еттітем, 

(былай жюне былай) етемін‼, - деді‼.71  

Әл-Музани тпндай-ақ былай деген: "Адамдасдыо асатында 

келітреушіліктесді сұқтат етілген дер танар: ※Екі ғалым қандай біс мютеле 

бпйынша ижтихад жатар, бісі (пл тусалы): ※Хюлал‼,  - ал батқаты: ※Хасам‼, - дете, 

пласдыо екеу де өз ижтиһадтасымен ақиқатқа жетті‼, - дейтін адам бас.  Онда 

мұндай адамнан: ※Сен птыны түркі десектемеге (ѐғни Құсан мен Сүннетке)  

негізделір айтыр тұстыо ба, юлде қиѐтрен (ұқтаттық бпйынша теоеумен) бе?‼, - 

дер тұсау қажет.  Егес пл: ※Түркі десектемеге‼, - дете, пнда пған: ※Егес Құсан 

келітреушілікті тесітке шығаста, пнда теніо төздесіо қалайша түркі десектемеге  

негізделген бпла алады?‼, - дер айту кесек; ал егес пл: ※Қиѐтқа‼, - дете, пнда пған: 

※Егес түркі десектеме келітреушілікті жпққа шығасыр тұста, пнда теніо қиѐтрен 

рікіс құсуға негізделір, келітреушілік сұқтат етілген дер айтуыға қандай негіз 

бплуы мүмкін?  Бұны ғалым түгілі кез-келген дүсыт пйлайтын адам да қабылдауға 

келмейді‼, - дер айту кесек".72  

Әсі қасай бісеу:  "Сен имам Мюликтен келтісген: ※Ақиқат бісеу ғана, пл 

біснешеу бплмайды‼, - деген төздес шейх юз-Засқа`тыо ※юл-Мадхюл юл-Фиқһи‼ 

кітабында: ※Абу Жюғфас юл-Мантус, пдан кейін юс-Рашид (Һасун юс-Рашид) деген 

халифалас имам Мюликтіо мазһабы мен пныо ※юл-Муатта‼ кітабын Аббатилес 

мемлекетініо тпт жүсгізу кпдекті сетінде бекіткіті келгенде, (имам) Мюлик пл 

екеуіне птылай іттеуге тыйым талыр: ※Ақиқатында, Аллаһтыо Елшітініо  

тахабаласы екінші дюсежелі (тасмақты) мютелелесде тастытқан, юсі плас юстүслі 

                                                 
70 Спл жесде, (2/ 82, 88, 89).  

71 Спл жесде, (2/ 83-84).  

           72 Спл жесде, (2/ 89). 
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қалаласда еді, алайда пласдыо юсбісі дұсыт айтатын‼, - дер жеткізілген десегіне 

қайшы келеді", - дер айтуы ықтимал. 

Мен бұған (келетідей етір) жауар бесемін: Ақиқатында, имам Мюликрен 

(Аллаһ пны сақым еттін) псын алған бұл пқиға кео тасаған, алайда пныо тпоында 

келген ※алайда пласдыо юсбісі дұсыт айтатын‼ деген төздесініо негізі маған өзім 

зесттеген бісде-біс сиуаѐттас мен десеккөздесден білгітіз,73 уа, Аллаһ, тек Абу 

Нуайм ғана ※юл-Хилѐт юл-Әулиѐда‼ (6/332) келтісген, (жеткізушілес) тізбегінде юл-

Миқдад ибн Дауд деген кіті бас біс ғана сиуаѐттан батқа. Ал пны (юл-Миқдад ибн 

Даудты) юз-Зюһаби өзініо ※юд-Ду’афа‼ кітабында  юлтіз сиуаѐтшылас қатасына 

енгізген. Бұдан қалта бұл хабасдыо төздесі бісаз батқаша: ※.....бісақ пласдыо 

юсқайтыты өзінше дұсыт айтты (немете юскім өзінікін дұсыт көсді)‼, - дер келген. 

Сөйтір ※өзінше‼ деген төз хадиттіо ※Мюдхал‼ кітабында келтісілген сиуаѐты 

жатанды екенін көстетеді. Егес пл, жпғасыда айтылғандай, имам Мюликтен 

тенімді жеткізушілес асқылы жеткен: ※Ақиқат бісеу ғана, пл біснешеу 

бплмайды‼, - деген төздесіне қайшы келте, пнда қалайша ※енгізілген‼ бплматын?! 

Сахабалас мен табиғиндесдіо имамдасы, тпл тиѐқты төст мужтаһид имам да 

птыны ұттанады.  

Ибн Абдул-Бюсс ※Жюми' Бюйан юл-'Илмде‼ (2/88) былай дер айтты: ※Егес екі 

қасама-қасты көзқасаттыо екеуі де дұсыт бплғанда, пнда тюлафтас біс-бісініо 

ижтиһадтасын, үкімдесі мен рютуаласын қате дер танамат еді.  Қасама-қайшы екі 

нюстеніо екеуінін де дұсыт бплғанын ақыл да қабылдамайды. ※Біс дюлелде екі 

(қасама-қайшы) шекті бісіктісу  – тплығымен тантық (юсі шындықтан қашу)‼.  

Ал егес бісеу: ※Егес имам Мюликтен жеткізілген десектегі (тпоғы төздесдіо) 

жалғандығы дюлелденген бплта, пнда не теберті пл (халифа) юл-Мантусға 

адамдасды өзініо ※юл-Муатта‼ кітабыныо негізінде бісіктісуге тыйым талыр, - 

халифаныо бұл ұтынытына келітімін бесмеді?‼, - дер тұсата, пған былай дер 

жауар бесуге бплады:  

Десектесдіо ішінен пқығанымныо ішіндегі пты тұсаққа бесілетін жауартыо 

ео жақтытытын хафиз Ибн Катис ※Шасх Ихтитас ’Улям юл-хадит‼ (31-бет) деген 

еобегінде келтіседі. Онда пл имам Мюликтіо: ※Ақиқатында, кейбіс нюстелесде 

адамдасдыо (рікіслесі) біс жақты бплған (үйлеткен) юсі плас тусалы біз білмейтін 

нюстелесді білген‼, — дер айтқан төздесін атар кетеді. Бұл, Ибн Катисдіо (Аллаһ 

пны сақым еттін) айтқанындай, пныо жетік білімі мен ынтартылығыныо көсініті 

еді.  

Сөйтір, келітреушіліктіо кез-келгені сақым емет, кесітінше, жамандық 

екені дюлелденді. Алайда адамдасдыо асатындағы келітреушіліктіо айырталатын 

                                                 
73 Ибн Абдул-Бюссдыо ※юл-Интиқа‼ (41), Ибн Атакисдіо ※Кюшфул-Муғта фи фюдл юл-

Муатта‼ (6-7 бб.) жюне юз-Зюһабидіо ※Тазкисат юл-Хуффаз‼ (1/195) кітартасымен талыттысыоыз.  
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да, мыталы, өз мазһабын тпқыс түсде жақтау тиѐқты жюне сұқтат етілетін, 

мыталы, тахабалас мен пласға ілеткен имамдасдыо (Аллаһ бізді пласмен бісге 

тісілтір, пласға есуді нютір еттін!) келітреушілігі тиѐқты пл үшін адамдасды 

айыртауға бплмайтын түслесі де бплады.  

Отыдан тахабаласдыо келітреушілігі мен муқаллидтесдіо (тпқыс түсде 

ілетушілесдіо) келітреушілігі екеуі біс нюсте емет екендігі юр-айқын бплды. 

Сөзімізді түйідетек:  

Сахабалас келітреушілікке түтреу мүмкін бплмаған кездесде ғана рікіслесі 

бісікрейтін. Алайда плас келітреушілікті төгетін жюне мүмкіндігінше пдан 

қашатын. Ал муқаллидтесге (тпқыс түсде ілететіндесге) келес бплтақ, плас батым 

жағдайда келітреушіліктесден қашыр құтылуға мүмкіндіктесі бплта да, келітімге 

де келмейді, бісігуге де ұмтылмайды, юс іт жүзінде келітреушілікті қплдайды.  

Демек, келітреушіліктіо (ихтилюфтыо) пты екі түсініо асатында өте үлкен 

айысмашылық  бас.  

Бұл - келітреушіліктесге тебертес түсғытынан қатытты нюстелес.  

 

ІІ. Ал (келітреушіліктіо пты екі түсіне) пласдыо ютесі жағынан 

қасатақ, пнда пласдыо асатындағы айысмашылық бұдан да анық бплады.  

Сахабалас (Аллаһ пласдан сазы бплтын) тасмақты мютелелес (юл-фусу’) 

бпйынша юстүслі рікіслесде бплуына қасаматтан, плас асаласында алауыздықты 

туындатататын жюне бістұтаттықты бұзатын нюстелесден аулақ бплыр, бас күш-

жігеслесімен тыстқы бістұтаттықты тақтауға тысытатын.  

Мыталы, пласдыо асатында (намазда) ※битмиллюһті‼ дауыттар айтуды 

псынды дер танағандасы да, бұлай танамағандасы да бплды. Спндай-ақ пласдыо 

асатында (намазда) қпл көтесу кесек дер танағандасы да, пласмен келітрегендесі 

де бплды. Олдасдыо кейбісі: ※Әйелге қпл тигізу дюсетті бұзады‼, - дете, батқаласы 

бұл рікісге қптылмаған. Алайда, птыған қасаматтан плас намазды бісге, біс 

имамныо астынан ұйыр псындайтын. Оласдыо ешқайтыты өзініо рікісінен 

(мазһабынан) батқа рікісді (мазһабты) ұттанған имамныо астынан ұйыр намаз 

псындаудан бат тастрайтын.  

Ал муқаллидтесді алатын бплтақ, пласдыо келітреушілігі мүлдем птыған 

қасама-қайшы. Өйткені пласдыо (келітреушілігініо) талдасынан мұтылмандас 

Итламныо қпт куюлігінен кейінгі ео ұлы тісегі бплған намаздыо өзінде бөлінетін 

бплды. Олас ※мазһабы өзге имамныо астынан пснындалған намаз батқа 

мазһабты ұттанатын адам үшін дұсыт емет, немете кем дегенде мюксуһ‼ деген 

желеумен біс имамныо астынан ұйуды қаламайды. Бұны біз еттідік те, көсдік те,  
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юсі бізден батқалас да көсді.74 Бүгінгі күні кео тасалған мазһабтасдыо 

кітартасында (птындай намаздыо) мюксуһ немете жасамтыз екендігі тусалы 

кетімді түсде айтылған бплта, біз бұны қалай жпққа шығасамыз? Дюл птыныо 

талдасынан кейбіс псталық мюстебеге ие мешіттесде төст (мазһаб бпйынша 

бөлек-бөлек намаз пқитындасдыо) имамдасына намазды бісінен кейін бісі 

(кезекрен) пқитын төст михсабтыо, біс имам намаз жүсгізір тұста, батқалас 

өздесініо имамдасын күтір тұсғанын көсуге бплады!  

Іт жүзінде, кейбіс муқаллидтесдіо (тпқыс түсде ілетушілесдіо) тастыттасы 

пласды бұдан да тпсақы нюстелесге жеткізді, мыталы, ханафи мазһабын 

ұттанатын есдіо шюфи`и мазһабын ұттанатын юйелге үйленуіне тыйым 

талынатындай жағдай. Кейін ※муфти ют-тақалюйн‼ (※адамдас мен жындасдыо 

муфтиі) деген атақ телінген ханафи мазһабыныо атақты ғалымдасдыо бісі пты 

мютелеге қатытты ※ханафи мазһабын ұттанатын есдіо шюфи`и мазһабын 

ұттанатын юйелге үйленуіне бплады‼ деген рютуаты шықты. Ол өз шешімін: ※Ол 

юйелді Кітар иелесі (хситтиан жюне ѐһуди. – аудасмашыдан (қз.)) юйелдесініо 

үкіміне түтісір, үйленуге бплады‼, - дер дюлелдеді. Мұны жюне пласдыо бісаз 

кітартасында айтылғандасды:  ※Кесітінше жатауға (ѐғни ханафи мазһабын 

ұттанатын юйелді шюфи`и мазһабын ұттанатын есге бесуге), Кітар иелесіне 

мұтылман юйелді бесу сұқтат етілмегендей, сұқтат етілмейді‼, - дер түтінуге 

бплады.  

Бұл екі мытал, ал плас өте көр, кез-келген ақылды адамға 

(мұтылмандасдыо) кейінгі ұсрақтасыныо (хюлафтасдыо) келітреушіліктесініо  

жюне тпл келітреушіліктесінде алдынғы ұсрақтасдан (тюлафтасдан) айысықша 

қатасытыр тұсыр алуыныо кетіслі ютесін көстету үшін жеткілікті бплыр 

табылады. Ал тюлафтасдыо келітреушіліктесіне келес бплтақ, пныо үмметке 

деген ешбіс кесі ютесі бплған жпқ. Отыдан шыға келе (мұтылмандасдыо) алғашқы 

ұсрақтасы кейінгі ұсрақтасдан айысықша дінде бөлінуді тыйым талған 

аѐттасдан қауіртіздікте бплды. Біздіо баслығымызды Аллаһ Өзініо Туса Жплына 

талтын! 

 Әттео, пласдыо (кейінгілесдіо) келітреушіліктесі кетісін тек пласдыо 

өздесімен ғана шектер, пны Итламға шақысылатын батқа адамдасға 

тасатрағанда,  бұл мұншалықты ауыс бплмат еді. Алайда, өкінішке псай, плас өз 

келітреушіліктесін кюріслесдіо көз алдына дүние жүзініо көртеген қалаласы мен 

елдесіне жасиѐ етеді, ал пласдыо келітреушіліктесі көртеген адамдасдыо  

Аллаһтыо Дініне кісуіне бөгет бплуда.  Құсметті пқытушы Мухаммад юл-

                                                 

74 Бұл тусалы кеоісек мюлімет алғыты келгендес ※Мю лю йажуз мин юл-Хилѐф‼ 

(※Келітреуге сұқтат етілмеген нюстелес‼) кітабын (65-72 бб.) қасатын. Онда біз нұтқаған 

мыталдасдыо көбін табады. Оласдыо кейбісеулесінде ※юл-Әзһасдыо‼ кейбіс ғалымдасы да 

көсініт тарқан.  
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Ғазалидіо ※юз-Залюм минюл-ғасб‼ (※Батыт қасаоғылығы‼) деген кітабында (200-б.) 

мынандай пқиға келтісіледі:  

※Амесикалық Псинттпн унивеститетінде өткізілген кпнфесенциѐда 

баѐндама жатаушыласдыо бісі шығыттанушылас мен итламға шабуыл жатаушы 

адамдас асатында жиі көтесілетін ※Мұтылмандас өзгелесді шақысатын Итламды  

нақты белгілеу үшін, юлемге пныо қай ілімін ұтына алады? Суннеттіктес 

ұттанатын ілімді ме, юлде шиғалас ма, немете имамилесдіо ілімін бе, юлде 

зайдилесдіо бе? Бұдан қалта, пты (тпртасдыо) баслығы өздесініо іштесінде 

бөлінуге түткен. Бұдан тыт, пласдыо біс тпбы пйлаудыо өслеуініо шектелгендігіне 

тенте, батқаты көне заманға басыр тіселетін пйлаудыо өзгесмейтініне тенеді‼ 

деген тұсақты көтесді‼. 

Нютижетінде Итламды уағыздайтындасдыо өздесі татқандықтан 

уағыздалатын  адамдасын да абысжуға талыр қпйған жағдай псын алды‼, - деді75.  

Мухаммад Султан юл-Мю’тумидіо (Аллаһ пны сақым еттін) ※Һадиѐту ют-

Султан илю мутлими билюд юл-Жюбан‼ (※Султанныо Жарпниѐ мұтылмандасына 

тастуы‼) атты еобегініо кісітретінде (былай делінген):  

※Маған Қиыс Шығытта псналатқан Жарпниѐ еліндегі Тпкип мен Отака 

қалаласынан тұсақ келір жетті. Оласдыо  мазмұны былай: ※Итламныо шынайы 

мюні қандай? Итламдағы мазһаб (мектер, жпл) деген не? Итламға келген адамныо 

                                                 
75 Оты жесде ※Мухаммад юл-Ғазалидіо тпоғы еобектесі, мыталы, жақында ғана жасық көсген 

※Хадит жақтаушыласы мен Фиқһ жақтаушыласыныо асатындағы Пайғамбасдыо  Сүннеті‼ 

кітабы, пныо өзі ※абысжуда жүсген‼ итлам уағызшыласыныо қатасынан екеніне нұтқайды!‼ 

Оныо еобектесі ұзақ уақыт бпйы пныо бпйындағы абысжуды, пныо Сүннетті бұсмалауын жюне 

хадиттесдіо тенімділігі мен тенімтіздігін анықтауда өз ақылына жүгінгенін юшкеселер келді. Ол 

(хадиттесді тұсыртау) қағидаласына да хадиттану ғылымыныо өзіне де, пты таладағы мамандасға 

да жүгінбеді; мұныо пснына өзіне ұнаған хадитті, пл юлтіз бплта да, тенімді деді жюне өзіне 

ұнамаған хадитті, пл хадитті ғалымдас біс ауызды  тенімді деген бплта да,   тенімтіз деді.  

Жпғасыда аталған тютіл поын птыдан алдынғы ※Фикх ат-Сиса‼ кітабындағы хадиттесді 

талқылауда басынша көснекі түсде көстетілген. Онда пл өзініо хадиттіо мютініне ғана қасар 

тенімтіз хадиттесді қабылдау жюне тенімді хадиттесден бат тасту юдітнаматын түтіндісір беседі.  

Отыдан пқысман хадитке деген (пныо жеткізушілесініо тізбегін) тынау тұсғытынан жаталатын 

пбъективті тютіл бұл автпсдыо назасында ешқандай құндылыққа ие емет екендігін, өйткені пл 

юстүслі адамдасда қатты  есекшеленетін ※негізделген талдауға‼  қайшы келетінін байқай алады, 

өйткені біс адамға ақиқат бплыр табылған нюсте, өзге үшін өтісік бплыр көсінуі мүмкін. Сөйтір 

бүкіл Итлам қағидаласға да, тілтеме көздесге де ие бплмай, жеке қитынтыз юсекеттесге тюуелді 

бплыр қалады.  Бұл ※Итнад (ѐғни хадиттіо жеткізушілесініо тізбегі) – дінніо біс бөлігі; егес итнад 

бплмағанда адамдас пйына келгенін айтас еді‼ деген (қағиданы батшылыққа алған) 

мұтылмандасдыо естедегі ұсрақтасынан бплған жетекші итлам ғалымдасыныо тютілінен қатты 

есекшеленеді. Жпғасыда аталған кітартасдыо ео тпоғыты  пныо му`тазили манһажын, пныо 

хадиттанушы имамдасға жюне пласдыо Сүннетке қызмет етуге жюне тенімді хабасласды 

тенімтіздесінен ажысатуға бағытталған көрғатыслық тысытуласына деген пйтыз құсметтіздігін, 

тпндай-ақ пныо бпйында фиқһ қағидаласыныо негізін талған жюне тпныо негізінде өзге 

есежелесді дамытқан фақиһ имамдасдыо  тысытуласын мпйындамайтынын юшкесе етті, өйткені 

бұл кітартыо автпсы қандай да біс рсинциртесге немете негіздесге жүйелілік танытраттан, 

бісеулесден қалағанын алыр, өзгелесден қалағанын алмай қпѐды! 
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төст мазһабтыо бісеуін, ѐғни мюлики, ханафи, шюфиғи, ханбалиді ұттануы 

міндетті ме юлде міндетті емет ре? 

Өйткені бізде птыған байланытты үлкен талат рен қатты дау бплды. 

Біснеше жарпндық азаматтас ақыл тасазытына талыр  пйланғаннан тпо Итлам 

қабылдар, лайықты тенімді тарқыты келді. Бұл тусалы плас Тпкипдағы мұтылман 

қауымына мюлімдеді. Оласға жауар сетінде Үндіттандағы біс тпр: "Итлам дінін 

ұттанушылас имам Абу Ханифаныо мазһабын ұттануға міндетті, тебебі Абу 

Ханифа — ※үмметтіо жасық тюулеті‼", - дер мюлімдеді. Алайда Индпнезиѐдан 

шыққан біс тпр мұтылман: ※Кесітінше, - шюфиғи мазһабын ұттану кесек‼, - деді. 

Отыдан кейін мұтылмандас асатында талат батталыр кетті. 

Мұндай төздесді еттіген жарпндықтас қатты тао қалыр, Итламды 

қабылдауға күмюндана баттады. Міне, птылайша, мазһаб мютелеті 

жарпндықтасдыо Итлам қабылдауына кедесгі бплды‼. 

 

Үшінші Күмюн 

Ал кейбісеулес біздіо Сүннетке ілетуге жюне имамдасдыо пған қайшы 

келетін рікіслесін қабылдамауға деген шақысуымыз пласдыо көзқасаттасынан 

жюне пласдыо ижтиһадтасы мен рікіслесінен райда алудан тплық бат тастуды 

білдіседі дер пйлайды.  

Жауар: 

 Бұл ақиқаттан тым алыттар кеткен рікіс. Бұдан қалта пл мүлдем жалған , 

өйткені біздіо жпғасыда айтыр кеткен төздесіміз юр-айқын түсде пты рікісді 

тесіттеуге дюлел бпла алады. Әсі біздіо бүкіл шақысуымыздыо мюні  — дау 

туындағанда немете бұсын туындамаған мютеле бпйынша жаоа үкім шығасғанда 

мазһабты дін сетінде ұттаныр, пны Құсан мен Сүннеттіо пснына қпяды таттау 

кесектігіне келір үйлетеді.  Өйткені қазісгі кезде құқықты зесттер жүсгендес 

адамныо жеке батына, некеге, талаққа т.т.т.  мютелелесге қатытты жаоа 

есежелесді бекіткенде дұсытты бұсыттан, ақиқатты жалғаннан ажысату үшін 

Құсан мен Сүннетке түйенудіо пснына дюл птылай іттер жатады. Олас өздесініо 

птындай юсекеттесін ※пласдыо келітреушіліктесі - мейісім‼ деген 

(тұжысымдасымен), тпндай-ақ өздесініо райымдауласынша  басынша сұқтат 

етуді, жеоілдік жатауды ұтынуды мақтат етір көздейтін пй-ниеттесімен ақтайды. 

(Бұған қатытты) Ибсаһим ют-Тюймидіо: ※Әсбіс ғалымныо сұқтат еткенін ала 

бестео, бпйыоа жамандықтыо баслық түсі жиналады‼, - дер айтқаны нендей 

жақты! Бұны Ибн Абдул-Бюсс ※Жюми Байан юл-'Илмде‼ (2/91-92) жеткізір, 

астынша: ※Бұл мұтылмандасдыо бісауызды келіткен рікісі (ижма`), (юсі мен) 

бұған қатытты келітреушілікті білмеймін‼, - деген.  

Біз де туса тпл сұқтат ету мақтатын ғана көздейтін сұқтат етулесге деген 

құштаслықты төгеміз, ал бұл, өздесіоіз көсір тұсғаныоыздай, ижма`мен үйлетеді.  
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Алайда, имамдас пстақ рікісге келмеген жюне Құсан мен Сүннетте тікелей 

жюне айқын нұтқауы бплмаған, немете (юлдебіс мютелені) нақтылау қажет бплған 

жеслесде ақиқатты тану үшін, пласдыо айтқан төздесіне жүгінуге, пласдыо 

көзқасаттасынан райда алуға, тпндай-ақ пласдыо пй-тұжысымдасынан бплған 

көмекке келес бплтақ, пнда біз бұны жпққа шығасмаймыз. Іт жүзінде, біз, 

кесітінше, птыны бұйысыр, тпған үндейміз, өйткені мұныо Құсан мен Сүннетке 

жүгінір, туса жплмен жүсгендесдіо кез-келгені үшін райдаты (бас дер) үміт 

етіледі. Ибн Абдул-Бюсс (Аллаһ пны сақым еттін) былай деген (2/172): 

※Спндықтан, бауысым, негізгі мютіндесді (ютл) жаттар, тпласға көоіл бөлгеніо 

жөн. Спндай-ақ білір қпй, кімде-кім түннеттесді жюне Құсанда айтылған 

үкімдесді тақтауға қам жатата, кім фюқиһтесдіо айтқандасына (тұжысымдасына) 

назас талыр, пласды өз ижтиһадына көмекші құсал, ізденіт жплдасына кілт жюне 

біснеше мағынаны қамтыған түннеттесге түтінік (тафтис) етір алыр, кез келген 

жағдайда, ешнюстеге қасаматтан, бпйтұну міндетті бплған түннетесде ешкімге 

еліктемете, ғалымдас текілді Сүннетті тақтауда тыным таррата, юсі зесттеу, түтіну 

жюне тасалауда тпласды үлгі тұтта, пласға тигізген райдаласы мен еткестрелесі 

үшін алғыт айтта, пласды дұсыт тарқаны үшін мақтар, қателікке жпл бесулесі де 

мүмкін екенін мпйындата, тпл адам игі тюлафтас жплын ұттанған білім ізденуші, 

өз үлетіне жеткен, дұсыттығы анық, Пайғамбасдыо  Сүннетіне, тахабаласдыо 

(Аллаһ пласдан сазы бплтын) жплына ілетуші бплыр табылады.  

Ал кім назас талуды (зесттеуді) өзі үшін астық (іт дер) таната, біз айтқан 

нюстелесді жатамата, жеке көзқасатымен Сүннетке қасты келір, өз түтінігіне 

қайтасуға тысытта, тпл өзі адатыр, батқаласды адаттысған бплады.  

Ал кім птыныо баслығын білмей, білімтіз рютуа бесетін бплта, тпл 

көстпқыс, туса жплдан мүлдем адатқан бплады‼ (Ибн 'Абд юл-Бюсс дюйектөзініо 

тпоы – Аудасмашыныо еткестреті).  

 

Төстінші күмюн 

Кейбіс муқаллидтесдіо асатында пласға (қандай да біс мютеле бпйынша) 

өздесініо мазһабтасымен қайшы келетін Сүннетті псындауға кедесгі жатайтын 

тағы да біс кео тасаған адатушылық бас: плас: ※Сүннетке ілету – мазһабтыо 

негізін талушыныо қателіктесін табуға юкеледі‼, - дер пйлайды. Ал плас үшін 

имамдасдыо қателіктесін табу пласды кемтіту, айыртау дегенді білдіседі; өйткені 

кез-келген жеке мұтылманды кемтітуге сұқтат етілмете, пнда қалайша плас өз 

имамдасыныо бісеуін кемтіте алмақ? 

  

Жауар: 
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Оты тиѐқты тұжысымдас түгелімен өтісік юсі плас Сүннетті түтінудегі 

ауытқудан туындайды, өйткені қалайша еті дүсыт мұтылман адам птындай дюйек 

келтісе алмақ?!  Аллаһтыо Елшітініо өзі :  

 َكحْؾَطََٜذ ، َِٝئَرج َقٌََْ، َكَُِٚ َأْؾَشجِٕ؛ِئَرج َقٌََْ جَُْكحًُِْ َكحْؾَطََٜذ َكَأَصحَخ»

 .« َٝجِقٌذ َكَُِٚ َأْؾٌش؛َكَأْخَؽَأ

«Егес үкім шығасушы ынта (ижтиһад) танытыр, шешім шығаста әсі 

пныо шешімі дұсыт (яғни Құсан мен Сүннетке тәйкет) бплта, пған екі тауар 

жазылады, ал егес пл ынта (ижтиһад) танытыр шешім шығаста әсі қателетте, 

пнда пған біс тауар жазылады», - деген.76 Бұл хадит юлгі дюйекті тесітке шығасады 

юсі біс адам: ※Пюлен қателетті‼, - дете, пнда пл төздіо шасиғаттағы мағынаты 

※Пюлен біс тауар алды‼ дегендігін ешбіс түтініктіздіктестіз нақты түтіндісір 

беседі. мағынаты айқындалады. Егес пл адам пныо қателіктесін тарқан 

адамдасдыо рікісінше  біс тауарқа ие бплта, пнда қалайша пласды (имамдасдыо) 

намытын қпслауда айыртауға бплмақ?! Қалайша пл кемтітілген бплмақ? Оты 

тюсізді айыртаулас негізтіз екені күмюнтіз-ақ, юсі пласды тағатындасдыо кез-

келгені пласды кесі алуға тиіт. Әйтреген жағдайда пныо өзі мұтылмандасды, жай 

мұтылмандасды ғана емет, тахабалас мен табиғиндесдіо, пласдан кейін өміс 

түсген мужтаһид имамдас мен батқаласдыо ішіндегі өздесініо ұлы имамдасын 

кемтіткендесден бплады. Бізге пты атақты тұлғаласдыо біс-бісініо қателесіне 

нұтқағандығы жюне біс-бісініо рікісін тесітке шығасғандығы77 тенімді түсде 

белгілі бплғандықтан, іттіо мюні птылай бплыр тұс. Ендеше ақыл-еті тау адам: 

※Олас біс-бісін балағаттады‼, - дер айта алады ма? Жпқ! Шын мюнінде, тахих 

хадиттесдіо бісінде Аллаһ Елшітініо өзі  Абу Бюксге пл біс адамныо түтін 

жпсығанда қателік жібесгенінен нұтқар: «َأَصْرَص َذْؼَعًح ََٝأْخَؽْأَش َذْؼعًح»  

«(Айтқандасыоныо) біс бөлігі дұсыт, біс бөлігі қате», - дер айтқаны жеткізіледі.  

Отындай адатушылық өз жақтаттасына тигізетін таоқаласлық ютеслесініо 

бісі – пты нюсте пласды мазһабтасына тюйкет келмеген Сүннетке ілетуден 

тптатындығы. Өйткені, пласдыо түтінігінше, пған (Сүннетке) ілету - имамды 

кемтіту бплмақ та, ал Сүннетке қайшы келір бплта да имамға ілету - пны 

құсметтеу жюне ұлықтау бплыр табылады. Оты тебертен плас  птындай 

※кемтітуден‼ қашыр, тақлидке (тпқыс ілетушілікке) қатасытыр тұсыр қалады.  

Негізінде, плас птындай көзқасаттасы тебебінен бұдан да жаман нюстеге 

тар бплғанын ұмытыр кетті, юсі мен: ※Ұмытқандай бплды‼, - дер айтыр жатқан 

жпқрын. Оласға былай дер айту кесек: ※Егес бісеуге есу - пны құсметтеу, ал пған 

қасты келу - пны кемтіту бплта, пнда қалайша тендес Пайғамбасдыо  Сүннетіне 

мпйынтұнбау танытыр, пған ілетрейтіодес де, Сүннетке қайшы келген нюстеде, 

мазхабтыо имамына ілетуді абзал көсетіодес, өйткені имам күнютіз емет, ал пны 

                                                 
76 Әл-Бухаси жюне Мутлим.   

77 См. рсиведенные санее вытказываниѐ имама ал-Музани и Ибн Раджаба ал-Ханбали. 
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пны кемтіту күріслік емет ғпй. Егес тендесдіо айтуласыоа тюйкет имамға қасты 

келу пны кемтіту бплта, пнда Аллаһтыо Елшітіне  қасты келу іт жүзінде пны 

пдан астық кемтітеді ғпй; шын мюнінде бұл ашық күріслік, Аллаһ бізді бұдан 

тақтатын!  Оласға птылай дер айтылта, плас біс тылтаудан батқа жауар келтісе 

алмайды. Біз пл тылтауды кейбісеулесінен талай сет еттігенбіз. Ол - ※Ратында, біз 

бұл түннетті мазһаб имамына тенір таттадық, ал пныо Сүннет тусалы бізге 

қасағанда білімі көбісек‼ деген төз.  

 Бұл тұжысымға жан-жақтан жауар бесуге бплады. Бұл жауартас пты 

кісітреде жан-жақты қасалыр қпйды. Міне, тпл теберті де мен Аллаһтыо 

қалауымен (мұндай мюлімдемелесге) ео дюлелді жауар бплыр табылатын пты 

тютілдесдіо бісімен шектелемін.   

Мен былай деймін:  

Сіздесдіо мазһабтасыоыздыо имамы Сүннетті тендесден жақтысақ білетін 

біс-ақ адам емет: іт жүзінде  пндаған, тірті жүздеген имамдас Сүннет тусалы 

тендесден жақтысақ біледі. Спндықтан да, егес тенімді түннет (амалы) тіздесдіо 

мазһабтасыоа қайшы келетіндей, юсі пған пты имамдасдыо бісі ілеткен жағдай 

псын алыр жатта, пнда пты жағдаѐттасда тіздесге де  пты түннетті  қабылдау 

кесек бплады. Сендесдіо жпғасыда келтісген тұжысымдасыо бұл жесде 

райдатыз бплғандықтан, өйткені тіздіо қастылатыоыз тізге: ※Біз бұл түннетке, пған 

амал жатаған имамға тенір, амал жатадық. Отындай жағдайда пты имамға ілету 

(иттиба`) Сүннетке қайшы келген имамға ілетуден абзалысақ бплады‼, - дер 

жауар беседі.  Әсі пты түтіндісме, егес Аллаһ қалата, ешкімнен жатысын емет.  

Жпғасыда айтылыр кеткендесге түйенір, мен былай дер айта аламын:  

Біздіо бұл кітабымыз Аллаһтыо Елшітінен  пныо намазыныо 

тираттаматына қатытты тенімді түннеттесді жинақтағандықтан, бісде-біс 

адамда пған тюйкет амал етреуге псынды тебер жпқ, өйткені бұл кітарта 

ғалымдас бісауызды бат тастқан ешнюсте жпқ! Алайда юсбіс жағдайда 

пласдыо кейбісеулесі пны қплдады, ал (нақты біс мютеле бпйынша) 

қплдамағандасы ақтауға жюне (Аллаһтан) біс тауарқа ие, өйткені пған мютіндік 

хабас (натт) не мүлде жетреген бплуы мүмкін, не пл пған тенімді дюлел сетінде 

қплдануға мүмкіндік бесмейтін жплмен немете ғалымдасдыо асатында белгілі 

бплған батқа да  біс тебертесмен жеткен бплуы мүмкін.  

Ал пдан кейінгілесден кім бплтын өз алдында тенімді мютіндік дюлелге 

(натт) ие бплта, тақлидрен ақталуына бплмайды, өйткені пған қатетіз мютінге ілету 

(иттиба`) уюжір бплады.  Кісітреміздіо (негізгі) мақтаты да пты. Өйткені Аллаһ 

Тағала:  

َٙا َيا { َٓ َأُي َُِْٕٛا اٌَِزي ِٗ اْعَرِجيُثْٛا آ َّا َدَعاُوُ ِإَرا ٌٍََِٚشُعِٛي ٌٍِّ ٌِ ُْ ُّْٛا ُيْحِييُى َْ َٚاْعٍَ َٗ َأ  َيُحُٛي اٌٍّ

َٓ َّْشِء َتْي ِٗ اٌْ ٍِْث ُٗ ََٚل ِٗ ََٚأَٔ َْ ِإٌَْي  ُذْحَشُشٚ
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«Ей, иман келтісгендес! Аллаһ жюне Пныо елшіті тендесді тісілтетін 

нюстеге (дінге) шақыста, пны қабыл алыодас да, Аллаһтыо адам мен пныо 

жүсегі асатында екенін жюне Пныо алдына жиналатындасыоды біліодес!» 

(юл-Әнфал түсеті, 24-аѐт), - деді.  

Ал Аллаһ хақты айтыр, Туса Жплға баттайды. Ол ео жақты Қамқпсшы юсі 

ео жақты Жюсдемші. Мухаммадқа, пныо үй-іші мен тахабаласына Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын. Баслық мақтау юлемдесдіо Раббыты Аллаһқа тюн.  

 

Даматк, 20/05/1381 һ.ж.   

Мухаммад Натысуддин юл-Әлбани 
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РАЙҒАМБАС  
НАМАЗЫНЫО ТИРАТТАМАТЫ 

 

Қағбаға бет бұсу 

«جْعِطْوَرحٍُ ْجُِوْرَِِس»   
 

Аллаһтыо Елшіті   намазға кісітетін кезінде, расыз жюне нюріл намаздасын 

псындау басытында жүзін Қағбаға қасататын78. Пайғамбас   ※намазды дұсыт 

псындамаған адамға‼79:  

.  «ئَرج ُهَْٔص ِئ٠َُ جَُصاَلِز َكَأْعِرِؾ جُُُٞظَٞء، ُغَْ جْعَطْوِرَِ ْجُِوْرََِس َكٌَِرش»  

«Намазға кісітес кезіоде мұқият дәсет ал, кейін Қыблаға бетіоді бұс да, 

тәкбіс айт», - дер, дюл птылай іттеуді  бұйысды80. 

※Сарас кезінде пл  нюріл намаздасды мінген жануасыныо үттінде (птысыр) 

пқитын, жюне үтісді81 де тпныо үттінде птысыр, шығытқа не баттытқа қасар 

пқитын‼82.  

Отыған83 тпндай-ақ Аллаһ Тағаланыо  

ّٛا فؤيّٕا   11)   اٌثمشج (هلل ٚجٗ فثُ ذٌٛ

«Тендес қай жаққа қасатаодас да, тпл жесде Аллаһтыо Жүзі» (※юл-

Бақаса‼ түсеті, 115-аѐт) деген төздесі де қатытты. 

※(Кейде) Аллаһтыо Елшіті  түйеті үттінде қптымша (нюріл) намаз пқымақшы 

бплта, пны Қыблаға қасатыр, тюкбіс айтатын, пдан кейін көлігі қай жақа жүсте, 

тпл жаққа қасар намаз пқитын‼84. 

                                                 
78 Бұл факт хадиттесдіо көртеген (мутауатис) тізбектесі асқылы жеткізіледі, тпндықтан да 

пған жан-жақты тпқтаудыо қажеті жпқ, дете де бұл мютелеге қатытты дюлелдесдіо кейбісеуі юсі 

қасай келтісіледі. 

79 Оты кітартыо тпоындағы Қптымша № 1 қасаоыз. 

80 Әл-Бухаси, Мутлим жюне ют-Сисаж. 

81 Так сакағаттасдан тұсатын қптымша түнгі намаз. – Аудасмашыдан. 

82 Әл-Бухаси, Мутлим жюне ют-Сисаж. Бұл хадиттіо тенімділігі ※юл-Исуа’ юл-Ғюлил‼ 

кітабында анықтар бесілген (289 жюне 588). 

83 Мутлим, ют-Тисмизи. 

84 Абу Дюуд, Ибн Хиббан ※ют-Сикат‼ (1/12) кітабында, юд-Дийа’ ※юл-Мухтаса‼ кітабында 

жақты (хатан) итнадрен. Оныо тенімділігін (тахихтығын) Ибн ют-Сукн, тпндай-ақ Ибн юл-Мулюққин 

※Хулютат юл-Бадс юл-Мунис‼ (22/1) кітабында саттаған. Одан да бұсын бұл хадиттіо тенімділігіне 

Абд юл-Хаққ юл-Ишбили өзініо ※юл-Әхкам‼ (№ 1394) атты меніо тасарымнан тектесілген кітабында 

нұтқаған. Имам Ахмад бұл хадитті дюлел сетінде райдаланған, бұл тусалы Ибн Һади пныо 

төздесінен ※юл-Мюта’ил‼ (1/67) кітабында баѐндағандай. 
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※Ол мініт көлігінде птысған кезінде сукуғ рен тюждені батын ия асқылы 

білдісетін: тюжде жатағанда батын сукуғ жатағаннан төменісек иетін‼85. 

※Ол расыз намазын псындағыты келте, көлігінен түтір, жүзін Қыблаға 

қасататын‼86. 

Қауір-қатес (төнір тұсғандағы) намазда, пл  өзініо үмметіне намазды ※жүсір 

баса жатыр, тұсыр немете көлік үттінде птысған күйде, Қыблаға қасай бет 

бұсыр, не бұсмай‼87 псындауды бұйысды, тпндай-ақ пл:  

 «.ِئِرج جْخَطَُِؽٞج؛ َكِاََٗٔح َُٛٞ جَُطٌِْررُي َٝجإِلَشحَسُز ِذحَُشْأِط»

«Ал егес плас (екі әткес) шайқатта асалатыр кетте, пнда пл (намаз) – тәкбіс 

мен бат июлес ғана»88, - дер те айтты. 

Спндай-ақ пл :  

 «َٓح َذ٤َْٖ ْجدَلْشِشِم َْٝجدَلـِْشِخ ِهْرٌَِس»

«Қыбла шығыт рен батыттыо асатында»89, - дейтін. 

Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер жеткізген: «Бісде, біз Аллаһтыо 

Елшітімен  бісге жпсықта бплғанымызда, бұлттас атранды жауыр, тпндықтан да біз 

Қыбланы анықтауға тысытыр, (Қыблаға қатытты)  рікіслесіміз келітреді, әсі біздіо 

әсқайтымыз намазын өзініо (Қағбаға қасаған) бағытында псындады. Алайда әсқайтыты 

(пқылған намаздыо) бағытын белгілеу үшін,  алдына тызық тызыр қпйды. Таоестео біз 

атранға қасар, намазды Қыбладан батқа жаққа қасай псындағанымызды байқадық. 

Бплған пқиға тусалы Пайғамбасға  баяндар бесгенімізде, пл (бізге намазды қайта 

псындауды бұйысмады, әсі): «ٌَُْهْذ َأْؾَضَأْش َصَِحُض»  «Спл намаздасыо тендес үшін 

етертелді», - дер айтты».90 

 اٌّغجذ شطش ٚجٙه فّٛي ذشضا٘ا لثٍح فٌٍٕٛيٕه اٌغّاء في ٚجٙه ذمٍة ٔشٜ لذ

  144) اٌثمشج  (اٌحشاَ

※(Ей, Мухаммад) жүзіоніо көкке жөнелгенін көсеміз. Тпндықтан тені 

өзіо сазы бплған Қыблаға қасатамыз. Енді (намазда) жүзіоді Әл-Хасам 
                                                 

85 Ахмад жюне ют-Тисмизи, юсі тпоғыты бұл хадитті тенімді деген. 

86 Әл-Бухаси жюне Ахмад. 

87 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

88 Әл-Бюйһақи, пл бұл хадитті  имам юл-Бухаси жюне Мутлим хадиттесге қпѐтын талартасға 

тюйкет келетін итнадрен келтіседі.   

89 Әт-Тисмизи жюне юл-Хаким. Оласдыо екеуі де бұл хадитті тенімді деген. Бұл хадиттіо 

алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (292) кітабында келтісілген.  

Аудасмашыныо еткестреті: бұл бұйсық  Мюдина қалатыныо тұсғындасына қатытты, 

өйткені Мюдина Меккеден тплтүттікке қасай псналатқан, юсі егес Мюдинаныо тұсғындасы 

беттесін Мекке жаққа қасатта, пнда пласдыо по жағында батыт, ал тпл жағында шығыт бплады. 

Бұл хадит егес намазды псындаушы Қағбадан алыт қашықтықта псналатқан бплта, пған Қатиетті 

Мешіт (※юл-Мютжид юл-Хасам‼) бағытына бет бұсу жеткілікті екеніне дюлел бплыр табылады. 

Сафий юс-Рахман юл-Мубасакфуси ※Итхаф юл-Кисам‼. 

90 Әд-Дасақутни, юл-Хаким, юл-Бюйһақи, ют-Тисмизи, Ибн Мюжаһ жюне ют-Табасани. Бұл 

хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (296) кітабында келтісілген. 
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Мешітіне қасай бұс. (Ей, мүміндес,) қай жесде бплтаодас да, жүздесіоді тпл 

жаққа бұсыодас!» (※юл-Бақаса‼ түсеті, 144-аѐт) деген аѐт түтісілгенге дейін пл  

намазды Иесуталимге91 қасай псындайтын *ал пныо алдында Қағба бплытын+. 

Оты аѐт түтісілген кезде, пл жүзін Қағбаға қасай бұсды. Қуба’ мешітінде тао 

намазы кезінде намаз пқыр тұсған адамдасға біс адам келді де: «Ақиқатында, 

Аллаһ Елшітіне  пты түні уахи түтті, әсі пған жүзін Қағба жаққа қасай бұсу 

бұйысылды, ендеше тендес де тпл жаққа қасамайтыодас ма?», - дер айтты. (Спл кезде) 

пласдыо жүздесі Шам жаққа қасаған бплатын, юсі (мұны еттір) адамдас бұсылды 

*жюне пласдыо имамы да, пласмен бісге Қыблаға бет бұсу үшін, бұсылды+92. 

  

Намаз кезінде тік тұсу (қийѐм) 

«جُِو٤َحُّ»  
 

Ол  Аллаһ Тағаланыо  

        ) 238)      اٌثمشج  

 «Аллаһтыо алдында мпйынтұнған күйде тұсыодас!» (※юл-Бақаса‼ түсеті, 

238-аѐт) деген нұтқауын псындар, (намазда) тік тұсатын.  

Ал тарасда бплған кезінде пл  қптымша намаздасды көлігініо үттінде 

птысыр псындайтын.   

Ол , бұл тусалы жпғасыда еткестілгендей, үмметіне қауір-қатес 

(жағдайындағы) намазды тұсыр немете көлік үттінде птысыр псындау кесек 

екендігіне нұтқады. Дюл птыған байланытты Аллаһ Тағала:  

َٛاِخ َعٍَٝ َحاِفُظْٛا ُْٛعَطٝ ٚاٌَّصاَلِج اٌَّصٍَ ُِْٛا اٌْ ِٗ َُٚلٛ ْْ 238}َلأِِري ٌٍِّ ُْ َفإ ْٚ َفِشَجااًل ِخْفُر  َفِإَرا ُسْوَثأًا َأ

ُْ ُِِٕر َٗ َفاْرُوُشْٚا َأ َّا اٌٍّ َُّىُ َو ُْ َِا َعٍَ َْ َذُىُْٛٔٛا ٌَ ُّٛ  َذْعٍَ

 «Намаздасға, (ютісете) пста (атс93) намазға, тақтық іттеодес де, Аллаһқа 

бпй ұтынған түсде тұсыодас. Ал егес қауір-қатесде бплтаодас, жаѐу немете 

көлікте (бет алған жаққа ишасамен пқыодас). Қашан бейбіт бплтаодас, 

тендесге білмегендесіоді үйсеткеніндей Аллаһты зікіс етіодес» (※юл-Бақаса‼ 

түсеті, 238—239), - деген. 

                                                 
91 Иесуталимде псналатқан Алыттағы Мешіт - юл-Мютжид юл-Ақта аталыр тұс 

(Аудасмашыныо еткестреті). 

92 Әл-Бухаси, Мутлим, Ахмад, ют-Сисаж, ют-Табасани (3/108/2) жюне Ибн Са’д (1/234). Бұл 

хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (290) кітабында келтісілген. 

93 Ғалымдасдыо, - Абу Ханифа мен пныо екі шюкістін қптқанда, - батым бөлігініо ео дұсыт 

рікісіне тюйкет, бұл жесде екінті  (’атс) намазы меозелір тұс. Бұл рікісді саттайтын хадиттесді 

Ибн Катис өзініо ※Құсан тюртісінде‼ келтіседі. 
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※Ол  қайтыт бплуыныо алдындағы  аусуымен ауысған кезінде намазды 

птысыр псындаған‼94.  

Ол бұсын да птындай жағдайласда намазды тплай псындайтын. Мыталы, 

"аусудан қиналған кезінде95 намазды птысыр псындады, ал тпл уақытта пныо 

астында ұйыр тұсған адамдас намазды тұсыр псындар жатты. Ол пласға 

птысуды ымдар бұйысды да, плас (намаз пқыған күйлесінде) птысды. (Намазды) 

аѐқтар, пл  былай деді: 

ئْٕ ًِّذُضْ آِٗلًح ََُطلَؼَُِٕٞ ِكْؼََ َكحِسٍط َٝجُُشِّٝ؛ ٣َُوَُٕٞٓٞ َػ٠َِ ًُُِِِْٜٓٞ َُْْٝٛ »

ُهُؼٌٞد ، َكاَل َضْلَؼُِٞج، ِئََٗٔح ُؾِؼََ جإِلَٓحُّ ٤ُُِْإَضَْ ِذِٚ؛ َكِاَرج َسًََغ َكحْسًَُؼٞج، 

 .«[َأْؾَُٔؼَٕٞ]َِٝئَرج َسَكَغ َكحْسَكُؼٞج، َِٝئَرج َص٠َِ َؾحُِغًح َكَصُِٞج ُؾُِْٞعًح 

 «Қазіс ғана тендес өздесініо птысған ратшаласыныо алдында тұсыр 

тұсатын растылас мен византиялықтас іттейтін амалын іттейін дедіодес. 

Бұлай іттемеодес, өйткені имам батқалас (намазда) пған ілету үшін 

тағайындалады. Егес пл сукуғ жатата - тендес де сукуғ жатаодас, егес пл (батын) 

көтесте - тендес де көтесіодес, ал егес пл намазды птысыр псындата – тендес де 

намазды птысыр псындаодас!»"96 

 

Науқат адамныо намазды птысыр псындауы тусалы 

«َصَِحُز ْجدلِش٣ِْط َؾحُِغًح»  
 

’Имсан ибн Хутайн (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер жеткізген: «Менде 

көтеу (геммпспй аусуы) бплатын, әсі мен Пайғамбасдан  намазды (қалай псындау 

тусалы) тұсадым. Ол:  

َصَِ َهحِتًٔح، َكِإْ َُْْ َضْغَطِؽْغ ». «َصَِ ِك٤َْٜح َهحِتًٔح؛ ِئّاَل َإْٔ َضَخحَف ْجُـََشَم»

 «َكَوحِػذًج، َكِإْ َُْْ َضْغَطِؽْغ َكَؼ٠َِ َؾٍْ٘د

«Намазды тұсыр псында, бісақ (плай) іттей алматао - птысыр, ал егес 

(мұны да) іттей алматао, пнда жантайыр (жатыр) псында97», - дер айтты»98. 

’Имсан ибн Хутайн (Аллаһ пған сазы бплтын) тпндай-ақ былай дер жеткізген: 

«Мен пдан  намазды птысыр псындайтын адам тусалы тұсадым. Ол былай дер жауар 

бесді:  

َْٖٓ َص٠َِ َهحِتًٔح َكَُٜٞ َأْكَعَُ، ََْٖٝٓ َص٠َِ َهحِػًذج َكَُِٚ ِْٗصُق َأْؾِش جَُْوحِتِْ، ََْٖٝٓ »

 «.َكَُِٚ ِْٗصُق َأْؾِش جَُْوحِػِذ (ُْٓعَؽِؿؼًح)َص٠َِ َٗحِتًٔح 

                                                 
94 Әт-Тисмизи, юсі пл бұл хадитті тенімді деді жюне Ахмад. 

95 Пайғамбас  аттан құлар, по жамбатын ауыстыр алғандығынан бісаз қиналыр жүсді 

(Аудасмашыныо еткестреті). 

96 Әл-Бухаси, Мутлим. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-

Исуа’‼ (№394) кітабында келтісілген.  

97 Мұндай жағдайда по жамбатқа жатыр, бетті Қыблаға қасату қажет екендігі меозелір тұс 

(Аудасмашыныо еткестреті). 

98 Әл-Бухаси, Абу Дюуд жюне Ахмад. 
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«Кім намазды тұсыр псындата, - бұл пл үшін жақтысақ, ал кім намазды 

птысыр псындата, пған намазды тұсыр псындаушыныо тауабыныо жастыты 

тиетілі. Ал кім намазды жатыр (хадиттіо батқа біс нұтқатында: «...жастылай 

жатыр...», - дер хабасланған) псындата, пнда пған намазды птысыр псындаған 

адамныо тауабыныо жастыты тиетілі»99. Бұл науқат адамға қатытты, өйткені 

Әнат (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер жеткізген: «Аллаһтыо Елшіті  

ауысғандықтан намаздасын птысыр псындар жатқан адамдасдыо алдына шығыр: 

 «. َصَِحَز جَُْوحِػِذ َػ٠َِ جُِْ٘صِق ِْٖٓ َصَِحِز جَُْوحِتِِْئَٕ»

 «Ақиқатында, птысыр псындаушыныо намазы - (тауабы бпйынша) тұсыр 

псындаушыныо намазыныо жастыты», - деді‼. 100 

Бісде ※пл  біс науқатты зиѐсат етір келді де, пныо жаттыққа (бат) қпйыр 

намаз псындар жатқанын көсді. Ол жаттықты алыр, шетке қпйды. Спл кезде юлгі 

кіті (маодайын қпйыр) намаз псындау үшін, тақтайды алды, бісақ пл пны да алыр, 

шетке таттай талды да:  

َصَِ َػ٠َِ جأَلْسِض ِئِٕ جْعَطَؽْؼَص، َِٝئّاَل َكَأِْْٝٓة ِئمَيحًء، َٝجْؾَؼَْ ُعُؿَٞدَى َأْخَلَط ِْٖٓ »

 .«ُسًُِٞػَي

 ※Егес псындай алтао,  намазды (маодайыоды) жесге (тигізір) псында. Егес 

псындай алматао, пнда иілулесді баттыо қпзғалыттасымен (ишаса жатар) 

көстет: тәжде жатайтын кезіоде пны суқуғ жатағаннан төмен ет‼101. 

 

Кемедегі намаз 

«جَُصَِحُز ِك٢ ْجَُغِل٤َِْ٘س»  

 

(Бісде) пған  кеме үттінде намаз псындау тусалы тұсақ қпйылды, ал пл:  

 «َصَِ ِك٤َٜح َهحِتًٔح ِئّاَل َإْٔ َضَخحَف جُْـََشَم»

«Егес туға батыр кетуден қауіртенбетео, пныо үттінде намазды тұсыр 

псында», - дер жауар бесді102. 

                                                 
99 Спл жесде. Әл-Хаттаби былай дер айтқан: «’Имсаннан жеткен хадитте ауыстралықтасды 

көтесе алатын және намазды қиналта да, тұсыр псындай алатын адам тусалы төз бплуда. Спндықтан да 

намазды птысыр псындаушы намазды тұсыр псындаушыныо тауабыныо жастытын алады. Бұл жесде 

батты мақтат мұндай адамды намазды тұсыр псындауға ынталандысу бплыр табылады, дете де пған 

намазды птысыр псындауға да сұқтат етілген». Ибн Хюжас ※Фютх юл-Бюсиде‼ (2/468) былай дер 

жазған: «Мұндай қпсытынды псынды». 

100 Ахмад, Ибн Мюжаһ тенімді итнадтасмен. 

101 Әт-Табасани, юл-Бюззас, Ибн ат-Самак өзініо хадиттес жинағында (67/2), юл-Бюйһақи. 

Мен бұл тусалы ※Силтилют юл-Әхадит ют-Сахиха‼ (323) кітабында түтіндісгенімдей, бұл хадиттіо 

итнады тахих. 

102 Әл-Бюззас (68), юд-Дасақутни, Абдул Ғани юл-Мюқдити ※ют-Сунанда‼ (82/2). Хадиттіо 

тенімділігіне юл-Хаким нұтқаған, жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. Еткестре: Ұшақта намаз 

псындау есежелесі кемедегідей. Мүмкіндік бплта, намазды тұсыр псындау қажет. Жпғасыда 

нұтқалғандай, егес тұсыр псындауға мүмкіндік бплмата, пнда птысыр, сукуғтас мен тюжделесді 

баттыо қпзғалыттасымен ишаса жатар псындау қажет.  
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Ол  қастайған шағында намазын псындайтын жесге (намазда тұсғанда) 

түйене алатын ата таѐғын алыр келетін103. 

 

Таһажжуд104 намазындағы тік тұсу (қийѐм) жюне птысу (қу’уд) тусалы 

 «جُِو٤َحُّ َٝجُُوُؼُٞد ِك٢ َصالِز ج٤َُِِّْ»

 

※Ол  түнде ұзақ уақыт бпйы тұсыр жюне ұзақ уақыт бпйы птысыр намаз 

псындайтын. Егес пл Құсанды тұсыр пқыта, сукуғты тұсыр псындайтын, ал егес 

Құсанды птысыр пқыта, сукуғты птысыр псындайтын‼105. 

Кейде ※түнде пл намазды птысыр псындайтын жюне Құсанды да птысыр 

пқитын. Отыз немете қысық аѐтты пқу қалғанда пл пснынан түсегелір, пласды 

тұсыр пқитын, ал тпдан тпо сукуғ жюне тюжделес жатайтын. Туса птыны пл 

екінші сакағатты псындағанда да  іттейтін‼106. 

 ※Ол егде жатқа жетір, өмісініо тпоына дейін қптымша намаздасды  (※ют-

тубха‼107) птысыр псындайтын. Ол қайтыт бплуынан біс жыл бұсын птылай іттей 

баттады‼108. 

Спндай-ақ пл ※аѐқтасын айқаттысыр птысатын‼109. 

 

Намазды аѐқ киім киген күйде псындау жюне птылай іттеуге нұтқау 

тусалы 

« ِك٢ جَُِ٘ؼحٍِ َْٝجألُْٓش ِذَٜحّالُزجَُّص»  

 

※Ол  кейде  (намазда) жалао аѐқ, кейде аѐқ киім киір тұсатын‼110. 

Ол  птыны өзініо үмметіне бұйысыр:  

 

ِئَرج َص٠َِ َأَقُذًُْ َك٤َِِِْْرظ َْٗؼ٤َِِْٚ َأْٝ ٤َُِْخَِْؼَُٜٔح َذ٤َْٖ ِسْؾ٤َِِْٚ، َّٝاَل ٣ُْإِر١ »

 .«ِذَِٜٔح َؿ٤َْشُٙ

                                                 
103 Абу Дюуд жюне юл-Хаким. Әз-Зюһаби жюне юл-Хаким бұл хадитті тенімді деген. Мен бұл 

хадиттесді тенімділігін ※ют-Силтилют юл-Әхадит ют-Сахиха‼ (319) жюне ※юл-Исуа’‼ (383) 

кітартасында тектесір шықтым. 

104 Құртан (’иша) мен тао (фюжс) расыз намаздасыныо асатында псындалатын қптымша 

(нюріл) құрталатын (муттахаб) намаз (Аудасмашыныо еткестреті). 

105 Мутлим жюне Абу Дюуд. 

106 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

107 (Түнде немете күн шыққан тпо түтке дейін псындалатын) қптымша намаз, пндағы 

қамтылған татбихқа (Аллаһты рюктер-дюсіртеу) байланытты тплай аталған. 

108 Мутлим жюне Ахмад. 

109 Ән-Нюта’и, Ибн Хузайма өзініо ※ют-Сахих‼ (1/107/2), Абдул Ғани юл-Мюқдити ※ют-Сунан‼ 

(80/1) кітабында жюне юл-Хаким жеткізген, пл бұл хадиттіо тенімділігін анықтады жюне пнымен юз-

Зюһаби  келіткен. 

110 Абу Дюуд жюне Ибн Мюжаһ. Бұл хадит көртеген жеткізушілес тізбектесі асқылы 

жеткізіледі, бұл жөнінде ют-Тахауи хабаслағандай. 
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«Сендесден бісеулесіо намазды псындата, аяқ қиімін китін немете пны шешір, 

аяқтасыныо асатына қпйтын және батқаласға ыоғайтыздық жатаматын», - 

деді.111 

Кейде пл:  

 .«َخحُُِلٞج ج٤ََُُْٜٞد، َكِاَُْْٜٗ ّاَل ٣َُصَُِٕٞ ِك٠ ِخَلحِكِْْٜ َّٝاَل َِٗؼحُِِْْٜ»

※Яһудилесге ұқтамаодас, өйткені плас кебіттесімен де, қайыт шұлықрен 

(хуффрен) де намаз псындамайды!‼112, - дейтін. 

Кейбіс жағдайда пл намазды псындар жатқанда кебіттесін шешетін, ал тпдан 

тпо намазын жалғаттысатын, бұл тусалы Абу Саид юл-Худси (Аллаһ пған сазы 

бплтын) былай дер айтқанындай: «Бісде біз Аллаһтыо Елшітімен  бісге намазда 

тұсғанбыз. Намазды псындар тұсған кезімізде пл өзініо кебіттесін шешті де, тпл 

жағына қпйды. Мұны адамдас көсген кезінде, плас да өзініо тандалияласын шешір 

қпйды. Намазды аяқтар бплыр, пл: «Не үшін тендес аяқ киімдесіоді шештіодес?», - 

дер тұсады. Олас: «Сен аяқ киіміоді шешкеніоді көсір, біз де аяқ киімдесімізді 

шештік», - деді. Бұған Пайғамбас :  

َكِاَرج َكَأَُو٤ُْطَُٜٔح، ، (َخَرًػح)َهَزسًج ِئَٕ ِؾْرِش٣ََ َأَضح٠ِٗ َكَأْخَرَش٠ِٗ َإَٔ ِذَِٜٔح »

، (ًجَخَرع) (َأَرًٟ)َهَزسًج  ِك٤َِٜٔح َكِإْ َسَأٟ َك٤َُِْوِِْد َْٗؼ٤َِِْٚ، ،َؾحَء َأَقُذًُُْ جَُْْٔغِؿَذ

 .«٤ََُُصَِ ِك٤َِٜٔحََٝك٤ََِْْٔغْكَُٜٔح ِذحأَلْسِض، 

«Ақиқатында, маған Жәбісейіл келді де, пнда лат нәсте бас екенін хабаслады, 

- немете пл, - біс зиянды нәсте, - дер айтты *хадиттіо батқа біс нұтқатында аѐқ 

киімде нюжіт біс нюсте бас еді дер хабасланады+ әсі тпндықтан да мен пны 

шештім. Спндықтан да тендесден кім мешітке келте, аяқ киіміне қасатын. Егес 

пл пнда лат нәсте тарта, - немете пл: «зиянды біс нәсте», - дер айтты *бұл хадиттіо 

батқа біс нұтқатында «нәжіт біс нәсте» дер айтылған+, - пны түсттін де, тптын 

пнымен намазды псындай бестін», - деді» 113. 

※Ол  аѐқ киімін шешетін кезде, пны өзініо тпл жағына қпѐтын‼114 жюне пл 

тпндай-ақ былай дейтін:  

 َّٝاَل َػْٖ ٣ََغحِسِٙ، َك٤ٌََُٕٞ َػْٖ ،ِئَرج َص٠َِ َأَقُذًُْْ َكاَل ٣ََعْغ َْٗؼ٤َِِْٚ َػْٖ ٤ِٔ٣َِِ٘ٚ»

 .«٣َِٔنِي َؿ٤ِْشِٙ، ِئّاَل َإْٔ ّاَل ٣ٌََُٕٞ َػْٖ ٣ََغحِسِٙ َأَقٌذ، ٤َََُْٝعْؼَُٜٔح َذ٤َْٖ ِسْؾ٤َِِْٚ

«Сендесден бісеу намазды псындата, аяқ киімін по жағына және пл бісеудіо 

по жағында қалмауы үшін, тпл жағына да қпйматын. Ол аяқ киімін аяқтасыныо 

асатына қпйтын»115. 

                                                 
111 Абу Дюуд жюне юл-Бюззас (53, ※юз-3ауа’ид‼). Әл-Хаким бұл хадиттіо тенімділігін анықтады 

жюне пнымен юз-Зюһаби келітті. 

112 Спл жесде. 

113 Абу Дюуд, Ибн Хузайма жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деді. Онымен юз-

Зюһаби жюне юн-Нюуауи келіткен. Бұл хадиттіо бісінші нұтқаты тенімділікке ※юл-Исуа’да‼ (284) 

тектесілген. 

114 Спл жесде. 

115 Абу Дюуд, юн-Нюта’и жюне Ибн Хузайма (1/110/2) бұл хадитті жеткізушілесініо тенімді 

тізбегімен жеткізеді. 
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Мінбес үттінде псындалатын намаз тусалы116 

«جَُصالُز َػ٠َِ ْجدلَْ٘رِش»  

 

«Бісде пл  намазды мінбесде (бұл хадиттіо батқа біс нұтқатында «...үш 

батралдағы бас»117 дер айтылады) тұсыр псындады. Жюне *пл пныо үттіне тұсды да, 

тюкбіс айтты, ал пныо тпоынан тюкбісді адамдас да айтты, ал пныо өзі мінбесде 

еді,+ *кейін пл мінбесде тұсыр сукуғ жатады,+ кейін пл батын көтесді де, астқа 

қасай жүсір, төменге түтті118 жюне мінбесдіо төмен жағында тюжде жатады. Спдан 

тпо пл (қайтадан) (мінбесге) қайтыр, [намазды аѐқтағанынша тпныо үттінде 

бісінші сакағатта псындаған нюстелесді псындады]. Спдан тпо пл адамдасға 

бұсылыр, былай деді:  

 .«٣َح َأ٣َُٜح جَُ٘حُط ِئََٗٔح َصَْ٘ؼُص ََٛزج َُِطْأَضُٔٞج ِذ٠ ََُِٝطْؼَُِٔٞج َصاَلِض٠»

«Уа, адамдас!  Мен мұны тендес маған ілетулесіо үшін және менен 

намазымды үйсенулесіо үшін іттедім».119 

 

Намаз псындаушыныо алдында тутса 120 бплуы жюне пныо міндеттілігі 

тусалы 

«جُُغْطَشُز َُُٝٝؾُٞذَٜح»  

 

※Ол  тутсаға жақын тұсатыны тпншалықты - пнымен қабысға асатындағы 

(қашықтық) үш шынтақ бплатын‼.121  Ал ※пныо тюжде жатайтын псны мен 

қабысғаныо асатында қпй өтуге жеткілікті қашықтық қалатын‼122. 

                                                 
116 Қз.: Еткестре № 2. 

117 Мінбесге үш батралдақ қпя жюне пласды үшеуден көбейтреу – Сүннет. 

Батралдақтасдыо танын көбейту – бұл жиі жағдайда намаздағы тартыо бөлінуіне алыр келетін, 

Умайѐ юулеті кезінде дінге енгізілген жаоалық (бидғат). Бұдан қашыр құтылу үшін, мінбесді 

мешіттіо батыт бұсышына немете михсабқа (мешіттіо қабысғатыныо ішіне жаталған Мекке жаққа 

қасаған намаз пқитын псын - Аудасмашыныо еткестреті) псналаттысады. Бұл - тағы да біс діни 

бидғат. Бұл үкім таты асқылы көтесілетін балкпн түсінде, пты қабысғаға жабыттысылыр жаталған 

мінбесге де қатытты, ал ео жақты Батшылық – бұл Мухаммадтыо  батшылығы. Қз.: ※Фютх юл-

Бюси‼ (2/331). 

118 (Намазда) Қыблаға асқамен бұсылмау үшін (Аудасмашыныо еткестреті). 

119 Әл-Бухаси, Мутлим (пл бұл хадиттіо батқа нұтқатын келтісген) жюне Ибн Са’д (1/253). 

Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (545) кітабында 

келтісілген. 

120 ※Сутса‼ - төзбе-төз ※бөгет, ресде, қалқа‼. Намазда ※тутса‼ тесмині намаз псындаушы 

адамныо тюжде жатайтын псыныныо дюл алдына қпйылатын кез келген затқа қатытты 

қплданылады. Оты барта жан-жақты хабасланатынындай, мұндай бөгет пны мен намаз 

псындаушыныо асатынан намаз кезінде ешкімніо өтуіне сұқтат етілмейтініне нұтқаушы қызметін 

атқасады.  

121 Әл-Бухаси жюне Ахмад. 
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Ол  тпндай-ақ былай дейтін:  

ّاَل ُضَصَِ ِئّاَل ِئ٠َُ ُعْطَشٍز، َّٝاَل َضَذْع َأَقًذج ٣َُُٔش َذ٤َْٖ ٣ََذ٣َْي، َكِإْ َأَذ٠ »

.«َهحِضُِْٚ، َكِإَ ََٓؼُٚ جَُْوِش٣َُُٖصَف  

«Намазды тек бөгетке (тутсаға) қасар псындаодас және ешкімге 

алдыласыонан өтуге жпл бесмеодес, ал егес пл (бағынудан) бат тастта, пнда 

пнымен шайқатыодас, өйткені пныо жанында пныо жплдаты (ѐғни шайтан – 

Аудасмашыныо еткестреті) бас»123. 

Ол  тпндай-ақ былай дейтін:  

 َك٤َِْْذُٕ َِْٜٓ٘ح، ّاَل ٣َْوَؽُغ جَُش٤َْؽحُٕ َػ٤ِِِٚ ؛ِئَرج َص٠َِ َأَقُذًُْْ ِئ٠َُ ُعْطَشٍز»

 .«َصاَلَضُٚ

«Егес тендесден бісеу намазды бөгетке (тутсаға) қасар псындата, шайтан 

пныо намазын бұзбауы үшін, пған жақындатын»124. 

Кейде ※пл  намазды өзініо мешітінде псналатқан бағананыо алдында 

псындайтын‼125. 

※Ол  намазды (еш нюстені бөгет сетінде райдалануға мүмкіндік бплмаған 

ашық жесде) псындағанда, алдына (жесге) қытқа найзаны қадар қпѐтын, тпдан 

тпо тпл найза жаққа бет бұсыр намаз псындайтын, ал адамдас намазды пныо 

астында псындайтын‼126; кейде ※пл өзініо алдындағы жесге түйетін шөктісір, 

тпған бет бұсыр намаз псындайтын‼127, бісақ бұл түйе қпсатында намаз 

псындаудан есекшеленеді (бөлек жағдай), өйткені пл бұған ※тыйым талған‼128, ал 

                                                                                                                                                             
122 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

123 Ибн Хузайма ※ют-Сахихта‼ (1/93/1) тенімді итнадрен. 

124 Абу Дюуд, юл-Бюззас (※Зауа’ид‼ 54-бет) жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деді. 

Онымен юз-Зюһаби жюне юн-Нюуауи келітті. 

125 Әл-Бухаси. Бөгет (тутса) имамға да, намазды жалғыз өзі псындар тұсған адамға да 

қажет, тірті үлкен мешіттіо ішінде де. Ибн Һюни өзініо ※юл-Мюта’ил юл-Имам Ахмад‼ (1/66) 

кітабында былай дер жазады: «Бісде Абу Абдуллаһ (имам Ахмад ибн Хәнбал) меніо алдыма тутса 

қпймай намаз пқыр тұсғанымды көсір қпйды. Мен тпл кезде пнымен бісге бат мешітте бплатынмын. Ол 

маған: «Біс нәстемен бөгет жатар қпй!», - деді, және мен адаммен бөгет жатар қпйдым». Мен (ѐғни шейх 

юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай деймін: бұл жесде «имам Ахмад бөгет (тутса) 

мютелетінде үлкен жюне кіші мешіттесдіо асатында айысмашылық жатамаған‼ дегенге нұтқау бас. 

Жюне бұл, юсине, дұсыт, бісақ мұндай нұтқауды намаз псындаушыласдыо көбі псындамайды, 

тірті мен басыр қайтқан мемлекеттесдегі, тпныо ішінде мен пты (1410 һ.ж.) жылдыо есежер 

айында асалар шыққан Сауд Асабиѐтындағы мешіттесдіо имамдасы да. Спндықтан да итлам 

ғалымдасы (улюма) адамдасға тутсаға қатытты күші бас үкімдесді түтіндісір, пты тусалы айтыр, 

птыны псындауға пласды шақысуы қажет. Бұл нұтқауды тірті Қатиетті қпт Мешітте де псындау 

қажет.   

126 Әл-Бухаси, Мутлим жюне Ибн Мюжаһ. 

127 Әл-Бухаси жюне Ахмад. 

128 Спл жесде. 
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кейде ※пл ес тпқымды (алдына) қпйыр, пныо астқы жағына қасар намаз 

псындайтын‼129. 

Ол  былай дейтін:  

٤َُُْصَِ َّٝاَل ٣َُرح٠ُِ َْٖٓ ٣َُُٔش ؛َفِئَرج ََٝظَغ َأَقُذًُْْ َذ٤َْٖ ٣ََذ٣ِْٚ ِْٓػََ َُٓإِخَشِز جَُشْقَِ»

 .«ََٝسجَء َرَُِي

«Егес тендесден бісеу өзініо алдына ес тпқымныо астқы жағы тияқты біс 

нәстені қпйта, намазын псындай бестін және пныо асғы жағынан өтетін бісеуге 

көоіл бөлмей-ақ қпйтын»130. 

Бісде ※пл  намазын ағашқа қасар псындады‼131, ал кейде ※пл намазды ’Айша 

(Аллаһ пған сазы бплтын) *өзініо көсреті аттында+ (жатқан) төтегіне қасар 

псындайтын‼132. 

Ол  өзі мен тутсаныо асатынан юлдебісеудіо өтуіне жпл бесмейтін. Мыталы, 

бісде ※пл намаз псындар тұсғанда біс қпй жүгісір келді де, пныо алдын кетір 

өтрек еді, пл қабысғаға ішімен жабытыр, пдан пзды *жюне қпй пныо астынан өтір 

кетті+‼133. 

Спндай-ақ бісде ※расыз намазда пл жұдысығын қытты, ал (намазын) аѐқтаған 

кезінде адамдас пдан: ※Уа, Аллаһтыо Елшіті! Намаздыо кезінде біс нәсте бплды ма?‼, - 

дер тұсады, ал пл:  

 ِئّاَل َإَٔ جَُش٤َْؽحَٕ َأَسجَد َإْٔ ٣ََُٔش َذ٤َْٖ ٣ََذَٟ، َكَخَْ٘وُطُٚ َقَط٠ ََٝؾْذُش َذْشَد ؛ّاَل»

 ّاَلْسُضِرَػ ِئ٠َُ ؛َُِغحِِٗٚ َػ٠َِ ٣َِذٟ، َٝج٣ُْْ جَُِِٚ َُّْٞاَل َٓح َعَرَو٠ِ٘ ِئ٤َُِْٚ َأِخ٠ ُع٤ََِْٔحُٕ

َكَْٖٔ جْعَطَؽحَع ]، َعحِس٣ٍَس ِْٖٓ َعَٞجِسٟ جَُْْٔغِؿِذ َقَط٠ ٣ُِؽ٤َق ِذِٚ َُِْٝذجُٕ َأَِْٛ جَُِْٔذ٣َِ٘س

 .«[َإْٔ ّاَل ٣َُكٍُٞ َذ٤َُْ٘ٚ ََٝذ٤َْٖ جُِوْرَِِس َأَقٌذ؛ َك٤َِْْلَؼَْ

«Жпқ, тек шайтан алдымнан кетір өткіті келір еді, бісақ мен пныо тілініо 

туықтығын қплыммен тезгеніме дейін пны буындыса бесдім. Аллаһрен ант 

етемін, егес меніо бауысым Сулеймен (пған Аллаһтыо тәлемі бплтын) птыда 

мені пзбағанда134, Мәдиналықтасдыо (балаласы) пны (қпсшар) айналуы үшін, 

мен (міндетті түсде) пны (шайтанды) пты мешіттіо бөсенелесініо бісіне 

                                                 
129 Мутлим, Ибн Хузайма (92/2) жюне Ахмад. 

130 Мутлим жюне Абу Дюуд. 

131 Ән-Нюта’и жюне Ахмад бұл хадитті тенімді жеткізушілес тізбегі асқылы келтіседі. 

132 Әл-Бухаси, Мутлим, Абу Йа’лю (3/1107). 

133 Ибн Хузайма өзініо ※ют-Сахих‼ (1/95/1) кітабында, ют-Табасани (3/140/3) жюне юл-Хаким, 

тпоғыты бұл хадиттіо тенімділігін анықтаған жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. 

134 Бұл Сулейменніо (Аллаһтыо пған тюлемі бплтын) Аллаһ жауар бесген дұғатына 

қатытты, бұл тусалы Құсанныо келеті аѐттасында баѐндалатынындай:  

َْ٘ت ٌِٝ اْغفشِْ َسِة ٍْه ٌِٝ َٚ َٕجغَِٝ ًٌب ا ُِ ََٔه َثْؼِذٜ ٍِِٓ الًحَذ ٠ ََٔذ ِإ ََٛ٘بُة أ ٌْ َٔب - ا ِٖ َرْجِشٜ اٌِش٠َح ٌَٗ َفَسَخْش ِِْش َٓ - أصََبَة َح١ُْث ُسَخآًء ِثَؤ ًَ َٚاٌَط١َِط١ ََٕآٍء ُو  ََٚؽ ث

َٓ - َٚاٍظ َٓ ََٚءاَخِش٠  االصٌْفَبِد ِفٝ ُِمش١ََِٔ

«"Саббым! Мені жасылқа. Маған менен кейін ешкімге нютір бплмайтын ратшалық бес. 

Әсине, Тен өте Жпмасттыо", - деді. Тпндықтан (пған) қалаған жесге жетуге, бұйсығымен 

поай жүсетін желді бағындысдық. Әс түслі құсылыт жатаушы жюне түогігіш, ал батқа 

бісеулесі шынжысласда матаулы шайтандасды бағындысдық» (※Сад‼ түсеті, 35-38- аѐттас). 
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байлар қпяс едім. Спндықтан да кім өзі мен Қыбла асатынан ешкімді өткізбеуге 

шаматы келте, птылай іттетін!»135 

Ол  тпндай-ақ былай дер айтатын:  

ِئَرج َص٠َِ َأَقُذًُْْ ِئ٠َُ َش٠ٍْء ٣َْغُطُشُٙ َِٖٓ جَُ٘حِط، َكَأَسجَد َأَقٌذ َإْٔ ٣َْؿَطحَص َذ٤َْٖ »

 َكِإْ ،(َك٤ََِْْٔ٘ؼُٚ، ََٓشَضني) [٤ََُْْٝذَسأ َٓح جْعَطَؽحع]  َك٤َِْْذَكْغ ِك٠ َْٗكِشِٙ،؛٣ََذ٣ِْٚ

 .«َأَذ٠ َك٤َُِْوحِضُِْٚ َكِاََٗٔح َُٛٞ َش٤َْؽحٌٕ 

※Егес тендесден бісеу намазды адамдасдан тутса асқылы бөгеттелір 

псындай баттата, ал бісеу (тпл кезде) пныо алдынан кетір өткіті  келте, (намазды 

псындаушы) пны итесір жібестін *бұл хадиттіо батқа біс нұтқатында: «...намаз 

псындаушы пны екі сет тпқтатуға тысытуы қажет», - дер хабасланады+ және 

егес пл (бағынудан) бат тастта, пнымен шайқаттын136,  өйткені пл – шайтан!»137 

Ол  тпндай-ақ былай дер айтатын:  

َُْٞ ٣َْؼَُِْ جَُْٔحُس َذ٤َْٖ ٣ََذِٟ جَُُْٔص٠ِِ َٓحَرج َػ٤َِِْٚ ٌََُحَٕ َإْٔ ٣َِوَق َأْسَذِؼنَي َخ٤ًْشج »

 .«َُُٚ ِْٖٓ َإْٔ ٣ََُٔش َذ٤َْٖ ٣ََذ٣ِْٚ

«Егес де намаз псындаушыныо алдынан кетір өтуші өзіне қандай (күнә) алыр 

жатқанын білгенде, пснында қысық <...> тұсу  пл үшін пныо алдынан кетір 

өтуден жақтысақ екенін түтінес еді!» Бұл хадиттіо жеткізушіті Абу юн-Надс 

былай дер айтқан: «Ол қысық күн, ай немете жыл дер айтты ма - пл меніо нақты 

етімде емет»138. 

                                                 
135 Ахмад, юд-Дасақутни, ют-Табасани бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. Бұл хадиттіо мағынаты (юл-Бухаси мен Мутлимніо) екі ※Сахихында‼, тпндай-ақ батқа да 

жинақтасда көртеген тахабаласдан келтісілген. Оты хадит кадианилес ағымы плас теберті 

Итламнан шығыр кеткен көртеген хадиттесдіо бісі бплыр табылады, өйткені плас Құсан мен 

Сүннетте аталатын жындасға иман келтісмеді, ал пласдыо ілімі (тасиқат) (шасиғаттыо) белгілі 

мютіндік куюліктесін (нутут) тесітке шығасуға бағытталған. Ратында, Құсанға қатытты айтас 

бплтақ, плас пныо (айқын) мағынатын өзгестетін, мыталы Аллаһ Тағаланыо «Айт: «Маған біс 

неше жынныо Құсанды еттігені уахи етілді...»" деген төздесі тусалы кадианилес: ※Яғни 

адамдасдан бплған (инт)‼, - деді! Сөйтір плас ※жын‼ деген төзді ※инт‼ деген төздіо тинпнимі етті, 

юл-бюшас‼ (адам) деген тиѐқты! Спнытымен плас лингвиттикалық нпсмаласдыо ғана емет, 

Шасиғаттыо да шеобесінен шығыр кетті. Ал Сүннетке келес бплтақ, плас жалған 

түтіндісмегелесге жүгінір, пны басынша бұсмалауға тысытты, ал өздесініо тұжысымдамаласын 

поай ету үшін, плас өздесіне ыоғайлы жеслесде пны тенімтіз дер мюлімдейтін, тірті юсбіс 

мухаддит имам да, пласға ілеткен бүкіл үммет те пныо көртеген жеткізу жплдасы асқылы 

анықталған тенімділігіне біс ауызды келітімде бплта да.  Аллаһ кадианилесді Хақ Жплға 

шығастын!  

136 Яғни қаттысақ итесір жібестін (Аудасмашыныо еткестреті). 

137 Әл-Бухаси, Мутлим. Тік бұсышты жақшаласға алынғанды қптымша Ибн Хузайма 

(1/94/1) жеткізеді. 

138 Әл-Бухаси, Мутлим. Тік бұсышты жақшаласға алынғанды қптымша Ибн Хузайма 

(1/94/1) жеткізеді. 
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Намазды бұзатын нюстелес тусалы 

«َٓح ٣َْوَؽُغ ْجَُصالَز»  
 

Ол  былай дер айтатын:  

 جَُْْٔشَأُز : جَُشْقَِآِخَشِز٣َْوَؽُغ َصاَلَز جَُشُؾَِ ِئَرج َُْْ ٣ٌَُْٖ َذ٤َْٖ ٣ََذ٣ِْٚ ِْٓػَُ »

 .«جٌَُُِْْد جأَلْعَُٞد َش٤َْؽحٌٕ » . « َٝجٌَُُِْْد جأَلْعَُٞد،َٝجُِْكَٔحُس، [جحَلحِتُط]

«Егес намаз псындаушыныо алдында ес тпқым тияқты біс нәсте бплмай, 

пныо алдынан (етеккісі келетін139) әйел, етек немете қаса ит кетір өтте, пныо 

намазы үзілген бплады». Абу Засс: «Мен: «Уа, Аллаһтыо Елшіті! Не үшін қаса ит, ал 

(мыталы) қызыл емет?», - дер тұсадым. Спнда пл:  «Қаса ит – шайтан!», - дер жауар 

бесді»140. 

 

 

Қабісге қасар намаз пқудыо тыйым талынғандығы тусалы 

 «جَُصالُز ُضَؿحَٙ جَُوْرِش»

 

Ол : 

«ّال ُضَصُِٞج ِئىل جُُوُرِٞس، ِّٝاَل َضْؿُِِغٞج َػ٤ََِْٜح»    

 ※Қабіслесге қасар намаз псындамаодас және пласдыо үттіне птысмаодас‼, 

- дер, намазды қабісге қасар псындауға тыйым талатын.141 

 

Ниет142 

 «ج٤َُُِ٘س»

 

Ол  былай дер айтатын:  

«ئََٗٔح جأَلْػَٔحٍُ ِذح٤َُِ٘حِش، َِٝئََٗٔح ٌَُُِِ جِْٓشٍب َٓح ََٟٗٞ»  

«Ақиқатында, амалдас тек ниетке қасай (бағаланады), әсі, ақиқатында, 

әсбіс адамныо үлетіне пл (алуды) ниет еткен нәстеті ғана тиеді»143. 

                                                 
139 Яғни кюмелетке тплған юйел. Бұл жесдегі ※үзілген (қысқылған)‼ деген төз ※заѐ етілген‼ 

дегенді білдіседі. Ал ※Намазды еш нюсте үзілген етрейді‼ деген хадитке келес бплтақ, пл юлтіз 

хадит, мен бұған ※Тамам юл-Миннаһта‼ (306-бет) нұтқағанымдай. 

140 Мутлим, Абу Дюуд жюне Ибн Хузайма (1/95/2). 

141 Спл жесде. Тплығысақ таныту үшін меніо ※Тахзис ют-тюжада‼ (※Ғибадат етушіні 

қабіслесді намаз псындау псындасы сетінде таодюудан тақтандысу‼) жюне ※Әхкам юл-Жюна'из уа 

бидауһа‼ (※Жаназа сютімдесі жюне пнымен байланытты діни бидғаттас‼). 

142 Ән-Нюуауи ※Раудат ют-Талибинде‼ (1/224) былай дейді: «Ниет – бұл мақтат, тпндықтан да 

намазды псындауға кісітуші адам адам, пты намазды және, мыталы, бұл қандай намаз: пл расыз ба әлде 

жпқ ра? - және т.т.т. пныо есекшіліктесіне қатытты нәстелесді етіне алады, әсі алғашқы тәкбісді 

айтқанда пласды бістұтат етір бісіктіседі». 
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Намазды ашатын тюкбіс (такбисат юл-ихсам) 

 «جَُطٌِْر٤ُْش»

 

Кейін пл :  جهلُل َأًَْرُش ※Аллаһу Әкбас (Аллаһ Ұлы!)‼144, - дер, намазды 

баттайтын. 

Ол , жпғасыда аталыр кеткендей, ※намазды нашас псындаған адамға‼:  

جهلُل : ُغَْ ٣َُوٍُٞ، ََٓٞجِظَؼٚجُُُْٞظَٞء ٣ََطََٞظأ، َك٤ََعَغ َقٍذ َقَط٠ أَلِئَُٗٚ ّاَل َضِطُْ َصاَلُز »

.«َأًَْرُش  

※Ақиқатында, адамныо намазы пл денетініо баслық қажетті мүшелесін 

жуыр, (дұсыт) дәсет алмайынша, ал тпдан кейін: «Аллаһу Әкбас (Аллаһ Ұлы)!», - 

дер айтрайынша, тплық бплмайды‼, - дер, птылай іттеуді бұйысды.145 Ол  

тпндай-ақ:  

 .«ِْٓلَطحـُ جَُصاَلِز جُُؽُُٜٞس، ََٝضْكِشمُيَٜح جَُطٌِْررُي، ََٝضْك٤َُِِِٜح جَُطْغ٤ُِِْ»

«Намаздыо кілті – дәсет, пған кісу – тәкбіс, ал пдан шығу - татлим», - дер 

айтатын146. 

Спндай-ақ ※пл тюкбіс айту тұтында астында тұсғандас пны (тюкбісді) 

еттитіндей дауытын (біс қалырты) етір көтесетін‼147. Алайда ※пл ауысған кезінде, 

Елшініо  тюкбісін адамдасға жеткізу үшін, Абу Бюкс дауытын көтесетін‼148. 

                                                                                                                                                             
143 Әл-Бухаси, Мутлим жюне батқалас. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо 

тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (22) кітабында келтісілген. 

Спндай-ақ ※Сахих ал-Бухаси‼ (ксаткпе изл.), 1-пе издание на сутткпм ѐзыке, № 1. жюне ※Са-

ды рсаведных‼, хадит № 1. қасаоыз – седактпсдыо (сут.) еткестреті. 

144 Мутлим жюне Ибн Мюжаһ. Бұл хадитте пныо  намазды кейбіс адамдас тиѐқты ※(Уа, 

Аллаһ) мен .... намазды псындауды ниет еттім‼ деген төздесмен баттамағанына нұтқау бас. Бұл - 

дінге енгізілген жаоалық (бидғат) бплыр табылатынына бісауызды келітім бас. Келітреушілік тек 

мұныо қандай: жақты не жаман – діни жаоалық (бидғат) екендігінде ғана, ал біз бұған: 

※Ақиқатында, пныо  ※...әсбіс діни жаоалық (бидғат) - адатушылық, ал әсбіс адатушылық - 

Отта‼ деген төздесі жалры тиратта бплғандықтан, ғибадат мютелелесіне қатытты баслық діни 

жаоалықтас адатушылық бплыр табылады‼, - дер айтамыз.  

145 Әт-Табасани бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

146 Абу Дюуд, ют-Тисмизи жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадиттіо тенімділігін анықтаған жюне 

пнымен юз-Зюһаби келіткен. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-

Исуа’‼ (301) кітабында келтісілген. Сөзбе-төз «тәкбіс пны тыйым талынған (хасам етеді)», бұл 

намазды псындау кезінде Аллаһ іттеуге тыйым талған (хасам еткен) баслық іт-юсекеттесді 

меозейді, «ал татлим пны сұқтат етілген (хәлал) етеді», бұл намаздан тыт сұқтат етілетін баслық 

нюстелес тиѐқты. Хадит: ※Намаздыо етігі жабық жюне бісде-біс мүмін алдын ала тазаланбай, пны 

аша алмайды‼, - дер тұжысымдайды. Туса тпл тиѐқты тек тюкбіс ғана намазға кісу жюне тек 

татлим ғана намаздан шығу бплыр табылатындығы пнда бекітілір айтылады. Бұл рікісді 

мұтылман ғалымдасыныо көршілігі ұттанады. 

147 Ахмад жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадиттіо тенімділігін анықтаған жюне пнымен юз-

Зюһаби келіткен. 

148 Мутлим жюне юн-Нюта’и. 
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Ол  тпндай-ақ былай дер айтатын: «Имам: «Аллаһу Әкбас», - дер айтқанда, 

(тендес де): «Аллаһу Әкбас», - дер айтыодас»149. 

 

Екі қплды көтесу 

« ُع ْج٤ََُذ٣ِْْٖفَس»

 

Ол  екі қплын кейде тюкбіс айтумен біс мезгілде150, кейде тюкбіс айтқаннан 

кейін151, ал кейде пны айтудан бұсын152 көтесетін. 

※Ол екі қплын, таутақтасыныо асаласын ашық ұттар *бісақ асаласын кесір 

ашрай жюне пласды бісін-бісіне жабыттысмай+‼153 көтесетін, юсі ※пл пласды 

иығыныо тұтына дейін көтесетін‼154, дете де кейде ※пл пласды құлағыныо 

(тысғалықтасыныо) тұтына дейін көтесетін‼155. 

 

По қплын тпл қплыныо үттіне қпя жюне птылай іттеу тусалы бұйсық 
«َْٝظُغ ج٠َْ٘ٔ٤ُُ َػ٠َِ ْج٤ُُْغَشٟ َٝجألُْٓش ِذِٚ»  

 

※Ол   по қплын тпл қплыныо үттіне қпѐтын‼156 жюне:  

ََٗعَغ إْٔ  ُعُكَٞسَٗح َٝ ِكْؽِشَٗح ََٝضْأِخ٤ِْش١ٍِِْؼِذَطْغِئَٗح َْٓؼِشَش جأَلِْٗر٤َحِء ُأِْٓشَٗح »

.«َأ٣َْٔحََٗ٘ح َػ٠َِ َشَٔحِتَِِ٘ح ِك٠ جَُصاَلِز  

 «Бізге - райғамбасласға ауызашасға (ифтасға) атығу157 және тәсетін (тухусды) 

кейіндету158, тпндай-ақ намазда по қплды тпл қплдыо үттіне қпю бұйысылған», - 

дер айтатын159. 

Спндай-ақ ※пл тпл қплын по қплыныо үттіне қпйыр намаз псындар тұсған біс 

адамныо жанынан өтір баса жатты. Спнда пл пныо қплдасын ажысатыр, по 

қплын тпл қплыныо үттіне қпйды‼160. 

 

                                                 
149 Ахмад жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

150 Әл-Бухаси жюне юн-Нюта’и. 

151 Спл жесде. 

152 Әл-Бухаси жюне Абу  Дюуд. 

153 Абу Дюуд, Ибн Хузайма (1/62/2,64/1), Таммам жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадиттіо 

тенімділігін анықтаған жюне пнымен юз-Зюһаби де келіткен. 

154 Әл-Бухаси жюне юн-Нюта’и. 

155 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

156 Мутлим жюне Абу Дюуд. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі 

※юл-Исуа’‼ кітабында келтісілген (352). 

157 Ауызашас, псазаныо уақыты біткенді білдісетін күн батқан мезетте тамақтану 

(Аудасмашыныо еткестреті). 

158 Осаза ұттаудан бұсын тао атқанша азғантай уақыт қалғанға  дейін  тпоғы тамақтану 

(Аудасмашыныо еткестреті). 

159 Ибн Хиббан жюне юд-Дийа’ бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

160 Ахмад жюне Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 
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Қплдасды көкісекке қпя 

        «َْٝظُؼَُٜٔح َػ٠َِ ْجَُصْذِس»

 

※Ол  по қплын тпл алақаныныо, білезік буыныныо жюне білегініо  тыст 

жағына қпѐтын‼161, ※юсі өзініо тахабаласына тплай іттеуді бұйысатын‼162, ал кейде 

※пл өзініо тпл қплын по қплымен қытыр ұттайтын‼163. 

※Ол  пласды (ѐғни екі қплын — Аудасмашыныо еткестреті) көкісегіне 

қпѐтын‼164. 

Спндай-ақ ※пл екі қплды бүйісіне қпйыр намаз пқуға тыйым талатын *жюне пл 

(пны көстетір бесу үшін) қплын бүйісіне қпйды+‼165. Ол  дюл птындай, ѐғни 

※тилб‼ *ксеттке кесілген адамға ұқтат+ күйді қабылдауға  тыйым талатын166.167  

                                                 
161 Абу Дюуд, юн-Нюта’и жюне Ибн Хузайма (1/54/2) бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді 

тізбегі асқылы келтіседі. Бұл хадиттіо тенімділігін Ибн Хиббан (485) анықтаған. 

162 Мюлик, юл-Бухаси жюне Абу Ауана. 

163 Ән-Нюта’и жюне юд-Дасақутни бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. Бұл хадитте (тпл қплды по қплмен) қытудыо түннет екендігіне куюлік бас, ал бұдан 

алдынғы хадитте (по қплды тпл қплдыо үттіне) қпя тусалы төз бплған, юсі бұл да түннет бплыр 

табылады.  Сөйтір, бұл юсекеттіо екеуі де – түннет. Ал (мұтылмандасдыо) тпоғы буынынан бплған 

кейбіс ханафилес мақұлдаған қпя мен ұттауды  бісіктісуге қатытты айтас бплтақ, бұл діни 

жаоалық (бидғат).  Ол былайша көсініт табады: Ибн ’Абидин ※Дусс юл-Мухтас‼ (1/454) кітабына 

жатаған еткестрелесінде нұтқағандай, по қплды тпл қплдыо үттіне қпйыр, по қплдыо бат басмағы 

жюне шынашағымен тпл қплдыо білегін қартыса ұттау, ал қалған үш таутақ (тпл қплдыо үттінде) 

жалратынан жатады. Спндықтан да мұндай төздесмен адатраодас!  

164 Абу Дюуд, Ибн Хузайма ※ют-Сахихта‼ (1/54/2), Ахмад жюне Абу юш-Шейх ※Тасих 

Атбаханда‼ (125-бет). Бұл хадиттіо біс тізбегін (итнадын) ют-Тисмизи жақты (хатан) дер айтқан. 

Мұқиѐт қасар шыққан кезде, мағынаты бпйынша  птыған ұқтат хадиттесді ※юл-Мууатта’‼ 

кітабында жюне юл-Бухасидіо ※ют-Сахих‼ хадиттес жинағында табуға бплады. Мен бұл хадиттіо 

итнадтасын өзімніо ※Әхкам юл-Жюна’из‼ (118-бет) кітабымда мұқиѐт зесттегенмін.  

        Еткестре: Қплдасды көкісекке қпя Сүннетте тенімді түсде бекітілген, ал бұған қайшы 

келетін баслық нюсте не юлтіз, не мүлде негізтіз бплыр табылады. Имам Итхақ ибн Раһауайһ та 

пты Сүннетке тюйкет амал ететін, бұл тусалы юл-Мюсуази ※юл-Мюта’ил‼ (222-бет) кітабында былай 

дер айтатынындай: ※Итхақ бізбен бісге үтіс намазын псындайтын... Ол дұға кезінде қплын 

көтесетін жюне дұғаны сукуғтан бұсын жатайтын, ал қплдасын көкісегіне немете көкісегінен тюл 

төмендеу қпѐтын‼.  

Туса птыны юл-Қади ’Ийюд юл-Мюлики өзініо ※юл-И’люм‼ кітабында ※Муттахаббат ют-Салют‼ 

тасауында (3-батылым, Рабат, 15-бет) былай дер айтқан: ※Оо қплды көкісектіо жпғасғы тұтына тпл 

қплдыо тыст жағына қпя қажет‼. Мұнымен тпндай-ақ Абдуллаһ Ибн Ахмад Ибн Хюнбал өзініо 

※юл-Мюта’ил‼ (62-бет) енбегінде баѐндаған мына төздесі де ұқтат: ※Мен юкемніо намазда біс қплын 

екіншітініо үттіне кіндіктен жпғасы қпѐтынын көсетінмін‼.  

Аудасмашыныо еткестреті: Тплығысақ пты кітартыо тпоында келтісілген № 2 Қптымшаны 

қасаоыз. 

165 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі 

※юл-Исуа’‼ кітабында келтісілген (374). 

166 Абу Дюуд, юн-Нюта’и жюне батқа (мухаддиттес). 
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Көзді тюжде жатайтын псынға тігу жюне намазды жан-тюніомен бесілір 

псындау (хушуғ) 

«جََُ٘ظُش ِئ٠َُ َِْٓٞظِغ ْجُُغُؿِٞد، َْٝجخلُشُٞع»  

 

※Ол  намазда батын иір жюне көзін жесге тігір тұсатын‼168, (ал) ※Қағбаныо 

ішінде бплған кезінде, пдан шығыр кетрейінше, көзін тюжде жатайтын пснынан 

алмайтын‼169; жюне пл:  

.«َص٢ِِجمُل٣ُْشـَُِ َش٢ٌْء ّاَل ٣ََْ٘رـ٠ِ َإْٔ ٣ٌََُٕٞ ِك٠ جَُْر٤ِْص »  

«Үйде намаз псындаушыны алаодататын еш нәсте бплмау кесек», - дер 

айтатын170. 

※Ол көзді атранға қасатуға тыйым талатын‼171 жюне пты тыйымын қатао түсде 

талар еткені тпншалықты – пл:  

 َأْٝ ّاَل َضْشِؾُغ ؛٤َََُْ٘ط٤ََِٜٖ َأْهَٞجٌّ ٣َْشَكُؼَٕٞ َأْذَصحَسُْْٛ ِئ٠َُ جَُغَٔحِء ِك٠ جَُصاَلِز»

 .«أْٝ َُُطْخَؽَلَٖ َأْذَصحَسُْٛ».«ِئ٤َُِْْْٜ

※Намаз псындау кезінде көздесін атранға қасататын адамдас плай 

іттеулесін тпқтатуласы кесек, әйтрете пласдыо көсу қабілеттесі пласға 

ешқашан қайта псалмайды (хадиттіо батқа нұтқатында: ※...әйтрете плас көсу 

қабілетінен айысылады‼, - дер айтылады)‼, - дер айтатын172. Батқа хадитте:  

َكِاَرج َص٤َُِْطْ َكاَل َضَِْطِلُطٞج؛ َكإَ جهلَل ٣َُْ٘صُد َْٝؾَُٜٚ َُِْٞؾِٚ َػْرِذِٙ ِك٢ َصاَلِضِٚ َٓح »

.«َُْ ٣ََِْطِلْص  

※...ал тендес намаз псындар тұсғандасыода жан-жақтасыоа (бұсылыр) 

қасамаодас, өйткені Аллаһтыо құлы намаз псындар тұсған кезінде батқа 

жаққа қасамайынша Аллаһ та Өзініо Жүзін пныо жүзіне қасатыр тұсады‼, - 

дер айтылады173 жюне пл тпндай-ақ (намаз псындаушыныо) жан-жаққа көз 

таттауы тусалы:  

  

.«جْخِطاَلٌط ٣َْخَطُِِغُٚ جَُش٤َْؽحُٕ ِْٖٓ َصاَلِز جَُْؼْرِذ»  

                                                                                                                                                             
         167 Абу Дюуд, юн-Нюта'и жюне батқалас. 

168 Әл-Бюйһақи жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадиттіо тенімділігін анықтар бекіткен. Бұл 

хадит тпндай-ақ пныо пн тахабатынан жеткізілетін батқа да ұқтат хадитрен күшейтіледі, Ибн 

‘Атакис (17/202/2) айтқанындай. Қз.: ※юл-Исуа’‼ (354). 

169 Спл жесде. Маоызды еткестре! Бұл екі хадит назасды тюжде жатайтын псынға тігудіо 

Сүннет бплыр табылатынына айғақ бплады, тпндықтан да кейбіс намаз псындаушыласдыо намаз 

пқу кезінде көздесін жұмыр тұсатындасы – бұл тек жатанды тақуалық ғана, өйткені ео жақты 

батшылық – бұл Мухаммадтыо  Батшылығы. 

170 Абу Дюуд жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы жеткізеді (※юл-

Исуа’‼, 1771); пты хадиттіо мағынатынан айқын көсінетіндей, бұл жесдегі ※Үй‼ төзі Қағбаны 

білдіседі. 

171 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

172 Әл-Бухаси, Мутлим жюне ют-Сисаж. 

173 Әт-Тисмизи жюне юл-Хаким, плас бұл хадитті тенімді дер танаған. Қз: ※Сахих ют-Тасгиб‼ 

(№ 353). 
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«Бұл (Аллаһтыо) құлыныо намазынан біс нәсте ұслайтын шайтанныо  

(ұслығынан батқа еш нәсте емет)», - дер айтқан174. 

Ол  тпндай-ақ былай дер айтқан:  

 َٓح َُْْ ٣ََِْطِلْص َكِاَرج ؛ّاَل ٣ََضجٍُ جَُُِٚ ُْٓوِراًل َػ٠َِ جَُْؼْرِذ ََُٝٛٞ ِك٠ َصاَلِضِٚ»

.«جَُْطَلَص جَْٗصَشَف َػُْ٘ٚ  

«Аллаһтыо құлы намаз пқу кезінде батқа жаққа қасамайынша, Аллаһ пған 

қасауын  үзбейді, ал пл жүзін бұсған кезде, Аллаһ та пдан Жүзін бұсады»175, 

(жюне) пл (намаз псындау кезінде) ※үш нюстеге тыйым талды: мұсынмен тауық 

тиѐқты шұқуға, ит тиѐқты птысуға176 жюне түлкі тиѐқты батты (жан-жаққа) бұса 

бесуге‼177; пл тпндай-ақ былай дер айтатын:  

.«َصَِ َصاَلَز َُِٓٞدٍع ًََأََٗي َضَشجُٙ، َكِإْ ًَُْ٘ص ّاَل َضَشجُٙ َكِاَُٗٚ ٣ََشجَى»  

«Өзіоніо қпштату  намаздыоды (ѐғни өмісіодегі ео тпоғы намаздай - 

Аудасмашыныо еткестреті) Оны (Аллаһты) (өз көз алдыода) көсір 

тұсғандасыодай псында, ал егес тен Оны (көз алдыода) көсір тұсматаодас да, 

ақиқатында, Ол тені көсір тұс»178; жюне пл былай дейтін:  

 َك٤ُْكِغُٖ ُُٝظَٞءَٛح َُٝخُشَٞػَٜح ،َٓح ِِٖٓ جِْٓشٍب ُْٓغٍِِْ َضْكُعُشُٙ َصاَلٌز ٌَُْٓطَٞذٌس»

 ِئّاَل ًَحَْٗص ًََلحَسًز َُِٔح َهْرََِٜح َِٖٓ جُُزُِٗٞخ، َٓح َُْْ ٣ُْإِش ًَِررَيًز ََٝرَُِي ؛َُٝسًَُٞػَٜح

.«جَُذَْٛش ًَُُِٚ  

«Кез-келген мұтылман адам расыз намазыныо уақыты кісген кезде жақтылар 

дәсет алта, (юсі намазында) лайықты мпйынтұнушылық танытыр, баслық 

иілулесді дұсыт жатата, (бұл) намаз міндетті түсде пныо пған дейін іттеген 

күнәласыныо өтеуі бплады, егес (пласдыо асатында бісде-біс) үлкен күнә 

бплмата; әсі әскез птылай бпла беседі»179. 

Бісде пл  намазды хамитада (жүннен тпқылған, пя батылған киімде - 

Аудасмашыныо еткестреті) псындар тұсған кезінде, көзі пты пяласға түтір кетті. 

Намазды пқыр бплған тпо пл былай дер айтты:  

 َصاَلِض٠، آَِٗلح َػْٖجْرَُٛرٞج ِذَخ٤َِٔصِط٠ َِٛزِٙ ِئ٠َُ َأِذ٠ َؾٍْْٜ، َكِاََٜٗح َأَُْْٜط٠ِ٘ »

.«َٝجْتُط٠ِٗٞ ِذَأِْٗرَؿح٤َِِٗطِٚ  

                                                 
174 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

175 Бұл хадитті Абу Дюуд жюне батқалас жеткізген. Оныо тенімділігін (тахихтығын) Ибн Ху-

займа жюне Ибн Хиббан негіздеген. Қз.: ※Сахих ют-Тасғиб‼ (№ 555). 

176 Аудасмашыныо еткестреті: бұл жесде ※мұтылмандас тізелесін көтесір, қплдасын жесге 

тісер, құйсықтасына птысмауы кесек, өйткені плай шайтан птысады, тпндай-ақ бұл птысыт 

※иттіо птысыты‼ дер те аталады‼ деген меозеледі. Сафий юс-Рахман юл-Мубасакфуси ※Итхаф юл-

Кисам‼. 

177 Ахмад жюне Абу Йа‘лю. Қз.: ※Сахих ют-Тасғиб‼ (№ 556). 

178 Әл-Мухлит ※Әхадит Мунтақа‼, ют-Табасани, юс-Руайани, юд-Дийа’ ※юл-Мухтасада‼, Ибн 

Мюжаһ, Ахмад жюне Ибн ‘Атакис. Бұл хадиттіо тенімділігін юл-Хайтами ※Атна юл-Маталибте‼ 

негіздер бесген. 

179 Мутлим. 
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 «Меніо мына киімімді Абу Жәһмге алыр басыр бесіодес де, маған пныо 

анбижанийятын (пятыз қатты матадан тігілген киім – Автпсдыо еткестреті) алыр 

келіодес, өйткені пл (ѐғни хамита) намазымнан көоілімді бұсды!  (бұл хадиттіо 

батқа нұтқатында: «...өйткені мен пныо пюласына қасар едім, плас мені 

(намаздан) бет бұсғыза жаздады» , - дер айтылады)»180. 

Спндай-ақ ※‘Аишада үйініо біс бөлігін кесір жабатын жүннен тпқылған жұқа 

ресдеті бас бплатын.  (Бісде) Пайғамбас  пған қасар намаз псындады да, 

кейіннен былай деді:  

[«َكِاَُٗٚ َُح َضَضجٍُ َضَصح٣ُِٝشُٙ َضْؼِشُض ٢ُِ ِك٢ َصَِحِض٢]أِخِش٣ِْٚ َػ٢ِ٘؛ »  

«Мына ресдені бұл жесден алыр татта, өйткені, шындығында, пныо 

тусеттесі намаз кезінде үнемі меніо көз алдымда тұсады (ѐғни көоілімді 

бұсады)»181. 

Ол тпндай-ақ былай дер айтатын:  

«ّاَل َصاَلَز ِذَكْعَشِز جَُؽَؼحِّ َّٝاَل ََُٝٛٞ ٣َُذجِكُؼُٚ جأَلْخَرَػحِٕ»  

«Тамақ тастылыр қпйғанда, немете намаз пқитын адамды үлкен немете кіші 

қажеттілік қытқан жағдайда намаз пқылмайды»182. 

 

Намаздыо батында айтылатын дұғалас (ду‘а юл-иттифтах) 

«َأْدِػ٤َُس ْجّالْعِطْلَطحـِ»  

Кейін пл  (намаз) пқуын Аллаһқа жалбасынатын көртеген юстүслі дұғалас 

асқылы баттайтын да, пласда Аллаһ Тағаланы мақтар-мадақтайтын жюне 

ұлықтайтын. Ол ※намазды нашас псындаған адамға‼ да:  

٣ٌََُرَش، ٣ََْٝكََٔذ جهلَل َػَض ََٝؾََ ٣َُْٝػ٢ِ٘ َػ٤َِِْٚ، ٣ََْٝوَشَأ ِذَٔح َقٍذ َقَط٠ أَلّاَل َضِطُْ َصاَلٌز»

.«..َض٤ََغَش َِٖٓ جُُوْشإِٓ  

«Адамныо намазы пл тәкбісді айтрайынша, ата Мақтаулы  және ата 

Құдісетті Аллаһты мадақтамайынша және Оны ұлықтамайынша, (ал тпдан 

тпо) өзіне қиындық туғызбайтын  мөлшесде Құсан (аяттасын) пқымайынша 

тплық бплмайды...», - дер айтыр, птылай іттеуді бұйысды183. 

                                                 
180 Әл-Бухаси, Мутлим жюне Мюлик. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо 

тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (376) кітабында келтісілген. 

181 Әл-Бухаси, Мутлим жюне Абу Ауана. Елші  ресдедегі түсеттесді өшісуді немете пны 

жыстыр таттауды бұйысған жпқ. Ол ресдені алыр таттауды ғана бұйысды, өйткені – ал Аллаһ бұл 

тусалы жақтысақ біледі -  пнда тісі жандасдыо тусеті талынбаған бплатын. Бұл пныо  юл-Бухаси 

мен Мутлимде келтісілген батқа да хадиттесде айтылғандай, батқа бейнелесді жпяды бұйысатын 

өзге жағдайласмен сатталады. Бұл тусалы көбісек білгіті келген адам ※Фютх юл-Бюси‼ (10/321) жюне 

※Ғаѐт юл-Мюсам фи Тахсиж Әхадит юл-Хюлал ую юл-Хасам‼ (№ 131-145) кітартасына жүгінуі кесек. 

182 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

183 Абу  Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді дер атады жюне пнымен юз-Зюһаби 

де келіткен. 
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Ол Аллаһқа төменде келтісілетін дұғаласдыо кез келгенімен жалбасынатын: 

1. «Уа, Аллаһ, Сен шығыт рен батыттыо асатын алыттатқаныодай, мені де 

қателіктесімнен алыт ете гөс! Уа, Аллаһ, ақ киім кісден тазастылатындай, 

мені де қателіктесімнен тазаста гөс! Уа, Аллаһ, меніо қателіктесімді қасмен, 

тумен және бұсшақрен жуа гөс!»  

جَُِّْٜ ذحِػْذ َذ٢ِ٘٤ َٝذ٤َْٖ َخَؽح٣َح١َ ًََٔح َذحَػْذَش َذ٤َْٖ جدَلْشِشِم ٝجَُٔـِْشِخ، »

جَُُِّْٜ َّٗو٢ِ٘ ِْٖٓ َخَؽح٣َح١َ ًََٔح ٣ََُ٘و٠ جَُػُٞخ جألْذ٤َُط َِٖٓ جَُذَِٗظ، جََُُِْٜ جْؿِغِْين 

.«ِْٖٓ َخَؽح٣َح١َ َذحدَلحِء ٝجَُػِِْؽ ٝجَُرَشِد  

Аллаһуммә, бә‘ид бәйни уә бәйнә хатайайа кә-мә бә‘адтә бәйнә-л-мәшсиқи уәл-

мәғсиби, Аллаһуммә, нәққи-ни мин хатайайа кә-мә йунаққа-т-туабу-л-әбйаду мин әд-

дәнәти, Аллаһуммә-ғтил-ни мин хатайайа би-л- мәи, уә--т-тәлжи, уәл-бәсад. 

Ол  бұл дұғаны расыз намаздасында айтатын184. 

2. «Ханиф185  *мұтылман+ бплған күйде, жүзімді көктес мен жесді 

Жасатқанға қасай бұсдым және мен көрқұдайшыласдан еметрін. Ақиқатында, 

намазым, құсбандығым, өмісім және өлімім бүкіл әлемдесдіо Раббыты Аллаһқа 

тән.  Оныо тесігі жпқ. Отыған бұйысылдым, әсі мен мпйынтұнушыласдыо 

(мұтылмандасдыо) алғашқытымын186. Уа, Аллаһ! Сен – Патшатыо, Сенен батқа 

құлшылыққа лайықты құдай жпқ *Сені рәктер дәсіртеймін және Саған мақтау+, 

Сен – Раббымтыо, ал мен – Сеніо құлыомын187. Мен өзіме өзім зұлымдық 

жатадым және өз күнәласымды мпйындадым, ендеше меніо баслық 

күнәласымды кешісе гөс. Ақиқатында, күнәласымды кешісетін Сенен батқа 

ешкім жпқ! Мені ео көскем мінез-құлықтасға бағытта, өйткені ео көскем 

мінез-құлықтасға бағыттайтын Сенен батқа  ешкім жпқ. Менен жаман мінез-

құлықтасды кетісе гөс, өйткені мені пласдан Сенен батқа ешкім асылта 

алмайды! Міне, мен Сеніо алдыодамын және Саған қызмет етуге 

                                                 
184 Әл-Бухаси, Мутлим жюне Ибн Аби Шюйба (12/110/2). Бұл хадиттіо алынған көздесі мен 

жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ кітабында келтісілген (№ 8). 

185 Ханиф – Жалғыз Аллаһқа шынайы иман келтісуші (Аудасмашыныо еткестреті). 

186 Бұл птылайша көртеген хабасласда жеткізіледі, ал кейбісеулесінде ※ую юню минюл мут-

лимина‼ (※юсі мен мұтылмандасданмын‼) дер келтісіледі. Бұл пты хадиттіо жеткізушілесініо 

бісеуініо қателігінен псын алған бплуы мүмкін, бұл батқа дюлелдесмен сатталатынындай, 

тпндықтан да намаз псындаушы: ※...ую юню юууалял мутлимина‼ (※юсі мен мұтылмандасдыо 

алғашқытымын‼), - дер айтуға тиітті. Кейбіс адамдасдыо: ※Бұл төздес ※Мен пты тираттасға ие 

бплған алғашқы адаммын, ал өзгелесде плас жпқ‼ деген мағынаны білдіседі‼, - дер пйлар айтатын 

төздесіне қасаматтан, бұл плай емет. Бұл төздес іт жүзінде бұйсықтасды псындауда (біс бісінен) 

пзу дегенді білдіседі, юсі птымен мына аѐттас ұқтат бплыр табылады: ※(Мухаммад) пласға: "Егес 

Ата Мейісімдініо (Аллаһтыо) балаты бплта, пнда мен құлшылық қылушыласдыо алды 

бплас едім", -  де» (※Зухсуф‼ түсеті), - жюне Мутаныо (пған Аллаһтыо тюлемі бплтын): «... юсі мен 

мүміндесдіо алғашқытымын» ( ※юл-Әғсаф‼ түсеті, 143-аѐт), - деген төздесі. 

187 Әл-Әзһаси былай дер айтқан: «Мен Сенен батқа ешкімге құлшылық етреймін». 
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бақыттымын188; баслық игілік Сеніо Қплыода, ал жамандық – Сенен емет189; 

*және Сен бағыттаған адам ғана хақ жплмен жүседі; мен не іттетем де, Сеніо 

көмегіо теберті іттеледі, әсі мен Саған қайтамын, Саған жалбасынудан батқа 

Сенен құтылу да, рана да жпқ+ Сен Игітіо және Ата Жпғасытыо, және мен Сенен 

кешісім тұсар, Саған тәубе келтісемін!» 

 ََٝٓح أَٗح َِٖٓ ً،ََٝؾُْٜص َْٝؾ٢َِٜ َُِِز١ َكَؽَش جَُغَٔٞجِش ٝجألْسَظَك٤ِ٘لٌح ُْٓغِِٔح»

جدُلْشِشًنَي، ئَٕ َصاَلِض٢ ُُٝٗغ٢ٌِ َٝٓك٤َح١َ ََٝٓٔحِض٢ هلِل َسِخ جَُؼحَُِٔنَي ّاَل َشش٣َْي َُٚ َِٝذَزَُِي 

جََُُِْٜ أَٗص جدَلُِِي ّاَل ِئَُٚ ِئّاَل أَْٗص، ُعْرَكحََٗي َِٝذَكِْٔذَى . ُأِٓشُش ٝأَٗح أٍَُٝ جدُلْغِِٔنَي

، أَْٗص َسِذ٢ ٝأَٗح َػرُذَى، َظَُِْٔص َٗلِغ٢ ٝجػَطَشكُص ِذَزِٗر٢، كحْؿِلش ٢ُِ َرِٗر٢ 

َؾ٤ِٔؼًح، ئَٗٚ ّال ٣َـِلُش جُّزَٗٞخ ئّاَل أَٗص، ٝجْصِشْف ػ٢ِ٘ ع٤َِثَٜح ّال ٣َصِشف َػ٢ِ٘ 

ع٤َثٜح ئّاَل أَْٗص، ََُر٤َْي ََٝعؼَذ٣َْي، ٝجدَلِٜذ١ُ َٖٓ ََٛذ٣َص، أٗح ِذَي ٝئ٤ََُْي، ّاَل ََْٓ٘ؿح 

.«ّٝاَل َِٓؿأ َِٓ٘ي ئّاَل ئ٤َُْي، َضِرحَسًَص ََٝضَؼح٤ََُص، جْعَطـِْلُشَى ٝأُضُٞخ ئ٤َُْي  

Уәжжәһту уәжһия лил-ләзи фәтаса-т-тәмәуәти уәл-асда ханифән *, мутлимән+, уә мә 

әнә мин-әл-мушсикин. Иннә таләти, уә нутуки, уә мәх-йә-йә уә мәмәти ли-Лләһи 

Рабби-л-‘аләмин, лә шәсикә ләһу, уә бизәликә умисту уә әнә аууәлюл мутлимин. 

Аллаһумма Әнтәл-Мәлику, лә иләһә иллә Әнтә, тубханәкә уә бихамдикә. Әнтә Рабби 

уә әнә ‘абдукә. Заләмту нәфти уә‘тәсафту би-занби, фә-ғфис ли занби жәми‘ан, иннә-һу 

лә яғфису-з-зунуба иллә Әнта, уәһдини ли-ахтәни-л-әхләқи, лә яһди-ли-ахтани-һә иллә 

Әнта, уәтсиф ‘ан-ни тәйиә-һә лә ятсифу ‘ан-ни тәйиә-һә иллә Әнта. Ләббәй-кә уә тә’дәй-

кә, уәл-хайсу куллю-һу фи-йадай-кә, уә шәссу ләйтә иләй-кә, *уәл махдиййу мән хадайтә, 

                                                 
188  ※Люббюй-кю‼: мен бұлжымай жюне үнемі Саған қызмет етуге юзісмін; ※та‘дюй-кю‼: мен 

Сеніо юмісіоніо (аттында бплуға) өте бақыттымын жюне тплық ықылатрен Сен таодаған дінге 

ілетемін.   

189 Яғни жамандық Аллаһтан шығуы мүмкін емет, өйткені Оныо амалдасында жаман еш 

нюсте жпқ, тебебі Оныо баслық іт-амалдасы пласға юділеттілік,  сақымшылдық жюне даналық тюн 

игі бплыр табылады жюне пласда ешбіс жамандық жпқ. Ал жауыздық, пл Аллаһтан шығуы 

мүмкін бплмағандығы теберті де жауыздық бплыр табылады.  Ибн юл-Қайим (пны Аллаһ сақым 

еттін) былай дейді: «Ол (Аллаһ) жақтылық рен жамандықтыо Жасатушыты бплыр табылады, алайда 

жамандық Оныо жасату ітінде және Оныо амалдасында емет, Оныо кейбіс жасатылыттасында бас. 

Спндықтан да Аллаһ Тағала кез-келген әділеттіздіктен, зұлымдықтан Пәк. Әділеттіздік рен зұлымдық 

өз негізінде қандай да біс нәстеніо өзіне тиітті бплған пснында псналатрауынан тұсады. Ол баслық 

нәстелесді псын-псындасына қпяды, тпндықтан да (Одан шығатын, баттау алатын) баслық нәсте игі 

бплыр табылады. Алайда жамандық қандай да біс нәстеніо өзіне тиітті бплған пснында псналатрауынан 

тұсады. Қандай да біс нәсте өз пснына псналыттысылған кезде, пл енді жамандық бплмайды, тпндықтан 

да жамандық Одан келір шықрайтыны табиғи...  «(Онда) не үшін Ол жамандығы бас әлдебіс нәстені 

жасатты?» деген тұсаққа мен былай жауар бесемін: «Ол жасату ітін жатады, ал  Оныо іт-амалы 

жамандық емет - жақтылық бплыр табылады, өйткені жасату мен іт-амал Аллаһқа тән, әсі 

жамандықтыо Аллаһқа қатытты етілуі немете телінуі мүмкін емет. Жасатылған нәстедегі ешбіс 

жамандық Аллаһтан шығуы (баттау алуы) мүмкін емет, алайда Оныо іт-амалдасы мен Оныо жасатуы 

пған қатытты етілуі мүмкін, міне, тпндықтан да плас игі бплыр табылады».  Бұл маоызды тақысырқа 

байланытты пй тплғаудыо қалған бөлігі, тпндай-ақ пныо тпоы Ибн юл-Қайимныо ※Шифа’ юл-‘Алил 

фи Мюта’ил юл-Қада’ уюл-Қадс уат-Та‘лил‼ (178-206-бет) кітабында. 
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әнә би-кә уә иләй-кә, лә манжә уә лә мәлжә’а мин-кә иллә иләй-кә+, табасакта уә 

та‘аляйта, аттағфису-кә уә әтубу иләй-кә. 

Ол бұл дұғаны расыз жюне қптымша намаздасда айтатын190. 

3. Туса № 2 дұға, бісақ мына төздестіз:  

«..أَْٗص َسِذ٢ ٝأَٗح َػرُذَى»..   

«Әнтә сабби уә әнә ‘абду-кә...» («Сен – Раббымтын, ал мен – Сеніо 

құлыомын...») жюне тпоына дейін, алайда мына төздесді қптумен: «Уа, Аллаһ! Сен 

– Патшатыо, Сенен батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ, Сені рәктер 

дәсіртеймін және Саған мақтау!»191 

«أَْٗص جَُُِِٔي، ّاَل ئََُٚ ئّاَل أَْٗص، ُعْرَكحََٗي َِٝذَكِْٔذَى! جََُُِْٜ»   

Аллаһуммә, Әнтәл-Мәлику лә иләһә иллә Әнтә, тубханә-кә уә бихамди-кә. 

4. Туса № 2 дұға, бісақ ...ٝأَٗح أٍَُٝ جدُلْغِِٔنَي  - «...уә әнә әууалюл мутлимин» 

(※юсі мен мұтылмандасдыо алғашқытымын) төздесіне дейін юсі мына төздесді 

қптумен: «Уа, Аллаһ! Мені Өзіонен батқа ешкім келтісе алмайтын ео көскем 

мінез-құлықтасға және ео жақты амалдасға келтіс; және мені Өзіонен батқа 

ешкім тақтай алмайтын жаман мінез-құлықтасдан және жаман іттесден 

тақта!»192. 

جِْٛذ٢ِٗ َُِأْقَغِٖ جألْخالِم ََٝأْقَغِٖ جألْػَٔحٍِ؛ ّاَل ٣َِْٜذ١ َُِأْقَغَِٜ٘ح ئّاَل ! َجَُُِْٜ»..

.«َأَْٗص، َِٝه٢ِ٘ َع٢َء جألْخاَلِم َٝجألْػَٔحٍِ؛ ّاَل ٣َِو٢ َع٤َِثَٜح ئّاَل َأَْٗص  

Аллаһуммә-һдини ли әхтәни-л-әхләқи, уә әхтәни-л-ә‘мәли, лә йаһди ли әхтани-һә иллә 

Әнтә, уәқини таййи’и-л-әхләқи, уа-л-а‘мәли, лә йақий таййиа-һә иллә Әнтә. 

5. «Сені рәктер дәсіртеймін193, уа, Аллаһ, және Саған мақтаулас бплтын194, 

Сеніо Етіміо құтты195, Сеніо Ұлылығыо бәсінен ұлы196 және Сенен батқа 

құлшылыққа лайықты құдай жпқ!»197 

 .«ُعْرَكحََٗي جََُُِْٜ َِٝذَكِْٔذَى ََٝضَرحَسَى جْعَُٔي ََٝضَؼح٠َُ َؾُذَى ، َّٝاَل ئََُٚ َؿ٤ُْشَى»

                                                 
190 Мутлим, Абу Ауана, Абу Дюуд, юн-Нюта’и, Ибн Хиббан, Ахмад, юш-Шюфи‘и жюне ют-

Табасани. ※Бұл дұға тек қптымша намаздасда пқылады‼, - дейтіндес қателетеді.  

191 Ән-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы жеткізеді. 

192 Ән-Нюта’и жюне юд-Дюсақутни бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 

193 Яғни ※мен Сені рюктеймін‼, бұл ※мен Сеніо қандай да бплтын кемшілітесден Пюк екеніое 

тенемін‼ дегенді білдіседі. 

194 Яғни ※біз Саған деген мақтауға татыр-тплыр тұсмыз‼. 

195 Яғни ※Сеніо Етіміоніо құттылығы ұлы, өйткені кез-келген игілік Сеніо Етіміоді зікіс 

етуден келеді‼. 

196 Яғни ※Сеніо Даоқыо жюне Сеніо Қуатыо‼. 

197 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деді, жюне пнымен юз-Зюһаби 

келітті. Әл-Укайли былай дер айтқан: ※Бұл (хадит) біснеше жплмен жақты (хатан) итнадтасмен 

жеткізіледі‼. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (341) 

кітабында келтісілген. Оны тпндай-ақ Ибн Мюндаһ ※ют-Таухид‼ (123/2) кітабында 

баѐндаушыласдыо тенімді (тахих) тізбегі асқылы, юн-Нюта’и ※юл-Йаум уа юл-Люйлюда‼ ※мюуқуф‼ 

жюне ※мюсфу‘‼ түсінде жюне Ибн Кютис ※Жюми‘ юл-Матанидте‼ (3 т., 2-б., 235/2-бет) келтіседі. 
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Субханә-кә, Аллаһуммә уә бихәмдика, уә тәбәсакә-тмукә, уә тә’алә жәддука, уә лә 

иләһә ғайсука. 

Жюне пл  тпндай-ақ былай дер айтатын: «Ақиқатында, Аллаһтыо 

алдындағы Оныо құлы айтатын ео түйікті төздес - «Субханәкә, Аллаһуммә...» 

(Уа, Аллаһым! Сен (кемшілік атаулыдан) Пәктіо)»198. 

6. Туса №5 дұға, бісақ түнгі таһажжуд намазында пл  былай дер қптатын: 

«Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ» (3 сет) және «Көртеген сет 

Аллаһ Ұлы!» (3 сет). 

.«جهلُل أًَْرُش ًَِر٤ًْشج». «ّاَل ئََُٚ ئّاَل جهلُل»  

Лә иләһә иллә-Ллаһ - 3 сет, жюне Аллаһу әкбас кәбисан - 3 сет. 

7. «Аллаһ ата Ұлы (баслық нәстеден ата Ұлы), Аллаһқа көр-көр мақтаулас,  

Аллаһ таоестео де, кешкітін де (кемшілік атаулыдан) Пәк!» 

«جهلُل أًَرُش ًَِر٤ًْشج، ٝجحَلُْٔذ هلِل ًَِػرًيج، َُٝعْرَكحَٕ جهلِل ُذٌَشًز َٝأِص٤ال»  

Аллаһу Әкбасу кәбисан, уәл-хамду ли-Лләһи кәтисан, уа тубханә-Ллаһи буксатан уә 

атылән. 

Пайғамбасдыо  біс тахабаты намазын пты төздесмен баттағанда, Елші  

былай дер айтқан: «(Бұл дұға) нендей жақты, өйткені пныо тебебімен көктіо 

қақраласы ашылды»199. 

8. «Аллаһқа мақтау-мадақтас, көр-көр, игі және құтты (бесекелі) мақтау-

мадақтас бплтын!» 

.«جحَلُْٔذ هلِل َقًْٔذج ًَِػرًيج َؼ٤ًّرح َُٓرحَسًًح ِك٤ِٚ»  

Әлхамду ли-Лләһи, хамдан кәтисан, таййибан, мубәсакан фи-һи 

Бұл төздесмен батқа біс тахаба намазын псындай баттағанда, пған Пайғамбас 

: «Мен (пты дұғаны) бісінші бплыр көтесір кету үшін біс-бісінен пзыр 

жасытқан пн екі ресіштені көсдім», - деген. 200 

9. «Уа, Аллаһ, таған мақтау-мадақтас бплтын, Сен – көктес мен жесдіо әсі 

пласды мекен ететіндесдіо Нұсытыо201. Саған мақтау-мадақтас бплтын! Сен 

көктес мен жесдіо әсі пласды мекен ететіндесдіо  Батқасушытыо202. *Саған 

мақтау-мадақтас бплтын! Сен көктес мен жесдіо әсі пласды мекендейтіндесдіо 

Патшатытыо.+ Саған мақтау-мадақтас бплтын, Сен – Хақтыо және Сеніо уәдео 

де – хақ, Сеніо Сөзіо де хақ, Сенімен кездету де – хақ, Жәннат та – хақ, От 

(Тпзақ) та – хақ, Сағат та (ѐғни Қиѐмет күні де - Аудасмашыныо еткестреті) - 

                                                 
198 Абу Дюуд жюне ют-Тахауи бұл хадитті жеткізушілесдіо жақты тізбегі асқылы жеткізеді. 

199 Мутлим жюне Абу Ауана. Бұл хадиттіо тенімділігін ют-Тисмизи анықтар бекіткен. 

Спндай-ақ пны Абу Ну‘айм ※Ахбас Итбаханда‼ (1/210) Пайғамбас  пты төздесді қптымша 

намазды псындау кезінде айтқанын еттіген Жубайс ибн Мут‘имныо төздесінен жеткізген.  

200 Мутлим жюне Абу Ауана. 

201 Яғни: ※Сен – (баслық бплмытқа) Нұс Сыйлаушытыо жюне көктес мен жесді 

мекендеушілесді (Ақиқат жплына) Сен шығасатыо‼. 

202 Яғни: ※Оласдыо үттінен Батқасушы жюне тұсақты Қпсғаушы‼. 
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хақ, Пайғамбаслас да - хақ, әсі Мухаммад та - хақ. Уа, Аллаһ, таған бпй 

ұтындым, Саған тәуекел еттім, Саған иман келтісдім, әсі Саған тәубе еттім, 

Сеніо жплыода кесіттім және Сеніо үкіміое жүгіндім. *Сен – Раббымызтыо және 

(етер бесу үшін) қайтас жағымыз – Сеніо алдыо. Меніо бұсынғы және кейінгі 

іттеген (кемшілік) күнәласымды әсі жатысын және әшкесе іттеген күнәласымды 

кешісе гөс+ *және Сен менен жақтысақ білетін нәстелесді (кешісе гөс)+. Сен - 

Ілгесілетуші, алға Шығасушытыо және Сен - Кейіндетуші, астта 

Қалдысушытыо. *Сен – меніо Құдайымтыо.+ Сенен батқа құлшылыққа лайықты 

құдай жпқ». 203 

جََُُِْٜ ََُي جحَلُْٔذ، أَْٗص ُُٗٞس جَُغَٔحَٝجِش َٝجألسِض ََْٖٝٓ ِك٤َِٜٖ، َََُٝي جحَلُٔذ، أَْٗص »

َُٝي جحَلُٔذ، أَْٗص َُِِٓي جَُغٔحَٝجِش َٝجألْسِض ]َه٤ُِْ جَُغٔحَٝجِش ٝجألْسِض ََٖٝٓ ِك٤َِٜٖ، 

، َََُٝي جحَلُٔذ، أَْٗص جحَلُن، ََْٝٝػُذَى َقٌن، ََٝهَُُٞي َقٌن، َُِٝوحُتَي َقٌن، [ََْٖٝٓ ِك٤َٜٖ

ٝججّلَُ٘س ّقٌن، ّٝجَُ٘حُس َقٌن، ٝجَُِ٘ر٤َُٕٞ َقٌن، ََُٝٓكٌَٔذ َقٌن، جََُُِْٜ َُّي أْعَُِْٔص، 

أَٗص ]ََٝػ٤َِْي َضًَُِّْٞص، َِٝذَي آَُْٓ٘ص، َِٝئ٤ََُْي أّْٗرُص، َِٝذَي َخحَصُْٔص، َٝئ٤َُْي َقحًَُْٔص، 

َسُذَ٘ح ٝئ٤َُْي جدَلِص٤ُْش، كحْؿِلش ٢ُِ َٓح َهَذُْٓص ، ََٝٓح أَخْشُش، ََٝٓح َأعشَْسُش ََٝٓح 

[ أَْٗص ئ٢َُِٜ]، أَٗص جدُلَوِذُّ ، َٝأَْٗص جدُلَإِخُش، [ََٝٓحأَْٗص أػَُِْ ِذِٚ ٢ِِ٘ٓ]، [أػَُِ٘ص

.«[َّٝاَل َقٍَْٞ َّٝاَل ُهَّٞز ئّاَل ِذي]، ّاَل ِئََُٚ ئّاَل أَٗص،   

Аллаһуммә, ләкәл-хамду, Әнтә Нусу-т-тәмәуәти уәл-асди уә мән фи-һим, уә-ләкәл-

хамду, Әнтә қайиму-т-тамәуәти уәл-асди уә мән фи-һиннә, *уә ләкәл-хамду, Әнтә 

мәлику-т-тамәуәти уәл-асди уә мән фи-һиннә+, уә лә-кә-л-хамду, Әнтә-л-Хаққу уә 

уә‘дукә-хаққу, уә қаулюкә-хаққу, уә лиқаукә-хаққу, уәл-Жәннәту хаққун, уән-Нәсу 

хаққун, уәт-Са‘ату хаққун, уән-нәбиййуна хаққун, уә Мухаммадун хаққун, 

Аллаһуммә, ләкә әтләмту, уә ‘аләй-кә тауәккәлту, уә бикә әмәнту, уә иләйкә әнабту, уә 

бикә хатамту, уә иләйкә хакәмту, *Әнтә Раббә-нә уә иләйкәл-мәтысу, фәғфис ли мә 

қаддамту, уә мә әххасту, уә мә атсасту, уә мә а‘ләнту+, *уә мә Әнтә а‘ләму биһи 

минни+ Әнтәл--Муқаддиму уә Әнтәл-Муаххысу *Әнтә иләһи+, лә иләһә иллә Әнтә. 

Бұл дұғаны да, тпл тиѐқты мына келеті (№ 10) дұғаны да, пл  қптымша түнгі 

намазды псындайтын кезінде айтатын204: 

10. «Уа, Аллаһ, Жәбісейіл, Микаил және Итсафилдіо Раббыты, көктес мен 

жесдіо Жасатушыты, айқын мен көметті Білуші! Сен құлдасыо өзаса келітрей, 

даулатыр қалған (іттесге) үкім шығасатыо. Өз қалауыомен мені даулы 

мәтелелесден ақиқат (жплыоа) баттай гөс! Күмәнтіз, Сен қалағаныоды туса 

жплға талушытыо»205. 

َسَخ ِؾْرَشجِت٤ََ ٤ٌََِْٓٝحِت٤ََ َٝئْعَشجِك٤ََ، َكحِؼَش جَُغَٔحَٝجِش ٝجألْسِض، ! جََُُِْٜ»

َػحَُِْ جُـ٤ِّد َٝجَُشَٜحَدِز، أَْٗص َضكٌُُْ َذ٤َْٖ ِػَرحِدَى ِك٤َٔح ًَحُٗٞج ِك٤ِٚ ٣َْخَطُِِلَٕٞ، 

                                                 
203 Әл-Бухаси, Мутлим, Абу Ауана, Абу Дюуд, Ибн Нютс жюне юд-Дюсими. 

204 Бұл дұғаласдыо қптымша түнгі намаздасда пқылатындығы намаз псындаушылас 

пласды расыз намаздасда пқуласына бплмайды дегенді білдісмейді, имамнан батқа, пл намазда 

өзіне ұйыр тұсғандас үшін намазды тпзыр жібесмеуі үшін.    

205 Мутлим жюне Абу Ауана. 
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جِْٛذ٢ِٗ َُِٔح أْخُطَِِق ِك٤ِٚ ِٖٓ جحَلِن ِذاْرَِٗي ، ئََٗي َضِٜذ١ َْٖٓ َضَشحُء ئ٠َُ ِصَشجٍغ 

 .«ُْٓغَطِو٤ٍْ

 Аллаһуммә, Раббә Жибсаилә уә Микәилә уә Итсафилә, Фәтиса-т-тәмәуәти уәл-

асды, ’Алимәл-ғайби уәш-шәһәдәти, Әнтә тәхкуму бәйнә ’ибәди-кә фи-мә кә-ну фи-һи 

йахталифун. Иһди-ни ли-мә-хтулифә фи-һи мин-әл-хаққи би-изни-кә, иннә-кә тәһди 

мән тәшә’у илә тысатин муттақим. 

11. Ол  юсбіс тюкбісді («Аллаһу әкбас»), юсбіс тахмидті («әл-хамду ли-

Лләһи»), юсбіс татбихты («Субханә-Ллаһ»), юсбіс тахлилді («Лә иләһә иллә-Ллаһ») 

жюне юсбіс иттиғфасды («Аттағфису Ллаһ») пн сеттен қайталар айтатын:  

 .«جهلُل أًُّ؛ جحلُٔذهلِل؛ ُعرَكحَٕ جهلِل؛ ّاَل ئََُٚ ئّاَل جهلُل؛ جْعَطـِْلُش جهلَل»

Кейін 10 сет былай дейтін: «Уа, Аллаһ! Мені кешісе гөс және туса жплға 

баттай гөс және маған сизық бесе гөс *және мені құтқаса гөс+» (10 сет). 

.«[ََٝػحِك٢ِ٘]جْؿِلش ٢ُِ ٝجِْٛذ٢ِٗ ٝجْسُصْه٢ِ٘ ! جََُُِْٜ»  

Аллаһуммә, ғфис ли, уә һдини, уә сзуқни, *уә ‘афини+ - 10 сет. 

Ал тпдан тпо былай дер айтатын: «Уа, Аллаһ! Етер Айысыту Күнініо 

тасшылығынан рана тілер Саған тыйынамын»206 (10 сет). 

.«ئ٢ِٗ َأُػُٞر ِذَي َِٖٓ جُِع٤ِن ٣ََّٞ جحِلَغحِخ! جََُُِْٜ»  

Аллаһуммә, инни а‘узу би-кә мин-әд-даййықи йаумәл-хитаб (10 сет). 

12. «Аллаһ Ұлы! (3 сет). (Ол -) Шектіз Биліктіо, Қуаттыо, Ұлықтық 

(Үлкендік) рен Ұлылықтыо Иеті! Аллаһ (бәсінен де) Ұлы»207. 

جهلُل أًَْرُش، جهلُل أًَْرُش، جهلُل َأًَْرُش، ُرٝ جدَلٌََُِٞش ٝججَلَرُشِٝش َٝجٌُِْرِش٣َحء »

.«َٝجَُؼَظَِٔس  

Аллаһу Әкбас, Аллаһу Әкбас, Аллаһу Әкбас, зул-мәләкути уәл-жәбәсути, уәл-

кибсийа’и уәл-‘азамати. 

 

                                                 
206 Ахмад, Ибн Аби Шюйба (12/119/2), Абу Дюуд, ют-Табасани ※Му‘жам юл-Әутат‼ (62/2) 

жеткізушілесдіо біс тенімді, ал батқатын жақты тізбегі асқылы. 

207 Әт-Тайалити жюне Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 
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                                                           Кұсан пқу 

«جُِوَشجَءُز»  
 

Ол  Аллаһ Тағаладан шайтанныо кетісінен рана тұсар: «Қуылған 

шайтаннан: пныо (ақылдан аздысатын208) азғысуынан, (пл көкейге талатын) 

менмендіктен және (бпт, бұзық) өлеодесден Аллаһқа тыйынамын», - дер 

айтатын. 209 

 .«أُػُٞر ِذحهلِل َِٖٓ جَُش٤َْؽحِٕ جَُشِؾ٤ِْ ِْٖٓ َِْٛٔضِٙ ََْٝٗلِخِٚ ََْٝٗلِػِٚ»

Ә‘узу би-Лләһи мин әш-шайтанис-сажим: мин һәмзи-һи, уә нәфхи-һи, уә нәфти-һи. 

Кейде пл былай дер айтатын: «Баслық нәстені Еттуші және баслық нәстені 

Білуші Аллаһқа қуылған шайтаннан: пныо (ақылдан аздысатын) азғысуынан, 

(пл көкейге талатын) менмендіктен, және (бпт, бұзық) өлеодесден тыйынамын»210. 

.«...َأُػُٞر ِذحهلِل جُِغ٤ِِٔغ جُِؼ٤ِِِْْ َِٖٓ جَُش٤َْؽحِٕ»  

Ә‘узу би-Лләһи-т-Сами‘и-л ‘Алими мин әш-шайтанис-сажим: мин һамзи-һи, уә 

нәфхи-һи, уә нәфти-һи. 

Кейін пл: «Ата Мейісімді, есекше Рақымды Аллаһтыо атымен!» 

 اٌشحيُ اٌشحّٓ هلل تغُ

«Битми-Лләһи сахмани сахим», - дер, дауыттамай пқитын.211 

 

Аѐттасды жеке-жеке бістіодер пқу 

«جُِوَشجَءُز آ٣ًَس آ٣ًَس»  
 

Кейін пл ※юл-Фатиха‼ түсетін ысғақрен, юс аѐттан кейін тпқтар-тпқтар пқитын. 

Ол (былай) пқитын: 

 اٌشحيُ اٌشحّٓ هلل تغُ

Ата Мейісімді, есекше Сақымды Аллаһтыо атымен! 

*Бұл жесде пл үзіліт жатайтын жюне юсі қасай пқитын.+ 

   اٌعاٌّيٓسب هلل اٌحّذ

Баслық мадақ рен мақтаулас юлемдесдіо Саббыты – Аллаһқа тюн! 

*Кейін пл үзіліт жатар, юсі қасай пқитын.+ 

                                                 
208 Асабтыо  ※һюмз‼, ※нюфх‼ жюне ※нюфт‼ деген үш төзі хадиттіо жеткізушіті тасарынан 

птылайша жан-жақты етір түтіндісілген бплатын; пты үш түтіндісудіо баслығы тпндай-ақ хадиттіо 

тенімді тізбегі асқылы ※мустюл‼ түсінде Пайғамбасға  дейін  көтесіледі. ※Өлеодес‼ дегенде бпт 

төз бен райдатыз нюстелесге тплы өлеодес меозеледі, өйткені (кейбіс өлеодес) тусалы  

Пайғамбас: «Ақиқатында, (кейбіс) өлеодесде даналық бас», - дер айтқан (юл-Бухаси). 

209 Абу Дюуд, Ибн Мюжаһ, юд-Дасақутни жюне юл-Хаким, тпоғыты Ибн Хиббанмен жюне юз-

Зюһабимен бісге бұл хадиттіо тенімділігін дюлелдеген.  Оты жюне келеті хадиттіо десеккөздесі мен 

тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (342) кітабында келтісілген. 

210 Абу Дюуд жюне ют-Тисмизи бұл хадитті жеткізушілесдіо жақты тізбегі асқылы келтіседі. 

Ахмад ※Мюта’ил Ибн Һюниде‼ (1/50) бұл хадитті жақтар төз айтқан. 

211 Әл-Бухаси, Мутлим, Абу Ауана, ют-Тахауи жюне Ахмад. 
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  اٌشحيُ اٌشحّٓ

Ата Мейісімді, Есекше Сақымдыға.  

*Кейін пл үзіліт жатар, юсі қасай пқитын.+ 

  اٌذيٓ يَٛ ِاٌه

Қиѐмет Күнніо Ратшатына (Иетіне). 

...юсі птылайша түсеніо тпоына дейін. Туса пты үлгімен пл Құсанныо қалған 

түселесін де пқитын: юс аѐттыо тпоында тпқтар, пны келеті аѐтқа қптрайтын212. 

Кейде пл: 

  اٌذيٓ يَٛ ِاٌه

 (Қиѐмет Күнніо Иетіне) - деудіо пснына 

 اٌذيٓ يَٛ ٍِه
(Қиѐмет Күнніо Патшатына) - дер пқитын. 213 

 

«Әл-Фатиха» түсетін пқудыо сүкін екендігі жюне пныо 

астықшылықтасы тусалы 

«ُس٤ًَُِْ٘س جَُلحِضَكِس ََٝكْعحِتَُِٜح»  

 

Ол:  

 « [َكَصحِػذًج]ِذَلحِضَكِس جٌَُِْطحِخ  [ِك٤َٜح]ّاَل َصاَلَز َُِْٖٔ َُح ٣َْوَشْأ  »

«Кім Кітарты Ашушыны214 (яғни «әл-Фатиха» түсетін) пқымаған бплта, тпл 

намазды псындамады»215, - дер айтыр, бұл түсеніо маоыздылығына есекше көоіл 

аудасатын. Ал батқа біс хадитте:  

 «ِك٤َٜح ِذَلحِضَكِس جٌَُِْطحِخجَُشُؾَُ َصاَلٌز  َُح ٣َْوَشُأجتضب ّاَل »

«Намазында Кітарты Ашушыны пқымаған (адамға) намазы үшін тауар 

бесілмейді», - дер айтылады216. Ол  тпндай-ақ былай дер айтатын: «Кім намазын 

                                                 
212 Абу Дюуд жюне ют-Сахми (64-65). Бұл хадиттіо тенімділігін юл-Хаким дюлелдеген, жюне 

пнымен юз-Зюһаби келіткен. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-

Исуа’‼ (343) кітабында келтісілген. Абу Амс юд-Дани пны ※юл-Муктафада‼ (5/2) келтісір, былай 

деген: «Бұл хадит көртеген жплдасмен жеткізіледі әсі пл бұл мәтеле бпйынша негіз бплыр табылады. 

Мұтылмандасдыо бұсынғы талиқалы ұсрақтасынан (тәлафтасдан) кейбіс имамдас мен Құсанды жатқа 

пқушылас әсбіс аяттан бұсын тпқтауды жөн көсген, тірті пласдыо кейбісеулесі (мағынаты бпйынша) 

батқа аяттасмен байланытты бплта да». Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) 

былай дер айтамын:  «Бұл – біздіо кезімізде, батқа мұтылмандасды айтрағанныо өзінде, көртеген Құсан 

пқушылас бат тастатын Сүннет». 

213 Тюммам юс-Рази ※юл-Фюуа’идте‼, Ибн Аби Дюуд ※юл-Матахифте‼ (7/2), Абу Ну‘айм 

※Ахбас Итбаханда‼ (1/104) жюне Әл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-

Зюһаби келіткен. ※Әл-Фатиха‼ түсетін пқығанда ※мюлик‼ төзін птылайша айту үлгіті де, ※ю‼ юсірі  

тпзылыр айтылатын бісіншіті де жеткізушілесдіо көртеген тізбектесі асқылы жеткізілген.  

214 ※Әл-Фатиха‼ түсетініо аттасыныо бісі (Аудасмашыныо еткестреті). 

215 Әл-Бухаси, Мутлим, Абу Ауана жюне юл-Бюйһақи. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен 

жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (302) кітабында келтісілген. 
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Кітарты Ашушыны пқымай псындата, тпныо намазы тплық емет, тплық емет, 

тплық емет, аяқталмаған»217. Ол  тпндай-ақ былай дер хабаслаған: 

َهَغُْٔص جَُصاَلَز َذ٠ِ٘٤ْ ََٝذ٤َْٖ َػْرِذٟ ِْٗصَل٤ِْٖ، َكِْ٘صُلَٜح ٠ُِ : َهحٍَ جَُُِٚ َػَض ََٝؾََ»

.  «َِْٝٗصُلَٜح َُِؼْرِذٟ، ََُِٝؼْرِذٟ َٓح َعَأٍَ 

جَُْكُْٔذ ﴿جْهَشُءٝج ٣َُوٍُٞ جَُْؼْرُذ » - :ص٠ِ جهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ-َهحٍَ َسُعٍُٞ جَُِِٚ 

جَُشْقَِٖٔ ﴿٣ََُٝوٍُٞ جَُْؼْرُذ . َقَِٔذ٠ِٗ َػْرِذٟ:  ٣َُوٍُٞ جَُُِٚ﴾َُِِِٚ َسِخ جَُْؼحَُِٔنَي

 ﴾َٓحُِِي ٣َِّْٞ جُِذ٣ِٖ﴿٣َُوٍُٞ جَُْؼْرُذ . َأْغ٠َ٘ َػ٠ََِ َػْرِذٟ:  ٣َُوٍُٞ جَُُِٚ﴾جَُشِق٤ِْ

 َكَِٜزِٙ ﴾ِئ٣َحَى َْٗؼُرُذ َِٝئ٣َحَى َْٗغَطِؼنُي﴿٣َُوٍُٞ جَُْؼْرُذ . ََٓؿَذ٠ِٗ َػْرِذٟ: ٣َُوٍُٞ جَُُِٚ 

جِْٛذَٗح جُِصَشجَغ ﴿٣َُوٍُٞ جَُْؼْرُذ . ج٣َ٥ُس َذ٠ِ٘٤ْ ََٝذ٤َْٖ َػْرِذٟ، ََُِٝؼْرِذٟ َٓح َعَأٍَ

 ﴾جُُْْٔغَطِو٤َْ ِصَشجَغ جَُِز٣َٖ َأَْٗؼَْٔص َػ٤َِِْْْٜ َؿ٤ِْش جَُْٔـُْعِٞخ َػ٤َِِْْْٜ َّٝاَل جَُعحُِنَي

 َكَُٜإّاَلِء َُِؼْرِذٟ ََُِٝؼْرِذٟ َٓح َعَأٍَ

«Ата Құдісетті және Ұлы Аллаһ былай дер айтқан: «Мен намазды218 Өзім 

мен құлым асатында тео бөлдім, юсі құлыма пл тұсайтын нюсте тиеді‼. Кейін 

Аллаһтыо Елшіті  былай дер айтқан: «Оқыодас! Және егес (Аллаһтыо) құлы: 

«Әлхамду лиләһи Раббил ‘аләмин (Әлемдесдіо Раббыты – Аллаһқа мадақ!)», - дер 

айтта, Аллаһ Тағала: «Құлым маған мадақ айтты», - дейді. Және егес пл: «...әс-

Рахмаанис-Рахим (Ата Мейісімді, есекше Рақымдыға)», - дер айтта, Аллаһ: 

«Құлым Мені асдақтады», - дейді. Және егес пл: «...Мәлики яумид-дин (Қиямет 

Күнніо Иетіне)», - дер айтта, Аллаһ Тағала: «Құлым Мені тым дюсіртеді», - дер 

айтады. Және егес пл: «...ийә-кә нә‘буду уә ийәә-кә нәтта‘иин (Саған ғана 

құлшылық етеміз, әсі Сенен ғана көмек тұсар жалбасынамыз)», - дер айтта, 

Аллаһ: «Бұл  Мені мен құлымныо асатында (бөлінеді), юсі құлыма тұсағаны 

тиеді», - дейді.  Және егес пл: «...иһдинат-тисаатәл-муттақиим, тисатәл–ләзина 

ән‘амта ‘аләйһим, ғайсил мағдууби ‘аләйһим уәладдааал-лиин (бізді Туса Жплға 

тала гөс, Игілігіое бөленгендесдіо жплына, бісақ Қаһасыоа ұшысағандасдыо 

және адатқандасдыо жплына емет)», - дер айтта, Аллаһ: «Бұл – құлыма, юсі 

құлыма тұсағаны бесіледі!»,  - дейді». 219 

Ол  тпндай-ақ былай дер айтқан:  

 ٢ََِٛٝ، ٍَ أِّ جُُوْشإِِٓك٠ جَُطَْٞسجِز َّٝاَل ِك٠ جإِلِْٗؿ٤َِ ِْٓعجهلُل َػَض ََٝؾََ َٓح َأِْٗضٍَ »

 .«ُأِٝض٤ُْطٚجَُِزٟ َٝجُُوْشإُٓ جَُؼِظ٤ُْ جَُغْرُغ جََُْٔػح٠ِٗ 

                                                                                                                                                             
216 Әд-Дасақутни, пл жюне  Ибн Хиббан өзініо ※Сахихында‼ бұл хадитті тенімді деген. Бұл 

хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (302) кітабында келтісілген. 

217 Мутлим жюне Абу  Ауана. 

218 Яғни ※юл-Фатиха‼ түсетін. Бұл жесде түгел намаз қамтылған төйлемніо түсі 

қплданылған, бісақ пныо біс бөлігі ғана меозелір тұс, бұл пныо маоыздылығын есекшелер 

көстету үшін іттелген. 

219 Мутлим, Абу Ауана жюне Мюлик. Әт-Сахми ※Тасих Жусжанда‼ (144) Жюбисден бұл 

хадитті саттайтын батқа біс хадитті келтіседі. 



79 

 

«Аллаһ Таусатта да, Інжілде де Құсанныо Анатына ұқтат (түсе) түтісген 

емет.  Бұл – жеті тұсақты қайталанатын *аяттас]220 (әт-тәб‘у-л-мәтәни) [және 

маған тый етілген Ұлы Құсан (әл-Қус’ану-л-‘азым)+»221. 

Ол  ※намазды нашас псындаған адамға‼ намаз псындау кезінде ※юл-

Фатиханы‼ пқуды бұйысды222, ал пны жаттай алмайтын адамға:  «Аллаһ Пәк! 

Және Аллаһқа мадақ! Және Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешбіс құдай 

жпқ! Аллаһ Ұлы! Және Аллаһтан батқа ешкімде Күш те, Қуат та жпқ!», - дер 

айт», - дер бұйысды223. 

ُعْرَكحَٕ جهلِل، َٝجحَلُٔذ هلِل، َّٝاَل ِئََُٚ ئّاَل جهلُل، َٝجهلُل أًَْرُش، َّٝاَل َقٍَْٞ َّٝاَل ُهََٞز ئّاَل »

 .«ِذحهلِل

«Субханә-Ллаһи, уәл-хамду лилләһи, уә лә иләһә илләл-лаһу, уаЛлаһу Әкбасу, уә лә 

хаулә уә лә қууәтә иллә-билләһи».  

Ол тпндай-ақ ※намазды нашас псындаған адамға‼ былай дер айтқан:  

«Егес Құсаннан біс нәсте білтео, тпны пқы, ал білметео, пнда Аллаһты 

мадақта (яғни: «Әлхамду ли Лләһи», - дер айт), Оны ұлықта (яғни: «Аллаһу 

акбас», - дер айт) және Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешбіс құдай 

жпқтығына куәлік бес (яғни:  «Лә иләһә илләллаһу», - дер айт)»224. 

 

Имам намазда Құсанды дауыттар пқитын сакағаттасда Құсан пқудыо  күші 

жпйылғандығы (мюнтух етілгендігі) тусалы225 

 «َْٗغُخ جُِوَشجَءِز ََٝسجَء جإلَٓحَّ ِك٢ ْججلِْٜش٣َِس»

                                                 
220 Әл-Бюжи былай дер айтқан: «Ол  бұл жесде Аллаһ Тағаланыо мына Сөзіне тілтеме жатай-

ды: «(Мухаммад) юлбетте Біз таған қайталаныр пқылатын жеті аѐтты жюне Ұлы Құсанды 

бесдік» (※юл-Хижс‼ түсеті, 87-аѐт). Бұл жесде «жеті» деген төз аталады, өйткені пл түседе жеті аят 

бас және «қайталаныр пқылатын» төздесі де (аталады), өйткені намаз псындаушылас намазда 

пласды тұсақты қайталар пқиды. Құсанныо әсбіс түсеті Ұлы Құсан бплыр табылта да, бұл түсе «Ұлы 

Құсан» дер, пныо есекшелігін ажысату үшін аталған; тпл тияқты баслық үйлес Аллаһқа тиітті бплта 

да, Қағба да «Аллаһтыо Үйі» дер аталады. Бұл пныо маоыздылығын есекше атар және айысыр көстету 

үшін айтылады». 

221 Ән-Нюта’и жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

222 Әл-Бухаси ※Имамныо жюне пған ұяшыласдыо баслық намаздасды псындау кезінде 

Құсанды міндетті түсде пқуы тусалы тасауда‼ бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 

223 Абу Дюуд, Ибн Хузайма (1/80/2), юл-Хаким, ют-Табасани жюне Ибн Хиббан, тпоғыты  юл-

Хакиммен бісге бұл хадиттіо тенімділігін дюлелдеген жюне пнымен юз-Зюһаби де келіткен. Бұл 

хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (303) кітабында келтісілген. 

224 Абу Дюуд жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті жақты деген. Бұл хадиттіо итнады 

тенімді бплыр табылады. ※Сахих Аби Дюуд‼ (807). 

225 Бұл жесде  тао намазыныо (фюжс, тубх) екі сакағаты, ақшам (мюғсиб) жюне құртан (иша) 

намаздасыныо алғашқы екі сакағаты айтылыр тұс.   
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Белгілі уақытқа дейін пл  имамға ұйыр намаз псындайтын адамдасға Құсан 

дауыттар пқылатын сакағаттасда «әл-Фатиха» түсетін пқуды сұқтат ететін. 

Мыталы, бісде  «пл тао намазын псындар тұсған кезінде пған пқу қиын бплды. 

(Намазды) аяқтар бплыр, пл:  

 «؟َخَِْق ِئَٓحٌََُُِْٓؼٌَُِْْ َضْوَشُءَٕٝ »

«Сендес имамға ұйыр тұсыр, Құсан пқитын шығастыодас?», - дер тұсады. 

Адамдас:  

.ََٗؼْ ٣َح َسُعٍَْٞ جهلِل: َُْ٘حُم  

 «Иә, уа, Аллаһтыо елшіті, әсі біз пны (едәуіс) тез (хаззан) пқимыз», - дер жауар 

бесді.226 Ол:  

، َكاَُٗٚ ّاَل َصالَز َُِْٖٔ َُْْ  ِذَلحِضَكِس جٌَُِْطحِخ[َإْٔ ٣َْوَشَأ َأَقُذًُْْ] ِئّاَل ؛ّاَل َضْلَؼُِٞج»

 «٣َْوَشْأ ِذَٜح

«Кітарты Ашушы түседен батқа еш нәсте пқымаодас, өйткені бұл түсені 

пқымаған адамныо намазы жпқ!», - деді. 227 

Кейін пл пласға Құсан дауыттар пқылатын намаз сакағаттасында Құсан пқуға 

тплық тыйым талды. Бұл ※пныо намазды (хадиттіо біс нұтқатында бұл тао намазы 

екендігі айтылған) аяқтар бплыр:  

 «.؟ََْٛ َهَشَأ َِٓؼ٠ َأَقٌذ ٌُِْْْٓ٘ آًِٗلح»

«Сендесден бісеу дәл қазіс менімен бісге қптылыр Құсан пқыды ма?», - дер 

тұсағанынынан кейін псын алды.  Біс кіті:  

 ََٗؼْْ ٣َح َسُعٍَٞ جَُِِٚ: َكَوحٍَ َسُؾٌَ

«Иә, мен, уа, Аллаһтыо елшіті», - дер жауар бесді. Ол   былай деді:  

 .« ُأَٗحَصُع؟يل َٓح :ِئ٠ِٗ َأُهٍُٞ»:َهحٍََف

«(Бәте,) мен де: «(Құсан пқуымда) кіммен жасытыр тұсмын228?», -  деймін».  

*Абу Һусайса:+ «Спнда адамдас  Аллаһ Елшітініо  пты төздесін еттіген тпо, пл 

Құсанды дауыттар пқығанда пны пқудан тыйылды *бісақ имам Құсанды дауыттар 

пқымайтын кезде, плас Құсанды іштей пқитын», - деген+. 229 

                                                 
226 Асабтыо ※хаззан‼ деген төзі атығыттық рен жылдамдылықты меозейтін ※жылдам пқу‼ 

дегенді білдіседі. 

            227 Әл-Бухаси ※Жуз юл-Қиса‘а‼ кітабында, Абу Дюуд, Ахмад. Әт-Тисмизи жюне юд-

Дасақутни бұл хадитті жақты деген. 

228 {Аудасмашыныо еткестреті: пты жесде төзбе-төз ※айтытыр-тастыту‼, ※күсету‼ деген мағынаны 

білдісетін асабтыо ※нааза'а‼ етіттігі қплданылған }.  

Әл-Хаттаби былай деген: "(Бұл төздесдіо) мағынаты (келетідей): ※Мен пныо (Құсан) пқуына 

асалатыр тұсған (кіті кім)?‼. ※Мунааза’» (※нааза'а‼ етіттігінен жаталған зат етім – Аудасмашыныо 

еткестреті.) төзімен ※тесік бплу, пстақтату‼ (мушасака) жюне ※алмату, кезектету‼ (мунауаба) 

меозеледі<". Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай деймін: бұл төздіо 

птында келтісілген екінші мағынаты (ѐғни ※※алмату, кезектету‼ (мунауаба) – Аудасмашыныо 

еткестреті) айқынысақ, өйткені, (пты хадитте) нұтқалатынындай,  тахабалас (Құсан дауыттар 

пқылатын намаз сакағаттасында пны) пқуды тплығымен тпқтатты. Ал егес мұнымен бісінші 

мағына (ѐғни тесіктет бплу, пстақтату – аудасмашыныо еткестреті) меозелгенде, плас (Құсан 

дауыттар пқылатын намаз сакағаттасында пны) пқуды тпқтатрат еді, өйткені бұл хадит плас (біс-

бісініо (Құсан) пқуын) бөлуді дпғасғанына айғақ бплады.  
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Ол  тпндай-ақ:  

 «ِئََٗٔح ُؾِؼََ جإِلَٓحُّ ٤ُُِْإَضَْ ِذِٚ، َكِاَرج ًََرَش َكٌَِرُشٝج، َِٝئَرج َهَشَأ َكَأِْٗصُطٞج»

 «Имам батқалас (намазда) пныо өнегетіне ілету үшін тағайындалады: егес пл 

тәкбіс айтта, тендес де айтыодас, және егес пл Құсанды дауыттар пқыта, пнда 

үндемеодес», - дер айтыр230, имам Құсанды дауыттар пқитын кезде намаз 

псындаушыныо үнтіз тұсуын өзініо өнегетіне ілетудіо біс бөлігі етті. Туса тпл 

тиѐқты пл :  

 .«َْٖٓ ًَحَٕ َُُٚ ِئَٓحٌّ َكِوَشجَءُز جإِلَٓحِّ َُُٚ ِهَشجَءٌز »

 «Егес адам имамға ұйыр намаз псындата, имамныо Құсан пқуы пл үшін де 

(ѐғни бұл адам үшін де – Аудасмашыныо еткестреті) пқу бплыр табылады»231, - 

дер айтыр,  имамныо Құсан пқуын етту намаз псындаушыныо Құсанды пнымен 

бісге (қабаттатыр) пқымауы үшін жеткілікті етті — (алайда) бұл тек Құсан 

дауыттар пқылатын намаз сакағаттасына ғана қатытты. 

 

Имам Құсанды дауыттар пқымайтын намаз сакағаттасында Құсан 

пқудыо міндеттілігі 

«ُُٝؾُٞخ جُِوَشجَءِز يِف جُِغِش٣َِس»  

 

Ал имам Құсанды дауыттар пқымайтын сакағаттасға қатытты айтас бплтақ, 

пл  бұл намаздасды псындау кезінде Құсан пқуға үндейтін. Мютелен, Жюбис: 

«Біз бетін (зуһс), екінті (атс) намаздасында имамныо астында тұсыр, алғашқы екі 

сакағатта  «әл-Фатиха» түсеті мен  батқа біс түсені және тпоғы екі сакағатта тек «әл-

Фатиха» түсетін пқитынбыз», - дер айтқан232.  

«Ол тахабаласымен бісге екінті намазын псындағанда» пласдан Құсан пқуын 

бөлмеуін қадала өтінді «және  (намазды аяқтаған тпо): ※Сендесден кім «Ұлы 

                                                                                                                                                             
        229 Мюлик, юл-Хумайди, юл-Бухаси ※Жуз юл-Қиса‘ада‼, Дюуд, юл-Махамили (6/139/1). Әт-

Тисмизи бұл хадитті жақты деген; Абу Хатим юс-Рази, Ибн Хиббан жюне Ибн юл-Қайим бұл 

хадитті тенімді деген. Бұл хадитке 'Умасдан жеткен хадитте дюлел бас; пныо тпоында былай дер 

айтылады: «Мен Құсан пқуда кіммен жасытыр тұсмын?! Сендесге имамдасыоныо пқуы 

жеткілікті емет ре?! Ақиқатында, имам батқалас (намаз кезінде) пныо өнегетіне ілету үшін 

тағайындалады, егес пл Құсанды дауыттар пқыта, пнда үндемеодес». Бұл хадитті юл-Бюйһақи 

※Китаб Вуджуб юл-Қиса'а фи-т-Салют‼ (※Намазда Құсан пқудыо міндеттілігі тусалы‼) кітабында, 

тпндай-ақ ※Әл-Жюми' юл-Кюбисде‼ (3/344/2) келтіседі.  

230 Ибн Аби Шюйба (1/97/1), Абу Дюуд, Мутлим, Абу Ауана, юс-Руйани өзініо ※Мутнад‼ 

(24/119/1) кітабында. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен тізбектесі ※юл-Исуа‘‼(332, 394) кітабында 

келтісілген. 

231 Ибн Аби Шюйба (1/97/1), юд-Дюсақутни, Ибн Мюжаһ, ют-Тахауи жюне Ахмад бұл хадитті 

көртеген ※мустюл‼ мен ※мутнад‼ (итнады үзіліттіз түсде Пайғамбасға  дейін жететін хадиттес - 

Аудасмашыныо еткестреті.) жплмен келтісген. Бұған Ибн Абд юл-Хади ※Әл-Фусу’‼ (каф, 48/2) 

кітабында нұтқағандай, бұл хадитті Шейх-ул-Итлам Ибн Тюймийѐ күшті деген. Оныо кейбіс 

жеткізу жплдасын юл-Бутайси тенімді дер атаған. Мен бұл хадит тусалы пты кітартіо 

түрнұтқатында (※Әл-Әтл‼), кейін ※Исуа' юл-Ғалилде‼ (500) жан-жақты айтқан бплатынмын. 

232 Ибн Мюжаһ бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Бұл хадиттіо 

алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (506) кітабында келтісілген. 
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Саббыоныо атын рюкте» (ѐғни ※Әғла‼ түсетін)  пқыды?‼ - дер тұсады.  Бісеу: «Мен 

[бісақ мен мұны тек игі ниетрен ғана жатадым]», - дер жауар бесді. Спнда пл: «Мен 

бісеудіо птыда менімен жасытыр жатқанын білгенмін», - деді.233  

 «َهْذ َػَشْكُص َإَٔ َسُؾاًل َخحَُؿ٤ََِٜ٘ح»

Батқа біс хадитте: «Олас Пайғамбасдыо  астында (ұйыр) тұсғанда Құсанды 

[дауыттар] пқитын, тпнда пл (пласға):  

 «َخَِّؽُطْ َػ٢ََِ جُُوْشإَٓ»

«Сендес меніо (Құсан) пқуымды бөлдіодес», - дер айтты», - дер 

хабасланады.234 

Ол  тпндай-ақ былай дер айтқан:  

ََُٝح ٣َْؿَْٜش ِٙ ِذٚ، ِئَٕ جَُُْٔص٢َِِ ٣َُ٘حِؾ٢ َسَذُٚ َػَض ََٝؾََ َك٤َُِْْ٘ظْش ِذَٔح ٣َُ٘حِؾ٢»

 «.َذْؼُعٌُْْ َػ٠َِ َذْؼٍط ِذحُِْوَشجَءِز

«Ақиқатында, намаз псындаушы Раббытымен құрия тұхбат жүсгізеді, 

тпндықтан да пл Оған жүгінір тұсған нәстелесінде тақтық (құнттылық) 

танытуы қажет. (Ендеше) Құсанды (біс-бісіомен жасыта) дауыттар пқыр, 

бісіоді бісіо бөлмеодес!». 235 

Ол  тпндай-ақ былай дер айтатын:  

َْٖٓ َهَشَأ َقْشكًح ِْٖٓ ًَِطحِخ جهلِل َكَُِٚ ِذِٚ َقَغٌَ٘س، َْٝجحَلَغَُ٘س ِذَؼْشِش َأَْٓػحَُِٜح، َُح »

 .«َقْشٌف (٤ٌِْٓ)َقْشٌف، َٝ (ّالٌّ) َقْشٌف؛ ٌََُِْٖٝ َأٌُِق َقْشٌف، َٝ﴾جمل﴿َأُهٍُٞ 

«Аллаһтыо Кітабынан біс әсір пқыған әсбіс адамға пты үшін біс игі іт 

жазылады, ал әсбіс игі ітке пн ете (тауар) бесіледі. Мен: "«Әлиф», «ләм», «мим» - 

бұл біс әсір", - дер айтыр тұсған жпқрын, жпқ, «әлиф» - біс әсір, «ләм» - біс әсір,  

және «мим»— біс әсір»236.  

 

«Әмин» дер айту  жюне имамныо пны дауыттар айтуы 

«جَُطأِٓنُي ََٝؾُْٜش جإلَٓحِّ ِذِٚ»  

                                                 
233 Мутлим, Абу  Ауана жюне ют-Сисаж. 

234 Әл-Бухаси ※Жуз юл-Қиса’а‼ кітабында, Ахмад жюне ют-Сисаж жақты итнадрен. 

235 Мюлик, юл-Бухаси ※Әф‘ал юл-‘Ибад‼ кітабында бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді 

тізбегі асқылы келтіседі. Маоызды еткесре! Имам Құсанды дауыттар пқымайтын сакағаттасда 

пны пқу жюне имам Құсанды дауыттар пқитын сакағаттасда пны пқудан тыйылудыо псынды 

екендігі тусалы рікісді алғашында имам юш-Шюфи‘и де ұттанған. Спндай-ақ бұл көзқасатты Абу 

Ханифаныо шюкісті Мухаммад та (Ибн юл-Хатан - Аудасмашыныо еткестреті.) ұттанған еді, бұл 

тусалы пдан жеткізілетін десекте айтылғандай; туса пты көзқасатқа Али юл-Қаси жюне (ханафи) 

мазһабыныо  батқа кейбіс шейхтасы да батымдық бесетін.  Батқаласдыо қатасында бұл рікісді юз-

Зуһси, Мюлик, Ибн юл-Мубасак, Ахмад ибн Хюнбал тынды имамдас, кейбіс хадит білгіслесі 

(мухаддиттес), тпндай-ақ шейх-ул-итлам Ибн Таймийа ұттанған. 

236 Әт-Тисмизи жюне Ибн Мюжаһ бұл хадитті тенімді итнадрен келтіседі. Бұл хадитті 

тпндай-ақ  Әжжуси де ※Адаб Хюмлю юл-Қус’ан‼ кітабында келтіседі. Ал «Кім имамныо астында 

ұйыр Құсан пқыта, тпныо аузы Отқа тплады» деген хадитке келес бплтақ, пл өтісік, пйдан 

шығасылған (мюуду’) хадит, бұл тусалы ※ют-Силтилат юл-Әхадит юд-Да‘ифа‼ кітабында 

келтісілгендей (№ 569). Қз.: Қптымша № 3. 
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Ол  ※юл-Фатиха‼ түсетін пқуды аѐқтаған кезде: آِٓـني ※Әмин», - дер дауыттар 

жюне тпзыр айтатын237. 

Спндай-ақ пл  имамға ұйыр намаз псындаушыласға:  

َكإَ ] آِٓنَي، : َكُوُُٞٞج﴾َؿ٤ِْش جَُْٔـُْعِٞخ َػ٤َِِْْْٜ َّٝاَل جَُعحُِنَي﴿ِئَرج َهحٍَ جإِلَٓحُّ »

 ،(ِئَرج َأََٖٓ جإِلَٓحُّ َكَأُِٓ٘ٞج )[آ٤ِْٖٓ: آِٓني، َِٝئَٕ جإِلَٓحَّ ٣َُوٍُٞ: جَُٔاَلِتٌََس َضُوٍُٞ

آِٓني، : ِئَرج َهحٍَ َأَقُذًُْ ِك٢ جَُصاَلِز)َكَْٖٔ َٝجَكَن َضْأ٤ُُِٓ٘ٚ َضْأِٓنَي جَُْٔاَلِتٌَِس 

ُؿِلَش َُُٚ َٓح َضَوَذَّ ِْٖٓ ؛ (آِٓني، َكَٞجَكَن َأَقُذَُٛٔح ج٥َخَش: َٝجدلاَلِتٌَُس ِك٢ جَُغَٔحِء

 .«َرِْٗرِٚ

«Имам: «Қаһасыоа ұшысағандасдыо жюне адатқандасдыо (жплына) 

емет», - дер пқыған тпо: «Әмин», - дер айтыодас *өйткені ресіштелес: «Әмин», - 

дер айтады және имам: «Әмин», - дер айтады].  

 Хадиттіо батқа нұтқатында былай дер жеткізіледі: «Имам:  «Әмин», - дер 

айтқан кезде, *тендес де:+ «Әмин», - дер айтыодас),  өйткені, ақиқатында, 

ресіштелесмен біс мезетте «Әмин» дер айтқан адамға (хадиттіо батқа біс 

нұтқатында: «Егес кімде-кім намазда: «Әмин», - дер айтта және көктегі 

ресіштелес де: «Әмин», - дете, әсі пты төздес біс-бісімен тұтра-тұт келте), пныо 

бұсынғы күнәласы кешісіледі»238.  

Батқа біс хадитте: «...кейін «Әмин» дер айтыодас; (әсі) Аллаһ (тендесдіо 

дұғаласыоа) жауар беседі»239. 

Ол  тпндай-ақ былай дер айтатын:  

َٓح َقَغَذْضٌُُْ ج٤َُُُٜٞد َػ٠َِ َش٢ٍْء َٓح َقَغَذْضٌُْ َػ٠َِ « »آِٓني ٣ُِؿْرٌُُْ جهلُل: َكُوُُٞٞج»

 .«جَُغاَلِّ َٝجَُطْأ٤ِِْٖٓ َخَِْق جإِلَٓحِّ

«Яһудилес тендесдіо өзаса: «Әт-тәләму ‘аләйкум уә сахмату-Ллаһи уә 

бәсакатуһ» («Сендесге Аллаһтыо тәлемі, игілігі және бесекеті бплтын»), - дер 

тәлемдеткендесіое және *имамныо астында тұсыр+ «Әмин» дер айтуласыоа 

көсеалмаушылық танытатындасындай батқа еш нәстеге мұншалықты қатты 

көсе алмаушылық танытрайды»240.  

                                                 
237 Әл-Бухаси ※Жуз юл-Қиса’а‼ кітабында жюне Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо 

тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

238 Әл-Бухаси, Мутлим, юн-Нюта’и жюне юд-Дюсими. Жақшаныо ішіндегі бұл хадиттіо батқа 

түсін юн-Нюта’и жюне юд-Дюсими келтіседі, юсі плас бұл хадит имамныо ※Әмин‼ төзін айтрауына 

ақтау бпла алмайды дер куюлік етеді, бұл тусалы (имам) Мюликтен жеткізілетіндей; птыдан Ибн 

Хюжас ※Фютх юл-Бюсиде‼ айтатын мына төздес келір шығады: «Бұл имамныо «Әмин» (төзін) 

айтатынына айқын нұтқайды». Ибн Абд юл-Бюсс ※Тамхид‼ (7113) кітабында бұған қатытты былай 

дер жазады: «Бұл көзқасатты мұтылмандасдыо көршілігі, тпныо ішінде (имам) Мәлик ұттанады, бұл 

тусалы Мәдина тұсғындасы хабаслайтындай, өйткені бұл Аллаһ Елшітінен  Абу Һусайсаныо хадиті 

асқылы (яғни пты хадит) және Уә’ил ибн Хужсадан жеткен (птыныо алдындағы) хадитте тенімді түсде 

жеткізіледі». 

239 Мутлим жюне Абу Әуана. 

240 Әл-Бухаси өзініо ※юл-Әдаб юл-Муфсад‼ кітабында, Ибн Мюжаһ, Ибн Хузайма, Ахмад 

жюне ют-Сисаж бұл хадитті жеткізушілесдіо екі тенімді тізбегі асқылы келтіседі.  
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«Әл-Фатихадан» кейін (Құсанныо батқа түселесін) пқу 

 « َذْؼَذ ْجَُلحِضَكِسِهَشجَءُضُٚ »

 

Кейін пл  ※юл-Фатиханыо‼ ізінен (қандай да біс) батқа түсені пқитын; кейде 

(Құсан пқуын) ұзаққа тпзатын, ал кейде, мыталы, тарасда бплғанда, (немете) 

жөтеле баттағанда, ауысғанда немете кішкентай балаласдыо жылауын еттіген 

кездесінде, плай іттемейтін. 

Әнат ибн Мюлик (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер айтқан: «Бісде пл тао 

намазын псындау кезінде (Құсан пқуын) қытқастты (хадиттіо батқа нұтқатында: «Ол 

тао намазын псындар, (пнда) Құсанныо ео қытқа екі түсетлесін пқыды», - дер 

айтылады.) Спнда (адамдас) пдан: «Уа, Аллаһтыо елшіті! Не теберті (Құсан пқуды) 

қытқасттыо?», - дер тұсады, пл бплта:  

 «.َعِْٔؼُص ُذٌَحَء َصِر٢ٍ َكَظَُْ٘٘ص َإَٔ ُأَُٓٚ ََٓؼَ٘ح ُضَص٢ِِ َكَأَسْدُش َإْٔ ُأْكِشَؽ َُُٚ ُأَُٓٚ»

«Мен баланыо жылағанын еттідім және пныо анаты бізбен бісге намазда 

тұсған бплас дер, пныо тезісек өз балатына псалуын қаладым (төзбе-төз: 

«...тпндықтан мен пныо анатын пл үшін бптатқым келді» — Аудасмашыныо 

еткестреті)», - дер жауар бесді»241. 

Ол  тпндай-ақ былай дер айтатын:  

 َضَؿُّٞص ِك٢ َصاَلِض٢ِئ٠ِٗ أَلْدُخَُ جَُصاَلَز ُأِس٣ُذ ِئَؼحَُِطَٜح، َكَأْعَُٔغ ُذٌَحَء جَُصِر٠ِ، َكُأ»

 .«َِٓٔح َأْػَُِْ ِْٖٓ ِشَذِز َْٝؾِذ ُأُِٓٚ ِذِٚ

«Ақиқатында, мен намазға кісіткен кезімде, пны ұзақ жүсгізгім келеді, бісақ 

баланыо жылағанын еттітем, пны қытқастамын, өйткені пныо анатына 

қиындық жатағым келмейді»242. 

Ол  түсені ео батынан баттар пқитын юсі көбінете пны тплығымен пқыр 

шығатын243. 

                                                                                                                                                             
Маоызды еткестре!  

Имамныо астында ұйыр тұсушылас ※Әмин‼ төзін дауыттар жюне, намаз 

псындаушыласдыо көбі іттейтіндей - имамнан бұсын  да емет юсі пдан қалыр та кетрей, пнымен 

біс уақытта айтуға тиітті.  Дюл пты меніо ұзақ зесттеулесімнен тпо маған едюуіс тенімді бплыр 

көсінуде, (мұны) мен  өзімніо кейбіс еобектесімде, тпныо ішінде Аллаһтыо Мейісімімен батыр 

шығасылған жюне жасиѐланған ※Силтилют юл-Әхадит юд-Да‘ифа‼ (952, 2-тпм) жюне ※Сахих ют-

Тасғиб уа ют-Тасхиб‼ (1/205) кітартасында келтісгенімдей.  

Аудасмашыныо еткестреті: Қз.: Қптымша № 4. 

241 Ахмад бұл хадитті тенімді итнадрен келтіседі. Бұл хадиттіо ұқтат біс нұтқатын Ибн Аби 

Дюуд ※юл-Матахифте‼ (4/14/2) келтісген. Оты жюне птыған ұқтат батқа хадиттесден келір 

шығатынындай, кішкентай балаласға мешітке кісуге сұқтат етіледі. Ал кео тасалған «Балаласыоды 

мешіттесіоізге жібесмеоіздес...» деген хадит тусалы айтас бплтақ, пл юлтіз хадит, юсі пл дюлел 

(куюлік) сетінде қплданыла алмайды.  Бұл хадитті юлтіз дер айтқандасдыо қатасында Ибн юл-

Жюузиді, юл-Мунзисиді, юл-Хайтамиді, Ибн Хюжас юл-Атқаланиді жюне юл-Бутайсиді атауға 

бплады. Абд юл-Хаққ юл-Ишбили: ※Бұл хадит негізтіз‼, - дер айтқан. 

242 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 
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Ол :  

 «.َأْػُؽٞج ًََُ ُعَٞسٍز َقَظَٜح ِْٖٓ جُُشًُِٞع َٝجُُغُؿِٞد»

«Әсбіс түсеге пныо сукуғтас мен тәжделесдегі үлетін бесіодес», - дер 

айтатын244. Бұл хадиттіо батқа нұтқатында: «Әс түсеніо (өз) сакағаты (бас)», - 

делінген.245 

Кейде пл  (біс түсені) пқуды екі сакағатқа бөлетін246, ал кейде пл бісінші 

сакағатта пқыған түсетін екінші сакағатта да тплығымен қайталайтын247. 

Кейде пл  екі не пдан көр түсені біс сакағатта қптыр (пқитын)248. 

«Антасласдыо бісі Құба’ мешітінде имам бплатын, әсі пл қандай да біс түсені 

пқитын249 әс кезде: «Айт: «Пл, Аллаһ, Жалғыз...» (112 ※Ихлат‼ түсеті), - төздесінен 

баттайтын да, (бұл түсені) тпоына дейін (жеткізір), кейін пған қпта тағы біс түсені 

пқитын, әсі әсбіс сакағатта птылай іттейтін. (Онымен бісге намаз псындайтын 

адамдас) пнымен (пты тусалы) тұхбаттатыр, пған: «Сен (әскез «әл-Фатихадан» кейін 

Құсан) пқуыоды пты түседен баттайтыо, ал тпдан тпо птыны  жеткілікті етрей, батқа 

түсені пқуға кісітетіо. Сен не (тек) пны пқуыо кесек, не пны (пқуды) қпйыр,  батқа біс 

(түсе) пқуыо кесек», - дер айтты.  Ол: «Мен пны (пқуымды) қпймаймын: егес меніо 

имам бплыр қала бесуімді қалатаодас, мен (пны пқуды) туса птылай жалғаттыса 

бесемін, ал егес бұл тендесге ұнамата,  пнда мен тендесден кетемін», - дер жауар бесді. 

Адамдас пныо өздесініо ішіндегі ео жақтыты екендігін білетін және батқа бісеудіо 

өздесіне имам бплуын қаламайтын. Спндықтан да Пайғамбас  пласға келген кезде, 

плас пған баслығын баяндар беседі.  Ол:  

َٓح ٣ََْٔؼَُ٘ي َإْٔ َضْلَؼََ َٓح ٣َْأُُٓشَى ِذِٚ َأْصَكحُذَي؟ ََٝٓح ٣َْكَُِِٔي َػ٠َِ ! ّالُُٕف٣َح »

 «ُُُضِّٝ َِٛزِٙ جَُغَٞسِز ِك٢ ًَُِ َسًَْؼٍس؟

«Уа, рәленше және рәленше (юсі пты жесде пл пныо атын айтты)! Саған 

адамдас өтініш жатар тұсған нәстені псындауға не кедесгі жатайды? Сені пты 

түсені әсбіс сакағатта пқуға не мәжбүслейді?», - дер тұсады. Ол:  

 .ِئ٢ِٗ ُأِقُرَٜح: َكَوحٍَ

«Ақиқатында, мен пны (ѐғни ※Айт: «Пл, Аллаһ, Жалғыз...» деген түсені – 

Аудасмашыныо еткестреті) жақты көсемін», - дер жауар бесді. (Бұған Пайғамбас ): 

                                                                                                                                                             
243 Бұған юсі қасай келтісілетін көртеген хадиттес нұтқайды. 

244 Ибн Аби Шюйба (1/100/1), Ахмад, Абдул Ғани юл-Мюқдити ※ют-Сунанда‼ (9/2) бұл хадитті 

жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

245 Ибн Нютс, ют-Тахауи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Бұл 

хадиттіо мағынаты, меніо пйымша, ※юсбіс сакағатты псындау кезінде біс түсені тплығымен 

пқыодас‼ дегенді қамтиды.  Оты бұйсық, бұл кейінісек келтісілетін хадиттесден келір 

шығатынындай, міндетті емет, нұтқаулық (мюндуб) тиратқа ие.   

246 Ахмад, Абу Йа’лю бұл хадитті екі жеткізу жплы асқылы келтіседі. Спндай-ақ  ※Тао 

намазы (※юл-Фюжс‼)‼ тасауын қасаоыз. 

247 Ол тао намазында птылай іттейтіндей, бұл тусалы кейінісек айтылады. 

248 Бұл тусалы тплығысақ кейінісек хабасланады. 

249 Яғни ※юл-Фатихадан‼ кейін пқылатын түсені. 
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 .«ُقُرَي ِئ٣َحَٛح َأْدَخََِي جَُْؿََ٘س» 

 «Ақиқатында, пған деген махаббатыо тені Жәннатқа кісгізеді!», - деді»250. 

 

Құсанныо (мағынаты бпйынша) ұқтат жюне батқа түселесін қптыр пқу 

 «َذ٤َْٖ جََُ٘ظحِتِش ََٝؿ٤ِْشَٛح ِك٢ جَُشًَْؼِسَؾُْٔؼُٚ»
 

Ол муфаттәл251 түселесініо ішінен мағынаты бпйынша ұқтат жұртасын (※ән-

нәза'ис‼)252 қптыр (пқитын), төйтір біс сакағатта 

※Рахман‼(55:78)253 жюне ※Нюжм‼ (53:62); 

※юл-Қамас‼ (54:55) жюне ※юл-Хаққа‼(69:52); 

※Тус‼ (52:49) жюне ※Зюсиѐт‼ (51:60); 

※юл-Уақиға‼ (56:96) жюне ※юл-Қалюм‼ (68:52); 

※юл-Мюғасиж‼ (70:44) жюне ※Нюзиғат‼ (79:46); 

※юл-Мутаффифин‼ (83:36) жюне ※юл-Абата‼ (80:42); 

※юл-Муддаттис‼ (74:56) жюне ※юл-Муззаммил‼ (73:20); 

※юл-Интан‼ (76:31) жюне ※юл-Қийѐма‼ (75:40); 

※Нюба‼ (78:40) жюне ※юл-Мусталют‼ (77:50); 

※Духан‼ (44:59) жюне ※Такуис‼ (81:29) түселесін жұр етір пқитын254 

Кейде пл  қптымша түнгі (таһһажуд) намазында Құсанныо ※юл-Бақаса‼, 

※Нита‼ жюне ※Әли Имсан‼ тиѐқты жеті ұзын тұселесін (тиуәл) біс сакағатта 

қптыр пқитын, бұл тусалы юсі қасай айтылатын бплады. Ол былай дер айтатын: 

«Намаздыо ео жақтыты – пныо басытында тік тұсу (қийям) ұзақ 

(псындалатыны)»255. 

Ол   

 اٌّٛذٝ يُحيي أْ عٍٝ تمادس رٌه أٌيظ

«Бұласды жатаған Аллаһтыо өліктесді қайта тісілтуге күші жетрей ме?» 

(※юл-Қийѐма‼ түсеті, 40-аѐт) деген аѐтты пқығанда, былай дер айтатын: 

                                                 
250 Әл-Бухаси бұл хадитті ※тю’лиқ‼ түсінде, ют-Тисмизи — ※мюутул‼ түсінде жеткізеді. Ол 

бұл хадитті тенімді дер атаған. 

251 Муфаттюл — ео тенімді көзқасатқа тюйкет Құсанныо 50-ші ※юл-Каһф‼ түсетінен баттар 

ео тпоғытына дейінгі баслық түселесініо жалры атауы. 

252  ※Нюза’ис‼ — үгіт натихатты, юміслесді, немете (бұсынғы өткен қауымдасдыо жюне 

райғамбасласдыо (пласға Аллаһтыо тюлемі бплтын) тасихынан) ұлағатты хикаѐласды қамтыған 

мазмұны бпйынша ұқтат түселес. 

253 Бұл жесде жюне юсі қасай бісінші тан түсеніо сеттік танына, ал екіншіті пныо 

аѐттасыныо танына нұтқайды. Сүселесдіо кейбіс жұртасын қасар шыққанда, пныо   пласды пқу 

кезінде Құсанда келген тюстібін тақтамағанын байқау қиын емет. Бұл птылай іттеуге сұқтат 

етілетіндігіне дюлел бплыр табылады, дете де түселесдіо Құсанда келетін тюстібін тақтау 

жақтысақ.  Туса пты мютеле ※Қптымша түнгі намаз (таһажжуд)‼ деген тасауда да байқалады. 

254 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

255 Мутлим жюне ют-Тахауи. 



87 

 

 «ُعْرَكحََٗي َكَر٠َِ»

Субханәкә фә-балә! (※Сені рюктер дюсіртейміз, юсине (ию)!‼), 

юсі  

 األعٍٝ سته اعُ عثح

«Бюсінен Жпғасы Саббыоныо Етімін рюктер дюсірте!» (※юл-Әғла‼ түсеті, 1-

аѐт) деген аѐтты пқыған кезде, былай дер айтатын: 

 األعٍٝ ستي عثحاْ

Субханә саббиял а‘ләә! (※Бюсінен Жпғасы Раббым Пюк!‼)256. 

 

«Әл-Фатиха» түсетін ғана пқудыо сұқтат етілетіндігі тусалы 

«َؾَٞجُص جّالْهِطَصحِس َػ٠َِ جَُلحِضَكِس»  
 

«Әдетте Му‘аз (ибн Жәбал) [тпоғы] құртан (‘иша) намазын Аллаһтыо Елшітімен 

 бісге псындар, тпдан тпо қайтыр, өз сулаттасымен бісге намаз өткізетін. Бісде 

кешкітін, пл қайтыр келір, пласмен бісге намаз өткізір тұсған кезде, (пныо 

тайратынан) біс жат жігіт те *пныо етімі Суләйм, ал өзі бану туләйм тайратынан еді+ 

пнымен бісге намаз псындайды,  алайда намаз пл үшін өте тпзылыр кеткен кезде, пл 

*кетеді де, мешіттіо біс бұсышында жекешеленір+ намаз пқиды да, кейін (мешіттен) 

шығыр, түйетін жетектер кетір қалады. Намаз аяқталған тпо (адамдас) Му‘азға 

бплған уақиғаны айтыр беседі, әсі пл: «Ақиқатында, бұл пныо тасарынан екіжүзділік 

бплды! Мен міндетті түсде Аллаһтыо Елшітіне  пныо іттегені тусалы айтыр 

бесемін!», - дейді.  Жат жігіт: «Мен де Аллаһтыо Елшітіне  пныо іттегені тусалы 

айтыр бесемін!», - дейді.  Таоестео плас (екеуі) Аллаһтыо Елшітіне  келеді де, Му‘аз 

бұл жат жігіттіо қылығы тусалы хабаслайды. Жат жігіт: «Уа, Аллаһтыо Елшіті! Ол 

тіздіо қатыоызда едәуіс көр уақыт бплады да, тптын (бізге) келір, пны (яғни намазды) біз 

үшін тпзыр (ұзастыр) жібеседі!», - деді. Мұны еттір, Аллаһтыо Елшіті : «Бүлік 

шығасыр жүсген тенбітіо, уа, Му‘аз?!», - деді де, жат жігітке қасар: «Сен намаз 

псындаған кезіоде не іттейтіо, уа, меніо бауысымныо ұлы?!», - дер тұсады. Ол: 

«Мен Кітарты Ашушы түсені пқимын, кейін Аллаһтан Жәннатты тұсаймын да, 

Оған Оттан рана тілер жалбасынамын. Ратында, мен тіздіо (намазда) тұсайтын 

нәстеоізді де,  Му‘аздыо да іштей былдыслар тұсайтын нәстелесін де (дәндана257) 

білмеймін!», - деді.  Аллаһтыо Елшіті : «Біз Му‘аз екеуіміздіо тұсайытын нәстеміз 

                                                 
256 Абу Дюуд жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

Бұл хадит жалрылама тиратқа ие, тпндықтан да пны қптымша жюне расыз намаздасын псындау 

кезінде Құсан пқу кезінде де, батқа жағдайласда да қплдануға бплады. Ибн Аби Шюйба (2/132/2) 

Абу Мута юл-Аш‘асидіо жюне юл-Муғиса ибн Шу‘бахтыо бұл төздесді расыз намаздасын псындау 

кезінде, ал Омасдыо (ибн юл-Хаттаб) жюне Алидіо (ибн Абу Талиб) расыз намаздасынан өзге кезде 

де айтатындасын келтіседі. 

257  ※Дюндана‼ — бісеудіо кейбіс төздесді ысғағы еттілетіндей етір, алайда пласды түтіну 

қиын бплатындай айтуы; бұл тыбыттан тюл жпғасылау. 



88 

 

бісдей», - дер жауар бесді». Бұл хадиттіо жеткізушіті юсі қасай былай дер 

хабаслады: «Жат жігіт былай деді: «Ал (дұшран) тайраты келір, адамдасға жаудыо 

(бізге) тар бесгені тусалы хабасланғанда, Му‘аз  (меніо кім екенімді) әлі біледі!» Әсі 

қасай хадиттіо жеткізушіті былай дер айтқан: «Және (шынымен де пныо тайратына) 

жау шабуыл жатағанда, бұл жат жігіт шәһид бплды.  

Спдан тпо Аллаһтыо Елшіті  Му‘азға: «Ал менімен және тенімен айтытқан 

жігіт не іттеді?», - деді. Му‘аз: «Уа, Аллаһтыо Елшіті! Аллаһтыо алдында пныо 

(айтқаны) дұсыт бплды, ал мен (пны екіжүзді дер атар) өтісік айтқан екенмін, пл дін 

үшін шәһид бплды!», - дер жауар бесді»258. 

 

Бет уақыт (расыз) жюне батқа да намазда Құсанды дауыттар жюне іштей 

пқу 

«ججلُْٜش َٝجإلْعَشجُس ِك٢ جَُصََِٞجِش جخلِْٔظ ََٝؿ٤ِْشَٛح»  
 

Ол  (тао (фюжс, тубх) намазын, ақшам (мюғсиб) намазыныо алғашқы екі 

сакағатын жюне құртан (‘иша) намазыныо алғашқы екі сакағатында Құсанды 

дауыттар пқитын, ал бетін (зуһс) жюне екінті (‘атс) намаздасын, тпндай-ақ ақшам 

(мюғсиб) намазыныо үшінші сакағатында жюне құртан (‘иша) намазыныо тпоғы 

екі сакағатында Құсанды іштей пқитын259. 

Адамдас пныо Құсанды іштей пқыр тұсғанын тақалыныо қпзғалуынан260  

жюне кейде плас пныо белгілі біс аѐтты пқыр тұсғанын еттігенінен261 білетін. 

                                                 
258 Ибн Хузайма ※ют-Сахихте‼ (1634) жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті тенімді итнадрен 

келтіседі. Күшейтетін хадитті Абу Дюуд ※Сахихта‼ (№ 758) келтісген, ал бұл пқиғаныо негізгі 

мазмұнын юл-Бухаси жюне Мутлим келтіседі. Бісінші қптымша Мутлим келтісетін, екіншіті - 

Ахмад (5/74), ал үшіншіті жюне төстіншіті  - юл-Бухаси келтісген хадиттесде қамтылады. Спндай-ақ 

пты бөлімніо атына тюйкет келетін хадит те бас, пл Ибн Аббаттан былай дер жеткізіледі: 

«Аллаһтыо Елшіті  екі сакағат намазды, пласда тек «әл-Фатиха» түсетін ғана пқыр, псындады». Бұл 

хадитті Ахмад (1/282), Хасит ибн Абу Утама өзініо ※Мутнадында‼ (38-бет ※Зауа’ид‼) жюне юл-

Бюйһақи (2/62) юлтіз итнадрен жеткізеді. Мен өз қателігімді байқағаныма дейін, өзімніо алдынғы 

еобектесімде бұл хадитті жақты дер атағанмын, өйткені бұл хадит юлтіз сиуаѐтшы бплыр 

табылатын Хюнзала юд-Даути асқылы жеткізіледі, юсі мен мұныо меніо назасымнан қалай тыт 

қалғанын білмеймін; мүмкін мен пны батқа бісеу дер пйлаған шығасмын. Қалай бплғанда да,  мені 

өз қателігімді көсуіме алыр келген Аллаһқа мадақ, міне тпндықтан да мен кітарта пны түзетуге 

атықтым. Кейін Аллаһ маған Му‘аздан жеткен пдан да жақты хадитті тыйлады: пнда жпғасыда 

келтісілген Ибн Аббаттан жеткізілетін хадит нұтқайтын нюсте тусалы  баѐндалады. Оныо 

Мейісімімен игі іттес тпоына дейін жеткізілетін Аллаһқа мадақ!  

259 Бұл мютеле бпйынша баслық мұтылмандасдыо бісауызды келітімі (ижма`) бас, өйткені 

бұл нюсте, бұған имам юн-Нюуауи нұтқағандай, Пайғамбасдыо  заманынан баттар тиітті тенімді 

хадиттес асқылы, ұсрақтан ұсраққа жалғатыр келді. Бұл хадиттесдіо кейбісеулесі юсі қасай 

келтісіледі. Спндай-ақ ※юл-Исуа’‼ (345) кітабын қасаоыз. 

260 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

261 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 
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Ол  жұма намазы мен екі айт262 намаздасын263, тпндай-ақ жаобыс тұсау 

намазы (юл-иттитқа)264 мен күн тұтылғанда пқылатын намазды (юл-кутуф) псындау 

кезінде265 Құсанды дауыттар пқитын. 

 

Қптымша түнгі (таһажжуд) намазда Құсанды дауыттар жюне іштей пқу266 

 «جُِوَشجَءِز ِك٢ َصالِز ج٤ََُِِْججلُْٜش َٝجإلْعَشجُس ِك٢ »

 

Қптымша түнгі намаз тусалы айтас бплтақ, пл пны псындаған кезінде кейде 

Құсанды дауыттар, ал кейде іштей пқитын267, ал ※пл Құсанды үйде пқыған 

кезінде, пныо дауытын бөлмедегілес еттитін еді‼268. ※Кейде пл (Құсан пқыған 

кезінде) дауытын (аздар) көтесетін  жюне (ішкі ауланыо тыстында) өз кесуетінде 

жатқан адам пны етти алатын‼269. 

Ол  Абу Бюкс мен Омасға да (Аллаһ пласға сазы бплтын) туса птыны 

бұйысған еді; «(бісде) түнде пл (үйінен мешітке) шығыр, Абу Бәксді (Аллаһ пған сазы 

бплтын) жай бәтео дауытрен намаз псындар тұсған күйінде кездеттіседі, ал  Омас ибн 

әл-Хаттабтыо (Аллаһ пған сазы бплтын) жанынан өтір баса жатыр, пныо намазды 

көтесіокі дауытрен псындар тұсғанын көседі. Кейін, плас Пайғамбасдыо  алдында бат 

қптқанда, пл:  

 «.؟٣َح َأَذح َذٌٍْش ََٓشْسُش ِذَي ََٝأَْٗص ُضَص٠ِِ َضْخِلُط ِْٖٓ َصِْٞضَي»

«Әй, Абу Бәкс! Мен теніо жаныонан өтір баса жатыр, тен намазды бәтео 

дауытрен пқыр тұсғаныоды көсдім», - дейді.  

Бұған пл:  

 .َهْذ َأْعَْٔؼُص َْٖٓ َٗحَؾ٤ُْص

«Жалбасынғаным мені еттіді, уа, Аллаһтыо Елшіті», - дер жауар беседі. Омасға 

қасар, пл:  

                                                 
262 Осаза айт - ‘Ид юл-Фитс жюне Құсбан айт - ‘Ид юл-Адха күндесінде (Аудасмашыныо 

еткестреті). 

263 Қз.: ※Жұма намазы‼ жюне ※Екі айт намазы‼ тасауласы. 

264 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

265 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

266 Абдул Хаққ ※Таһажжуд‼ (90/1) кітабында былай дер айтқан: «Күндіз псындалатын нәріл 

намаздасға қатытты айтас бплтақ, пл  бұл намаздасда (Құсанды) дауыттар  немете іштей пқығандығы 

тусалы тахих түсде еш нәсте жеткізілмейді. Бісақ (пл) іштей (пқыған) тияқты. Ол тусалы  жеткен 

хабасласдыо бісеуінде  пл бісде күндіз намаз псындар және (тпл намазында Құсанды) дауыттар пқыр 

тұсған Абдуллаһ ибн Хузафаныо жанынан өтір басатыр, пған: «Әй Абдуллаһ! Сені біз емет, Аллаһ 

еттітін», - дер айтқаны жеткізіледі».  Бісақ бұл хадит күшті бплыр табылмайды. 

267 Мутлим жюне юл-Бухаси ※Әф‘юл юл-‘Ибадта‼. 

268 Абу Дюуд жюне ют-Тисмизи ※юш-Шюма’илде‼ бұл хадитті жақты итнадрен келтіседі. Бұл 

хадит пныо  (Құсан аѐттасын) тым дауыттар та, тым жай да пқымағандығы тусалы куюлік етеді.   

269 Ән-Нюта’и, ют-Тисмизи ※юш-Шюмю’илде‼ жюне юл-Бюйһақи ※юд-Далю’илде‼ бұл хадитті 

жақты итнадрен келтіседі. 
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 «؟ََٓشْسُش ِذَي ٣َح ُػَُٔش ََٝأَْٗص َضْشَكُغ َصَْٞضُي» 

«Мен теніо жаныонан өтір басатыр, теніо намазды дауыттар псындар 

тұсғанды байқадым», - дейді, ал пл бұған:  

 .٣َح َسُعٍَٞ جَُِِٚ َأْقَطِغُد ِذِٚ ُأِٝهُظ جَُْْٞعَ٘حَٕ

«Уа, Аллаһтыо Елшіті! Мен ұйқытұсауыммен күсетір, шайтанды қуамын», - дер 

жауар беседі. Пайғамбас  (пласды тыодар бплған тпо): 

جْخِلْط ِْٖٓ َصِْٞضَي »:ََٝهحٍَ ُُِؼََٔش. «جْسَكْغ ِْٖٓ َصِْٞضَي َش٤ًْثح»:َكَوحٍَ أَلِذ٠ َذٌٍْش. 

 .«َش٤ًْثح

 «Уа, Абу Бәкс! Дауытыоды тәл көтес!», - ал Омасға: «Дауытыоды тәл 

бәтеодет!», - дер айтады»270. 

Ол:  

جَُْؿحُِٛش ِذحُُْوْشإِٓ ًَحَُْؿحِِٛش ِذحَُصَذَهِس، َٝجُُِْٔغُش ِذحُُْوْشإِٓ ًَحُُِْٔغِش »

 .«ِذحَُصَذَهِس

«Құсанды көтесіокі дауытрен пқитын адам тадақаны жасия бесетін 

адамдай, ал Құсанды жай дауытрен пқитын адам тадақаны жатысын бесетін 

адамдай», - дер айтатын271. 

 

Пныо  түслі намаздасда қандай түселес мен аѐттасды пқығандығы 

тусалы 

 «ِك٢ جَُصََِٞجِش ٣َْوَشُؤُٙ َٓح ًَحَٕ »

 

Ол  өзініо намаздасында пқитын Құсанныо аѐттасы мен түселесі намаз 

псындалатын жағдайласға байланытты есекшеленетін.  Бұл тусалы тплығысақ 

төменде бет уақыт (расыз) намаздасыныо бісіншітінен баттар баѐндалады. 

 

Тао намазы («юл-фюжс») 

«جَُلْؿِشَصالُز »  

 

Бұл намазда пл  юдетте муфәттәл272 ішіндегі ұзындау түселесді273 пқитын. 

※(Кейде) пл ※юл-Уақиға‼ (56:96) жюне тпл тиѐқты түселесді екі сакағатта 

пқитын‼274. 

                                                 
270 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

271 Спл жесде. 

272 Бұл тусалы жпғасыда айтылғандай, ео тенімді рікісге тюйкет, бұл - Құсанныо ео тпоғы 

※юл-Қаф‼ (№ 50) түсетінен батталатын жетіден біс бөлігі. 

 Аудасмашыныо еткестреті: Құсанныо муфюттюл ішіндегі түселесі: ұзындасы, 

псташаласы жюне қытқаласы бплыр - үш тпрқа бөлінеді. Мұтылман ғалымдасыныо көршілігініо 

ео көр тасаған рікісіне тюйкет муфюттюлдіо ұзақ түселесі, шейх юл-Әлбани айтыр кеткендей, ※юл-

Қаф‼ (№50) түсетінен батталыр, ※юл-Бусуж‼ (№ 85) түсетімен аѐқталады; псташаласы ※юл-Бусуж‼ 

(№ 85) түсетінен батталыр, ※юл-Бюййина‼ (№ 98) түсетімен аѐқталады; қытқа түселесі ※юл-
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Ол  өзініо қпштату қажылығын псындау басытында ※Тус‼ (52:49) түсетініо 

(аѐттасын) пқыған275. 

Кейде ※пл ※Қаф‼ (50:45) түсетін жюне (тпған ұқтат) түселесді *бісінші 

сакағатта+ пқитын‼276. 

Кейде ※пл муфәттәл ішінен қытқа түселесді, мыталы,  

   وٛسخ اٌشّظ إرا

«Күн бүктелген тютте...» дер батталатын түсені  (※Тюкуис‼ түсеті, 81:29) 

пқитын‼277. 

Бісде пл   

 صٌضٌد إرا

«Жес тілкіндісір қпзғалған тютте...» (※Зилзюлю‼ түсеті, 99:8) түсетін екі 

сакағатта да пқыды.  Бұл хадиттіо жеткізушіті былай дер айтқан: «Мен Аллаһтыо 

Елшіті  ұмытқанынан птылай іттеді ме, әлде пны әдейі (екінші сет) пқыды ма, 

білмеймін»278. 

Бісде пл  тарасда бплған кезінде  

 

 اٌفٍك تشب أعٛر لً

«Айт: «Таоныо Саббытынан рана іздеймін...» (※юл-Фюлюқ‼, 113:5) түсетін 

жюне  

 إٌاط تشب أعٛر لً

«Айт: «Адамдасдыо Саббытынан рана іздеймін...» (※Нют‼, 114:6)279 түсетін 

пқыды. Ол тпндай-ақ ‘Уқба ибн ‘Амисге (пған Аллаһ сазы бплтын) былай деген:  

 [«َكَٔح َضَؼََٞر َُٓطَؼٌِٞر ِذِْٔػَِِِٜٔح]جْهَشأ ِك٢ َصاَلِضَي جدُلَؼََٞرَض٤ِْٖ،»

«Намазыоды псындағанда «әл-Му‘ауиззатайнды»280 пқы, өйткені рана 

іздеушілесден ешкім пласдан өзге нәстемен рана іздемейді»281. 
                                                                                                                                                             
Бюййина‼(№ 98) түсетінен батталыр, ※Нют‼ (№ 114) түсетімен аѐқталады. Тплығысақ  Сафий юс-

Рахман юл-Мубасакфусидіо ※Итхаф юл-Қисам‼ кітабын қасаоыз. 

273 Ән-Нюта’и жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

274 Ахмад, Ибн Хузайма (1/69/1) жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне 

пнымен юз-Зюһаби келіткен. 

275 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

276 Мутлим жюне ют-Тисмизи. Оты жюне келеті хадиттіо алынған көздесі мен итнадтасы ※юл-

Исуа’‼ (345) кітабында келтісілген. 

277 Мутлим жюне Абу Дюуд. 

278 Абу Дюуд жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

Бюлкім, пл (птылай іттеу негізді) екендігін бекіту үшін, (пны екінші сет) аснайы пқыған. 

279 Абу Дюуд, Ибн Хузайма (1/76/1), Ибн Бушсан ※юл-Әмалиде‼ жюне Ибн Аби Шюйба 

(12/176/1); бұл хадиттіо тенімділігін юл-Хаким дюлелдеген жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. 

280  Аудасмашыныо еткестреті: ※юл-му‘ауиззатайн‼ — төзбе-төз ※плас асқылы рана 

ізделетін екі (тусе)‼. Бұл жесде Құсанныо 

 ثشة أػٛر لً 
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Кейде пл  бұдан да көбісек пқитын: ※пл алрыт жюне пдан да көр аѐт 

пқитын‼282 (бұл хадиттіо жеткізушілесініо бісі былай дер айтқан: «Бұл біс 

сакағаттыо ішінде бплды ма, әлде екеуінде ме - мен білмеймін»). 

※Ол ※Рум‼ (30:60)283 түсетін, ал кейде - ※Йа тин‼ (36:83)284 түсетін пқитын‼. 

Бісде ※пл Меккеде тао намазын псындар тұсыр, ※юл-Муминун‼ (23:118) 

түсетін пқи баттады, ал Мута мен Һасун немете Ита285 тусалы айтылған жесге 

дейін жеткен кезде, - мұны айтқан хадиттіо жеткізушілесініо бісеуі анық тенімді 

бплмады, - пл жөтеле баттар, сукуғ жатады‼286. 

※Ол  пласдыо (тахабаласдыо) намазына имам бплыр‼, кейде ※"Саффат" 

(37:182) түсетін пқитын‼287. 

※Жұма күні тао намазы кезінде пл юдетте бісінші сакағатта ※ют-Сюжда‼ (32:30) 

жюне екіншітінде ※юл-Интан‼ (76:31) түселесін пқитын‼288. 

Ол ※бісінші сакағатты тпзыоқысар, ал екінші сакағатты қытқастыр 

пқитын‼289. 

 

Таоғы расыз намаздан бұсын қптымша (түннет) намазда  Құсан пқығаны 

 «جُِوَشجَءُز ِك٢ ِعَِ٘س جَُلْؿِش»

 

Оныо таоғы расыз намаздан бұсын екі қптымша сакағатты пқуыныо қытқа 

бплатыны тпншалықты290, ‘Аиша (пған Аллаһ сазы бплтын) үнемі өзіне: «Ол «әл-

Фатиха» түсетін пқыды ма?», - дер тұсақ қпѐтын»291. 

                                                                                                                                                             
«Айт: «...Саббытынан Рана іздеймін...» төздесімен батталатын екі тпоғы түсеті аталыр тұс. 

281 Абу Дюуд жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

282 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

283 Ән-Нюта’и, Ахмад жюне юл-Бюззас бұл хадитті жақты итнадрен келтіседі. Мен ※Тюмам юл-

Миннада‼ (185) жюне өзімніо батқа да кейбіс кітартасымда айтқанымнан айысықша, тпоғы кезде 

рікіс дюл птыған (ѐғни пты хадиттіо жеткізушілес тізбегі жақты дегенге – Аудасмашыныо 

еткестреті) пснықты. 

284 Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

285 Мута 45-аѐтта аталады:  

َُ َٕب ُث َْ ُٖ َٚأخََبٖ َُِٛسٝ َأْسَسٍْ َِٕب ُسٚ ٍٓ َٚسٍُطَْٓ ِثَب٠َز  ٍُِج١ِ

«Кейін біз Мута мен пныо бауысы Һасунды аѐттасымызбен   жюне айқын 

батшылықрен жібесдік....». Ал төст аѐттан тпо Ита аталады:  

َٕب ٍْ َٓ ََٚجَؼ َُ اْث َِٗ َِْش٠َ َُّآ َءا٠َخ َُٚأ َٕٙ ٠َْٚ ٍَٛح ِإٌَٝ ًََٚءا ٍٓ لشََاٍس َراِد َسْث َِِؼ١ َٚ 

«Мюсиѐм ұлы мен пныо анатын біс белгі қылдық. Екеуін бұлақты төбедегі поаша 

жесге псналаттысдық». 

286 Мутлим жюне юл-Бухаси ※тю‘лик‼ түсінде. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен 

жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Ис-уа’‼ (397) кітабында келтісілген. 

287 Ахмад жюне Абу Йа‘лю өздесініо ※юл-Мутнадтасында‼; юл-Мюқдити ※юл-Мухтасада‼. 

288 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

289 Спл жесде. 

290 Ахмад тенімді итнадрен. 
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Кейде пл бісінші сакағатта ※юл-Фатихадан‼ тпо  

ََِٕا ُلٌُْٛٛا ِٗ آ َِآ ِتاٌٍّ  ِإٌَْيَٕا ُأِٔضَي َٚ

«Жюне пласға айтыодас: «Біз Аллаһқа, жюне бізге түтісілгенге (Құсанға)... 

иман келтісдік» (※юл-Бақаса‼ түсеті, 136-аѐт) деген аѐттыо тпоына дейін пқитын, 

ал екінші сакағатта  

ًْ ًَ َيا ُل ْ٘ ْْٛا اٌِْىَراِب َأ ٍَّح ِإٌَٝ َذَعاٌَ َٛاء َوٍَ َٕا َع َٕ ُْ  َتْي َُٕى ََٚتْي
«(Мухаммад) Айт: «Әй, Кітар иелесі! Біздіо асамызбен тендесдіо 

асаласыоа бісдей біс төзге келіодес; жалғыз Аллаһқа құлшылық қылайық...» 

(※Әли ‘Имсан‼ түсеті, 64-аѐт) деген аѐтты тпоына дейін пқитын292. Кейде бұл 

аѐттыо пснына пл  

 اٌىفش ُِٕٙ عيغٝ أحظ فٍّا

«Тпнда Ита пласдан күріслік тезген кезде...» (※Әли ‘Имсан‼ түсеті, 52-аѐт) 

деген аѐттыо тпоына дейін пқитын293. 

Кейде пл бісінші сакағатта ※юл-Кюфисун‼ (109:6) түсетін, ал екінші сакағатта 

※юл-Ихлат‼ (112:4) түсетін пқитын294. Ол тпндай-ақ: «Бұл екі түсе нендей жақты 

жұр бплыр табылады!», - дер айтатын295. Бісде пл біс кітініо бісінші сакағатта 

※юл-Кюфисун‼ (109:6)  түсетін пқығанын еттір,  былай дер айтқан:  

 . «ََٛزج َػْرٌذ آََٖٓ ِذَشِذِٚ»

«Бұл – Раббытына иман келтісген (Аллаһтыо) құлы». Кейін бұл адам екінші 

сакағатта  ※юл-Ихлат‼ (112:4) түсетін пқыды, ал пл: 

 «ََٛزج َػْرٌذ َػَشَف َسَذُٚ»

 «Бұл – Раббытын таныған (Аллаһтыо) құлы», - деді296. 

 

2. Бетін намазы («юз-зуһс»)  

※Бетін намазыныо алғашқы екі сакағатында пл   юдетте ※юл-Фатиха‼ түсетін 

жюне юс сакағатта тағы біс түседен қптыр пқитын: бісінші сакағатта ұзындауын  

жюне екінші сакағатта қытқалауын‼297. 

Кейде пл бұл намазды ұзаққа тпзатыны тпншалықты – ※бетін намазы 

батталған тпо адам (Мюдинадағы) юл-Бюқи‘ қабісіне жақын псналатқан тақысға 

шығыр, тпл жесде қажетін өтер, *өзініо (үйіне) қайтыр келір+, дюсет алыр, ал 

тпдан тпо (мешітке) қайта псалыр,  Аллаһтыо Елшіті  юлі бісінші сакағатты 

                                                                                                                                                             
291 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

292 Мутлим, Ибн Хузайма жюне юл-Хаким. 

293 Мутлим жюне Абу Дюуд. 

294 Спл жесде. 

295 Ибн Мюжаһ жюне Ибн Хузайма. 

296 Әт-Тахауи, Ибн Хиббан өзініо ※ют-Сахих‼ кітабында. Ісі хадиттанушы ғалым Ибн Хюжас 

өзініо ※юл-Әхадит юл-‘Алийат‼ (№ 16) кітабында бұл хадитті жақты деген. 

297 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 
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псындар тұсғанын көсір үлгесе алатын, пл тпншалықты ұзақ бплатын‼298. 

Спндай-ақ ※плас (ѐғни тахабалас): ※Ол адамдас бісінші сакағатқа үлгесуі үшін, 

юдейі птылай іттейді‼, - дер пйлайтын‼299. 

※Оты екі сакағаттыо юсқайтытында пл птыз аѐтқа жуық пқитын, мыталы, (※юл-

Фатиханы‼ пқыр бплған тпо) ※ют-Сажда‼ (32:30) түсетін пқитын‼300. 

Кейде ※пл (мына төздесмен батталатын түселесді) пқитын:  

 ٚاٌطاسق اٌغّاء ٚ

«Атранмен жюне түнгі жплаушымен ант...» (※Тасиқ‼, 86:17),  

 اٌثشٚج راخ ٚاٌغّاء

«Жұлдызды атранмен ант...» (※юл-Бусуж‼, 85:22),  

 يغشٝ إرا ٚاٌٍيً

«Қасаоғылығы батқан тютте, түнмен ант...» (※юл-Люйл‼, 92:21), тпндай-ақ 

батқа да птыласға ұқтат түселесді пқитын‼301. 

Кейде ※пл  

 أشمد اٌغّاء إرا

«Атран жасылған тютте...» (※юл-Иншиқақ‼, 84:25) деген (төздесмен 

батталатын) түсені жюне тпл тиѐқты түселесді пқитын‼302. 

※Адамдас пныо (Құсан) пқыр тұсғанын тақалыныо қпзғалытынан білетін‼303. 

 

Бетін намазыныо тпоғы екі сакағатында «юл-Фатихадан» кейін Құсан пқу  

 « آ٣َحٍش َذْؼَذ جَُلحِضَكِس ِك٢ جألِخريَضِٖ٤ِْهِشجِءُضُٚ  »

                                                 
298 Мутлим жюне юл-Бухаси ※Жуз юл-Қиса’ада‼. 

299 Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі, тпндай-ақ Ибн 

Хузайма да (1/165/1). 

300 Ахмад жюне Мутлим. 

301 Абу Дюуд, ют-Тисмизи жюне Ибн Хузайма (1/67/2). ют-Тисмизи жюне Ибн Хузайма бұл 

хадитті тенімді деген. 

302 Ибн Хузайма өзініо ※ют-Сахих‼ (1/67/2) кітабында. 

303 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 
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※Оныо (расыз) бетін намазыныо тпоғы екі сакағаты алғашқы екі сакағатынан  

екі ете қытқа бплатын, (пл пласда) пн бет аѐтқа дейін (пқыр шығатын)304, ал кейде 

пл пласда тек ※юл-Фатиха‼ түсетін ғана пқитын305. 

※Кейде пл аѐттасды пласдыо бісеуі немете екеуі (пған жақын тұсғандасға – 

Аудасмашыныо еткестреті) еттілетіндей етір пқитын‼306. 

※Олас (тахабалас) пныо:  

 األعٍٝ سته اعُ عثح

«Ұлы Саббыоныо Етімін дюсірте...» (※юл-Әғла‼, 87:19) жюне  

 اٌغاشيح حذيث أذان ً٘

«(Мухаммад юлемді) қартайтын (Қиѐметтіо) хабасы таған келді ме?...» 

(※юл-Ғашиѐ‼, 88:26), - дер қысағатрен пқитынын еттитін‼307. 

Кейде ※пл  

 ٚاٌطاسق ٚاٌغّاء

«Атранмен жюне түнгі жплаушымен ант...» (※Тасиқ‼, 86:17) жюне 

 اٌثشٚج راخ ٚاٌغّاء

 «Жұлдызды атранмен ант...» (※юл-Бусуж‼, 85:22) деген жюне батқа да тпл 

тиѐқты түселесді пқитын‼308. 

Кейде ※пл  

 يغشٝ إرا ٚاٌٍيً

«Қасаоғылығы батқан тютте, түнмен ант...» (※юл-Люйл‼, 92:21) (деген түсені), 

тпндай-ақ батқа да пласға ұқтат түселесді пқитын‼309. 

                                                 
304 Ахмад жюне Мутлим. Бұл хадит тпоғы екі сакағатта ※юл-Фатихадан‼ бөлек  Құсаннан 

тағы батқа (түселесді) пқу  - Сүннет екеніне, юсі көртеген тахабалас, тпласдыо ішінде  Абу Бакс ют-

Сыддық (Аллаһ пған сазы бплтын), птылай іттегендігіне нұтқайды. Бетін жюне қалған намаздасда 

※юл-Фатихадан‼ батқа да түселесді пқуға сұқтат етілгендігі тусалы имам юш-Шюфи‘и де айтқан. 

Оты көзқасатты мұтылмандасдыо тпоғы буындасынан шыққан ғалымдас да бөлітті. Мыталы, 

Абул-Хатанат юл-Луқнюуи бұл көзқасатты өзініо ※Тю‘лик юл-Мумажид ‘алю ※Мууатта'‼ Мухаммад‼ 

(※Имам Мухаммадтыо ※юл-Мууатта‼ еобегіне маоызды еткестрелес) (102-бет) кітабында былай дер 

жазады: «Біздіо жақтаттасымыздыо кейбісеулесі «Намаз псындаушы тпоғы екі сакағатта қандай да біс 

түсені пқыған жағдайда абайтызда қателеткендес үшін жаталатын қптымша тәжде (тажда әт-тәһу) жатауы 

міндетті (уәжір) бплады» деген өте пғаш рікісді ұттанады. Алайда «әл-Маниййах» еобегініо Ибсаһим әл-

Хәләби, Ибн Амис Хажж тынды және батқа да тәртісшілесі мұндай рікісді едәуіс тенімді түсде тесітке 

шығасған.  Мұндай (қате) рікісді жақтар рікіс білдісгендес жпғасыда келтісілген хадит тусалы 

білмегендесінде ешбіс күмән жпқ, ал плас пл тусалы білгенде, пнда мұндай рікісді айтрат еді».   

305 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

306 Ибн Хузайма ※ют-Сахихта‼ (1/67/2), юд-Дийа’ юл-Мюқдити ※юл-Мухтасада‼ бұл хадитті 

жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

307 Әл-Бухаси ※Жуз юл-Қиса’ада‼ жюне ют-Тисмизи; пл бұл хадитті тенімді деді. 

308 Мутлим жюне ют-Тайалити. 

309 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 
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3. Екінті намазы («юл-‘атс») 

«ِسَػّْصَصالُز جٍ»  

 

※Екінті намазыныо алғашқы екі сакағатында пл  юдетте ※юл-Фатиха‼ түсетін 

жюне юсбіс сакағатта тағы біс түседен пқитын: бісінші сакағатта ұзындауын жюне 

екінші сакағатта қытқалауын‼310, жюне ※плас (ѐғни тахабалас): ※Ол адамдас 

бісінші сакағатқа үлгесуі үшін, юдейі птылай іттейді‼, - дер пйлайтын‼311. 

※Ол  алғашқы екі сакағаттыо юсқайтытында юдетте пн бет аѐтқа жуық 

пқитын, бұл бетін намазыныо алғашқы екі сакағаттасында пқитынынан екі ете 

қытқа бплатын, ал (екінті намазыныо) тпоғы екі сакағатыныо ұзақтығы юдетте 

(екінті намазыныо) алғашқы екі сакағаттасынан екі ете қытқа бплатын‼312. 

※Ол тпоғы екі сакағатта ※юл-Фатиха‼ түсетін пқитын‼313. ※Кейде пл аѐттасды 

пласдыо бісеуі немете екеуі (пған жақын тұсғандасға) еттілетіндей етір 

пқитын‼314. 

Екінті намазын псындау кезінде пл жпғасыдағы ※Бетін намазы‼ бөлімінде 

аталған түселесді пқитын.  

 

4. Ақшам намазы («юл-мюғсиб») 

«ِخِسْؽَصالُز جمَل»  

 

※Ол  (кейде) муфәттәлдіо қытқа түселесін пқитын‼315, юсі ※плас (тахабалас) 

пнымен бісге ақшам намазын аѐқтаған кезде, пласдыо кез келгені (мешіттен) 

шығыр (тадағынан атылған) жебеніо түткен жесін көсе алатындай еді‼316. Бісде, 

※тарасда бплғанда, пл екінші сакағатта  

 ٚاٌضيرْٛ ٚاٌريٓ

«Інжісмен жюне зюйтүнмен ант...» (※Тин‼ түсеті, 95:8) төздесімен батталатын 

түсені пқыды‼317. 

Алайда кейде пл муфәттәлдіо ұзақ жюне қытқа түселесді пқитын. Мыталы, 

※кейде пл  

 هلل عثيً عٓ ٚصذٚا وفشٚا اٌزيٓ

                                                 
310 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

311 Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі, тпндай-ақ Ибн 

Хузайма да. 

312 Ахмад жюне Мутлим. 

313 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

314 Спл жесде. 

315 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

316 Ән-Нюта’и жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

317 Әт-Тайалити жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 
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«Тпндай иман келтісмей, (адамдасды) Аллаһтыо жплынан 

тптқандасдыо...» (※Мухаммад‼ түсеті, 47:48) (төздесімен батталатын түсені)318; 

немете ※Тус‼ (52:49) түсетін319; немете өзініо ео тпоғы намазында пқыған 

※Мусталют‼ (77:50) түсетін пқитын‼320. 

Кейде ※пл екі ұзақ түсеніо321 ұзындауын (※юл-Әғсаф‼ түсеті, 7:206) *екі 

сакағатта+ пқитын322. Немете пл екі сакағатта ※юл-Әнфюл‼ (8:75) түсетін  

пқитын‼323. 

 

Ақшам расыз намазынан кейін пқылатын қптымша (түннет) намазын 

псындау кезінде Құсан пқу 

«جُِوَشجَءُز ِك٢ ِعَِ٘س جدلـِْشِخ»  
 

Бұл намазда ※пл  

 اٌىافشْٚ أيٙا يا لً 

«Айт: «Әй, кюріслес!...» (※юл-Кюфисун‼ түсеті, 109:6) жюне  

 أحذ هلل ٘ٛ لً

«Айт: «Пл, Аллаһ, Жалғыз...» (※юл-Ихлат‼ түсеті, 112:4) (төздесінен 

батталатын түселесді) пқитын‼ 324. 

 

5. Құртан намазы («юл-‘иша») 

 «ِػَشحِءَصالُز جٍ»
 

Алқашқы екі сакағатта пл  муфәттәлдіо псташа түселесін пқитын325. Мыталы, 

※пл   

 ٚضحا٘ا ٚاٌشّظ

«Күнмен жюне пны жасқысауымен ант...» (※Шюмт‼ түсеті, 91:15)  

(төздесімен батталатын түсені) жюне пған ұқтат түселесді пқитын‼326. 

Немете ※пл  

                                                 
318 Ибн Хузайма (1/166/2), ют-Табасани жюне юл-Мюқдити бұл хадитті жеткізушілесдіо 

тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

319 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

320 Спл жесде. 

321 Бұл екі түсе ※ют-тулайайн‼ дер аталады: мұтылман діндас ғалымдасыныо бісауызды 

рікісі бпйынша, пласдыо бісіншіті – ※юл-Әғсаф‼ (№ 7), ал екінішіті, бұл тусалы айтылған ео 

тенімді рікісге тюйкет,  — ※юл-Әнғам‼ (№ 6) түсеті, бұған ※Фютх юл-Бюсиде‼ нұтқалған. 

322 Әл-Бухаси, Абу Дюуд, Ибн Хузайма (1/68/1), Ахмад, ют-Сисаж жюне юл-Мухлит. 

323 Әт-Табасани ※Му’жам юл-Кюбисде‼ бұл хадитті тенімді итнад асқылы келтіседі. 

324 Ахмад, юл-Мюқдити, юн-Нюта’и, Ибн Нютс жюне ют-Табасани. 

325 Ән-Нюта’и жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

326 Ахмад жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті жақты деген. 
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 أشمد اٌغّاء إرا

«Атран жасылған тютте...» (※юл-Иншиқақ‼ түсеті, 84:25) (төздесінен 

батталатын түсені) пқитын жюне пны пқу кезінде тюжде жатайтын327‼328. 

Спндай-ақ ※бісде пл тарасда бплған кезінде  

 ٚاٌضيرْٛ اٌريٓ ٚ

«Інжісмен жюне зюйтүнмен ант...» (※Тин‼ түсеті, 95:8) (төздесімен 

батталатын түсені) [бісінші сакағатта] пқыды‼329. 

Ол  пты намазда (Құсан) пқуды ұзақ тпзуға тыйым талды, жюне бұл ※Му‘аз 

ибн Жюбал (өз тайратыныо) адамдасымен намазды өткізір, юсі пны тым тпзыр 

жібесген кезде псын алады. Спнда антасласдан бплған біс кіті кетір қалады да, 

намазды (жалғыз) өзі псындайды. (Намаз аѐқталған) тпо Му‘азға псын алған 

жағдай тусалы хабасланғанда, пл: ※Ақиқатында, пл нағыз екіжүзді!‼, - дейді.  

Мұны еттіген юлгі кіті Аллаһтыо Елшітіне  басыр, пған Му‘аздыо айтқанын 

жеткізеді. Спнда Аллаһтыо Елшіті  пған (Му‘азға): ※Сен бүлікші бплғыо келеді 

ме, уа, Му‘аз?! Адамдасға имам бплтао,  

 ٚضحا٘ا ٚاٌشّظ
«Күнмен жюне пны жасқысауымен ант...» (※Шюмт‼ түсеті, 91:15) немете 

 سته اعُ عثح

«Ұлы Саббыоныо Етімін дюсірте!..» (※юл-Әғла‼ түсеті, 87:19) немете  

 سته تاعُ الشأ

«Пқы, Саббыоныо атымен пқы...» (※юл-Алюқ‼ түсеті, 96:19), немете 

 يغشٝ إرا ٚاٌٍيً

 «Қасаоғылығы батқан тютте, түнмен ант...» (※юл-Люйл‼ түсеті, 92:21) 

(түселесін) пқы *өйткені теніо астыода кюсілес де, юлтіздес де, (біс нюстеге) 

мұқтаж бплғандас да ұйыр намаз пқиды ғпй+‼, - дейді330.  

 

6. Қптымша түнгі намаз (талютул-люйл, таһажжуд) 

«٤ََُِْصالُز جٍّ»  

 

Қптымша түнгі намаз тусалы айтас бплтақ, пны псындау кезінде пл  

Құсанды кейде дауыттар, ал кейде іштей пқитын331. Ол  кейде қытқа, ал кейде 

ұзын түселесді пқитын, кейде пныо (намазы) ұзақ бплатыны тпншылықты - тірті  

                                                 
327 Бұл жесде түсеніо тюжде жатау бұйысылатын 21-аѐты пқылған тпо тюжде жатау тусалы 

айтылыр тұс (Аудасмашыныо еткестреті). 

328 Әл-Бухаси, Мутлим жюне юн-Нюта’и. 

329 юл-Бухаси, Мутлим жюне юн-Нюта’и. 

330 юл-Бухаси, Мутлим жюне юн-Нюта’и. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо 

тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (295) кітабында келтісілген. 

331 Ән-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 
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Абдуллаһ ибн Мют‘уд (пған Аллаһ сазы бплтын) бісде былай дер айтқан екен: 

«(Бісде) мен Пайғамбасмен  бісге түнгі намазды псындағанымда, пл ұзақ тұсғаны 

тпншалықты – мен тірті біс жаман нәсте іттегім келір кетті. Менен (адамдас): «Ол 

не?», - дер тұсады. Мен: «Мен  Пайғамбасды  (жалғыз) тұсуға қалдысыр, птысғым 

келді», - дедім332.  

Хузайфа ибн юл-Йаман былай дер айтқан: «Бісде түнде мен Пайғамбасмен  

бісге намазда тұсдым. Ол «әл-Бақаса» (2:286) түсетін пқи баттаған кезде, мен: «Ол жүз 

(аяттан) кейін сукуғ жатайды», - дер пйладым.  Алайда пл (пқуын) жалғаттыса бесді. 

Спнда мен: «Ол пны екі сакағатта  тплығымен пқыр бітеді», - дер пйладым, ал пл 

(пқуын) жалғаттыса бесді және мен өзіме: «Ол пны аяқтар бплған тпо сукуғ жатайды», - 

дер айттым. Алайда кейін пл «Нита» (4:176) түсетін пқи баттады да, пны (тплық) пқыр 

бітті, ал тпдан тпо «Әли Имсан» (3:200) түсетін333 пқуға кісітті де, пны да (әсбіс) әсібін 

нақты айтыр (тплық) пқыр бітті, әсі Аллаһты дәсіртеу бұйысылған аятқа келген 

әсбіс тұтта пл «Аллаһ рәк!» (Субханә Ллаһи!) деген төздесді айтатын, Аллаһқа дұға 

ету (бұйысылған аятқа) келген кезде, пған птындай дұғамен жалбасынатын, ал 

(Аллаһтан) рана тілеу бұйысылған (аятқа келген кезде),  (Одан) рана тұсайтын. Кейін 

пл сукуғқа иілді...», - птылай хадиттіо тпоына дейін334. 

Спндай-ақ ※бісде түнде, пл ауысыр тұсғанда,  Жеті Ұзын түсені пқыды‼335. 

※(Кейде) пл юсбіс сакағатта пты (Жеті Ұзын) тұселесдіо бісеуін пқитын‼336. 

※Ол біс түнде Құсанды түгел пқыр шыққан жағдай [ешқашан] бплмаған‼337. 

Кесітінше, пл Абдуллаһ ибн ‘Амсға (Аллаһ пған сазы бплтын):  

جْهَشِئ جُُْوْشإَٓ ِك٠ »- :-َػْٖ َػْرِذ جَُِِٚ ْذِٖ َػٍْٔشٝ َهحٍَ َهحٍَ ٠ُِ َسُعٍُٞ جَُِِٚ 

: ُهُِْص. «َكحْهَشْأُٙ ِك٠ ِػْشِش٣َٖ ٤ًََُِْس» :َهحٍَ . ِئ٠ِٗ َأِؾُذ ُهًَٞز: ُهُِْص. «َشٍْٜشًَُِ 

. ِئ٠ِٗ َأِؾُذ ُهًَٞز: ُهُِْص. «َكحْهَشْأُٙ ِك٠ َخَْٔظ َػْشَشَز »:َهحٍَ. ِئ٠ِٗ َأِؾُذ ُهًَٞز

َكحْهَشْأُٙ ِك٠ َعْرٍغ َّٝاَل »:َهحٍَ. ِئ٠ِٗ َأِؾُذ ُهًَٞز: ُهُِْص. «َكحْهَشْأُٙ ِك٠ َػْشَشٍز»:َهحٍَ

. «َضِضْد َػ٠َِ َرَُِي

«Құсанды (тплығымен) біс айда пқыр шық!», - дер айтыр, плай іттеуге 

насазылық білдісген. Абдуллаһ ибн ‘Амс былай дер баѐндайтын: «Мен: «Мен 

бұдан да көбісек (жатай аламын)», - дер айттым. (Ал) пл: «Ендеше (Құсанды 

тплығымен) жиысма түнде пқыр шық», - дер бұйысды. Мен: «Мен бұдан да көбісек 

                                                 
332 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

333 Хадитте птылайша нұтқалған: ※Нита‼ (№ 4) түсеті ※Әли Имсан‼ (№ 3) түсетінен бұсын 

келеді. Бұл (Құсан) пқу басытында түселесдіо Отман ибн Аффанныо нұтқатында келтісілген 

тюстібін псындамауға бплады дегенге нұтқайды.  Оты хадит мұныо көснекі мыталы бплыр 

табылады. 

334 Мутлим жюне юн-Нюта’и. 

335 Абу Йа‘лю жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. Ибн юл-Атис: ※Жеті Ұзын түселес - бұл ※юл-Бақаса‼ (№ 2), ※Әли Имсан‼ (№ 3), ※Нита‼ 

(№ 4), ※юл-Мюида‼ (№ 5), ※юл-Әнғам‼ (№6), ※юл-Әғсаф‼ (№ 7) жюне ※Тюуба‼ (№ 9)‼, - дер нұтқаған. 

336 Абу Дюуд жюне юн-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

337 Мутлим жюне Абу Дюуд. 
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жатай аламын», - дедім. (Ал) пл: «Ендеше (Құсанды тплығымен кем дегенде жеті 

күнде пқыр бітіс де, (бұл месзімді) азайтра)!», - деді»338. 

Кейін ※пл пған бет түнде (Құсанды тплығымен) пқыр бітісуді сұқтат етті‼339. 

Кейін ※пл пған үш түнде (Құсанды тплығымен) пқыр бітісуді сұқтат етті‼340. 

Ақысы, пл пған птыдан қытқа месзімде (Құсанды тплығымен) пқыр бітісуге 

тыйым талды341, юсі мұны:  

 «.َْٖٓ َهَشَأ جُُْوْشإَٓ ِك٢ َأَهََ ِْٖٓ َغَِحٍظ َُْْ ٣َْلَوُْٜٚ»

«Кім Құсанды үш күннен аз месзімде пқыр бітісте, пл пны түтінбейді», - дер 

түтіндісді342. Ал бұл хадиттіо батқа нұтқатында: «Құсанды үш күннен аз 

уақытта пқыр шығатын адам, пны түтінбейді»343, - дер хабасланады. Спндай-ақ 

пл пған былай дер айтқан:  

َكِإَ ٌَُُِِ َػحِذٍذ ِشَشًز ٌََُُِِٝ ِشَشٍز َكْطَشًز َكِآَح ِئ٠َُ ُعٍَ٘س؛ َِٝئَٓح ِئ٠َُ ِذْذَػٍس، »

َكَْٖٔ ًَحَْٗص َكْطَشُضُٚ ِئ٠َُ ُعٍَ٘س َكَوْذ جَْٛطَذٟ، ََْٖٝٓ ًَحَْٗص َكْطَشُضُٚ ِئ٠َُ َؿ٤ِْش َرَُِي َكَوْذ 

 «.َََِٛي

«Әсбіс мүмін адам шасықтау (шисса344) (кезеоін) баттан өткізеді, ал әсбіс 

шасықтау (кезеоінен) тпо (пты кезде) адамды не Сүннетке тастатын, не 

қандайда да біс діни жаоалыққа (бидғатқа) иілтетін  батылу (фатса345) кезеоі 

батталады. Кімді пты батылу Сүннетке алыр келте, тпл шынайы батшылыққа ие 

бплды, ал кімді бұл батылу батқа біс нәстеге алыр келте, тпл құсыды»346. 

                                                 
338 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

339 Ән-Нюта’и жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген. 

340 Әл-Бухаси жюне Ахмад. 

341 Әд-Дюсими жюне Са‘ид ибн Мантус өзініо ※ют-Сунан‼ кітабында бұл хадитті 

жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

342 Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

343 Әд-Дюсими жюне ют-Тисмизи, бұған қпта тпоғыты бұл хадитті тенімді деген. 

344 Асабтыо ※шисса‼ деген төзі ※сухтану, энтузиазм, жігеслену, қызу, белтенділік, 

қуаттылық‼ дегенді білдіседі. Жаттықтыо шиссаты пныо баттарқы кезі жюне пнымен бісге 

жүсетін жігеслілік рен қызбалық бплыр табылады. Имам ют-Тахауи былай дер айтады: ※Бұл 

жесде (пты хадитте) Раббыласына жақындата түтетін амалдасды жатайтын мұтылмандасдыо 

жігеслілігі (энтузиазм) айтылыр тұс. Алайда (белгілі біс уақыт өткен тпо) плас бұл амалдасды 

лайықты деогейде псындауды қпѐды немете мүлде пласдан  бат тастады, тпндықтан да пласдыо 

амалдасынан Аллаһтыо Елшітініо  алдында  ео түйіктілесі ұдайы псындалатындасы бплатын. 

Ол пты теберті пласға өздесініо Ата Құдысетті жюне Ұлы Раббытымен жплыққанға дейін тұсақты 

псындай алатын игі амалдасды псындауды бұйысатын.  Одан  жеткізілетін мына хадит те дюл 

птыған нұтқайды: «Аллаһ бәсінен де едәуіс тұсақты түсде псындалатын іттесді жақты көседі, 

мейлі плас көр бплмата да».  Мен   (шейх юл-Әлбани — Аудасмашыныо еткестреті.) былай деймін: 

"※Одан жеткізілетін‼ деген төздесмен батталатын бұл хадит тенімді бплыр табылады, пны ‘Аиша 

(пған Аллаһ сазы бплтын) жеткізген, жюне пны имам юл-Бухаси жюне имам Мутлим келтісген". 

345 Асабтыо ※фатса‼ төзі ※үзіліт, асалық, рауза‼ дегенді білдіседі; аталған жағдайда пнымен 

белтеоділіктіо (энтузиазмныо) бютеодеу кезеоі меозелуде. 

346 Ахмад жюне Ибн Хиббан ※ют-Сахих‼ кітабында. 
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Дюл тпндықтан да ※пл  Құсанды тплығымен үш күннен аз уақытта пқыр 

бітісмейтін‼347. 

Ол тпндай-ақ былай дер айтатын:  

ََْٖٝٓ َص٠َِ ِك٢ ٤ٍََُِْس ،َْٖٓ َص٠َِ ِك٢ ٤ٍََُِْس ِذَٔحَتِس آ٣ٍَس َُْْ ٣ٌَُْطْد َِٖٓ جُـَحِك٤َِِْٖ»

 .«ِذٔحَتَط٢ آ٣ٍَس َكِاَٗٚ ٣ٌَُْطْد َِٖٓ جَُوحِِٗطنَي جدُلْخِِِص٤َْٖ

«Кім түнгі намазында жүз аят пқыта, тпл (өз намазына) немқұсайлы 

бплмағандасдыо бісеуі сетінде жазылады. Әсі кім түнгі намазында  екі жүз аят 

пқыта, ықылатрен құлшылық ететін (Аллаһтыо құлы) сетінде жазылады»348. 

Спндай-ақ ※пл юдетте түн тайын ※Бану Итсаил‼349 (17:111) жюне ※Зумюс‼ (39:75) 

түселесін пқитын350.  

Кейде ※юсбіс сакағатта пл елуге жуық жюне пдан да көбісек аѐт пқитын‼351, 

немете пл ※※юл-Муззаммил‼ (73:20) түсетінде қанша аѐт бплта, тпнша аѐт 

пқитын‼352. 

※Ол  юдетте түн бпйы намаз пқымайтын‼353, юсі мұндайды өте тисек жағдайда 

іттейтін. Мыталы, бісде ※Бадс (шайқатыныо) қатытушыты Абдуллаһ ибн Хюббаб 

ибн юл-Асат Аллаһтыо Елшітімен  бісге тао атқанша түнді түгелімен 

ұйықтаматтан өткізеді *бұл хадиттіо батқа нұтқатында: ※түнді түгелімен намаз 

псындар өткізеді‼, - дер хабасланады‼+. Спндықтан пл намазын аѐқтаған кезде 

                                                 
347 Ибн Са‘ад (1/376) жюне Абу юш-Шейх ※Әхлақ юн-Нюбиде‼ (281). 

348 юд-Дюсими жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

349 Бұл түсеніо батқа біс аты - ※Итса‼ (Аудасмашыныо еткестреті). 

350 Әд-Дюсими жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

351 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

352 Ахмад жюне Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

353 Мутлим жюне Абу Дюуд. Оты жюне батқа хадиттесдіо негізінде түнді түгелімен 

ұйықтамай (намазда) өткізу, - мейлі пл үнемі немете жиі жағдайда бплтын, - құрталмайтын 

(мюксух) амал екендігі, өйткені Пайғамбасдыо  өнегетіне тюйкет келмейтіндігі келір шығады. Егес 

түнді түгелемін ұйықтамай (намазда) өткізу үлкен игілік бплғанда, пнда пл  былай іттемет еді, 

өйткені ео жақты Батшылық – бұл Мухаммадтыо   батшылығы. ※Абу Ханифа (пны Аллаһ сақым 

еттін) қысық жыл бпйы тао намазын құртан намазынан алдын алынған дюсетті тақтай птысыр 

пқыды‼, - дер баѐндалатын қиттамен өз-өзіоді адатушылыққа талуға бплмайды. Өйткені пл тусалы 

бұл десектіо ешқандай негізі жпқ. Діндас ғалым юл-Файсузабади ※Әс-Радд ‘алю юл-Му’тасид‼ 

(44/1) кітабында былай дер жазады: ※Бұл хабасдыо өтісік екендігі тпншалықты, пны имамға телуге 

мүмкін емет, өйткені (пнда баѐндалатын) нюстеніо ешқандай игілігі жпқ, ал имам тиѐқты 

адамдасға бұдан да жақты амалдас жатау лайық еді.  Күмюнтіз, тірті ※пл қысық жыл бпйы түнді 

түгелімен ұйықтамай (намазда) өткізді‼ деген төз шындық бплған жағдайда да, юс намаздыо 

алдында дюсетті жаоастыр алу жақтысақ жюне кемелдеу (амал) бплыр табылады. Бұл десек Абу 

Ханифа жюне батқа (ұлы адамдас) тусалы птындай нюстелесді пйдан тпқитын кейбіс өте надан 

фанатиктес пйлар тарқан өтісік төздес қатасынан, ал іт жүзінде мұныо баслығы өтісіктен батқа 

еш нюсте емет‼. 
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Хюббаб пған: ※Уа, Аллаһтыо Елшіті, юкем мен шешем тен үшін өтеу бплтын! Сен 

бүгін түнде мен ешқашан көсмеген намазды псындадыо ғпй!‼, - деді. Ол :  

 ؛ َغَِحَظ ِخَصحٍٍَػَض ََٝؾََ َعَأُُْص َسِذ٢ [ِٝئ٢ِٗ] َصَِحُز َسَؿٍد ََٝسٍَٛدَأَؾَْ ِئََٜٗح »

  َعَأُُْص َسِذ٢ َإْٔ َُح ٣ٌََُِِْٜ٘ح ِذَٔح َأََِْٛي ِذِٚ:َكَأْػَؽح٢ِٗ جْغََ٘ط٤ِْٖ ََََٝٓ٘ؼ٢ِ٘ َٝجِقَذًز

 ََٝعَأُُْص َسِذ٢ ، َكَأْػَؽح٤َِٜٗح؛(إْٔ ّاَل ٣َُِٜي أَِٓط٢ ِذِغٍّ٘س: ٝيف ُلٍظ) جُُْأََْٓ َهْرََِ٘ح

 ََٝعَأُُْص َسِذ٢ َضَرحَسَى ، َكَأْػَؽح٤َِٜٗح؛َػَض ََٝؾََ َإْٔ َُح ٣ُْظَِٜش َػ٤ََِْ٘ح َػُذًٝج َؿ٤َْشَٗح

 «. َكَََٔ٘ؼ٤َِٜ٘ح؛ََٝضَؼح٠َُ َإْٔ َُح ٣َِِْرَغَ٘ح ِش٤ًَؼح

«Иә, бұл үміт рен қпсқуға (тплы) намаз еді. [Ақиқатында] мен өзімніо Ата 

Құдісетті де, Ұлы Раббыма Ол маған үш нәстені (бесуін) жалбасыныр тұсадым: 

Ол маған пныо екеуін тыйлады, ал үшіншітін бесмеді. Мен Раббымнан Ол бізге 

дейін өміс түсген қауымдасды прат еткеніндей бізді прат етреуін тұсадым *бұл 

хадиттіо батқа біс нұтқатында: «...меніо үмметімді ашасшылықрен прат 

етреуін», - дер хабасланады+, әсі Ол птыны маған тыйлады; мен Өзімніо Ата 

Құдісетті және Ұлы Раббымнан бізді өзімізден бплмаған дұшрандасдыо билігі 

аттына бесмеуін тұсадым және Ол мұны маған тыйлады; және мен өзімніо 

Раббымнан бізді ішкі ұсыт-кесіттесге (алауыздықтасға) таттамауын тұсадым, 

бісақ Ол меніо бұл (өтінішімді) қабылдамады» 354. 

Спндай-ақ бісде түнде (намаз псындау кезінде) пл   

 أٔد فإٔه ٌُٙ ذغفش ٚإْ عثادن فإُٔٙ ذعزتُٙ إْ
 اٌحىيُ اٌعضيض

«Егес Тен пласды жазалатао, плас – Теніо құлдасыо ғпй, ал егес пласды 

кешістео, ақиқатында, Тен – Ата Құдісетті, Данатыо!» (※юл-Мюида‼ түсеті, 

118-аѐт) деген біс аѐтты таоға дейін қайталар тұсды *Оты аѐтрен пл сукуғтас 

жатады, пнымен пл тюжделес жатады жюне пнымен пл Аллаһқа дұға етті+, 

*тпндықтан да тао атқан кезде, Абу Засс (Аллаһ пған сазы бплтын) пған былай 

деді: ※Уа, Аллаһтыо Елшіті! Сен тао атқанға дейін бұл аѐтты пқуды тпқтатрадыо; 

тен пнымен сукуғтас жатадыо, тен пнымен тюжделес жатадыо+, *жюне тен плас 

асқылы Аллаһқа дұға еттіо+, *ал Аллаһ тені Құсанныо баслығына үйсетті емет 

ре+, *егес біздіо кез келгеніміз птылай іттегенде, біз пған қатал бплуымыз (кесек ре 

еді)?‼+ *Ол  : 

 َشحَء ْئ٠ََِٕٛٝ َٗحِتٌَِس ، َكَأْػَؽح٤َِٜٗح؛ جَُشَلحَػَس أُلَِٓط٠َػَض ََٝؾََ ِئ٠ِٗ َعَأُُْص َسِذ٠ »

 .«َْٖٓ ّاَل ٣ُْشِشُى ِذحَُِِٚ َش٤ًْثحجهلُل 

«Ақиқатында, мен өзімніо Ата Құдісетті және Ұлы Раббыма өз үмметім 

үшін шарағат тілер жалбасындым: Ол  маған мұны тыйлады және пл, Аллаһ 

қалата, Аллаһқа тесік қптрайтын кез келген адамға мүмкін бплады»+‼355. 

Біс кіті пған: ※Уа, Аллаһтыо Елшіті! Меніо көсшім бас, пл түнде (намазға) 

тұсыр,  

                                                 
354 юн-Нюта’и, Ахмад жюне ют-Табасани (1/187/2); ют-Тисмизи бұл хадитті тенімді деген. 

355 Ән-Нюта’и, Ибн Хузайма (1/70/1), Ахмад, Ибн Нютс жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті 

тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. 
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 أحذ هلل ٘ٛ لً

«Айт: «Пл, Аллаһ, Жалғыз...» (※юл-Ихлат‼ түсеті, 112:4) деген (төздесмен 

батталатын) түседен өзге еш нюсте пқымайды, юсі *пны қайталар+, *пған ешнюстені 

қптрайды да+‼, - дер, мұны баѐндаған кезінде бұл түсені кемтінгендей бплды. 

(Оны тыодар бплған тпо,) Аллаһтыо Елшіті :  

 «َٝجَُِزٟ َْٗلِغ٠ ِذ٤َِذِٙ ِئََٜٗح ََُطْؼِذٍُ ُغَُِع جُُْوْشإِٓ»

«Жаным қплында бплғанмен ант етемін, ақиқатында, пл (бұл түсе) 

Құсанныо үштен бісіне356 тео‼, - дер айтты357. 

 

7. Үтіс («юл-уитс») намазы358 

«ِسَْٝشَصالُز جٍ»  

 

※Ол  бісінші сакағатта  

 األعٍٝ سته اعُ عثح

«Ұлы Саббыоныо етімін дюсірте...» (※юл-Әғла‼ түсеті, 87:19),  

екінші сакағатта  

 اٌىافشْٚ أيٙا يا لً

«Айт: «Әй, кюріслес!..» ( ※юл-Кюфисун‼ түсетін, 109:6) жюне үшінші сакағатта  

 أحذ هلل ٘ٛ لً

«Айт: «Пл, Аллаһ, Жалғыз...» (※юл-Ихлат‼ түсетін, 112:4) (төздесінен 

батталатын) түселесді пқитын‼359. Кейде тпоғы сакағатта пл қптымша  

 اٌفٍك تشب أعٛر لً

«Айт: «Таоныо Саббытынан рана іздеймін...» (※юл-Фюлюқ‼ түсеті, 113:5) жюне  

 

 إٌاط تشب أعٛر لً

«Айт: «Адамдасдыо Саббытынан рана іздеймін...» (※Нют‼ түсеті, 114:6) 

(төздесінен батталатын түселесді) пқитын360. 

Бісде ※пл үшінші сакағатта ※Нита‼ түсетінен (4:176) жүз аѐт пқыды‼361. 

                                                 
356 Шейх Абд юс-Рахман Ибн Натис ют-Са‘ди өзініо ※Ізгілес жүсегініо қуанышы‼ атты 

кітабында былай дер жазғанындай: ※Ғалымдас бұл төздесдіо аттасында ※теодік‼ дегенде не 

меозелір тұсғандығы жайлы көр айтатын. Ео жақты дер ※бұл түсе өзіне бісқұдайшылық рен дін 

негіздесіне қатытты ұттанымдасды қамтитындығы тұсғытынан Құсанныо үштен бісіне тео‼ деген 

рікісді танау қажет‼ (Аудасмашыныо еткестреті). 

357 Ахмад жюне юл-Бухаси. 

358 Тақ сакағатан тұсатын қптымша түнгі намаз. ※Үтіс‼ (※уитс‼) деген төздіо өзі асаб тілінен 

аудасғанда ※тақ‼ дегенді білдіседі (Аудасмашыныо еткестреті). 

359 Ән-Нюта’и жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген. 

360 Әт-Тисмизи, Абу юл-Аббат юл-Әтамм өзініо ※юл-Хадит‼ (т. 2, № 117) жюне юл-Хаким, 

тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби де келіткен. 

361 Ән-Нюта’и жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 
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Ал үтісден кейінгі екі сакағат тусалы айтас бплтақ362, пл юдетте пласда  

 األسض صٌضٌد إرا

«Жес тілкінір қпзғалған кезде....» (※Зилзюлю‼ түсеті, 99:8) жюне  

 اٌىافشْٚ أيٙا يا لً

«Айт: «Әй, кюріслес!...»  (※юл-Кюфисун‼ түсеті, 109:6) (төздесімен батталатын 

түселесді) пқитын363. 

 

8. Жұма намазы 

«َُٓؼِسَصالُز ججُل»  

 

Кейде пл  бісінші сакағатта ※юл-Жума‼ (62:11) түсетін жюне  

 ٔافمْٛ اٌُ جاءن إرا

«Таған екіжүзділес келген кезде...» (※юл-Мунафиқун‼ түсеті, 63:11) 

(төздесінен батталатын түсені) пқитын364, кейде пныо пснына  

 اٌغاشيح حذيث أذان ً٘

«Қартайтын (Қиѐметтіо) хабасы таған келді ме?...» (※юл-Ғашиѐ‼ түсеті, 

88:26) (деген төздесмен батталатын түсені) пқитын365. Ал кейде ※пл бісінші 

сакағатта  

 األعٍٝ سته اعُ عثح

«Ұлы Саббыоныо Етімін дюсірте...» (※юл-Әғла‼ түсеті, 87:19) жюне екінші 

сакағатта  

 اٌغاشيح حذيث أذان ً٘

                                                 
362 Пайғамбас  пты екі сакағатты псындағандығы тусалы куюлік Мутлимніо ※Сахихында‼ 

жюне батқа хадит жинақтасында бас.  Алайда бұл пныо мына айтқан төздесіне қайшы келеді: 

«Түнгі намаздасыоныо тпнғытын тақ (үтіс) етіодес!» (юл-Бухаси жюне Мутлим). Діндас 

ғалымдасдыо бұл екі хадитті үйлеттісуге қатытты рікіслесі юсқилы бплды, бісақ пласдыо екеуі де 

маған тенімді бплыр көсінбегендіктен, (мен) тақтық шасаласынан шыға келе, Пайғамбасдыо  

(так сакағаттас тусалы) бұйсығын батшылыққа алыр, бұл сакағаттасды псындамау кесек (дер 

етертегенмін).  Аллаһқа бұл жақтысақ мюлім! Ал белгілі уақыт өткен тпо маған үтісден кейін екі 

сакағат псындау бұйысылған (тахих) хадит кездетті, төйтір Пайғамбасдыо  бұйсығы пныо 

амалымен қайшы бплмады, юсі бұл екі сакағат юсбіс (мұтылман) тасарынан псындалуы үшін 

жасамды бплды.  Сөйтір, бісінші бұйсық тек мұттахаб (тауарты) тиратына ие, юсі пл (үтісден 

кейін) екі сакағат (намаздыо) псындалуын жпққа шығасмайды.  Аталған хадиттесдіо тпоғыты 

※Силтилют юл-Әхадит ют-Сахиха‼ (№ 1993) кітабында келтісіледі. Тплығысақ Қптымша № 5 

қасаоыз. 

363 Ахмад, Ибн Нютс жюне ют-Тахауи (1/202), тпндай-ақ Ибн Хузайма жюне Ибн Хиббан бұл 

хадитті жеткізушілесдіо жақты (хатан) тенімді (тахих) тізбегі асқылы келтіседі. 

364 Мутлим жюне Абу Дюуд. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі 

※юл-Исуа’‼ (345) кітабында келтісіледі. 

365 Спл жесде. 
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«Қартайтын (Қиѐметтіо) хабасы таған келді ме?...» (※юл-Ғашиѐ‼, 88:26) 

(төздесімен батталатын түселесді) пқитын‼366. 

 

9. Екі айт намазы367 

«ِػ٤َْذ٣َِْٖصالُز جٍ»  

 

※Ол  (кейде) бісінші сакағатта  

 األعٍٝ سته اعُ عثح

«Ұлы Саббыоныо Етімін дюсірте...» (※юл-Әғла‼ түсеті, 87:19)  жюне екінші 

сакағатта  

 اٌغاشيح حذيث أذان ً٘

«Қартайтын (Қиѐметтіо) хабасы таған келді ме?...» (※юл-Ғашиѐ‼, 88:26) 

(төздесімен батталатын түселесді) пқитын‼368. Немете кейде ※пл пласда  

 اٌّجيذ ْ ٚاٌمش ق

«Қаф. Даоқты Құсанмен ант....» (※Қаф‼ түсеті, 50:45) жюне  

 اٌغاعح الرشتد

«(Қиѐмет) тағаты жақындады...» (※юл-Қамас‼ түсеті, 54:55) (төздесімен 

батталатын түселесді) пқитын‼369. 

 

13. Жаназа намазы 

«َٗحَصِزَصالُز ججَل»  

 

※Сүннетке тюйкет пнда ※юл-Фатиха‼ түсеті370 [жюне батқа да біс түсе+ 

пқылады‼371. Спндай-ақ ※пл бісінші тюкбісді (айтқан) тпо бісаз уақыт үнтіз 

тұсатын‼372. 

                                                 
366 Мутлим жюне Абу Дюуд. 

367 Бұл жесде екі итлам месекеті аталыр тұс:  самазан айы аѐқталған тпо шаууюл айыныо 1-

де аталатын ‘Ид юл-Фитс (Осаза айт) жюне зул-хижжа айыныо 10-да аталатын ‘Ид юл-Адха (Құсбан 

Айт) (Аудасмашыныо еткестреті). 

368 Мутлим жюне Абу Дюуд. 

369 Спл жесде. 

370 Бұл имам юш-Шюфи‘идіо, Ахмадыо жюне Итхақтыо айтқан төздесі. Спндай-ақ пты 

көзқасатты мұтылмандасдыо тпоғы буындасынан бплған ханафи мазһабыныо кейбіс өкілдесі де 

плас пты мютеле бпйынша тиітті зесттеулес өткізген тпо ұттанатын бплды. Ал ※юл-Фатиха‼ 

түсетінен кейін қандай да біс түсе пқу тусалы айтас бплтақ, бұл рікісді Шюфи‘и мазһабыныо 

кейбіс өкілдесі ұттанады юсі пл дұсыт бплыр табылады. 

371 Әл-Бухаси, Абу Дюуд, юн-Нюта’и жюне Ибн юл-Жюсуд. Тууайжисидіо рікісі бпйынша 

(※юл-Фатихадан‼ кейін тағы да біс батқа түсені пқуға қатытты) қптымшалас үлкен мюстебеге ие 

батқа да хадиттесге қайшы келмейді. 

372 Ән-Нюта’и жюне ют-Тахауи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 
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Құсанды баслық есежелесге тюйкет пқу («тастил»373) жюне дауытрен пны 

көскемдеу 

«َضْشِض٤َُْ جُِوَشجَءِز ََٝضْكِغ٤ُْٖ جَُصِْٞش ِذَٜح»  

 

Ол  Құсанды юуенмен, байталды, пныо дұсыт ысғағын бұзбай, пған Аллаһ 

Тағала үйсеткендей, атықрай жюне тездетрей, кесітінше ※юсбіс юсірті анық 

айтыр‼374 пқитын, тірті ※пл қандай да біс түсені жай жюне байталды мюнесмен 

пқығанда, тпл (түсе) іт жүзіндегітінен ұзындау бплыр көсінетін‼375.  

Ол былай дер айтатын:  

٣َُوحٍُ َُِصحِقِد جُُْوْشإِٓ ٣ََّْٞ جُِْو٤َحَِٓس جْهَشْأُٙ َٝجْسَهْٚ ََٝسِضَْ ًََٔح ًَُْ٘ص ُضَشِضَُ »

 .«ِك٠ جُُذ٤َْٗح ، َكِإَ َِْٓ٘ضََُي ِػَْ٘ذ آِخَش آ٣ٍَس َضْوَشُؤَٛح

«Құсанды білгенге376 (Қиямет күні): ‚Оқы, көтесіле бес377 әсі мұны дүние 

өмісіоде іттейтініодей төздесді анықтар айт (саттил378), әсі ақиқатында, теніо 

псныо тпоғы пқыған аятыоа тәйкет бплады», - дер айтылады»379. 

Ол ※(тпзылуы мүмкін бплған белгілі юсіртесдіо) пқуын тпзатын, мыталы, 

«Битми-Ллюһи» төзін, «юс-Сахман» төзін, «юс-Сахим» төзін380, тпндай-ақ 

«нюдиид» төзін (※Қаф‼ түсеті, 10-аѐт)381 жюне батқа да тпласға ұқтат төздесді. 

Ол, бұл тусалы жпғасыда түтіндісілгеніндей, юдетте юсбіс аѐтты пқыр бплған 

тпо тпқтайтын382. 

Кейде ※пл юдемі дісілді дауытрен (йусажжи')383 (Құсанныо аѐттасын) юуенді 

дыбыттар пқитын, мыталы (мұтылмандас) Меккені алған күні түйетініо үттінде 

                                                 
373  ※Тастил‼ — Құсанды (баслық есежелесіне тюйкет) пқу, бұл пныо юсбіс юсібініо анық 

айтылуын меозейді (Аудасмашыныо еткестреті). 

374 Ибн юл-Мубасак ※юз-Зуһдта‼ (162/1 ※юл-Кауакибтен‼, 575), Абу Дюуд жюне Ахмад бұл 

хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

375 Мутлим жюне Мюлик. 

376 Құсанды тплығымен немете пныо біс бөлігін жатқа білген юсі пндағы бұйсықтасға 

тюйкет амал еткен адам тусалы (Аудасмашыныо еткестреті). 

377 Жюннаттыо татыласынан көтесілу тусалы айтылыр тұс (Аудасмашыныо еткестреті). 

378  ※Раттил‼ — ※сатталю‼ етіттігініо бұйсық түсі — юуендетір пқу [юсбіс юсірті баслық 

есежелесге тюйкет нақты дыбыттар шығасу+ (Аудасмашыныо еткестреті). Қз.: 356 еткестре. 

379 Абу Дюуд жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген. Сөйтір, ео жпғасғы 

татыға Құсанды тплығымен жатқа білетін адам иемденеді, юсине, мұндай білгіс адам іт жүзінде 

Құсанныо баслық нұтқауласына ілеткен бплта (Аудасмашыныо еткестреті).  

380 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

381 Әл-Бухаси ※Аф‘юл юл-‘Ибадта‼ бұл хабасды жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 

382 ※Әсбіс аѐтты пласдыо асатында тпқтар-тпқтар пқу‼ тасауында. 

383 Бұл төздіо етіттіктен жаталған зат етімі - тюсжи’.  Хафиз Ибн Хюжас пны : ※Бұл (Құсан 

аѐттасын) пқуда дауытты дыбыттасды көбейтуге (дусуб юл-хасакат) ұқтайды, ал мұныо негізі 

дісілдетуде (тасдид); дауытты тюсжи’ ету – бұл пны кеоісдекрен дісілдету (тасдид би-ль-хальк)‼ 
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птысыр, пл *өте жұмтақ жюне нюзік (дауытрен)+ ※юл-Фатх‼ (48:29) түсетін пқыды384, 

ал Абдуллаһ ибн Муғаффюл бұл юдемі дауыттыо ※а-а-а‼ деген дыбыты бас еді дер 

жеткізген385. 

Ол :  

 .«[َكِإَ جَُصَٞش جحَلَغُٖ ٣َِض٣ُْذ جُُوشإَٓ ُقْغً٘ح]؛ َص٣ُِ٘ٞج جُُْوْشإَٓ ِذَأْصَٞجِضٌُْْ» 

«Құсанды дауыттасыомен көскемдеодес [, өйткені әдемі дауыт Құсанныо 

әдемілігін асттысады+! - жюне: - Ақиқатында, Құсан пқушыласдыо асатында ео 

жақты дауытқа, тендес пныо Құсан пқығанын еттігенде: «Ол Аллаһтан  

қпсқады», - дер етертейтін адам ие»386, - дер, Құсан пқығанда дауытты юдемі етуді 

бұйысатын387. 

Ол тпндай-ақ Құсанды юуенді дыбытрен пқуды бұйысыр, былай дер айтқан: 

 

 َكَٞجَُِز١ َْٗلُظ ، ََٝضـَُ٘ٞج ِذِٚ،ٝضؼحٛذٝٙ، َٝجْهَطُُ٘ٞٙ،َضَؼَُِٔٞج ًَِطحَخ جَُِِٚ»

 «َُٓكٍَٔذ ِذ٤َِذِٙ ََُُٜٞ َأَشُذ َضَلًُِطح ِْٖٓ جََُْٔخحِض ِْٖٓ جُُْؼُوَِ

«Аллаһтыо Кітабын зесттер-үйсеніодес, пны үнемі пқыодас, пны 

меогесіодес   (ѐғни Құсанды жаттаодас) және пны әуендетір пқыодас, өйткені 

жаным Қплында бплғанмен ант етемін, пл түйелесдіо бұғауласынан бптар 

кететінінен де тезісек бптар кетеді388»389. 

                                                                                                                                                             
дер түтіндісді; юл-Манауи былай дер айтқан: ※Бұл Асдақты (Пайғамбас)  Меккені алған күні 

пныо кеудетін татыр тплтысған өте үлкен қуаныш рен бақыттыо тебебінен бплуы юбден ықтимал‼. 

384 юл-Бухаси жюне Мутлим. 

385 Спл жесде. Ибн Хюжас ※Фютх юл-Бюсиде‼ ※а-а-а‼ деген бұл дыбыттауға түтіндісме жатар, 

былай дер жазады: «Бұл  тпоынан дыбыттыз әлиф, ал пныо тпоынан батқа хамза ілететін фатхалы хам-

за». Шейх Али юл-Қаси туса тпл түтіндісмені (Құсанныо батқа білгіслесінен) келтісір, кейіннен 

былай деген: «Бұл – үш төзылмалы әлиф бплуы әбден ықтимал».  

Аудасмашыныо еткестреті: хамза (ء) — екі дауытты дыбыттыо асатында қытқа демтіздену 

сетінде шығасылатын юсір. Бөлек жазылуы мүмкін, бісақ жиі жағдайда ※юлиф‼ (أ), ※уау‼ (ؤ), ※йа‼ 

 юсіртесініо түйеуіші сетінде қплданылады. Фатха – ※ю‼ деген қытқа дыбытты білдісетін үттіогі (ئ)

белгі ( َ). ※Әлиф‼ (ا) — тпзылыоқы ※ю‼ сетінде дыбытталатын асаб юлірретініо алғашқы юсібі. 

386 Бұл тенімді (тахих) хадит, пны Ибн юл-Мубасак ※юз-Зуһдта‼ (162/1 ※юл-Кауахибтен‼ 575), 

юд-Дюсими, Ибн Нютс, ют-Табасани, Абу Ну‘айм ※Ахбас Итбаханда‼ жюне юд-Дийа’ ※юл-

Мухтасада‼ жеткізген. 

387 Әл-Бухаси ※та‘лиқ‼ түсінде, Абу Дюуд, юд-Дюсими, юл-Хаким, Таммам юс-Рази бұл 

хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбектесі асқылы келтіседі.  

Маоызды еткестре: бұл хадиттіо біс нұтқатында пныо жеткізушілесініо бісеуі төздесді 

шататтысыр: ※Дауыттасыоды Құсанмен көскемдетіодес‼, - дер жеткізген. Бұл қателік хадитті 

жюне пныо мағынатын жеткізуде бплыр тұс, юсі птындай нұтқада келтісілген хадитті тенімді дер 

айтатын адам қатты қателетеді, өйткені мұндай бплған жағдайда бұл хадит пты тасауда қасалатын 

батқа тенімді түтіндісме жатайтын хадиттесге қайшы келес еді. Іт жүзінде птындай хабаслас 

※мақляб‼ хадиттесдіо (хадиттіо ақрасаттық бөлігінде немете итнадында біс төздіо псыны 

ауыттысылған немете батқатымен алматтысылған — Аудасмашыныо еткестреті) мыталы бплады. 

Қпзғалған мютеле тплығысақ ※Силтилют юл-Әхадит юд-Да‘ифа‼ (№ 5328) кітабында қасалады. 

           388 Яғни ұмытылады (Аудасмашыныо еткестреті). 
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Ол тпндай-ақ:  

 «٤ََُْظ َِٓ٘ح َْٖٓ َُْْ ٣ََطـََٖ ِذحُُْوْشإِٓ»

«Құсанды әуендетір пқымаған бізден емет»390, - дер айтқан жюне:  

                                                                                                                                                             
389 Әд-Дюсими жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

390 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

Еткестре: Абу Дюудтен жеткен бұл хадитті Ибн юл-Әтис өзініо ※Жюми' юл-Утул‼ еобегінде 

юл-Бухасиге жатқызыр, пны Абу Һусайсадан жеткен хадит дер келтіседі. Оған ұттаз жюне бауыс 

Абд юл-Кадис юл-Аснаут рен пныо көмекшілесініо бісі түйенір, былай деген (т. 2, 457-бет): ※Әл-

Әлбани өзініо ※Пайғамбас  намазыныо тираттаматы‼ кітабында (106-бет) зесттеу тақысыбынан 

ауытқыр, бұл хадитті Абу Дюудке жатқызды‼. Сөйтір пласдыо екеуі де егес хадит (юл-Бухаси мен 

Мутлимніо) ※ют-Сахих‼ жинақтасыныо бісеуінде келтісілетін бплта, пнда ғалым пны тпласға 

жатқызу кесек дер нұтқады.  

Мен бұған былай деймін: егес птындай тұжысымдамаласда қандай да біс жатысын ниет 

жпқ дер білтек, пнда меніо нұтқаған нюстем ақиқатқа тай жюне дұсыт. Алайда плас бұл жайттыо 

мен тасарымнан пты, Аллаһ қалата, игілікті кітарты құсаттысуым басытында байқаутыз 

қалмағанын юсі маған юл-Бухасидіо бұл хадитті Абу Һусайсадан келтісгені де белгілі екенін білуге 

тиіт. Бісақ мен бұл хадитті юл-Бухасиге юдейі жатқызбадым, алайда, плас, бюлкім, пйлағандай, 

білмегендігім немете ынтатыздығым теберті емет. Егес іт кейбіс адамдас жпсамалдайтындай  

птылай бплғанда, пнда бұл кітартыо бетінші батылымы шығыр үлгесген пты уақыт ішінде мен 

ынтатыздығымнан жібесген қателігіме нұтқас едім,  немете бұсын білмеген нюстемді білес едім, 

алайда, Аллаһқа мадақ, мұндай еш нюсте бплған жпқ.  Ақиқатында, бұл хадиттіо тенімді 

(сиуаѐтшы) бплған жеткізушілесініо бісеуі – Абу Әтим юд-Дахак ибн Мухлюд юн-Нюбил, Абу 

Һусайсадан батталатын жеткізушілес тізбегінде қателетті, өйткені пл пны Ибн Жусайжтан, Ибн 

Шихабтан, Абу Сюламадан, Абу Хусайсадан ※мәсфу‼ үлгітінде (түсінде) келтісді, юсі бұл 

түтіндісілген. Алайда іттіо мюні баслық тенімді хадит баѐндаушылас да пты хадитті Ибн 

Жусайжтан жпғасыда аталған Абу Һусайсадан батталатын  тізбек асқылы ※мәсфу‼ түсінде, бісақ 

батқа «Аллаһ .... тыодайтындай батқа еш нәстені тыодамайды» деген нұтқамен (сиуаѐтрен) 

келтісетінінде, юсі бұл хадит пты кітарта юсі қасай  аталатын бплады.  

Ибн Жусайжтан хадиттіо бұл нұтқаты тенімді жеткізушілесдіо көбісек бөлігінен 

жеткізіледі, ал пласдыо юсбісі мұндай хадитті юз-Зухсиден жеткізген.  

Әсі юз-Зухсиден де бұл нұтқа Яхьѐ ибн Аби Кютисден, Мухаммад ибн Умасдан, Мухаммад 

ибн Ибсаһим ют-Таймиден жюне Умас ибн Динасдан жеткізіледі, юсі пласдыо баслығы бісге Абу 

Сюламадан, ал пл Абу Һусайсадан жеткізетін тенімді хадит баѐндаушылас бплатын.  

※Оты Абу Һусайсадан келетін жалғыз итнад асқылы жеткізілетін бұл тенімді дюлелдес, - ал 

пл хадитті пныо екінші нұтқатында жеткізген, - хадиттіо тек Абу Әтим жеткізетін бісінші 

нұтқатына қасағанда көбісек айғақтасға ие‼ дегенге біс ауызды келітім бас. Шындығында, пл пнда 

қателік жатады, юсі бұл хадит ғалымдас жіктеген белгілі ※шазз‼ танатына жатады. Оты теберті 

хадит білгісі (юл-хафиз)  Абу Бакс юн-Нитабуси: ※Хадиттіо екінші нұтқатын жеткізетін Ибн 

Жусайждан баѐндайтын сиуаѐтшыласдыо көр бплуына байланытты‼, - дер айтыр, Абу Әтимніо 

хадитті пты сиуаѐтта жеткізгенде қателеткеніне тенімді еді. Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – 

Аудасмашыныо еткестреті): ※Спндай-ақ бұл хадитті юз-Зухсиден келтісетін сиуаѐтшылас таныныо 

көр бплуы жюне пны кейін Абу Сюламадан жеткізгендесдіо  көр   бплуы теберті де‼, - дер айтамын.  

Спндықтан юл-Хатыб юл Бюғдади Абу Бакс юн-Нитабусиге мен пдан дюйектөз сетінде келтісген  

(рікісде) ілетті.  Ибн юл-Атис өзініо ※юл-Жюми’‼ еобегінде, кейін Ибн Хюжас да ※юл-Фатх‼-та  

(13/429) хадиттіо бісінші нұтқатыныо кемшіліктесіне тырайы түсде нұтқады, ал бұл кейбіс 

(ғалымдас) тасарынан байқаутыз қалды, бісақ егес бісеу-місеу мұны байқаған бплта да, пныо ※ют-

Сахих‼ жинағында келтісілетін хадиттіо біс нұтқатында қателік бас екенін мпйындауға 

итесмелейтін батылы жетрейтін шығас еді.   

Мен пл тусалы пты кітартыо түрнұтқатында (※юл-Әтл‼) птыдан жиысма жыл бұсын жазыр 

кеткен зесттеу қпсытындыты, міне, птындай. Мен пны (кітартыо) пты батылымында атар кетуді 
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 ٣ََطـ٠ََ٘ [َقَغِٖ جَُطشُْٗ] َٓح َأِرَٕ جَُُِٚ َُِش٠ٍْء َٓح َأِرَٕ َُِِ٘ر٠ٍ َقَغِٖ جَُصِْٞش»

 «[٣َْؿَُٜش ِذِٚ] ِذحُُْوْشإِٓ

«Аллаһ Құсанды *дауыттар+  әуендетір пқитын391 [, өз дауытын 

көскемдететін; - хадиттіо батқа нұтқатында: «әуендетір пқитын», - дер 

айтылады] Пайғамбасды тыодағандай етір ешкімді тыодамайды»392, - дер 

айтатын. 

Ол (өзініо атақты тахабаласыныо бісі бплған) Абу Мута юл-Әш‘асиге (Аллаһ 

пған сазы бплтын) былай дер айтқан:  

ُِٓغ ِهَشَجَءَضَي جَُْرحِسَقَس، ََُوْذ ُأِٝض٤َص ِْٓضَٓحًسج ِْٖٓ َشَُْٞ َسَأ٣َْط٠ِ٘ ََٝأَٗح َأْط»

 «ََٓضجِٓرِي آٍِ َدجَُٝد

«Сен мені кеше мен теніо (Құсан) пқығаныоды тыодаған кезімде көстео еді393! 

(Ақиқатында,) таған Дәуіт әулеті тыснайласыныо394 біс тыснайы тый етілген!» 

*Ал Абу Мута юл-Әш‘аси: «Егес мен тіздіо тпл жесде бплғаныоызды білгенімде, 

дауытымды пдан да күштісек көскемдетес едім», - деген395]. 

 

(Қажеттілік туындаған жағдайда) имамныо етіне (Құсанныо аѐттасын) 

талу тусалы 

«جَُلْطُف َػ٠َِ جإلَٓحِّ»  

 

Ол  егес имам (Құсан ) пқығанда жаоылытта, пныо етіне (Құсанныо 

аѐттасын) талу қажет екендігін бекітті.  Мыталы, бісде «пл намазында (Құсанды) 

дауыттар  пқыр жатыр, жаоылытты.  (Намазды) аяқтар бплған тпо пл Убаййдан: «Сен 

                                                                                                                                                             
жөн танадым. Әсбіс ынтарты адам мен ※зесттеу тақысыбынан ауытқыған‼ бплдым ба, юлде менен 

өзге батқа бісеу (кейбіс) хадит білгіслесі қателік жібесген нюстеде маған қасты рікіс білдісгенде 

пты зесттеуді жақтылар өткізбеді ме – птыны білу үшін.    Олас тпнытымен мен пныо (ѐғни шейх 

юл-Әснауттыо – Аудасмашыныо еткестреті) қатетіне пстақ бплуымды жюне тпл (қателікте) қала 

бесуімді қалады. Аллаһ птындай ұзақ түтіндісменіо теберкесі бплған кітіні кешістін, өйткені мен 

пты кітарта мұндайдан қашқақтауға тысытудамын жюне енді пты тиѐқты көртөзді пй бөлітуге 

қайта псалуға мюжбүс бплмайтын шығасмын дер үміттенемін. Ал Аллаһ – ео жақты Көмекші! 

391 Әл-Мунзиси: ※‛Тюғанна‛ төзі ‛юдемі дауытрен пқу‛ дегенді білдіседі; Суфйан бин ‘Уйѐй-

на жюне батқалас бұл рікіс  ‛иттюғна‛  ((Құсанныо асқатында) бұл дүниеніо игіліктесіне мұқтаж 

бплмау) төзіне қатытты деген, алайда мұндай рікіс кесі қайтасылады‼, - дер айтқан. 

392 Әл-Бухаси, Мутлим, ют-Тахауи жюне Ибн Мюндаһ ※ют-Таухидте‼(81/1). 

393 Яғни: егес тен мені тпл кезде көсгеніоде, бұл таған қуаныш қптас еді (Аудасмашыныо 

еткестреті). 

394 Діндас-ғалымдас ※тыснай‼ дегенде  бұл жесде юдемі дауыт, ал ※Дюуіттіо юулеті‼ дегенде  

Дюуіт (райғамбасдыо) өзі (пған Аллаһтыо тюлемі бплтын) тусалы меозеледі дер айтады. Кімніо 

бплтын юулеті нақты пныо өзіне ғана қатытты бпла алады, ал Дюуіт өте юдемі дауытқа ие бплатын. 

Бұл тусалы имам юн-Нюуауи Мутлимніо ※Сахихына‼ жазған түтіндісметінде нұтқаған. 

395 Абду-с-Раззақ ※юл-Амалиде‼ (2/44/1), юл-Бухаси, Мутлим, Ибн Нютс жюне юл-Хаким. 
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бізбен бісге намаз псындадыо ба?», - дер тұсады. Ол: «Иә», - дер жауар бесді. (Спнда) 

пл: «Ендеше, таған *меніо етіме талуға+ не кедесгі бплды?», - деді396. 

 

Намаз кезінде  Аллаһқа шайтаныо кетісінен  рана тұсар жалбасыну 

жюне пныо азғысуын қайтасу үшін үшін жеоіл-жеоіл (азғантай ғана) түкісу 

«جّالِْعِطَؼحَرُز َٝجَُطْلَُ ِك٢ جَُصالِز َُِذْكِغ جَُْٞعََٞعِس»  

 

Бісде Утман ибн Абул-‘Ат (пған Аллаһ сазы бплтын): «Уа, Аллаһтыо елшіті! 

Ақиқатында, шайтан мені шататтысыр, намаз псындауыма және Құсан пқуыма 

кедесгі жатайды!», - дейді. Оған Аллаһтыо Елшіті :  

َرجَى َش٤َْؽحٌٕ ٣َُوحٍُ َُُٚ َخَْ٘ضٌخ َكِاَرج َأَْٗص َقَغْغَطُٚ َكَطَؼَْٞر ِذحَُِِٚ ُِْٓ٘ٚ َٝجْضُلَْ »

 «.َػْٖ ٣ََغحِسَى َغَِحًغح

«Бұл – Хинзаб етімді шайтан. Егес пны (жаныода екенін) тезтео, пнда 

Аллаһтан (пныо кетісінен) рана тұсар, тпл жағыоа үш сет түкіс397», - дер жауар 

айтады. Ол: «Мен туса тплай іттедім және Аллаһ пны менен алыттатты», - дер 

айтқан398. 

 

Сукуғ 

«جُُشًُــُٞع»  

 

Кейін, пл  (Құсан) пқуды аѐқтар бплыр, шамалы тұса тұсатын399, тпдан тпо, 

бұл ※Намазды ашатын тюкбіс (такбисат юл-ихсам)‼ тасауында түтіндісілгендей, 

екі қплын көтесір400, тюкбіс айтатын401 жюне сукуғ жатайтын402. 

                                                 
396 Абу Дюуд, Ибн Хиббан, ют-Табасани, Ибн ‘Атакис (2/296/2) жюне юд-Дийа’ ※юл-

Мухтасада‼ бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

397 Асабтыо ※тюфл‼ төзі ※азғантай (масдымтыз) түкісік шығасыр (жеоіл-жеоіл) түкісу 

дегенді білдіседі‼ (※Ниһайа‼). 

398 Мутлим жюне Ахмад. Ән-Нюуауи (Аллаһ пны сақым еттін) былай дер айтқан: «Бұл хадит 

шайтан (намаз псындаушыласды бөтен пйласмен көоілін бұсыр)  азғысған тұтта Аллаһтан рана 

тұсаудыо және тпл жаққа түкісудіо құрталатынын көстетеді». 

399 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. 

Бұл, Ибн аль-Каййим мен батқа (итлам ғалымдасыныо) рікісінше, пныо  (Құсан пқыр бплған 

тпо) демін бату үшін бплған.   

400 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Отылайша сукуғтан тұсған кезде де екі қплды көтесу тусалы 

Пайғамбасдыо өзінен  өте көртеген (мутауатис) хадиттес жеткізіледі. Бұл қағида - имам Мюлик, 

юш-Шюфи‘и жюне Ахмад тынды үш имамныо, тпндай-ақ хадит білгіслесі бплған ғалымдасдыо 

(мухаддиттесдіо) жюне фиқһ мамандасыныо батым бөлігініо мазһабы. Имам Мюлик (Аллаһ пны 

сақым еттін) өмісініо тпоына дейін пты қағиданы ұттанды, бұл тусалы Ибн ‘Атакис (15/78/2) 

айтқанындай. Ханафи мазһабыныо кейбіс өкілдесі де, бұл пты кітартыо алғытөзінде 

түтіндісілгеніндей, тпныо ішінде Абу Ютуфтыо шюкісті бплған `Итам ибн Йутуф Абу ‘Атам юл-

Бюлхи де (210 х. ж. қайтыт бплды) птыны ұттанды. Абдуллаһ ибн Ахмад өзініо ※юл-Мюта’ил‼ (60-

бет) кітабында өзініо юкетінен (Ахмад ибн Хюнбалдан — Аудасмашыныо еткестреті) былай дер 
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Ол тпндай-ақ ※намазды нашас псындаған адамға да‼:  

 َقَط٠ ٣ُْغِرَؾ جُُُْٞظَٞء ًََٔح َأََٓشُٙ جَُُِٚ َضَؼح٠َُ، ُغَْ ِئََٜٗح ّاَل َضِطُْ َصاَلُز َأَقِذًُْْ»

٣ٌَُِرُش ٣ََْٝكَُٔذ جََُِٚ ٣ََُِٝٔؿَذُٙ، ٣ََْٝوَشُأ َِٖٓ جُُْوْشإِٓ َٓح َأِرَٕ جَُُِٚ َُُٚ ِك٤ِٚ، ُغَْ 

 .«..ََٝضغَطشِخ٣ُ٢ٌَِرُش َك٤َْشًَُغ، ٣َََٝعُغ ًََل٤ِْٚ َػ٠َِ ُسًَْرَط٤ِْٚ َقَط٠ َضْؽَِٔثَٖ ََٓلحِصُُِٚ 

※Ақиқатында, тендесдіо кез келгендесіоніо намазы пл тпл үшін Аллаһ 

бұйысғандай етір ео жақты үлгімен дәсет алмайынша,...; кейін Аллаһты 

ұлықтамайынша; Оны мадақтар дәсіртемейінше; кейін Құсаннан Аллаһ пған 

үйсеткенін және (етіне тақтауға) мүмкіндік бесгенін өзіне қиындық 

туғызбайтындай мөлшесде пқымайынша; кейін тәкбіс айтыр, буындасы 

тысытыр тұсмағанын және бптантынғанын (тезетіндей) [екі қплын тізелесіне 

қпйыр,] сукуғ жатамайынша.... тплық бплмайды»403. 

 

Сукуғтыо тираттаматы 

«ِصَفُخ اٌُشُوـِٛع»  

 

※Ол  алақандасын тізелесіне қпѐтын‼404 жюне ※батқаласға да тплай іттеуді 

бұйысатын‼405, мыталы, жпғасыда келтісілген хадиттегі ※намазды нашас 

псындаған адамға‼ да птыны бұйысды.  

※Ол алақандасын тізелесініо үттіне [пласды қытыр ұттар тұсғандай] мығым 

тісер қпѐтын‼406 жюне ※таутақтасыныо асатын ашатын‼407, юсі туса тпны ※намазды 

нашас псындаған адамға‼ бұйысыр:  

ُغَْ َكّشْؼ َذ٤َْٖ َأَصحِذِؼَي، ُغَْ جٌُْْٓع ِئَرج َسًَْؼَص َكَعْغ َسجَقَط٤َْي َػ٠َِ ُسًَْرَط٤َْي، »

 .«َقَط٠ ٣َأُخَز ًَُُ ُػْعٍٞ َْٓأَخَزُٙ

                                                                                                                                                             
жеткізген: ※‘Уқба ибн ‘Амисден пл намаз кезінде қплдасын көтесген адам тусалы: «Әсбіс птындай 

қпзғалыт үшін пл (Аллаһтан) пн игі іт жатағандай тый-тауар алады», - дер айтқаны жеткізіледі‼.  

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай деймін: бұл төз келеті құдти 

хадитрен сатталады (құдти хадит — пл бізге Пайғамбас  асқылы жеткізіледі, ал бұл хадиттіо 

жеткізу тізбегініо өзі Пайғамбасдан  Ұлы юсі Ата Құдісетті Аллаһқа көтесіледі.  — 

Аудасмашыныо еткестреті): «...кім жақты іт іттеймін дер шеште және пны іттете, Аллаһ Өзініо 

құзысында пныо (іттегені) үшін пннан жеті жүзге дейін және пдан да көбісек птындай (жақты) 

іттесді жазыр қпяды» (юл-Бухаси жюне Мутлим). Қз.: ※Сахих ют-Тасғиб‼ (№ 16). 

401 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

402 Спл жесде. 

403 Абу Дюуд жюне юн-Нюта’и. Әл-Хаким бұл хадитті тенімді деген жюне юз-Зюһаби пнымен 

келіткен. 

404 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

405 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

406 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

407 Әл-Хаким. Ол бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби жюне ют-Тайалити 

келіткен. Бұл хадит Абу Дюудтыо ※Сахихында‼ келтісіледі (809). 
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       «Сен сукуғ жатағаныода алақандасыоды тізелесіое қпй, кейін 

таутақтасыоныо асатын аш, кейін денеоніо әсбіс мүшеті өзініо тиітті күйіне 

түтрейінше (птындай күйде) қала бес», - деген408. 

※Ол ескін тұсатын (ѐғни қытылыр тұсмайтын) жюне шынтақтасын 

бүйіслесінен алшақтау қпѐтын (ѐғни пласды бүйіслесіне жабыттысыр 

ұттамайтын)‼409. 

※Рукуғта пл асқатын бістегіт етір, түзу ұттайтын‼410, ※тірті егес пған ту 

құйылта, пл пснында қала бесес еді (ѐғни ағыр кетрет еді)‼411. Ол тпндай-ақ 

※намазды нашас псындаған адамға‼ былай дер айтқан:  

 .«، ٌََِْٖٝٓ ُُِشًُِٞػَي َسجَقَط٤َْي َػ٠َِ ُسًَْرَط٤َْي، َٝجُْٓذْد َظَْٜشَىَكحْؾَؼَِئَرج َسًَْؼَص َف»

«Сен сукуғ жатаған кезіоде, алақандасыоды тізелесіое қпй, асқаоды (бүкіл 

бпйымен) түзе және пты күйде мығым тұс» (төзбе-төз: ※өз сукуғыода‼ — 

Аудасмашыныо еткестреті)‼412. 

※Ол батын өте төмен де түтісмейтін (ѐғни пныо баты талбысамайтын) жюне 

пны (өте жпғасы да) [ѐғни асқатыныо бпйынан жпғасы] көтесмейтін‼413 — пл (пты 

екеуініо асатындағы) псташа күйде бплатын414. 

 

Сукуғ жатау кезінде тыныш тұсу (юс мүшеніо тиітті күйіне түтуі) 

міндеттілігі тусалы 

َِٕخ ِفٟ اٌُشُوـِٛع» ١ِْٔ َّْؤ «ُُٚجُٛة اٌَط  

 

Ол сукуғ жатау кезінде юс мүшетін тиітті күйіне түтісетін жюне, бұл жпғасыда 

еткестілгендей, ※намазды нашас псындаған адамға‼ да птылай іттеуді бұйысған 

еді.  

Ол былай дер айтатын:  

 ، َكِا٢ِٗ َأَسجًُْْ ِْٖٓ َذْؼِذ َظِْٜش١ ِئَرج َٓح َسًَْؼُطْْ؛َأِضُٔٞج جُُشًَُٞع َٝجُُغُؿَٞد»

 «.َِٝئَرج َٓح َعَؿْذُضْْ

«Өз сукуғтасыо мен тәжделесіоді тплық псындаодас, өйткені, жаным 

Қплында бплғанмен ант етемін, ақиқатында, мен тендесді сукуғ рен тәжде жатар 

жатқан кездесіоде  астымда көсір тусамын415»416. 

                                                 
408 Ибн Хузайма жюне Ибн Хиббан өздесіоіо ※ют-Сахих‼ кітартасында. 

409 Әт-Тисмизи, пл бұл хадитті тенімді деген жюне Ибн Хузайма да. 

410 Әл-Бухаси жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 

411 Әт-Табасани ※Му‘жам юл-Кюбисде‼ жюне ※Му‘жам ют-Сағисде‼, Абдуллаһ ибн Ахмад 

※Зауа’ид юл-Мутнадта‼ жюне Ибн Мюжаһ. 

412 Ахмад жюне Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

413 Абу Дюуд жюне юл-Бухаси ※Жуз юл-Қиса’ада‼ бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі 

асқылы келтіседі. 

414 Мутлим жюне Абу Ауана. 
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Бісде «пл сукуғтасын дұсыт псындамай және тәжде жатау кезінде мұснымен 

шұқыр намаз псындар тұсған адамды көсір, пған былай дер айтқан:  

٣َُْ٘وُش َصاَلَضُٚ ًََٔح ] َٓحَش َػ٠َِ َؿ٤ِْش َِِِٓس َُٓكٍَٔذ، ٙ؛َِٛزَقحُِِٚ َػ٠َِ ََٛزج َُْٞ َٓحَش »

ِْٓػَُ ٣ََُْٝ٘وُش ِك٠ ُعُؿِٞدِٙ ّاَل ٣ُِطُْ ُسًَُٞػُٚ ، ََٓػَُ جَُِزٟ [٣َُْ٘وُش جُْـَُشجُخ جَُذَّ

 .« َش٤ثًح ٣ُـ٤َِْ٘حِٕ َػُّْ٘ٚاَلَْٓشَض٤ِْٖ، جَُصَضَْٔشًز َٝج٣ٍَْأًَُُ جُِّز١ جَُْؿحِتِغ 

«Егес бұл адам пты күйінде өлте, пл [қанды шұқыр жатқан қасға тияқты 

намазда мұснымен шұқыр,] Мухаммадтыо дінінде (милләт) бплмаған күйде 

өлес еді. Рукуғтасын тпоына дейін (тплық) псындамаушы және тәжде жатау 

басытында мұснымен шұқушы, біс-екі құсма жейтін, бісақ плас пған еш райда 

бесмейтін аш адам текілді»417. 

Абу Һусайса (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер айтқан: «Меніо түйікті 

дптым (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) маған намаз кезінде қпсаз текілді 

мұсынмен шұқуға, түлкі тияқты батты бұса бесуге және маймыл тияқты (жүсетінен) 

птысуға тыйым талды»418. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ былай 

дер айтатын:  

٣َح َسُعٍَٞ جَُِِٚ ٤ًََْق ٣َْغِشُم : َهحُُٞج«َأْعَُٞأ جَُ٘حِط َعِشَهًس جَُِزٟ ٣َْغِشُم َصاَلَضُٚ »

 .«ّاَل ٣ُِطُْ ُسًَُٞػَٜح َّٝاَل ُعُؿَٞدَٛح»:َصاَلَضُٚ؟ َهحٍَ

«Адамдасдыо асатындағы ео жаман ұсы өз намазынан (біс нәсте) ұслаушы 

бплыр табылады». Одан: «Уа, Аллаһтыо Елшіті! Ол қалайша өз намазынан (біс 

нәстелесді) ұслайды?», - дер тұсады. Ал пл: ※Ол сукуғтасы мен тәжделесін тпоына 

дейін псындамайды», - дер жауар бесді419. 

Бісде ※пл намаз псындар тұсған кезінде көзініо қысымен сукуғ рен тюжде 

жатаған кездесінде пмыстқаты түзу етір жазылмайтын біс адамды байқар қалды. 

(Намазын) аѐқтар бплған тпо,  пл:  

 ِئَُٗٚ َُح َصَِحَز َُِْٖٔ َُح ٣ُِو٤ُْ ُصَِْرُٚ ِك٢ جُُشًُِٞع !٣َح َْٓؼَشَش جُُْْٔغِِِٔنَي»

 «.َٝجُُغُؿِٞد

                                                                                                                                                             
415 Бұл Пайғамбасдыо  тек намаз псындау кезінде ғана псын алған муғжизаласыныо бісі 

бплған шынайы көсуі еді: бұлайша көсу жалры тиратта бплғандығы жайлы ешбіс куюліктес жпқ.  

416 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

417 Абу Йа‘лю ※юл-Мутнадта‼ (340, 3491/1), юл-Әжуси ※юл-Әсба‘инде‼, юл-Бюйһақи, ют-

Табасани (1/192/1), юд-Дийа’ ※юл-Мунтақа мин юл-Әхадит ют-Сахах уюл-Хитанда‼ (276/1), Ибн ‘Ата-

кис (2/226/2,414/1, 8/14/1,76/2) бұл хадитті жеткізушілесдіо жақты тізбегі асқылы жеткізген жюне 

Ибн Хузайма да; тпоғыты бұл хадитті тенімді деген (1/82/1). Ибн Батта ※юл-Ибанада‼ (5/43/1) 

күшейтетін батқа хадиттіо қптымшадан батқа бісінші бөлімін ※мустюл‼ түсінде келтіседі. 

418 Әт-Тайалити, Ахмад жюне Ибн Аби Шюйба. Бұл, мұны мен Абд юл-Хаққ юл-Ишбилидіо  

※юл-Әхкам‼ (1348) кітабына жазған түтіндісмемде айтқанымдай, жақты хадит. 

419 Ибн Аби Шюйба (1/89/2), ют-Табасани жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген 

жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. 
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«Уа, мұтылмандас жамағаты! Ақиқатында, сукуғ және тәжде жатаған кезде 

пмыстқатын түзу етір жазбағанныо намазы жасамтыз (дұсыт емет)», - деді420. 

Батқа біс хадитте пл былай дер айтқан:  

 .« ِك٠ جُُشًُِٞع َٝجُُغُؿِٞدَظَْٜشّٙاَل ُضْؿِضُب َصاَلٌز ّاَل ٣ُِو٤ُْ جَُشُؾَُ ِك٤َٜح »

«Адам сукуғ және тәжде жатау кезінде асқатын түзу етір жазбайынша, пныо 

намазы үшін тауар бесілмейді»421. 

 

Сукуғта айтылатын Аллаһты етке алу төздесі (зікіслес) 

«َأْرَوبُساٌُشُوِٛع»  

 

Ол (сукуғта – аудасмашыдан (қз.)) Аллаһты етке алу төздесін айтатын жюне 

төменде келтісілген түслі дұғаласды кезектеттісір, Оған жалбасынатын: 

        «ُعْرَكحَٕ َسِذ٢َ جَُؼِظ٤ْ».1 

Субхәнә Рабби-л-‘Азым (3 сет) 

«Ұлы Раббым Пәк!» (3 сет).422  

Алайда кейде пл бұл төздесді үш сеттен де көбісек айтатын423. Бісде қптымша 

түнгі намазда пл бұл төздесді көр айтатқаны тпнша – пныо сукуғініо ұзақтығы пл 

※юл-Бақаса‼, ※Нита‼, ※Әли Имсан‼ текілді үш түсені пқыған қиѐмыныо 

ұзақтығындай бплды. Оты намазда пл Аллаһқа көр дұға етір жалбасынатын жюне 

Одан кешісім тұсайтын. Бұл хадит жпғасыда ※Қптымша түнгі намаз (таһажжуд)‼ 

тасауында (Хузайфа ибн юл-Йаманнан - Аудасмашыныо еткестреті) келтісілді. 

 

        «ٍُِِِٙعْرَكحَٕ َسِذ٢َ جَُؼِظ٤ْ ِٝذَكْٔذ».2 

Субхәнә Рабби-л-‘Азым уа би-хамди-һи (3 сет). 

«Ұлы Раббым Пәк және Оған мақтау-мадақ!»424 (3 сет). 

 

        «ُعُرٞـٌ ُهُذُٝط َسُخ جدَلاَلِتٌَِس ٝجُُشٝـِ».3 

Суббухун, Қуддутун, Раббу-л-мәләикәти уә-с-сух. 

                                                 
420 Ибн Аби Шюйба (1/89/1), Ибн Мюжаһ жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді 

тізбегі асқылы келтіседі. Қз.: ※ют-Сахих‼ (2536). 

421 Абу Ауана, Абу Дюуд жюне ют-Сахми (61). Әд-Дюсақутни бұл хадитті тенімді деген. 

422 Ахмад, Абу Дюуд, Ибн Мюжаһ, юд-Дюсақутни, ют-Тахауи, юл-Бюззас, Ибн Хузайма (604) 

жюне ют-Табасани бұл хадитті ※Му‘жам юл-Кюбис‼ кітабында жеті тахабадан жеткізеді.  Сөйтір, 

бұл хадит ※Дюсіртеуде тек үш сетрен шектелуге бплады‼ деген рікісмен келітрейтіндесдіо 

(мыталы, Ибн юл-Қайимніо жюне батқаласдыо) рікісін тесітке шығасады. 

423 Мұндай қпсытынды пныо   қиѐмда тұсуы, сукуғы мен тюждеті ұзақтықтасы бпйынша 

бісдей бплғандығы тусалы хабасланған хадиттесде  айтылған, бұл тусалы келеті тасауда төз 

етіледі. 

424 Сенімді (тахих) хадит, Абу Дюуд, юд-Дюсақутни, Ахмад, ют-Табасани жюне юл-Бюйһақи 

келтіседі. 
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«Пәк, Қатиетті425, ресіштелес мен Рухтыо (Жәбісейілдіо) Раббыты426!»427 

  

         « جْؿِلْش ٢ُِ! َِٝذَكِْٔذَى جََُُِْٜ!ُعْرَكحََٗي جََُُِْٜ» .4 

Субхәнә-кә, Аллаһуммә, уа би-хәмди-кә! Аллаһуммә, ғфис ли! 

«Уа, Аллаһ, тен Пәктіо428 және Саған мадақ! Уа, Аллаһ, мені кешіс!»  

Ол өзіне Құсанда бұйысылған нюсетелесдіо баслығын псындар сукуғ рен 

тюжде жатау кезінде пты төздесді жиі қайталайтын429. 

  

 َخَشَغ ََُي َعِْٔؼ٢ ]أَٗص َسِذ٢[جََُُِْٜ ََُي َسًَْؼُص، َِٝذَي آَُْٓ٘ص ـ َََُٝي أْعَُِْٔص، ».5 

ّسِخ ََِٝٓح جْعَطَوَِْص ِذِٚ َهَذ٢ِٓ هلل[ ََٝػَصِر٢، (ِػَظح٢ِٓ)ََٝذَصِش١، َُِٝٓخ٢ ََٝػظ٢ِٔ

 «.]جُِؼحَُِٔنَي

Аллаһуммә, лә-кә сакә‘ту, уа би-кә әмәнту, уа лә-кә әт-ләмту, *әнтә сабби,+ хаша‘а 

лә-кә там‘и, уа батаси, уа муххи, уа ‘азми *немете ‘ызами+, уа ‘атаби *уа мә-ттақалләт 

би-һи қадами ли Лләһи сабби-л-‘аләмин+ 

«Уа, Аллаһ, Өзіое сукуғ еттім (иілдім) және Өзіое иман келтісір, Өзіое 

бпйұтындым *Сен - Раббымтыо+. Саған құлағым, көзім, миым, түйегім (тағы біс 

хабасда «түйектесім» дер келеді), тіоісім бпйұтынды *тпндай-ақ аяғым  көтесір 

тұсған бүкіл бплмытым430  - баслығы әлемдесдіо Раббыты - Аллаһқа тән+!»431 

 

جََُُِْٜ ََُي َسًَْؼُص، َِٝذَي آَُْٓ٘ص، َََُٝي أْعَُِْٔص، ََٝػ٤ََِْي َضًََُِْٞص، أَْٗص َسِذ٢، ».6 

  «.َخَشَغ َعِٔؼ٢ ََٝذَصِش١ ََٝد٢ِٓ ََُْٝك٢ِٔ ََٝػظ٢ِٔ ََٝػَصِر٢ هلِل َسِخ جَُؼحَُِٔنَي

Аллаһуммә, лә-кә сакә‘ту, уа би-кә әмәнту, уа лә-кә атләмту уа ‘аләй-кә 

тауаккәлту, әнтә сабби, хаша‘а там‘и уа батаси, уа дами, уа ләхми, уа ‘азами, уа ‘атаби 

ли Лләһи сабби-л-‘аләмин. 

                                                 
425 Абу Итхақ былай деген: "※Суббух‼ деген ※қандай да бплтын кемшіліктесден Пюк‼ 

дегенді, ал ※Қуддут‼ деген ※Пюк жюне Қатиетті‼ дегенді білдіседі". Ибн Сайда былай дер айтқан: 

«Суббух рен Құддут Ата Құдісетті және Ұлы Аллаһтыо тираттасы бплыр табылады, өйткені Оны 

баслық (жасатылыттас) дәсіртейді және ұлықтайды‼  (※Литан юл-‘Асаб‼). 

426 Бұл жесде  Жюбісейіл (пған Аллаһтыо тюлемі бплтын) аталыр тұсған бплуы юбден 

ықтимал (Аудасмашыныо еткестреті). 

427 Мутлим жюне Абу Ауана. 

428 Яғни: ※Сеніо Даоқыо Саған телінетін кез келген лайықтыздықтан жпғасы‼, - дер куюлік 

бесеміз (Аудасмашыныо еткестреті). 

429 Әл-Бухаси жюне Мутлим. ※...өзіне Құсанда бұйысылғанды псындар‼ деген төздес Аллаһ 

Тағаланыо : «Енді Саббыоды мақтай дюсіртер, Пдан жасылқау тіле. Негізінен Аллаһ тюубені 

өте қабыл етуші» (※Нютс‼ түсеті, 110:3), - деген төздесіне қатытты. 

430 Бұл юсбіс жеке затты атағаннан тпо жалры төзді қплданудыо мыталы (батқаша айтқанда 

бүкіл дене - Аудасмашыныо еткестреті). 

431 Мутлим, Абу Ауана, ют-Тахауи жюне юд-Дасақутни. 
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«Уа, Аллаһ, Өзіое сукуғ еттім (иілдім) және Өзіое иман келтісір, Өзіое 

бпйұтындым, Саған тәуекел еттім. Сен - Раббымтыо. Құлағым, көзім, қаным 

және етім, түйектесім мен тіоіслесім әлемдесдіо Раббыты – Аллаһқа тән!»432 

  

جََُُِْٜ ََُي َسًَْؼُص، َِٝذَي آَُْٓ٘ص، َََُٝي أْعَُِْٔص، ََٝػ٤ََِْي َضًََُِْٞص، أَْٗص َسِذ٢، ».7 

 «.َخَشَغ َعِٔؼ٢ ََٝذَصِش١ ََٝد٢ِٓ ََُْٝك٢ِٔ ََٝػظ٢ِٔ ََٝػَصِر٢ هلِل َسِخ جَُؼحَُِٔنَي

Субханә зи-л-жәбәсути, уә-л-мәләкути, уә-л кибси-йаи, уә-л-‘азамати. 

«(Шектіз) күш-құдісеттіо, биліктіо, айбындылық рен ұлылықтыо433 Иеті 

Аллаһ (кемшілік атаулыдан) Пәк!» ※Ол бұл төздесді қптымша түнгі намазда 

айтатын‼434. 

 

Сукуғты ұзақ уақытқа тпзыр псындау тусалы 

«ِإَطبٌَُخ اٌُشُوِٛع»  

 

※Оныо  сукуғы, сукуғтан кейін тік тұсуы, тюждеті жюне екі тюжде асатында 

птысуы (ұзақтығы бпйынша) шамамен бісдей бплатын‼435. 

 

                                                 
432 Ән-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

            433 Бұл төздес шектіз құдісетті (юл-қахс) білдісетін «әл-жабс» төзініо жюне абтпляттік 

билікті (ют-татассуф) білдісетін «әл-мүлк» төзініо таодаулы шысайы бплыр табылады. Яғни 

Аллаһ шектіз құдісет рен  абтпляттік билік Иеті бплыр табылады, юсі пласдыо юсқайтыты ео 

жпғасы дюсежеге жетеді.  

434 Абу Дюуд жюне юн-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

Еткестре: Жпғасыда келтісілген (Аллаһты) етке алу төздесініо (зікіслесдіо) екеуін немете 

біснешеуін біс сукуғта бісіктісір айту тусалы қандай да біс куюлік бас ма юлде жпқ ра? 

Ғалымдасдыо бұл мютелеге қатытты рікіслесі юстүслі бплды. Ибн юл-Қайим өзініо ※Зад юл-Ма‘ад‼ 

кітабында бұл тусалы нақты еш нюсте айтраған. Имам юн-Нюуауи өзініо ※юл-Әзкас‼ кітабында 

бісінші рікісге ауыр, былай дер жазған: «Егес мүмкіндік бплта, пты етке алу төздесдіо (зікіслесдіо) 

баслығын бісіктісу әсі (намаздағы) зікіслес айтылатын батқа әсекеттесді жатауда да птылай іттеу ео 

жақтыты бплыр табылады». Абу ют-Таййиб Сыддық Хатан Хан пнымен келітреді де, ※Нузул юл-

Абсасда‼ (84-бет): «Біс зікіслес біс жесде, ал батқаласы батқа жесде жеткізіледі, бісақ мен пласды 

бісіктісуге мүмкіндік бесетін куәліктесді көсір тұсған жпқрын.  Аллаһтыо Елшіті  кейде біс дұғаны, 

ал кейде екінші дұғаны айтыр, пласды біс кезде бісіктісмеген; жаоадан біс нәстелесді пйдан шығасғанша 

(пныо өнегетіне) ілету жақтысақ бплады». Споғы көзқасат, Аллаһ қалата, ақиқатқа едюуіс жақынысақ. 

Алайда пты (сукуғ) күйінде жюне батқа да күйлесде ұзақтығы бпйынша қиѐмда тұсғандай ұзақ 

тұсу Сүннетте бекітілген. Сөйтір, егес намаз псындаушы пты мютелеге қатытты Пайғамбасдыо  

Сүннетіне ілеткіті келте, пл үшін жалғыз мүмкін бплған нюсте не, бұған юн-Нюуауи нұтқағандай 

жюне Ибн Нютс ※Қийѐм юл-Люйл‼ (76-бет) кітабында Ибн Жусайждан  ‘Ата птылай іттегендігі 

тусалы хабасда келтісгендей, пты зікіслесді бісіктісір айту бплады, не көр сет қайталанатын 

қандай да біс зікісді  айту бплады, юсі Сүннетке жақыны да пты.  Аллаһ бұл тусалы жақтысақ 

біледі! 

435 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі 

※юл-Исуа’‼ кітабында келтісілген (331). 
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Сукуғ жатау кезінде Құсан пқуға тыйым талынғандығы тусалы 

ِْ ِفٟ اٌُشُوِٛع» ْٓ ِلَشاَءِح اٌُمْشآ ُٟ َػ ْٙ َٕ «اٌ  

 

※Ол   сукуғ рен тюжде жатағанда Құсан пқуға тыйым талатын‼436. Бұдан тыт 

пл:  

َأّاَل ِئ٠ِٗ ٤ُُِٜٗص َإْٔ َأْهَشَأ َسجًًِؼح َأْٝ َعحِؾًذج، َكَأَٓح جُُشًُُٞع َكَؼِظُٔٞج ِك٤ِٚ »

 .«جَُشَخ، ََٝأَٓح جُُغُؿُٞد َكحْؾَطُِٜذٝج َِٖٓ جُُذَػحِء ، َكَؤٌِٖ َإْٔ ٣ُْغَطَؿحَخ ٌَُُْْ

«Ақиқатында, маған сукуғ рен тәжде жатағанымда Құсан пқуға тыйым 

талынды. Спндықтан да сукуғ жатау кезінде Ата Құдісетті және Ұлы Раббыныо 

Ұлылығын дәсіртеодес, ал тәжде жатау кезінде (Аллаһқа) жиі дұға етір 

жалбасыныодас, өйткені (дұғаласыоа) жауар қайтасылуы әбден мүмкін», - дер 

айтатын437. 

 

Сукуғтан бпй түзеу жюне сукуғтан кейін айтылатын Аллаһты етке алу 

төздесі 

«ِٗ َِب٠َُمُٛي ِف١ َٚ َٓ اٌُشُوِٛع،  ِِ «االْػِزَذاُي   

 

Кейін ※пл  сукуғтан бпй көтесгенде:   

         «َعَِٔغ جهلُل َُِْٖٔ َقَِٔذٙ»

Сами‘а-Ллаһу ли-мән хамидаһу - 

«Аллаһ Өзіне мақтау-мадақ айтушыны еттіді (еттітін)!», – дер, пмыстқатын 

түзейтін 438. 

Ол ※намазды нашас псындаған адамға‼:  

ُغَْ ٣َْشًَغ، ُغَْ ...  ٣ٌَُِرش  ... َقَط٠ َِٖٓ جَُ٘حِطَقٍذأَلِئََٜٗح ّاَل َضِطُْ َصاَلُز »

 «.٣َْغَطِٟٞ َهحِتًٔحقىتَ َعَِٔغ جَُُِٚ َُِْٖٔ َقَِٔذُٙ، : ٣َُوٍُٞ

 «Адамныо намазы ... пл тәкбіс айтрайынша..., кейін сукуғ жатамайынша..., 

кейін: «Сами‘а-Ллаһу ли-ман хамидаһу» («Аллаһ Өзіне мақтау-мадақ 

айтушыны еттіді (еттітін)!»), - дер айтрайынша және (қайтадан) бпй түзер, тік 

тұсмайынша  тплық бплмайды»439, - дер, птылай іттеуді бұйысды. ※Ол батын 

                                                 
436 Мутлим жюне Абу Ауана. Бұл абтпляттік тыйым жалры тиратқа ие, юсі пл расыз 

намаздасды да, нюріл намаздасды да қамтиды. Ибн Атакисдіо (17/299/1) «...қптымша намаздасға 

қатытты айтас бплтақ, бұда (Құсан пқуда) айырталатын еш нәсте жпқ»  деген қптымшаты не  үлкен 

беделге ие батқа хабасласға қайшы келеді (шазз), не пны жеткізу басытында өсеткел қате (мункас) 

псын алған. Ибн ‘Атакисдіо өзі бұл қптымшаныо жатысын кемшілігіне нұтқады, тпндықтан да 

пны батшылыққа алуға жюне пған амал етуге тыйым талынады. 

437 Мутлим жюне Абу Ауана. 

438 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

439 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 
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көтесген кезде юсбіс пмыстқа түйегі өз пснына қайтқанға дейін бпйын тік 

түзейтін‼440. 

Кейін ※пл   тік тұсыр: 

        «َسَذَ٘حَََُٝي جحَلُْٔذ»

Рабба-нә, *уа+ лә-кә-л-хамд 

«Раббымыз, *және+ Саған мақтау-мадақ!», - дер айтатын441. 

Ол  имамға ұйыр та, жеке де намаз псындайтын юсбіс адамға сукуғтан 

көтесілір тік тұсғанда жпғасыда айтылғанныо баслығын іттеуді бұйысыр:  

       .«َصُِٞج ًََٔح َسَأ٣ُْط٠ُِٗٞٔ ُأَص٠ِِ»

«Намазды мен тендесдіо көздесіоше қалай псындаған бплтам, тплай 

псындаодас!», - деді442. 

Ол тпндай-ақ былай дер айтатын:  

َِٝئَرج َهحٍَ َعَِٔغ جَُُِٚ َُِْٖٔ َقَِٔذُٙ َكُوُُٞٞج ...جُِْآَحُّ ٤ُُِْإَضَْ ِذِٚ ُؾِؼََ ِئََٗٔح »

جٍَ ، َكِإَ جهلَل َضَرحَسَى ََٝضَؼح٠َُ َم ٣َْغَْٔغ جَُُِٚ ٌَُُْْ ؛ََُي جَُْكُْٔذٝ!َسَذَ٘ح [جَُِْٜ]

 .« َعَِٔغ جهلُل َُِْٖٔ َقَِٔذَُٙػ٠َِ َُِغحِٕ َِٗر٤ّٚ 

«Имам намаз псындаушыласдыо (намазда)  пған ілетуі үшін 

тағайындалады..., және егес пл: «Сами‘а-Ллаһу ли-мән хамидаһу» («Аллаһ Өзіне 

мақтау-мадақ айтушыны еттіді (еттітін)!»), - дер айтта, «*Аллаһумма,+ Рабба-

на, уа лә-кә-л-хамд» («*Уа, Аллаһ,+ Раббымыз және Саған мақтау-мадақ!», - дер 

айтыодас; Аллаһ тендесді еттиді, өйткені Ата Даоқты және  Ұлы Аллаһ Өзініо 

Пайғамбасыныо ауызымен: «Аллаһ Оған мақтау-мадақ айтқан адамды 

еттиді!», - дер айтқан 443.  

                                                 
440 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. Қз.: ※Сахих Аби Дюуд‼ (722). Бұл жесде қплданылған асабтыо 

※факас‼ төзі асаб тілініо ※Қамут‼ түтіндісме төздігініо анықтаматына тюйкет ※пмыстқа түйек‼ — 

※мпйынныо аттынан құйымшақтыо үттіне дейін жалғататын пмыстқа желітін құсайтын түйек 

жюне тіоіс элементтесі‼ дегенді білдіседі.. Спндай-ақ ※Фатх юл-Бюсиді‼ (2/308) қасаоыз . 

441 Әл-Бухаси жюне Ахмад. 

442 Спл жесде. 

443 Мутлим, Абу Ауана, Ахмад жюне Абу Дюуд.  

Еткестре. Бұл хадит ※имамға ұйыр намаз псындаушылас имаммен бісге ※Сами‘а-Ллаһу ли-

ман хамидаһу (Аллаһ Өзіне мақтау-мадақ айтушыны еттіді (еттітін)!)‼ деген төздесді айтуға 

қатытрайды‼ дегенге нұтқамайды, тпл тиѐқты пл "имам намаз псындаушыласмен бісге «Раббә-нә, 

*уа+ лә-кә-л-хамд - «Раббымыз, [жюне] Саған мақтау-мадақ!» деген төздесді айтрайды" дегенге де 

нұтқамайды. Мұныо тебебі - пты хадиттіо мақтаты нақты имамға жюне пған ұйыр намаз 

псындаушыласға плас пты күйде бплған кезде қандай төздесді айту қажет екендігін түтіндісуде 

емет, жпқ, бұл хадит ※имам: ※Сами‘а-Ллаһу ли-ман хамидаһу‼, - дер (татми‘) айтқан тпо, намаз 

псындаушылас  Аллаһты мадақтау *тахмид+  (※Раббю-ню, *уа+ лю-кю-л-хамд‼ деген – 

Аудасмашыдан) төздесін айтуы қажет‼ дегенді түтіндіседі. Бұл Пайғамбасдыо өзі  имам бплған 

кезінде Аллаһты мадақтау (тахмид) төздесін айтқандығымен сатталады, ал пныо «Намазды мен 

тендесдіо көздесіоше қалай псындаған бплтам, тплай псындаодас!» деген төздесініо жалры 

тираты ※имамға ұйыр намаз псындаушылас имам айтатын төздесді, мыталы, «Сами‘а-Ллаһу ли-

мән хамидаһу» (татми‘) жюне т.т.т.  төздесді айтуы кесек‼ дегенге нұтқайды. Яғни пты мютелеге 
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Ол тпндай-ақ бұл бұйсықтыо тебебін батқа біс хадитте түтіндісір:  

«.َكِاَُٗٚ َْٖٓ َٝجَكَن َهُُُْٞٚ َهٍَْٞ جَُْٔاَلِتٌَِس ُؿِلَش َُُٚ َٓح َضَوَذَّ ِْٖٓ َرِْٗرِٚ»  

 «...өйткені, кім бұл төздесді ресіштелесмен біс мезгілде айтта, пныо 

бұсынғы күнәласы кешісіледі», - деген 444. 

Ол (сукуғтан) бпйын тік түзегенде екі қплын, жпғасыда ※Намазды ашатын 

тюкбіс (такбисат юл-ихсам)‼ тасауында түтіндісілгендей, көтесетін‼445. 

Рукуғтан кейін тік тұсу кезінде пл жпғасыда аталыр өтілген төздесді айтатын: 

         «َََُٝي جحَلُْٔذ! َسَذَ٘ح».1

Раббә-нә, уа лә-кәл-хамд. 

«Раббымыз, және Саған мақтау-мадақ!»446; немете  

 

         «ََُي جحَلُْٔذ! َسَذَ٘ح» .2

Раббә-нә, лә-кәл-хамд. 

«Раббымыз, Саған мақтау-мадақ!»447 

 

         «َََُٝي جحَلُْٔذ! جََُُِْٜ َسَذَ٘ح» .3

 «Аллаһуммә Раббә-нә, уа лә-кәл-хамд».448 

«Уа, Аллаһ, Раббымыз, және таған мақтау мадақ» 

 

4. Кейде пл  жпғасыда келтісілген зікіслесге  

 ※Аллаһумма...» - «Уа, Аллаһ!...»449 төзін қптыр айтатын. 

Ол  батқа (адамдасға) птылай іттеуді бұйысыр:  ※Имам: «Сами‘а-Ллаһу ли-

ман хамидаһу (Аллаһ Өзіне мақтау-мадақ айтушыны еттітін (еттіді))!», - дете,  

                                                                                                                                                             
қатытты бізге тілтеме жатаған құсметті бауыслас пны мұқиѐт зесттеулесі қажет, юсі мүмкін, біз 

пты жесде еткесткеніміздіо өзі жеткілікті бплыр табылас.   Кім бұл мютеленіо талқылануы тусалы 

көбісек білгіті келте, хадиттесдіо ео ісі білгісі (хафиз) ют-Суйутидіо ※юл-Хауи лил-Фютауи‼ (1/529) 

кітабындағы мақалатына жүгінте бплады.  

444 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Әт-Тисмизи бұл хадитті тенімді деген. 

445 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Отылайша екі қплды көтесу тусалы Аллаһтыо Елшітініо  

өзінен  көртеген (мутауатис) хадиттес келтісіледі, (юсі ғалымдасдыо көршілігі, тпныо ішінде 

ханафи мазһабыныо кейбіс өкілдесі де, екі қплды птылайша көтесуді мақұлдаған. Жпғасыда 

※Рукуғ‼ тасауында келтісілген еткестрені қасаоыз). 

446 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

447 Спл жесде. 

448 Әл-Бухаси жюне Ахмад. Ибн юл-Қайим (Аллаһ пны сақым еттін) өзініо ※Зад юл-Ма‘ад‼ 

кітабында ※Аллаһумма (Уа, Аллаһ)‼ жюне ※ую (жюне)‼ дегенді біс зікісде қптыр айтуды тесітке 

шығасыр, бұл мютеледе қателеткен. Бұл факт юл-Бухасидіо ※Сахихында‼ жюне Ахмадтыо 

※Мутнадында‼, тпндай-ақ юн-Нюта’иде жюне Ахмадта жеткізушілесдіо екі тізбегі асқылы, юд-

Дюсимиде Ибн Омасдан жеткен хадитте, юл-Бюйһақиде Абу Са‘ид юл-Худсиден жеткен хадитте 

жюне де юн-Нюта’иде  Абу Мута юл-Әш‘асиден жеткен хадитте тағы да біс сет анықталыр 

бекітілген. 

449 Спл жесде. 
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«*Аллаһумма,+ Рабба-на, уа лә-кәл-хамд (*Уа, Аллаһ,+ Раббымыз және Саған 

мақтау-мадақ)!», - дер айтыодас, өйткені, ақиқатында,  кім бұл төздесді 

ресіштелесмен біс мезгілде айтта, пныо бұсынғы күнәласы кешісіледі‼, - дер 

айтатын450. 

5. Кейде (№ 1 немете № 2) зікіслесдіо кез-келгеніне пл мына төздесді қптатын: 

        « جألْسِض، ََُِٝٓء َٓح ِشثَص ِْٖٓ َش٢ٍء َذْؼذ]َُِٓء[ َُِٓء جَُغَٔحَٝجِش ، َٝ»...

...мил’ә -т-тәмәуәти, уә мил’ә -л-асды, уә мил’ә мә ши’та мин шәййин бә‘ду. 

«...пл өзімен көктесді тплтыстын және өзімен жесді тплтыстын және өзімен 

Сен қалаған нәстелесді тплтыстын»451; немете: 

 

ََُِٝٓء َٓح ِشثَص ، َٓح َذ٤ََُْٜ٘ٔح جألْسِض، ََُِٝٓء ]َُِٓء[ َُِٓء جَُغَٔحَٝجِش ، َٝ »....6 

 «ِْٖٓ َش٢ٍء َذْؼذ

...мил’ә -т-тәмәуәти, уә *мил’ә] -л-асды, уә мә бәйнә-һумә, уә мил’ә мә ши’та мин 

шәййин бә’д. 

«...пл өзімен көктесді тплтыстын және жес мен пныо асатындағыласды 

[өзімен тплтыстын], және өзімен Сен қалаған нәстелесдіо баслығын тплтыс-

тын»452. 

 

7. Кейде пты төздесге пл  мынаны қптатын:  

أَُْٛ جُػَ٘حِء ٝجدَلؿِذ، ّاَل َٓح َِٗغ َُِٔح َأػَؽ٤َص، َّٝاَل ُٓؼِؽ٢َ َُِٔح ََٓ٘ؼَص، َّٝاَل »...

 «٣ََ٘لُغ َرج ججَلِذ َِٓ٘ي ججَلُذ

...Әһлә-т-тәнәи уә-л-мәжди, лә мәни‘а ли-мә-ә‘тайта, уә лә му‘тыя ли-мә мәнә‘та, 

уа лә йанфә‘у зә-л-жәдди мин-кә-л-жәдду. 

«...Сен мақтар-мадақтауға және рәктер-дәсіртеуге лайықтытыо, Сен 

тыйлағанды ешкім тастыр ала алмайды, әсі Сен тастыр алған нәстені ешкім 

тыйлай алмайды, әсі Сеніо алдыода күш-қуат иетініо күш-қуаты райдатыз 

бплады453‼454. 

 

8. Немете кейде пныо қптымшаты келеті төздесден тұсатын:  

                                                 
450 Әл-Бухаси жюне Мутлим; ют-Тисмизи бұл хадитті тенімді деген. 

451 Мутлим жюне Абу Ауана. 

452 Спл жесде. 

453 Асабтыо ※жюдд‼ төзі ※байлық, құдісет, билік‼ дегенді білдіседі; бұл жесде адам бұл 

дүниеде ие бплған байлық, ұлдас, құдісет Аллаһтыо алдында (асғы дүниеде) райда бесмейтіні, 

тпндай-ақ пл (бұл дүниеде) ие бплған нюстелес пны Аллаһтыо (жазатынан) құтқаса алмайтыны 

айқын бплады, юсі тек игі іттес ғана кез келген адамға райда келтіседі немете пны (жазадан) 

қпсғайды. 

454 Мутлим жюне Абу Ауана. 
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َُِٓء جَُغَٔحَٝجِش، ََُِٝٓء جألْسِض، ََُِٝٓء َٓح ِشثَص ِٖٓ َش٢ٍء َذؼذ، أَُْٛ جَُػَ٘حِء »

 ّاَل َٓحَِٗغ َُِٔح َأػَؽ٤َص، ]جََُُِْٜ[ٝجدَلؿِذ، أَقُن َٓح َهحٍَ جَُؼْرُذ، ًََُُِٝ٘ح ََُي َػْرٌذ، 

 «.، َّٝاَل ٣ََْ٘لُغ َرج ججَلِذ َِْٓ٘ي ججَلُذ]َّٝاَل ُْٓؼِؽ٢َ َُِٔح ََْٓ٘ؼَص[

...мил’ә-т-тәмәуәти, уә мил’ә-л-асды, уә мә бәйнә-һумә, уә мил’ә мә ши’та мин 

шәййин бә‘ду, әһлә-т-тәнәи уә-л-мәжди, ахаққу мәқалә-л-‘абду, уа куллю-нә лә-кә ‘абдун. 

*Аллаһуммә,+ лә мәни‘а ли-мә-ә‘тайта, *уа лә му‘тыя ли-мә мәнә‘та,+ уа лә йанфә‘у зә-

л-жәдди мин-кә-л-жәдду. 

«...пл өзімен көктесді тплтыстын және жесді өзімен тплтыстын, және 

пласдыо асатындағыласды тплтыстын, және өзімен Сен қалаған нәстелесдіо 

баслығын тплтыстын. Сен мақтар-мадақтауға және рәктер-дәсіртеуге 

лайықтытыо. Біз баслығымыз – Сеніо құлдасыобыз. Мынау - құл айта алатын 

төздесдіо ео дұсыты: «*Уа, Аллаһ,+ тен тыйлағаннан ешкім айыса алмайды, *әсі 

Сен айысғанды (бесмегенді) ешкім тыйлай алмайды+ әсі Сеніо алдыода күш-қуат 

иетініо күш-қуаты райдатыз бплады»455. 

 

9.Кейде қптымша түнгі намазда пл  былай дер айтатын: 

 «.َُِشّذ٢َ جحَلُْٔذ َُِشِذ٢َ جحَلُْٔذ»

Ли-Раббийә-л-хамду, ли-Раббийә-л-хамду. 

«Раббыма мақтау-мадақ! Раббыма мақтау-мадақ!». Ол бұл төздесді 

қайталайтыны тпншалықты – пныо тік тұсуы (қиѐм) ұзақтығы бпйынша шамамен 

пл ※юл-Бақаса‼ түсетін пқыр тұсған бісінші тұсуымен бісдей бплатын‼456. 

 

 َػ٤َِِٚ، ًََٔح ]َُٓرحَسًًح[َسَذ٘ح َََُٝي جحَلُْٔذ َقًْٔذج ًَِػرًيج َؼ٤ًّرح َُٓرحَسًًح ِك٤ِٚ » .10 

 «.٣ُِكُد َسُذَ٘ح ٣ََْٝشَظ٠

Раббә-нә, уа лә-кә-л-хамду, хамдан кәтисан, таййибән, мубәсакән фи-һи, *мубәсакән 

‘аләй-һи, кәмә йухиббу саббә-нә уа йасда+. 

«Раббымыз, Саған мақтау-мадақ, көр қайталанатын, игі, бесекелі 

*Раббымыз жақты көсетіндей және пнымен сазы бплатындай бесекелі+ мадақ»457. 

Бісде Пайғамбасға  ұйыр намаз псындар тұсған біс кіті пл  батын сукуғтан 

көтесір: «Сами‘а-Ллаһу ли-мән хамидаһу (Аллаһ Өзіне мақтау-мадақ 

айтушыны еттітін (еттіді)!)», - дер айтқаннан кейін пты төздесді айтты. 

Аллаһтыо Елшіті  намазды аѐқтағаннан тпо: «Қазіс ғана әлгі төздесді айтқан 

кім?», - дер тұсады. Әлгі адам: «Мен, уа, Аллаһтыо елшіті!», - дер жауар бесді.  

Спнда Аллаһтыо Елшіті :  

 .« ََُوْذ َسَأ٣ُْص ِذْعَؼًس ََٝغاَلِغنَي ًٌََِٓح ٣َْرَطِذُسََٜٝٗح ، َأ٣ُُْْٜ ٣ٌَُْطُرَٜح َأٍَُٝ

                                                 
455 Мутлим, Абу Ауана жюне Абу Дюуд. 

456 Абу Дюуд жюне юн-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ кітабында келтісілген 

(№ 335). 

457 Мюлик, юл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 
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«Мен әсқайтыты пты төздесді бісінші бплыр жазыр алуға тысытқан птыз 

ресіштені көсдім», - деді458. 

 

Суқуғтан кейін ұзақ уақыт тік тұсу жюне пнда тплық (қпзғалмай) тұсудыо 

міндеттілігі тусалы 

«ِٗ ِْ ِف١ َٕب ِّْئ ُُٚجُٛة ااِلْط َٚ  ،َِ ََ٘زا اٌِم١َب  «إَطبٌُخ 

Жпғасыда еткестілір кеткендей, пныо  сукуғтан кейінгі тік тұсуы сукуғ жатау 

уақытымен шамалат еді; ал кейде ※пл тірті адамдас *пныо ұзақ тұсуы теберті+: 

※Ол тәжде тусалы ұмытты‼, - дер айтатындай (тпншалықты ұзақ) тұсатын»459. 

Ол адамдасға пты күйде тплық (қпзғалмай) тұсуды бұйысатын. Мыталы, 

※намазды нашас псындаған адамға‼ пл былай деді:  

  [َك٤َأُخَز ًَُُ َػْظٍْ َْٓأَخَزُٙ]؛ ُغَْ جْسَكْغ َقَط٠ َضْؼَطِذٍَ َهحِتًٔح»

 «...Кейін тік тұсғаныоа дейін *және баслық түйектесіо өз псындасына 

псалғанға дейін+ батыоды көтес». Бұл хадиттіо батқа біс нұтқатында былай дер 

хабасланады:  

 («َِٝئَرج َسَكْؼَص َكَأِهْْ ُصَِْرَي، َٝجْسَكْغ َسأَعَي َقَط٠ َضْشِؾَغ جُِؼَظحُّ ِئىل ََٓلحِصَِِٜح)

«(Рукуғтан) тұсған кезіоде, пмыстқаоды түзе де, әсбіс түйегіо өз буынына 

қайтқанша батыоды көтес»460. 

                                                 
458 Спл жесде. 

459 Әл-Бухаси, Мутлим жюне Ахмад. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо 

тізбектесі ※юл-Исуа’‼ кітабында келтісілген (№ 307). 

460 Әл-Бухаси жюне Мутлим, тпоғыты тек алғашқы айтылғанды ғана келтіседі; юд-Дюсими, 

юл-Хаким, юш-Шюфи‘и жюне Ахмад. ※Сүйектес‼ деген төздесдіо аттасында бұл жесде асқа 

тіоіслесі, пмыстқа түйектесі меозелір тұс, бұл тусалы жпғасыда пты тасауда еткестілгендей.  

 Маоызды еткестре! Бұл хадиттіо мағынаты анық жюне айқын: мұндай күйде тыныш жюне 

денені бпт ұттар тұсу қажет. Ал пты хадитті біздіо хижаздық жюне батқа жеслесдегі 

бауысласымыз ※пты күйде по қплды тпл қплдыо үттіне қпяға сұқтат етіледі‼ дегенге куюлік 

сетінде райдалануына қатытты айтас бплтақ,  бұл пты жесде келтісілген хадитке қатыты бас 

көртеген хабасласдыо мағынатынан өте алыт. Кесітінше, бұл - жалған дюйек, өйткені сукуғтан 

кейін по қплды тпл қплдыо үттіне қпя, сукуғтан бұсын қиѐмда тұсудан айсықша, ешбіс хабасда 

жюне хадиттіо ешбіс нұтқатында жеткізілмеген. Спндықтан хадитте келтісілетін ※юсбіс түйегіо өз 

буынына қайта псалмайынша‼ деген төздесді қалайша по қплды сукуғтан бұсынғы қиѐмда 

тұсуда псын алатындай тпл қплдыо үттіне қпяға нұтқау сетінде түтінуге бплмақ?! Бұл тек пты 

хадиттіо баслық нұтқаласы птылай түтіндісілген жағдайда ғана заоды бплас еді, ал ендеше, 

пласдыо баслығы птыған қасама-қайшы мағынаға ие бплта, пнда мұндай қпсытынды шығасуға 

қандай негіз бплмақ? Кесітінше, шын мюнітінде, бұл хадиттіо негізінде сукуғтан кейін по қплды 

тпл қплдыо үттіне қпя тусалы ешқандай қпсытынды шығасуға бплмайды, өйткені ※юсбіс түйегіо‼ 

деген төздесдіо аттасында пмыстқа тіоіслесі меозеледі, бұған Сүннетте: «пл... әсбіс пмыстқа 

түйегі өз пснына псалмайынша бпйын тік түзейтін», - дер нұтқалғандай. Сөйтір, пты күйде 

қплды көкісектіо үттіне қпя діни жаоалық (бидғат) жюне адатушылық бплыр табылатындығына 

меніо ешқандай күмюнім жпқ, өйткені намазға қатытты хадиттесдіо өте көр бплуына қасаматтан, 

пласдыо бісеуінде де бұл тусалы айтылмаған.  Егес де пты тюжісибеніо аттасында қандай да біс 

негіз ие бплғанда,  пл бізге біс хадит асқылы бплта да жетес еді. Бұдан бөлек, мұтылмандасдыо 
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Ол  тпндай-ақ пған (※намазды нашас псындаған адамға‼): 

 «ُغَْ جْكَؼَْ َرَُِي ِك٠ َصاَلِضَي ًَُِِٜح »

 «...егес адам птылай іттемете, пныо намазы тплық бплмайды», - дер еткестті.  

Бұдан тыт пл:  

 ج َُح ٣ُِو٤ُْ ُصَِْرُٚ َذ٤َْٖ ُسًُِٞػَِٚػْرٍذِئ٠َُ َصَِحِز  َػَض ََٝؾََ َُح ٣َُْ٘ظُش جهلُل»

 .«جَُٝعُؿِٞدِٙ

«Ата Құдісетті Аллаһ Тағала сукуғтасы мен тәжделесініо асатында 

пмыстқатын түзу етрейтін құлыныо намазына қасамайды», - дер айтатын 461.  

 

                                                                Тюжде  

«اٌُسُجُٛد»   

 

Кейін ※пл  тюкбіс айтатын жюне тюжде жатау үшін еокейе түтетін‼462, юсі 

※намазды нашас псындаған адамға‼:  

؛ َقَط٠ َعَِٔغ جَُُِٚ َُِْٖٔ َقَِٔذُٙ: ٣َُوٍُٞ... َقَط٠  َِٖٓ جَُ٘حِط َقٍذأَلّاَل َضِطُْ َصاَلُز »

 .«ُغَْ ٣َْغُؿُذ َقَط٠ َضْؽَِٔثَٖ ََٓلحِصُُِٚجهلُل أًَْرُش، : ُغَْ ٣َُو٣ٍَُْٞغَطِٟٞ َهحِتًٔح 

"Адам: «Сами‘а-Ллаһу ли-ман хамидаһу (Аллаһ Өзіне мақтау-мадақ 

айтушыласды (айтушыны) еттітін (еттіді)!)», - дер айтрайынша және бпйын 

тплық тік түзер тұсмайынша, ал тпдан тпо: «Аллаһу акбас! (Аллаһ ұлы!)», - 

                                                                                                                                                             
алғашқы буынынан бплған біздіо бісде-біс талиқалы талюфтасымыз мұндайды іттемеген, жюне 

меніо білуімше, бісде-біс ісі хадит білгісі бплған ғалым мұндай іт-юсекет тусалы айтыр кетреген.  

(Жпғасыда) мазмұндалғанныо баслығы шейх ют-Тууайжиси өзініо еобегінде (18-19-бетте) имам 

Ахмадтан (Аллаһ пны сақым еттін) баѐндаған:  ※...егес адам қалата, пнда екі қплдасын 

жамбаттасына түтісір тұста да, ал қалата, пласды көкісегіне қпйта да бплады‼, - деген төздесіне де 

қайшы келмейді, өйткені имам Ахмад бұл төздесді өз ижтиһады мен рікісініо негізінде айтыр, 

пласды Пайғамбасға  қатытты етреген, ал жеке рікіс қате бплуы да мүмкін. Сенімді дюлелдіо 

асқатында кез келген іт-юсекеттіо, мыталы, пты іт-юсекеттіо бидғаттық мюні ашылта, пнда кез 

келген имамныо бұл бидғатты жақтар айтқан төзі пны өз мюнінен (ѐғни бидғаттық мюнінен – сед.) 

айысмайды, бұл тусалы  шейх-ул-итлам Ибн Таймийѐ (Аллаһ пны сақым еттін) жазғандай. Іт 

жүзінде мен (Ибн Таймийѐға тиітті) бұл төздесде Имам Ахмадтыо өзі де сукуғтан кейін по қплды 

тпл қплдыо үттіне қпяды Сүннетрен дюлелденген айғақ сетінде қасаттысмағанын көсір тұсмын, 

өйткені пл: «Қалатао – птылай ітте, қаламатао – іттеме!‼, - дер, таодау құқығын ұтынды. Әлде, 

бюлкім, құсметті шейх (ют-Тууайжиси — Аудасмашы.): ※Имам (Ахмад) сукуғтан бұсын да қплды 

птылайша қпяға қатытты таодау ескін бесді‼, - дер етертейді ме екен? Сөйтір, сукуғтан кейінгі 

тұсуда екі қплды көкісекке қпя Сүннетке қатытты емет екендігі дюлелденді.  Бұл тақысырқа 

байланытты қытқаша пйтплғау пты, юсі пны бұдан да мұқиѐт қасар шығуға бплады,  алайда бұл 

жесде псын аз бплғандығы теберті мен мұны өзімніо ※Шейх  Тууайжисиді тесітке шығасу‼ атты 

мақаламда жатадым. 

461 Ахмад жюне ют-Табасани ※Му‘жам юл-Кюбис‼ кітабында бұл хадитті жеткізушілесдіо 

тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

462 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 
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дер айтрайынша және буындасы тынышталғанға дейін тәжде жатамайынша, 

пныо намазы тплық бплмайды...‼, - дер, птылай іттеуді бұйысды‼463. 

Спндай-ақ ※пл тюжде жатағыты келгенде, тюкбіс айтатын *жюне екі қплын 

бүйісінен ажысататын+, ал тпдан тпо тюжде жатайтын‼464. 

Кейде ※пл тюжде жатаудан бұсын екі қплын көтесетін‼465. 

 

Тюждеге екі қплмен басу тусалы 

※Ол  екі қплын жесге тізелесінен бұсын қпѐтын‼466. 

Ол  батқа (адамдасға) птылай іттеуді бұйысыр:   

 .« َكاَل ٣َْرُشْى ًََٔح ٣َْرُشُى جَُْرِؼرُي، ٤َََُْٝعْغ ٣ََذ٣ِْٚ ُغَْ ُسًَْرَط٤ِْٚ؛ِئَرج َعَؿَذ َأَقُذًُْْ»

«Сендесден бісеулесіо тәжде жатата, жесге түйе тияқты шөкретін, әсі бісінші 

бплыр қплдасын, тпдан тпо тізелесін қпйтын»,467 - деген. 

                                                 
463 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

464 Абу Йа‘лю өзініо ※Мутнад‼ (284/2) атты кітабында бұл хадитті жақты итнад асқылы 

келтіседі, ал Ибн Хузайма (1/79/2) пны батқа тенімді итнад асқылы келтіседі. 

465 Ән-Нюта’и, юд-Дасақутни жюне юл-Мухлит ※юл-Фюуа’ид‼ (1/2/2) кітабында бұл хадитті екі 

тенімді итнад асқылы келтіседі. Отылайша қпл көтесу тусалы хабаслас Пайғамбасдыо  пн 

тахабатынан келтісіледі, юсі мұтылмандасдыо алғашқы буындасынан бплған көртеген талиқалы 

ұсрақтас бұл тюжісибені заоды (псынды) дер танаған.  Оласдыо асатында Ибн Омас, Ибн Аббат, 

юл-Хатан юл-Бютси, Тауут жюне пныо ұлы – Абдуллаһ, Ибн Омасдыо азат еткен құлы - Нюфи‘, Ибн 

Омасдыо ұлы -  Сюлим, юл-Қатим ибн Мухаммад, Абдуллаһ ибн Динас жюне ‘Ата. Абдусахман 

ибн Мюхди де: «Бұл Сүннетке тәйкет келеді», - дер айтқан. Оты тюжісибеге Сүннеттіо имамы Ахмад 

ибн Хюнбал да ілеткен, тпндай-ақ бұл тусалы имам Мюликтен жюне юш-Шюфи‘иден де жеткізіледі. 

466 Ибн Хузайма (1/76/1), юд-Дасақутни жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген 

жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. Бұл хадитке қайшы келетін баслық хадиттес тенімтіз (даиф). 

Оты іт-юсекетті Мюлик мақұлдаған жюне туса пты Ибн юл-Жюузидіо ※ют-Тахқиқ‼ (108/2) кітабына 

Ахмадтан жеткізіледі. Әл-Мюсуази де өзініо ※Мюта’ил‼ (1/147/1) кітабында жеткізушілесдіо тенімді 

тізбегі асқылы имам юл-Әуза‘идіо ※Мен қплдасын тізелесінен бұсын жесге  қпѐтын адамдасды 

көсір үлгесдім‼ деген төздесін келтіседі.  

Аудасмашыныо еткестреті: имам юл-Әуза‘и хижсаныо 157 ж. (б.з. 774 ж.) Бейсутта қайтыт 

бплғандықтан, бұл жесде Пайғамбасдыо  көзі тісі тахабаласы тусалы юогіме бплыр тұсғандығын 

тұжысымдауға бплады. 

467 Абу Дюуд, Тюммам ※юл-Фюуа’идте‼ (108/1), юн-Нюта’и ※Сунан ют-Суғсада‼ жюне ※Сунан юл-

Кубсада‼ (47/1) жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Абдул-Хаққ ※юл-Әхкам юл-

Кубсада‼(54/1) бұл хадитті тенімді деген, ал ※Китаб ют-Таһажжуд‼ (56/1) кітабында пл келеті 

қптымшаны жатаған: ※...бұл хадиттіо итнады птыдан алдынғы хадиттіо итнадына қасағанда едюуіс 

тенімдісек‼. ※Бұдан алдынғы хадит‼ дегенде бұл жесде Ую’илден жеткізілетін, пнда кесітінше 

(бісінші бплыр тізелесді, тпдан тпо екі қплды қпя тусалы) хабасланатын хадит меозелір тұс. Іт 

жүзінде Ую’илден жеткен хадит жпғасы келтісілген екі тенімді хадитке қайшы келеді, юсі 

жеткізушілесініо тізбегі жағынан да, мағынаты жағынан да шынайы емет, мен мұны ※Силтилют юл-

Әхадит юд-Да‘ифа‼ (№ 929) жюне ※юл-Исуа’‼ (№ 357) атты кітартасымда түтіндісір бесгенімдей. 

※Жесге ※түйеге ұқтамай‼ шөгу‼ деген төздес ※пған тізеден бұсын қплын тигізу‼ дегенді 

білдісетінін атар кету қажет, өйткені түйе бісінші бплыр тізетімен шөгеді, ал ※Литан юл-‘Асабтыо‼ 
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Ол  тпндай-ақ былай дер айтатын:  

ِئَٕ ج٤ََُْذ٣ِْٖ َضْغُؿَذجِٕ ًََٔح ٣َْغُؿُذ جَُْْٞؾُٚ، َكِاَرج ََٝظَغ َأَقُذًُْْ َْٝؾَُٜٚ َك٤ََِْعْغ »

 .« َكِاَرج َسَكَؼُٚ َك٤َِْْشَكْؼَُٜٔح؛٣ََذ٣ِْٚ

«Ақиқатында, екі қпл тәждеге бет текілді басады; тпндықтан да тендесден 

бісеу (жесге) бетін тигізте, (пған) қплын да тигізтін, ал бетін көтесте, екі қплын 

да көтестін»468. 

※Ол  алақандасына түйенетін *юсі пласды ашық ұттайтын+‼469, ※таутақтасын 

біс-бісіне тығыз етір жабыттысатын‼470 жюне ※пласды Қыбла тасарқа 

қасататын‼471. 

Спндай-ақ ※пл пласды (ѐғни алақандасын) иықтасыныо тұтына қпѐтын‼472, ал 

кейде ※құлақтасыныо тұтына қпѐтын‼473. ※Ол мұсны мен маодайын жесге тығыз 

жабыттыса қпѐтын‼474. 

                                                                                                                                                             
жюне асаб тілі бпйынша батқа да кітартасдыо бесген анықтаматына тюйкет түйеніо ※тізеті‼ дегенде 

пныо алдынғы аѐқтасы меозеледі. Туса тпған ют-Тахауи де ※Мушкил юл-Атас‼ жюне ※Шюсх Мю‘ани 

юл-Атас‼ кітартасында нұтқаған бплатын. Бұдан тыт, Қатим юл-Сасакутти (Аллаһ пны сақым 

еттін) ※Ғасиб юл-Хадит‼ (2/70/1-2) атты кітарта жеткізушілесдіо тенімді  тізбегі асқылы Абу 

Һусайсаныо «Ешкім (жесге) мұны қашқын түйе іттейтіндей шөкреуі тиіт» деген тұжысымын 

жеткізген, тпдан тпо: ※Бұл тюждеге қатытты‼, - дер қптқан. Ол (Абу Һусайса (Аллаһ пған сазы 

бплтын) — Аудасмашыдан): «Адам, мұны қашқын (немете үйсетуге көнбейтін) түйе іттейтіндей, 

өзін атығыттықрен және мазатыздықрен жесге таттар жібесмеуі кесек, кесітінше, пл атықрай, алдымен 

екі қплын, кейін екі тізетін (жесге) қпйыр, тәждеге басуы қажет», - дер етертеген, ал мұны түтіндісір 

бесетін хадит  ※мюсфу‘‼ түсінде жпғасыда келтісілген бплатын‼. Кейін пл (имам юл-Сасакутти — 

Аудасмашыдан) жпғасыда аталған хадитті келтісді. Ибн юл-Қайимніо ※Бұл төздес ақылға 

тыйымтыз жюне (асаб) тілініо мамандасына түтініктіз‼ деген төздесіне келес бплтақ, пған 

жпғасыда аталған десеккөздесді келтісір, тпндай-ақ батқа да көртеген (десеккөздесге) жүгінір, 

жауар бесуге бплады. Бұдан тыт, мен пты жесде қпзғалған тақысырқа өзімніо батыр шығасылуы 

мүмкін ※Шейх Тууайжисиді тесітке шығасу‼ атты мақаламда кеоінен тпқталдым.  

468 Ибн Хузайма (1/79/2), Ахмад жюне ют-Сисаж. Бұл хадиттіо тенімділігіне юл-Хаким 

нұтқаған жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо 

тізбектесі ※юл-Исуа’‼ кітабында келтісілген (313). 

469 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

470 Ибн Хузайма, юл-Бюйһақи жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пны-

мен юз-Зюһаби келіткен. 

471 Әл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Ибн Аби 

Шюйба (1/82/2) жюне ют-Сисаж таутақтасды Қыбла тасарқа қасату тусалы хадитті жеткізушілесдіо 

батқа тізбегі асқылы жеткізген. 

472 Абу Дюуд жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген, Ибн юл-Мулюккин де 

(27/2). Ибн Аби Шюйба (1/82/2) жюне ют-Сисаж аѐқтыо таутақтасын Қыбла тасарқа қасату тусалы 

жеткізушілесдіо батқа тізбегі асқылы жеткізген. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен 

жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (309) кітабында келтісілген. 

473 Абу Дюуд жюне юн-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 
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Ол   ※намазды нашас псындаған адамға‼:  

 .«ِئَرج َعَؿْذَش َكٌَِْٖٔ ُُِغُؿِٞدَى»

«Сәжде жатаған кезіоде, пнда өзіоді пснықты ұтта», - дер айтқан475; хадиттіо 

батқа нұтқатында:  

ِئَرج َأَٗص َعَؿْذَش؛ َكَأٌََْْٓ٘ص َْٝؾََٜي ٣َََٝذ٣َْي؛ َقَط٠ ٣َْؽَِٔثَٖ ًَُُ َػْظٍْ َِْٓ٘ي ِئىل »

 .«َِْٓٞظِؼِٚ

«Сәжде жатайтын кезіоде баслық түйектесіо өз псындасында бптаотығанға 

дейін бетіо мен қплдасыоды (жесге) тығыз жабыттыса қпй», - дер айтылады476. 

Бұдан тыт, пл:  

 .« جَُْؿِرنُيِص٤ُْد َأُْٗلُٚ جأَلْسِض َٓح ١ُِص٤ُدّاَل َصاَلَز َُِْٖٔ ّاَل ١ُ»

«Мұснымен жесді маодайымен тезгендей етір тезбеген адам намазын 

псындамады», - дер айтатын 477 . 

※Ол тізелесімен жюне аѐқтасыныо ұшымен (башрайласымен) (жесге) бекем 

тіселетін‼478, ※башрайласыныо ұштасын Қыбла тасарқа қасататын‼479, 

※өкшелесін біс-бісіне тығыз жабыттысыр қпѐтын‼480, ※аѐқтасын түзу ұттайтын‼481 

жюне ※(адамдасға) да птылай іттеуді бұйысды‼482. 

Отылайша, пл  тюжделесін  денетініо жеті мүшетіне: екі алақанына, екі 

тізетіне, екі аѐғына, мұсны мен маодайына -  түйенір жатайтын, юсі тпоғы екі 

мүшені дененіо біс мүшеті сетінде танайтын, өйткені пл   былай дер айтқан:  

  - َػ٠َِ جَُْؿْرَِٜس:َػ٠َِ َعْرَؼِس َأْػُظٍْ (ُأِْٓشَٗح َإْٔ َْٗغُؿَذ)ُأِْٓشُش َإْٔ َأْعُؿَذ »

 ََٝأْؼَشجِف ،َٝجُُشًَْرَط٤ِْٖ، (جٌَُّلنِي) َٝج٤ََُْذ٣ِْٖ  -ََٝأَشحَس ِذ٤َِذِٙ ِئ٠َُ َأِْٗلِٚ

 .« َّٝاَل ٌَِْٗلَص جُِػ٤َحَخ َّٝاَل جَُشْؼَش،جَُْوَذ٤َِْٖٓ

                                                                                                                                                             
474 Абу Дюуд жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген, тпндай-ақ Ибн юл-

Мулюккин де (27/2). Бұл хадиттіо алынған көздесі мен итнадттасы ※юл-Исуа’‼ (309) кітабында 

келтісілген. 

475 Абу Дюуд жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

476 Ибн Хузайма (1/10/1) бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

477 Әд-Дасақутни, ют-Табасани (3/140/1) жюне Абу Ну‘айм ※Ахбас Итбаханда‼. 

478 Әл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Ибн Аби 

Шюйба (1/82/2) жюне ют-Сисаж аѐқтыо таутақтасын Қыбла жаққа қасату тусалы жеткізушілесдіо 

батқа тізбегі асқылы жеткізген. 

479 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. Ибн Са‘д (4/157) Ибн Омасдан пл намазда денетініо баслық 

мүшелесін, тірті екі қплыныо бат басмақтасын да Қыбла жаққа қасатуды жақты көсетіндігі 

тусалы жеткізіледі. 

480 Әт-Тахауи, Ибн Хузайма (№ 654) жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне 

пнымен юз-Зюһаби келіткен. 

481 Әл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

482 Әт-Тисмизи жюне ют-Сисаж; юл-Хаким бұл хадитті тенімді деген, жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 
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«Маған (хадиттіо батқа біс нұтқатында: «Бізге», - дер хабасланады) тәждені 

жеті түйекке: маодайға, - жюне пты тұтта пл қплымен483 мұсныныо айналатын 

көстетті, - қплдасға (хадиттіо батқа нұтқатында: ※...алақандасға‼, - дер 

жеткізіледі), тізелесге және аяқ башрайсына - түйенір жатау, тпндай-ақ киімді 

түсмеу484 және  шашты өсмеу бұйсылды»485. 

Ол тпндай-ақ былай дер айтатын:  

 .«َْٝؾُُٜٚ ًَََٝلحُٙ َُٝسًَْرَطحُٙ ََٝهَذَٓحُٙ: ِئَرج َعَؿَذ جَُْؼْرُذ َعَؿَذ ََٓؼُٚ َعْرَؼُس آَسجٍخ»

※(Аллаһтыо) құлы тәжде жатаған кезде, пнымен бісге денетініо жеті мұшеті: 

беті, алақандасы, тізелесі және аяқтасы да - тәжде жатайды»486. 

Ол  шашы асқатына өсілген487 күйде намаз псындаған адам тусалы:  

 «ِئََٗٔح ََٓػَُ ََٛزج ََٓػَُ جَُِزٟ ٣َُص٠ِِ ََُٝٛٞ ٌَُْٓطٌٞف»

«Ол, ақиқатында, қплдасын (астына) байлар  қпйыр, намаз псындайтын 

адам тияқты», - дер айтқан488. Ол тпндай-ақ: 

 «َرَُِي ًِْلَُ جَُش٤َْؽحِٕ»

«Бұл – шайтанныо раналайтын жесі»489, - дер, ѐғни шаштыо өсулі жеслесін 

меозер, пласды шайтан птысатын жес деген. 

※Ол  білектесін490 жесге төтер қпймайтын‼491, кесітінше, ※пласды жесден 

көтесір, қплтығыныо ағы көсінетіндей етір жан-жағына қасай бүйісінен 

                                                 
483 ※Көстетті‼ (юшаса) төзініо аттасында ※жүсгізір өтті‼ (юмасса) деген мағына басға 

ұқтайды, тпндықтан да (хадиттіо мютінінде) (қазақ тілінде ※...не‼ деген тертік жалғауымен 

белгіленетін – аудасмашыдан (қаз.)) ※илю‼ көмекші төзініо пснына ※үттінен‼ (※'алә») (дегенді 

білдісетін) көмекші төз қплданылған. Бұл тұжысым ※Фютх юл-Бюсиде‼ бас (Бұл ымдау тюжде жатау 

кезінде жесге мұсынмен де, маодаймен де тия қажет дегенді білдіседі — Аудасмашыдан.). 

484 Бұл жесде киімді түсуге жюне шаштыо жайылуына жпл бесмеу үшін пны өсуге, ѐғни 

сукуғ рен тюжде жатау кезінде пласды бісге жинар ұттауға қатытты тыйым меозеледі (※Ниһайѐ‼). 

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай деймін: мұндай тыйым намаздыо 

уақытында ғана емет, батқа кездесде де күшке ие: діндас ғалымдасдыо көршілігі бұл тыйымға 

шаш өсуді жюне намаз алдында киімді түсуді де қптады, өйткені намаз псындаушы пны 

псындауға (птындай күйде) кісітеді. Бұл тыйым пныо  еслесге шаштасы өсілген күйде намаз 

псындауына сұқтат етрегендігімен де күшейтіледі, ал бұл тусалы кейінісек айтылады.  

485 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі 

※юл-Исуа’‼ (310) кітабында келтісілген. 

486 Мутлим, Абу Ауана жюне Ибн Хиббан. 

487 Шашы өсулі немете байлаулы адам. 

488 Мутлим, Абу Ауана жюне Ибн Хиббан. Ибн юл-Әтис былай дер айтқан: «Бұл хадиттіо 

мағынаты – егес пныо шаштасы жайылған күйде бплғанда, плас тәжде жатаған кезде жесге түтес еді, әсі 

бұл адам птыныо нәтижетінде шаштасыныо тәжде жатағаны үшін Аллаһтан тауар алас еді. Алайда егес 

пныо шаштасы өсулі бплта, пнда іт жүзінде пныо шаштасы тәжде жатамаған бплады, өйткені пл   бұл 

адамды қплы кітенделген кітімен теоеді, өйткені птындай жағдайда тәжде жатаған кезде екі қпл жесге 

тимейді». Бұл нұтқау юйелдесге емет, тек ес кітілесге қатытты бплуы юбден ықтимал. Бұл тусалы 

юш-Шюукани Ибн юл-‘Асабиден хабаслаған. 

489 Абу Дюуд жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті жақты деген. Ибн Хузайма жюне Ибн 

Хиббан бұл хадитті тенімді деген. Қз.: ※Сахих Абу Дюуд‼ (653). 



128 

 

алыттататын‼492, тпндай-ақ ※егес кішкентай қпзы немете лақ пныо қплдасыныо 

аттынан өткіті келте, өте алатын‼493. 

Оты тұтта пл тпндай ыждағаттылық танытатын, тірті пныо тахабаласыныо 

бісі: «Біз Аллаһтыо Елшітін  пл тәжде жатағанда қплдасын бүйіс тұттасынан кесір 

қпятындығы теберті аяр кететінбіз», - дер айтқан‼494. 

Ол батқаласға да птылай іттеуді бұйысыр:  

 .« َكَعْغ ًََل٤َْي َٝجْسَكْغ ِْٓشَكَو٤َْي؛ِئَرج َعَؿْذَش»

«Сен тәжде жатайтын кезіоде алақандасыоды (жесге) қпй да, білектесіоді 

көтес», - деген495. Бұдан тыт пл:  

 

 «جْػَطِذُُٞج ِك٠ جُُغُؿِٞد، َّٝاَل ٣َْرُغَػ َأَقُذًُْْ ِرَسجَػ٤ِْٚ جِْٗرَغحَغ جٌَُِِْْد»

«Сәжде жатаған кезде түзеліодес, әсі тендесден ешкім білектесін (жесге) ит 

тияқты (хадиттіо батқа нұтқатында: «...пласды ит төтейтіндей етір», - дер 

хабасланады) төтер қпйматын», - дер айтқан 496. Батқа біс хадитте:  

 «ََُٝح ٣َْلَطِشْػ َأَقُذًُْْ ِرَسجَػ٤ِْٚ جْكِطَشجَػ جٌَُِِْْد»

«Сендесден ешкім қплдасын (жесге) ит (аяқтасын) жаятындай етір жайыр 

қпйматын», - дер айтқан497. 

Ол тпндай-ақ былай дер айтатын:  

 ؛ ََٝضَؿحَف َػْٖ ِظْرَؼ٤َْي،َٝجْدَػْْ َػ٠َِ َسجَقَط٤َْي [َذْغَػ جَُغْرِغ]ّاَل َضْرُغْػ ِرَسجَػ٤َْي»

 «.َكاََٗي ِئَرج َكَؼَِْص َرَُِي َعَؿَذ ًَُُ ُػْعٍٞ َِْٓ٘ي ََٓؼَي

«Қплыоды *жабайы ао (аяғын) жайыр төтейтіндей етір] жайыр төтеме, 

алақандасыоа түйен, әсі білектесіоді кес, өйткені птыныо баслығын іттетео, 

денеоніо әсбіс мүшеті тенімен бісге тәжде жатайды»498. 

 

Тюжде жатау кезінде тыныштық тақтаудыо міндеттілігі тусалы 

َِٕخ ِفٟ اٌُسُجِٛد» ١ِْٔ َّْؤ «ُُٚجُٛة اٌَط  

 

Ол  сукуғтас мен тюжделесді тплық жатауды бұйысатын, юсі птылай 

іттемейтіндесді біс-екі құсма жер, жеген құсмаласы пған ешбіс райда бесмейтін 

                                                                                                                                                             
490 Бұл жесде жюне юсі қасай ※адамныо білегі‼ дегенде қплдыо шынтақтан білезік түйегіне 

дейінгі бөлігі меозеледі, ал пмыстқалы жануасласда (бұл) – алдынғы аѐқтасыныо иық буынынан 

табанына дейінгі бөлігі (Аудасмашыныо еткестреті). 

491 Әл- Бухаси жюне Абу Дюуд. 

492 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі 

※юл-Исуа’‼ (359) кітабында келтісілген. 

493 Мутлим, Абу Ауана жюне Ибн Хиббан. 

494 Абу Дюуд жюне Ибн Мюжаһ бұл хадитті жеткізушілесдіо жақты тізбегі асқылы келтіседі. 

495 Мутлим жюне Абу Ауана. 

496 Әл-Бухаси, Мутлим, Абу Дюуд жюне Ахмад. 

497 Ахмад жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген. 

498 Ибн Хузайма (1/80/2), юл-Мюқдити ※юл-Мухтасада‼ жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті 

тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. 
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аш адамға теоеген. Бұдан тыт, пл  мұндай адамды адамдас асатындағы 

ұсыласдыо ео жаманы деген. 

Ол тпндай-ақ, (бұл тусалы) ※Рукуғ‼ тасауында айтылғандай,  сукуғтас мен 

тюжделес жатау кезінде пмыстқатын тплық түземеген адамныо намазы жасамтыз 

екеніне нұтқаған, юсі бұл тусалы естесекте төз бплғандай, ※намазды нашас 

псындаған адамға‼  тюжде жатау кезінде тыныштық тақтауды бұйысған.  

 

Тюжде жатау кезінде айтылатын Аллаһты етке алу төздесі (тюжде 

зікіслесі) 

«َأْرَوبُس اٌُسُجِٛد»  

 

(Намаздыо) пты сүкінін жатау кезінде пл  Аллаһқа төменде келтісілген түслі 

дұғаласды жюне етке алу төздесін кезектеттісір жалбасынатын: 

       «ُعْرَكحَٕ َسِذ٢َ جألْػ٠َِ».1 

Субханә Рабби-л-А‘лә (3 сет) 

«Ата Жпғасы Раббым Пәк!»499 (3 сет).  

Алайда ※кейде пл бұл төздесді үш сеттен көбісек айтатын‼500. Бісде қптымша 

түнгі намазда пл пты төздесді көр сет қайталағаны тпншалықты - пныо тюждеті 

ұзақтығы бпйынша шамамен пныо  қиѐмда тұсыр, үш ұзын: ※юл-Бақаса‼, ※Нита‼ 

жюне ※Әли Имсан‼ - түселесін пқыған (уақытындай) бплды. Оты намазда пл 

Аллаһқа көр сет дұға етір жюне Одан кешісім тілер жалбасынатын. Бұл хадит 

жпғасыда ※Қптымша түнгі намаз (таһажжуд)‼ тасауында келтісілген. 

 

         «ُعْرَكحَٕ َسِذ٢َ جأَلْػ٠َِ َِٝذَكِْٔذٙ» .2 

Субханә Рабби-л-Ә‘лә уа би-хамди-һи (3 сет). 

«Ата Жпғасы Раббым Пәк және Оған мақтау-мадақ!»501 (3 сет). 

 

         «ُعًرٞـٌ ُهذُُُٝط َسُخ جدَلاَلِتٌَِس ٝجُُشٝـِ» .3 

Суббухун, Қуддутун, Раббу-л-мәләикәти уас-сух. 

«Ата Пәктіо, Ата Қатиеттітіо, әсі ресіштелес мен Рухтыо Раббытытыо!»502. 

 

                                                 
499 Ахмад, Абу Дюуд, Ибн Мюжаһ, юд-Дасақутни, ют-Тахауи, юл-Бюззас, Ибн Хузайма (604) 

жюне ют-Табасани ※Му‘жам юл-Кюбис‼ кітабында бұл хадитті жеті тахабадан келтіседі. Спндай-ақ 

※Рукуғ жатау кезінде айтылатын Аллаһқа жалбасыну төздесі‼ тасауына жазылған еткестрелесді 

қасаоыз. 

500 Мұндай қпсытынды пныо  қиѐмда тұсуы, сукуғы мен тюждеті ұзақтығы бпйынша 

бісдей еді дер хабаслайтын хадиттесдіо негізінде жаталды. 

501 Абу Дюуд, юд-Дасақутни, Ахмад, ют-Табасани жюне юл-Бюйһақиден жеткізілген тенімді 

(тахих) хадит. 

502  Мутлим жюне Абу Ауана. 
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         « جؿِلش ٢ُِ!جُُِّْٜ، َسَذ٘ح َِٝذَكِٔذَى!ُعْرَكحََٗي جُُِّْٜ».4 

Субханә-кә, Аллаһуммә, Раббанә, уа би-хамди-кә! Аллаһумма, ғфис ли! 

«Сен ата Пәктіо, уа, Раббымыз, және Саған мақтау-мадақ! Уа, Аллаһ, мені 

кешіс!»  

Ол Құсанда  өзіне бұйысылғанды псындар, пты төздесді сукуғтас мен 

тюжделесде жиі айтатын503. 

 

        ، َعَؿَذ َْٝؾ٢َِٜ[َٝأَٗص َسِذ٢]ََُي َعَؿّذُش، َِٝذَي آَُٓ٘ص َََُٝي أْعَُِٔص، ! جَُُِّّْٜ» .5 

        ، ََٝشَن َعَْٔؼُٚ ََٝذَصَشُٙ، َكَطَرحَسَى جهلُل أْقَغُٖ[كأْقَغَٖ ُصََٞسٙ]َُِِز١ َخََِوٚ ََٝصََٞسٙ 

        «جخَلِحُِونَي

Аллаһуммә, лә-кә тажәдту, уа би-кә әмәнту, уа лә-кә әтләмту, *уа әнтә Рабби,+ 

тажәда уажһи ли-лләзи халәқа-һу, уа таууаса-һу, *уа ахтана тууаса-һу,+ уа шаққа там‘а-һу 

уә бәтаса-һу, *фә-+табәсакә Ллаһу, ахтану-л-халиқин. 

«Уа, Аллаһ, Саған тәжде еттім және Саған иман келтісдім, және Саған 

мпйынтұндым *Сен - Раббымтыо+. Жүзім пны Жасатқанға, пған түс бесгенге  

*және пныо бейнетін кемел еткенге+, пған етту мен көсуді дасытқанға тәжде 

етті, Жасатушыласдыо ео жақтыты Ұлы Аллаһ (бесекелі)»504. 

 

       جؿِلْش ٢ُِ َرِْٗر٢ ًَُُِٚ، َِٝدَهُٚ َِٝؾَُِٚ، ََٝأََُُٝٚ َٝآِخَشُٙ، ََٝػاَل٤َِّٗطُٚ! جََُُِْٜ» .6 
         « َِٝعَشُٙ   

Аллаһуммә, ғфис ли занби куллә-һу, уа диққа-һу, уа жиллә-һу, уа әууалә-һу уа әхиса-

һу, уа ‘аләнийята-һу уа тисса-һу 

«Уа, Аллаһ, меніо кіші-үлкен, әуелгі-кейінгі, әшкесе-жатысын жаталған бүкіл 

күнәласымды кешісе гөс!»505. 

 

 َعَؿَذ ََُي َعَٞجِد١ ََٝخ٤َح٢ُِ، َٝآََٖٓ ِذَي ُكإجِد١، َأُذُٞء ِذِ٘ؼَِٔطَي َػ٢ََِ َِٛز١ ٣َِذ١».7 
 « ََٝٓح َؾَْ٘ص َػ٠ََِ َْٗلِغ٢           

Сәжәда лә-кә тауади уа хайали, уа әмәнә би-кә фу’ади, абу’у лә-кә би-ни‘мәти-кә 

‘аләййя, һәзәйй-йадаййа, уа мә жәнай-ту ‘алә нәфти. 

«Сеніо алдыода келбетім мен көлеокем тәжде жатады, әсі Саған жүсегім иман 

келтісді; мен Сеніо маған көстеткен игілігіоді мпйындаймын, мынау – меніо 

қплдасым және мен плас асқылы өзіме қасты иемденген нәстелесімніо 

(баслығы)»506. 

                                                 
503 Әл-Бухаси жюне Мутлим. ※Құсанда  өзіне бұйысылғанды псындар‼ деген төздес Аллаһ 

Тағаланыо «Ендеше Саббыоды мақтай дюсіртер, Пдан жасылқау тіле. Негізінен, Аллаһ 

тюубені өте қабыл етуші» (※Нютс‼ түсеті, 110:3) деген төздесіне қатытты. 

504 Мутлим, Абу Ауана, ют-Тахауи жюне юд-Дюсақутни. 

505 Мутлим жюне Абу Ауана. 

506 Ибн Нютс, юл-Бюззас жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген, бісақ юз-Зюһаби 

пнымен келітреді. Дете де, қплжазба түсіндегі нұтқада бұл хадитті нығайтатын батқа хадит бас. 
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        «ُعْرَكحَٕ ِر١ ججَلَرُشِٝش َٝجدَلٌَُِِٞش ٝج٣ٌَُِِّحَء َٝجَُؼَظَِٔس».8 

Субханә зи-л-жәбасути, уә-л-мәләкути, уә-л кибси-йаи, уә-л-‘азамәти. 

«Күш-құдісет, билік және ұлылық иеті Аллаһ (кемшілік атаулыдан) Пәк!»507 

Ол пты төздесді қптымша түнгі намаздасды псындау кезінде айтатын, тпндай-

ақ мыналасды да:  

        « َِٝذَكِٔذَى ّاَل ئََُٚ ئّاَل أَٗص[!جُُِّْٜ]ُعرَكحَٗي ».9 

Субханә-кә *Аллаһуммә+ уа бихамди-кә, лә иләһа иллә әнтә. 

«Сен рәктіо *уа, Аллаһ+ және Саған мақтау-мадақ, тенен батқа құлшылыққа 

лайықты құдай жпқ»508. 

 

        «جؿِلش ٢ُِ ِٓح أْعَشسُش ََٝٓح أْػَُِْ٘ص! ُُِّْٜ» .10 

Аллаһумма, ғфис ли мә әтсасту уа мә ә‘ләнту 

«Уа, Аллаһ, жатысын және ашық түсде іттегендесімді кешісе гөс!»509  

 

، ٝجْؾَؼَْ ِك٢ َعِْٔؼ٢ [َِٝك٢ َُِغح٢ِٗ ًُٗٞسج]جْؾَؼَْ ِك٢ َهِِْر٢ ًُٗٞسج، ! جََُُِْٜ» .11 

ًُٗٞسج، ٝجْؾَؼَْ ِك٢ َذَصِش١ ًُٗٞسج، َٝجْؾَؼَ ِٖٓ َضكِط٢ ًُٗٞسج، َٝجْؾَؼَْ ِٖٓ َكِٞه٢ 

ًُٗٞسج، ََٝػٖ ٢ِ٘٤ِٔ٣َ ًُٗٞسج، ََٝػٖ ٣ََغحِس١ ًُٗٞسج، َٝجْؾَؼَْ أَٓح٢ِٓ ًُٗٞسج، َٝجْؾَؼَْ 

 «.، َٝأْػِظْ ٢ُِ ًُٗٞسج[ٝجْؾَؼَْ ِك٢ َْٗلِغ٢ ًُٗٞسج]َخِِْل٢ ًُٗٞسج، 

Аллаһуммә ж‘әл фи қалби нусан *уа фи литани нусан+, уа ж‘әл фи там‘и нусан, уа 

ж‘әл фи бәтаси нусан, уа ж‘әл мин тахти нусан, уа ж‘әл мин фәуқи нусан, уа ‘ан 

йамини нусан, уа ‘ан йатаси нусан, уа ж‘әл әмәми нусан, уа ж‘әл халфи нусан, *уа ж‘әл 

фи нәфти нусан+ уа а‘зым ли нусан. 

«Уа, Аллаһ, жүсегіме нұс тал *және тіліме нұс тал,+ құлағыма нұс тал, 

жанасыма нұс тал және маған үттімнен нұс бес, аттымнан нұс бес, маған по 

жағымнан нұс бес және маған тпл жағымнан нұс бес, алдыма нұс бес, астыма 

нұс бес  *және жаныма нұс тал] әсі мен үшін нұсды ұлы ет!»510 

 

 ِذَُٔؼحَكحِضَي ِْٖٓ [أُػُٞر] أُػُٞر ِذِشَظحَى ِْٖٓ َعَخِؽَي، َٝ[ئ٢ِٗ][!جََُُِْٜ]».12 

 «.ُػُوَٞذِطَي، َٝأُػُٞر ِذَي َِْٓ٘ي، ّاَل أْقِص٢ َغَ٘حًء َػ٤ََِْي أَْٗص ًََٔح أغ٤ََْ٘ص َػ٠َِ َْٗلِغَي

*Аллаһуммә+ *инни+ а‘узу би-сида-кә мин тахати-кә, уа *ә‘узу+ би-му‘афәти-кә мин 

‘уқубәти-кә, уа ә‘узу би-кә мин-кә, лә ухты тәнә‘ән ‘аләй-кә, әнтә кә-мә әтнәйтә ‘алә 

нәфти-кә. 

«*Уа, Аллаһ+ *ақиқатында+ мен Сеніо ашу-ызаонан сизалығыоа, 

жазалауыонан кешісіміое тыйынамын. Әсі Мен Сенен Өзіое тыйынамын! Мен 

                                                 
507 Абу Дюуд жюне юн-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

508 Мутлим, Абу Ауана, юн-Нюта’и жюне Ибн Нютс. 

509 Ибн Аби Шюйба (62/112/1) жюне юн-Нюта’и. Әл-Хаким бұл хадитті тенімді деген жюне 

пнымен юз-Зюһаби келіткен. 

510 Мутлим, Абу Ауана жюне Ибн Аби Шюйба ※юл-Мутаннафта‼ (12/106/2 жюне 112/1). 
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Саған лайықты бплған  мақтау-мадақты айтыр тауыта алмаймын. Өйткені 

Сеніо Өзіо ғана Өзіоді жеткілікті мөлшесде  мадақтағантыо!»511 

 

Тюжде жатау кезінде Құсан пқуға тыйым талынғандығы тусалы 

ِْ ِفٟ ْاٌُسُجِٛد» ْٓ ِلَشاَءِح اٌُمْشآ ُٟ َػ ْٙ َٕ  «اٌ
 

Ол  сукуғ мен тюжде жатау кезінде Құсан пқуға тыйым талатын жюне 

ыждағаттылық танытуды, юсі пты күйде Аллаһқа көбісек дұға айтыр 

жалбасынуды бұйысатын, бұл тусалы ※Рукуғ жатау кезінде Құсан пқуға тыйым 

талынғандығы тусалы‼ тасауда түтіндісілген. 

Ол тпндай-ақ былай дер айтатын:  

 .«[ِك٤ِٚ]َأْهَشُخ َٓح ٣ٌَُُٕٞ جَُْؼْرُذ ِْٖٓ َسِذِٚ ََُٝٛٞ َعحِؾٌذ، َكَأًِْػُشٝج جُُذَػحَء »

«(Аллаһтыо) құлы тәжде жатаған кезінде өзініо Раббытына ео жақын бплады, 

ендеше (птындай кездесде Аллаһқа) жиі дұға етіодес!»512 

 

Тюждені ұзаққа тпзыр жатау тусалы 

«ِإَطبٌَُخ اٌُسُجِٛد»  
 

Оныо  тюждеті ұзақтығы жағынан шамамен сукуғымен бісдей бплатын. 

Кейде пл кейбіс жағдайласға байланытты өте ұзақ тюжде жатайтын, бұл тусалы 

тахабаласдыо бісі былай дер баѐндағанындай: «Бісде Аллаһтыо Елшіті   қплына 

Хатанды немете Хутайнды көтесір, (үйінен) біздіо алдымызға екі намаздыо бісеуін 

*бетін немете екінті+ псындау үшін шықты513. Пайғамбас  алға шықты да, пны *по 

аяғыныо жанына+ жесге қпйды, кейін тәкбіс айтыр, намазды баттады. Намазда пл өте 

ұзақ тәжде жатады, әсі тпл кезде мен *адамдасдыо асатынан+ батымды көтесір, баланыо 

тәжде жатар жатқан Аллаһ Елшітініо  асқатына шығыр алғанын көсдім. Спнда мен 

қайтадан тәждеге басдым, ал Аллаһтыо Елшіті  намазын аяқтар бплған тпо, адамдас 

пған: «Уа, Аллаһтыо елшіті! *Оты+ намазыоныо пстатында тен тәжде жатадыо да, пны 

тым ұзақ тпзыр жібесдіо – біз тірті біс нәсте бплыр қалды ма, әлде таған Уахи түтір 

жатыс ма дер пйлар қалдық!», - деді.  Ол пласға:  

َٕ جْذ٠ِ٘ جْسَضَك٠َِِ٘ َكٌَِشُْٛص َإْٔ ُأْػِؿَُِٚ َقَط٠ ٣َْوِع٠َ ؛ََُِٝيًَُُ َرَُِي َُْْ ٣ٌَُْٖ»

 .«َقحَؾَطُٚ

                                                 
511 Спл жесде. 

512 Мутлим, Абу Ауана жюне юл-Бюйһақи. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен 

жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (456) кітабында келтісілген. 

513 Аудасмашыныо еткестреті: юл-Хатан жюне юл-Хутайн – Пайғамбасдыо   қызы Фатима 

мен  пныо күйеу балаты Алидіо (Аллаһ пласға сазы бплтын) балаласы, Мухаммад райғамбасдыо 

  немеселесі. 
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«Бұласдыо ешқайтыты бплған жпқ; жай меніо балам мені есттер алды да, пл 

кесегін іттер бплмайынша мен пны атықтысғым келмеді!‼, - дер жауар бесді»514. 

Батқа біс хадитте былай дер хабасланады: «(Бісде) Пайғамбас  намаз псындар 

жатқан бплатын. Ол тәждеге иілген кезде, асқатына әл-Хатан мен әл-Хутайн ысғыр 

мінір алды. Адамдас пласға (мұндай іттеуге) кедесгі жатағыты келген кезде, пл  

қплымен пласға тиітреуді ымдады. Намазды аяқтар бплған тпо пл пласды өзініо 

тізелесіне птысғызды да:  

 «َْٖٓ َأَقَر٠ِ٘ َك٤ُِِْكَد ََٛز٣ِْٖ»

«Кім мені жақты көсте, пты екеуін де жақты көстін!», - деді515. 

 

Тюжденіо астықшылықтасы 

ًُ اٌُسُجِٛد» «َفْض  

 

Ол :  

 «َٓح ِْٖٓ ُأَِٓط٢ ِْٖٓ َأَقٍذ ِئَُح ََٝأَٗح َأْػِشُكُٚ ٣ََّْٞ جُِْو٤َحَِٓس»

«Меніо үмметімніо ішінде Қиямет күні мен танымай қалатын бісде-біс 

адам бплмайды», - деді. (Спнда адамдас):  

 ؟٤ًَََْٝق َضْؼِشُكُْْٜ ٣َح َسُعٍَٞ جَُِِٚ ِك٢ ًَْػَشِز جَُْخَِحِتِن

«(Аллаһтыо) тпнша көр жасатылыттасыныо асатында тен пласды қалайша тани 

алатыо, уа, Аллаһтыо елшіті?», - дер тұсады. (Мұны еттіген) пл:  

 ؛ َِٝك٤َٜح َكَشٌط َأَؿُش َُٓكَؿٌَ،ِك٤َٜح َخ٤ٌَْ ُدٌْْٛ ُذٌْْٜ،ََٝأَسَأ٣َْص َُْٞ َدَخَِْص َصْرَشًز:»َهحٍَ

 «؟َأَٓح ًَُْ٘ص َضْؼِشُكُٚ َِْٜٓ٘ح

«Айтыодасшы, тендесден бісеу тұтат қаса түтті жылқылас516 қамалған 

қпсаға кісте, ал (тпл жесде) тек біс жылқыныо ғана маодайында ақ жұлдызы, ал 

аяқтасында ақ білезіктесі бас бплта, пл пны батқаласынан ажысата алас ма 

еді?», - дер тұсады. (Адамдас:)  

 . َذ٠َِ:َهحٍَ

«Иә, әсине!», - дер жауар бесді. Спнда пл:  

 «. َُٓكَؿَُِٕٞ ِْٖٓ جُُُْٞظِٞء،َكِإَ ُأَِٓط٢ ٣ََِْٞٓثٍز ُؿٌش ِْٖٓ جُُغُؿِٞد:»َهحٍَ

                                                 
514 Ән-Нюта’и, Ибн ‘Атакис (4/275/1-2) жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген 

жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. 

515 Ибн Хузайма бұл хадитті ※Сахих‼ (887) кітабында Ибн Мют‘удтан, жеткізушілесдіо 

жақты тізбегі асқылы, ал юл-Бюйһақи (2/263) ※мустюл‼ түсде келтісген. Ибн Хузайма бұл хадит 

келтісілетін тасауды «Намазда бплған кезде қплмен (батқа адамдасға) түтінікті белгі бесу (ымдау) 

сұқтат етілетіндігі әсі бұл (әсекет) намазды жасамтыз етрейтіні және бұзбайтыны тусалы дәлел» дер 

атаған. Ал бұл іт-юсекетке аһл-юс-Рай жюне батқалас ((құқықтық мютелелесді шешуде) жеке 

рікісдіо жақтаушыласы) тыйым талатын еді ғпй! Алайда юл-Бухасидіо, Мутлимніо 

※Сахихтасында‼ жюне өзге де хадит жинақтасында келтісілетін (қажетті жағдайда) птылайша 

ымдауға (ишаса жатауға) сұқтат ететін батқа да хадиттес бас. 

516 Бұл жесде ※пты жылқыласдыо түті ешқандай қптратыз тплық қар-қаса‼ деген 

меозелуде (※Ниһайѐ‼). 
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«Ақиқатында, тпл Күні меніо үмметімніо (мүшелесініо) жатаған 

тәжделесініо (қалдысған іздесінен) жүздесі ақ517 және алған дәсеттесініо 

(қалдысған іздесінен) аяқ-қплдасы да ақ518 бплады», - деді519. 

Ол тпндай-ақ былай дер айтатын:  

ج َأََٓش جََُِْٔحِتٌََس َإْٔ ٣ُْخِشُؾٞجهلُل َسْقََٔس َْٖٓ َأَسجَد ِْٖٓ َأَِْٛ جَُ٘حِس؛ ِئَرج َأَسجَد »

 ََٝقَشَّ جَُُِٚ َػ٠َِ جَُ٘حِس ،آَغحِس جُُغُؿِٞدخ٣َْؼِشُكَُْْٜٞٗ َْٖٓ ٣َْؼُرذ جهلَل، َك٤ُْخِشُؾََُٜٞٗٔٞ

َضأًُُُِٚ جَُُ٘حس  جْذِٖ آَدَّ ، َك٤َْخُشُؾَٕٞ َِٖٓ جَُ٘حِس، َكٌَُُ َإْٔ َضْأًََُ َأَغَش جُُغُؿِٞد 

 «.َأَغَش جُُغُؿِٞدِئّاَل 

«Аллаһ Отқа түткендесден520 бісеуге қатытты сақым танытқыты келте, 

ресіштелесге (пл жесден тек) Аллаһқа ғана құлшылық еткендесді шығасуды 

бұйысады. Әсі плас птындайласды (пласдыо бпйында қалған) тәжде іздесінен 

таныр, шығаса баттайды, өйткені Аллаһ Отқа мұндай іздесді жпюға тыйым 

талған. Әсі плас әсбіс (птындай) адамныо тәжде жатаған іздесінен батқа жеслесін 

жер қпятын Оттан шыға баттайды».521 

 

Тюждені жесге жюне төтеніш үттіне жатау тусалы 522 

َٚاٌَحِص١ِْش» «اٌُسُجُٛد َػٍَٝ اأَلْسِض   

 

Ол  жиі жағдайда тюждені (тақыс) жес үттіне жатайтын523. 

※Сахабалас пнымен бісге қатты ыттықта намаз псындайтын, юсі пласдан 

юлдекім маодайын (қызу) жесге тигізе алмаған кезде, өз киімін төтер, үттіне тюжде 

жатайтын‼524. 

                                                 
517 Бұл жесде тюжде жатаудыо тебебімен жүздіо жасқысауы меозелуде. 

518 Бұл жесде мүмін адам дюсет алған кезде жуатын денетініо баслық мүшелесі: беті, екі 

қплы жюне екі аѐғы - меозелір тұс. Жуудыо беттегі, екі қплдағы жюне екі аѐқтағы іздесі бұл жесде 

жылқыныо маодайыныдағы жюне аѐқтасындағы ақ іздесмен теоеттісілуде.  

519 Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Әт-Тисмизи бұл 

хадиттіо біс бөлігін жеткізген жюне пныо тенімділігіне (тахихтығына) нұтқаған. Бұл хадит 

※Силтилют юл-Әхадит ют-Сахихада‼ келтісілген. 

520 Бұл жесде бісқұдайшылық дінін ұттанған, алайда Қиѐмет Күні тасазыласындағы жаман 

іттесі жақты іттесінен талмақты бплғандықтан Отқа түтетін адамдас меозелуде (Аудасмашыныо 

еткестреті.). 

521 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Бұл хадит намаз псындаушыласдан бплған күнюһаслас 

Тпзақта мюогі қалмайтындығына нұтқайды. Іт жүзінде тірті жалқаулықрен намазын өткізір 

алатындас да Тпзақта мюогі қалмайды, юсі бұл тенімді. Бұл тусалы тплығысақ ※ют-Сахиханы‼ 

(2054) қасаоыз. 

522 Асабтыо ※хатис‼ деген төзі ральма ағашыныо жарысақтасынан, табаннан жюне т.т. 

заттасдан жаталған төтенішті білдіседі. 

523 Бұл жайт Пайғамбасдыо  мешітінде төтеніштес т.т.т. заттас төтелмегендігімен түтінікті 

бплады. Бұл тусалы көртеген хадиттес кую бплады, тпласдыо ішінде юсі қасай келтісілетін Абу 

Са‘ид юл-Худсиден (пған Аллаһ сазы бплтын) жеткізілетін хадит те бас. 

524 Мутлим жюне Абу Ауана 
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Ол тпндай-ақ былай дер айтатын:  

 َكَأ٣ََْ٘ٔح َأْدَسًَْص َسُؾًِح ،َُٝؾِؼَِْص جَُْأْسُض ًَُُِٜح ٢ُِ َُُِٝأَِٓط٢ َْٓغِؿًذج ََٝؼًُٜٞسج»...

ًََٝحَٕ َْٖٓ َهْر٢ِِ ٣َُؼِظَُٕٔٞ ]،  َِٝػَْ٘ذُٙ َؼُُٜٞسٙ،ِْٖٓ ُأَِٓط٢ جَُصَِحُز َكِؼَْ٘ذُٙ َْٓغِؿُذُٙ

 «.[َرَُِي، ِئََٗٔح ًَحُٗٞج ٣َُصَُِٕٞ ِك٢ ًََ٘حِتِغِْٜ ِِٝذ٤َِؼِْٜ

«...әсі бүкіл жес мені мен үмметім үшін тәжде жатайтын псын *мешіт+ және 

таза етілді, тпндықтан да меніо үмметімнен бплған кез келген адамға намаздыо 

уақыты қай жесде тар бплта да, пныо тәжде жатайтын  псны *мешіті+  және 

жанында тазасу (құсалы) бас. Менен бұсынғылас мұныо баслығын астық дер 

танаған: ақиқатында, плас намазды тек өздесініо шіскеулесі мен 

тинагпгаласында ғана псындайтын»525. 

Кейде пл тюжделесін тулы жюне балшықты жесдіо үттіне де жатайтын, 

мыталы, 21-самазанныо таоындағыдай. Спл күнніо қастаоында жаобысдыо қатты 

жауғаны тпншалық - тірті мешіттіо ральма жарысақтасынан жаталған 

шатысынан ту өтір кеткен еді. Абу Са‘ид юл-Худси кейіннен былай дер 

баѐндағандай: «Мен Аллаһтыо Елшітін  ту мен балшық үттінде тәжде жатар 

жатқанын көсдім, пныо маодайы мен мұснында ту мен лайдыо іздесі бас еді»526. 

Кейде ※пл (бетке асналған) кішкентай төтеніш (хумса)527 үттіне‼528, ал кейде 

(жай) ※төтеніште‼529 намаз пқитын, жюне бұдан тыт, ※бісде пл ұзақ 

райдаланғаннан қасайыр кеткен төтеніш үттінде намаз псындады‼530.  

 

(Бісінші) тюждеден кейін  бпй түзер птысу тусалы 

َٓ اٌُسُجِٛد» ِِ  «اٌَشْفُغ 
 

Кейін ※пл  тюжде жатағаннан тпо, тюкбіс айтыр, батын көтесетін‼531 жюне 

※намазды нашас псындаған адамға‼:  
                                                 

525 Ахмад, ют-Сисаж жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 

526 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

527 Асабтыо ※хумса‼ төзі ральма жіртесінен немете батқа заттан жаталған төтеніштіо 

көлемі бпйынша намаз псындаушы тюжде жатаған кезде пған бетін қпѐ алатындай бөлігі аталады; 

алайда бұл төз бұдан үлкендеу көлемдегі төтеніштесді атау үшін қплданыла алмайды.   

528 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

529 Спл жесде. 

530 Мутлим жюне Абу Ауана. Бұл хадитте (адамдас) кимейтін нюстеніо үттіне птысу тусалы 

куюлік бас, төйтір, пл, бұл юл-Бухасидіо мен Мутлимніо ※Сахихтасында‼ жюне тенімді хадиттесдіо 

батқа да жинақтасында айтылғандай, жібек кияге деген тыйымныо тенімді бплуы теберті пдан 

жаталған қандай да біс нюстеніо үттіне птысуға да қатао тыйым талынатынына нұтқайды. Іт 

жүзінде бұл жесде жібектен жаталған қандай да біс нюстеніо үттіне птысуға деген айқын тыйым 

аталыр тұс, ендеше, кейбіс ісі ғалымдасдыо мұны сұқтат ететіні тендесді абысжуға талматын. 

Аудасмашыныо еткестреті: тенімді хадиттесде келетініндей, жібекті, тпндай-ақ алтынды 

кияге деген тыйым тек еслесге қатытты күшке ие, юсі юйелдесге мұныо қатыты жпқ.  

531 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 
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٣َْغُؿَذ، َقَط٠ َضْؽَِٔثَٖ ََٓلحِصُِٚ، ُغَْ ... ِضّْ َصالُز َُِأَقٍذ َِٖٓ جَُ٘حِط َقَط٠َشّاَل»

 .«َعُٚ َقَط٠ ٣َْغَط١ِٞ َهحِػذًجأ، ٣ََْٝشَكُغ َس«جهلُل أًَْرُش»: ٣َُوٍُٞ

«Адамныо намазы, .... пл буындасы тынышталғанға дейін тәжде 

жатамайынша, ал кейін: «Аллаһу әкбас! (Аллаһ Ұлы!)», - дер, батын 

көтесмейінше және тік птысмайынша, тплық бплмайды», - дер айтыр, птыны 

бұйысған532. Спндай-ақ кейде ※пл пты тюкбісді айтқан кезінде екі қплын 

көтесетін‼533. 

      Кейін ※пл тпл аѐғын (аттына бүгір) жесге төтейтін жюне  пныо үттіне 

*бптаотыр+ птысатын‼534; пл ※намазды нашас псындаған адамға‼ птыны бұйысыр, 

былай дер айтқан:  
 «.َِٝئَرج َعَؿْذَش َكٌَِْٖٔ ُُِغُؿِٞدَى َكِاَرج َسَكْؼَص َسْأَعَي َكحْؾِِْظ َػ٠َِ َكِخِزَى ج٤ُُْْغَشٟ»

«Сен тәждеге басған кезіоде, (жесге) мығым тісел, ал кейін, (пдан) көтесілгеніоде, 

тпл таныоныо үттіне птыс»535. (Отылайша птысу үлгіті ※ифтисаш‼ дер аталады 

– Аудасмашыныо еткесреті). 

※Ол по аѐғыныо (табанын) тік қпѐтын‼536 жюне ※пныо башрайласын Қыбла 

жаққа қасататын‼537. 

 

Екі тюжденіо асатында «иқ‘а’» 538 үлгітімен птысу тусалы 

«ِٓ َٓ اٌَسْجَذَر١ْ «اإِلْلَؼبُء َث١ْ  

 

                                                 
532 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген, жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

533 Әл-Бухаси ※Жуз’ Раф‘ юл-Йадайн фи-т-Салют‼ кітабында, Абу Дюуд, Мутлим жюне Абу 

Ауана бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Бұл хадиттіо алынған көздесі 

мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (316) кітабында келтісілген. Оты жесде, юсбіс тюкбісді 

айтатын кездегідей, екі қплды көтесу тусалы имам Ахмад айтатын, бұл тусалы Ибн юл-Қайим ※юл-

Бюдаи‘‼ (3/89) кітабында былай дер келтіседі: ※Әтсам (кітартыо түрнұтқатында Ибн юл-Әтсам) 

пдан (имам Ахмадтан) пған намазда екі қплды көтесу тусалы тұсақ қпйылғанда, пл: ※Әс 

еокейгенде жюне көтесілгенде‼, - дер жауар бесгенін жеткізген‼. Бұдан тыт пты рікісді шюфи‘и 

мазһабыныо өкілдесінен Ибн юл-Мунзис жюне Абу Али ұттанған жюне имам Мюлик рен юш-

Шюфи‘идіо өздесі де, бұл тусалы ※Тасх ют-Татсибте‼ хабасланатындай. Отылай қпл көтесу тусалы  

Әнат ибн Мюликтен, Ибн Омасдан, Нюфи‘ден, Таууттан, юл-Хатан юл-Бютсиден, Ибн Сисиннен 

жюне Әййуб ют-Сихтианиден де жеткізіледі, — пласдан жеткен бұл тенімді хабасласдыо баслығы 

※Мутаннаф Ибн Аби Шюйба‼ (1/106) кітабында келтісіледі. 

534 Ахмад жюне Абу Дюуд бұл хадитті жақты итнадрен келтіседі. 

535 Әл-Бухаси жюне юл-Бюйһақи. 

536 Ән-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

537 Мутлим, Абу Ауана, Абу юш-Шайх Ибн Хаййан ※Ма сауаху Абу юз-Зубайс ‘ан Ғайс 

Жюбис‼ (№№104-106) жюне юл-Бюйһақи. 

538 Оты күйде намаз псындаушы балтысласын тандасыныо аттына жинар, екі аѐқтасыныо 

табандасын жесге тісер, пласдыо үттіне птысады. Қз.: Сафий юс-Рахман юл-Мубасакфуси ※Итхаф 

юл-Қисам‼ (Аудасмашыныо еткестреті). 
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※Кейде пл  *екі табаныныо екеуіне де жюне аѐғыныо (баслық) таутақтасына 

түйенір птысыр,+ ※иқ‘а’‼ үлгітімен птысатын‼539. 

 

Екі тюжде асатында тыныштық тақтаудыо міндеттілігі тусалы 

«ِٓ َٓ اٌَسْجَذَر١ْ َِٕخ َث١ْ ١ِْٔ َّْؤ «ُُٚجُٛة اٌَط  

 

※Ол  юсбіс түйегі өзініо (баттарқы) пснына қайта келмейінше бптаотитын‼540 

жюне ※намазды нашас псындаған адамға‼ птыны бұйысыр, пған (жюне батқа 

адамдасға):  

 .«ّاَل َضِطّْ َصاَلُز َأَقِذًُْ َقَط٠ ٣َْلَؼََ َرَُِي»

«Егес птылай іттеметеодес, тендесдіо ешқайтыласыоныо намаздасыо тплық 

бплмайды», - дер айтты541. 

Спндай-ақ ※пныо  екі тюжде асатында птысуы ұзақтығы бпйынша шамамен  

тюжде жатау уақытымен бісдей бплатын‼542, ал кейде ※пл екі тюжденіо асатында 

(тпншалықты ұзақ) птысатын - тірті кейбіс (адамдас) пл (екінші тюжде тусалы) 

ұмытты дер пйлайтын‼543. 

 

                                                 
539 Мутлим, Абу Ауана, Абу юш-Шайх ※Ма сауаха Абу юз-Зубайс ‘ан Ғайс Жюбисде‼ 

(№№104-106) жюне юл-Бюйһақи. Ибн юл-Қайим (Аллаһ пны сақым еттін) мұны назасынан жібесір 

алды жюне Пайғамбас  екі тюжденіо асатында ※ифтисаш‼ үлгітін қабылдағанын атар айтқан тпо: 

※Одан птысудыо батқа ешқандай тютілі тақталмаған!‼, - деді. ※Иқ‘а’‼ үлгітінде птысу Ибн Аббаттан 

жеткен хадитте Мутлимніо, Абу Дюудтыо жюне ют-Тисмизидіо жинақтасында юсі батқа да хадит 

кітартасында келтісілте жюне тпоғыты пны тенімді дер айтқан бплта (Қз.: ※Силтилют юл-Әхадит ют-

Сахиха‼, 383); юл-Бюйһақидіо  жинағында Ибн Омасдан жақты тізбек асқылы жеткізілген, Ибн 

Хюжас пны тенімді дер айтқан хадит келтісілте, мұндай тұжысым қалайша дұсыт бплмақ?!  Бұдан 

бөлек, Абу Итхақ юл-Хасби ※Ғасиб юл-Хадитте‼ (5/12/1) Таууттан, пл Ибн Омас мен Ибн Аббаттыо 

※иқ‘а’‼ үлгітімен птысғандасын көсгендігін келтіседі — бұл хабасдыо тізбегі тенімді. 

Пайғамбасдыо  қабісіне нұтқар: «Мына қабісде жатқан (кітіден) батқа әсбісіміздіо төзіміз 

қабылдануы да, кесі қайтасылуы да мүмкін», - дер айтқан имам Мюликті   Аллаһ Өзініо сақымына  

бөлетін. Оты Сүннетті кейбіс тахабалас, пласдыо ізбатасласы жюне батқа адамдас ұттанған, ал 

пты жесде қпзғалған мютелені мен тплығысақ пты кітартыо түрнұтқатында (※юл-Әтл‼) келтісген 

бплатынмын. Әсине, (птысудыо) бұл ※иқ‘а’‼ үлгіті тыйым талынған үлгідегідегі (птысудан) 

есекшеленеді, бұл тусалы ※Тюшаһһуд‼ тасауында төз бплмақ.   

540 Абу Дюуд жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

541 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

542 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

543 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Ибн юл-Қайим былай дер айтқан: ※Адамдас тахабаласдыо 

дюуісі аѐқталған тпо бұл Сүннеттен бат тастты. Алайда Сүннетті батшылыққа алған жюне пған 

қайшы келетін нюстелесге алаодамайтын адам, пты Батшылықтан есекшеленетін нюстелесге көоіл 

бөлмейді‼. 



138 

 

Екі тюжденіо асатында айтылатын зікіслес 

 «ِٓ َٓ اٌَسْجَذَر١ْ  «اأَلْرَوبُس َث١ْ
 

Екі тюжденіо асатында птысу кезінде пл  былай дер айтатын: 

، َٝجِْٛذ٢ِٗ، [َٝجْسَكْؼ٢ِ٘]، [َٝجْؾُرْش٢ِٗ]جْؿِلش ٢ُِ، ِٝجْسَق٢ِْ٘ٔ، ! [ّسِخ]جََُُِْٜ ».1 

 .«، َٝجْسُصْه٢ِ٘[ََٝػحِك٢ِ٘]

Аллаһуммә, [батқа біс нұтқада: Рабби] ғфис ли, уа-схам-ни, [уа-жбус-ни], [уа-сфә‘-

ни], уа-һди-ни, [уа‘афи-ни], уа-сзу-қни. 

«Уа, Аллаһ, *батқа біс нұтқада: Раббым+ мені кешіс және сақым ет, *және 

маған күш бес+, *және мені көтесмеле+ және мені туса жплға тала гөс, *әсі мені 

ғафу ет+ және маған сизық бес!»544 

Немете кейде пл былай дер айтатын: 

 «جْؿِلش ٢ُِ جْؿِلش ٢ُِ! ّسِخ» .2 

Рабби-ғфис ли, ғфис ли. 

«Раббым, мені кешіс, кешіс мені!»545. 

Ол тпндай-ақ пты екі дұғаны қптымша түнгі намаздасын псындау кезінде де 

айтатын546. 

 

Екінші тюжде 

١ُِّٔخ»  «اٌَسْجَذُح اٌَّثب

 

Кейін ※пл тюкбіс айтыр, екінші тюждені псындайтын‼547. Ол птылай іттеуді 

※намазды нашас псындаған адамға‼ бұйысыр, мұны екі тюжде асатында тплық 

птысу тусалы айтқан тпо: «...Кейін: «Аллаһ Ұлы (Аллаһу әкбас)!», - дер айт та, 

                                                 
544 Абу Дюуд, ют-Тисмизи, Ибн Мюжаһ жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген 

жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. 

545 Ибн Мюжаһ бұл төздесді жеткізушілесдіо жақты тізбегі асқылы келтіседі. Имам Ахмад 

Аллаһқа пты дұға асқылы жалбасынуды абзал көсген. Итхақ ибн Раһауайһ былай дер айтқан: 

※Егес адам қалата, пты төздесді үш сет қайталар айтта бплады немете пл: ※Уа, Аллаһ, мені 

кешіс...‼, - дете де бплады, өйткені екі тюжденіо асатындағы пты екі дұға тусалы Пайғамбасдан  

хабасланады (※Мю-тю’ил юл-Имам Ахмад уа Итхақ ибн Раһауайһ‼, Итхақ юл-Мюсуазиден жеткен 

хадиттес бпйынша, 19-бет). 

546 Бұл жайт расыз намаздасын псындау кезінде Аллаһқа птындай дұғаласмен 

жалбасынудыо заоды екенін жпққа шығасмайды, өйткені бұл жесде расыз жюне нюріл 

намаздасдыо асатында қандай да бплматын айысмашылық жпқ. Бұл рікісді юш-Шюфи‘и, Ахмад 

жюне Итхақ тынды имамдас ұттанған. Әт-Тисмизи хабаслағанындай, плас бұл (амал) расыз жюне 

қптымша намаздасда сұқтат етілген дер етертеген. Имам ют-Тахауи де пты рікісге қптылыр, бұл 

тусалы  ※Мушкил юл-Атасда‼ жеткізген. Оты жесде қпзғалған мютеленіо тиітті талдауы пты 

дюйекті саттайды, өйткені ※намазда Аллаһты етке алу төзі (зікіс) өз күшін жпғалтады‼ деген есеже 

жпқ. Оты есеже аталған жағдайда да күшке ие. 

547 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 
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баслық буындасыо бптаотығанына дейін тәжде жата *әсі птыны әс намазыода 

ітте+», - деді548.  

Спндай-ақ кейде ※пл пты тюкбісді айтқанда (тюждеге басасда – сед.) екі қплын 

көтесетін‼549.  

Ол бұл тюждені туса бісінші тюждені псындағандай етір псындайтын. Кейін 

※пл тюкбіс айтыр, батын көтесетін‼550 жюне ※намазды нашас псындаған адамға‼ 

птылай іттеуді бұйысыр, екінші тюждені жатау тусалы бұйсығынан тпо: «...Кейін 

тәкбіс айтыр, батыоды көтес», -  деді551.  

Ол пған тпндай-ақ:  

، َكاَرج َكَؼَِْص َرَُِي؛ َكَوذ َضّْٔص َصاَلُضَي، [ُغَْ جْصَْ٘غ َرَُِي ِك٢ ًَُِ َسًَْؼٍس ََٝعْؿَذٍز]»

 .«َِٝئْٕ أَْٗوْصَص ُِْٓ٘ٚ َش٤ْثًح؛ أَْٗوْصَص ِْٖٓ َصاَلِضَي

«*...Кейін әсбіс сукуғ рен тәждені жатаған кезіоде птылай ітте+, өйткені егес 

тен птылай іттетео, намазыо тплық бплады, ал егес птыдан біс нәстені жібесір 

алтао, намазыо (тпоына) дейін аяқталмаған бплады, - дер айтқан 552. 

Спндай-ақ кейде ※пл пты тюкбісді айтқан кезде (тюждеден тұсғанда – сед.) екі 

қплын көтесетін‼553. 

 

Демалыт птысыты  (жюлтат юл-иттисаха) 

«ِجٍَْسُخ ااِلْسِزَشاَحِخ»  

Кейін ※пл  бпйын түзер *юсбіс түйегі өз пснына келгенге дейін тпл аѐғыныо 

үттіне, тік+ птысатын‼554.  

                                                 
548 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. Жақшаласдыо ішіндегі қптымшаны юл-Бухаси жюне Мутлим келтісген. 

549 Абу Ауана жюне Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбектесі асқылы 

келтіседі. Десекте хабасланғандай, птындай үлгімен қпл көтесуді жақтар Ахмад, Мюлик жюне юш-

Шюфи‘и тынды имамдас рікіс айтқан. ※Бісінші тюждеден кейін бпй түзер птысу тусалы‼ 

тасаудағы тпоғы еткестрені қасаоыз. 

550 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

551 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

552 Ахмад жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген. 

553 Абу Ауана жюне Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо екі тенімді тізбектесі асқылы 

келтіседі. Отындай үлгімен қпл көтесуді жақтар Ахмад, Мюлик жюне юш-Шюфи‘и тынды имамдас 

рікіс айтқан.  

554 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. Фақиһ ғалымдасға бұл птысудыо үлгіті ※жюлтат юл-иттисаха‼ 

(демалыт птысыты) деген атрен белгілі. Имам юш-Шюфи‘и мұны құртаған. ※Әт-Тахқиқ‼ (1/111) 

кітабында келтісілгендей, имам Ахмад та  ※жюлтат юл-иттисаханы‼ құртаған, ал пл Сүннетке 

қайшы келмейтін нюстелесде пған ілетуге ұмтылғанымен көрке танымал еді. Ибн Һани ※Мюта’ил 

юл-Имам Ахмад‼ (42-бет) кітабында былай дер хабаслаған: ※Мен Абу Абдуллаһтыо (имам Ахмад) 

келеті сакағатты псындау үшін пснынан тұсған кезінде кейде екі қплына түйенір тұсатынын, ал 

кейде птысған күйінде бпйын түзер, тпдан тпо (ғана) пснынан тұсатынын көсетінмін‼. Бұл рікісді  

имам Итхақ Ибн Раһауайһ та абзал көсір, юсі ※Мюта’ил юл-Мюсуази‼ (1/147/2) кітабында: 
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Келеті сакағатты жатау үшін екі қплға түйенір тұсу тусалы 

ُِٙٛض ِإٌَٝ اٌَشْوَؼِخ» ِٓ ِفٟ إٌُ َّبُد َػٍَٝ ا١ٌََذ٠ْ  «ااِلْػِز

 

Кейін ※пл екінші сакағатты псындау үшін (екі қплымен) жесге түйенір 

тұсатын‼555. Спндай-ақ ※пл намаз кезінде пснынан тұсғанда қплына түйенір, 

таутақтасын жұдысыққа түйетін556‼557. 

※Ол екінші сакағатты псындау үшін пснынан тұсған кезінде, (пны): 

  اٌعاٌّيٓسب هلل اٌحّذ

«Әлхамду лиЛләһи саббил ‘аләмин (Әлемдесдіо Саббыты – Аллаһқа мадақ!)‼ 

(※юл-Фатиха‼ түсеті, 1-аѐт), - дер баттаған, юсі (пты псайда) үзіліт  жатамайтын‼558. 

Ол бұл сакағатта бісіншітінде іттеген нюстелесді іттер, жпғасыда 

айтылғандай, пны бісіншітінен қытка ететін. 

 

«Әл-Фатиха» түсетін юсбіс сакағатта пқудыо міндеттілігі тусалы 

 

Ол ※намазды нашас псындаған адамға‼ ※юл-Фатиха‼ түсетін юсбіс сакағатта 

пқуды бұйысды, юсі пған пны бісінші сакағатта пқу тусалы бұйсығынан тпо559 

бұны: «...Әсі баслық намазыода птылай ітте!», - деді560. Оты хадиттіо батқа біс 

                                                                                                                                                             
※Осыннан тұсған кезде екі қплға түйену өнегеті Пайғамбас  тасарынан көстетілген бплатын, 

(намаз псындаушы) қасиѐ немете жатөтрісім бплта да‼, - деген. Спндай-ақ қз.: ※юл-Исуа’‼ (2/82/3). 

555 Әл-Бухаси жюне юш-Шюфи‘и. 

556 Сөзбе-төз: ※қамыс илеуші адам текілді‼. 

557 Абу Итхақ юл-Хасби бұл хадитті жеткізушілесдіо мінтіз (талих) тізбегі асқылы жеткізген. 

Бұл хадиттіо мағынатын тпндай-ақ юл-Бюйһақи де жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтісген. Ал ※Ол жебе тиѐқты қплына түйенбеттен пснынан тұсатын‼ деген хадитке келес бплтақ, 

пл жалған жюне пйдан шығасылған (мюуду‘), юсі птыған ұқтат мағынадағы баслық хабаслас, мен 

(мұны) ※Силтилют юл-Әхадит юд-Да‘ифада‼ (562, 929, 968) түтіндісгенімдей, не юлтіз, не тенімтіз. 

558 Мутлим жюне Абу Ауана. Бұл хадитте ※тюск етілетін үзіліт‼ дегенніо аттасында 

намаздыо батында пқылатын дұғаны (ду’а юл-иттифтах) пқу үшін жаталатын үзіліт түтініледі, юсі 

пл өзіне шайтанныо кетісінен рана тілер, Аллаһқа жалбасыну төздесін (итти‘аза — ※А‘узу би-

Ллюһи мин юш-шайтан....‼) қамтымауы да мүмкін; немете бұл үзіліт едюуіс кеоісек мағынаға ие.   

Бісінші тұжысым маған басынша тенімді бплыр көсінеді. Ғалымдасда ※итти‘аза‼ төздесін (юсбіс 

сакағатта) айту тусалы екі рікіс бас, юсі біз: ※Оласдыо ішіндегі ео дұсыты юсбіс сакағатта пты 

төздесді айтуды жақтайтыны бплыр табылады‼, - дер танаймыз. Бұл мютеле тплығысақ пты 

кітартыо түрнұтқатында (※юл-Әтл‼) қасаттысылған. 

559 Абу Дюуд жюне Ахмад бұл хадитті күшті итнадрен келтіседі. 

560 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 
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нұтқатында: «...әсбіс сакағатта», - дер жеткізіледі561. Ол тпндай-ақ: «Әсбіс 

сакағатта – (әл-Фатиханы) пқу (бас)», - дер айтатын562. 

 

Бісінші тюшаһһуд 

َُٚي» ُُٙذ اأَل «اٌَزَط  
 

 Кейін пл  екінші сакағатты псындар бплған тпо тюшаһһудты айту үшін 

птысыр алатын. Егес намаз екі сакағаттан тұста, мыталы, тао (фәжс) намазындай, 

пнда пл екі тюжденіо асатындағыдай ※ифтисаш‼ үлгітімен птысатын563.  Үш немете 

төст сакағаттан тұсатын намаздасда ※пл бісінші тюшаһһудты псындаған кезде 

де‼ туса тпл тиѐқты птысатын564.  

Ол ※намазды нашас псындаған адамға‼ птылай іттеуді бұйысыр:  

 .« ج٤ُُْغَشٟ، ُغَْ َضَشَْٜذَىَكِاَرج َؾَِْغَص ِك٢ َْٝعِػ جَُصاَلِز؛ َكحؼَِٔثْٖ، َٝجْكَطِشْػ َكِخَز»

«Намаздыо пстатында птысатын кезіоде тыныштал, тпл таныоды төте де, 

тәшаһһудты айт», - деді565. 

 Абу Һусайса (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер айтқан: «Меніо түйікті 

дптым  маған ит текілді жүсетінен птысуға («иқ‘а’») тыйым талды»566. Батқа біс 

хадитте: «Ол шайтан тияқты жүсетінен птысуға тыйым талатын», - дер 

хабасланады567. 

※Ол тюшаһһудты айту үшін птысған кезде по алақанын по таныныо үттіне 

*батқа біс нұтқада: ※...по тізетінініо үттіне‼+, ал тпл алақанын— тпл таныныо 

үттіне *батқа біс нұтқада: ※...тпл тізетініо үттіне, пны (ѐғни алақанды) пныо үттінде 

                                                 
561 Ахмад бұл хадитті жақты итнадрен келтіседі. 

562 Ибн Мюжаһ, Ибн Хиббан өзініо ※Сахих‼ кітабында жюне Ахмад ※Мюта’ил Ибн Һаниде‼ 

(1/52). Жюбис ибн Абдуллаһ (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер айтқан: ※Кім Кітартыо Анатын 

пқыматтан біс сакағат (бплта да) намаз пқыта, пл намазды (мүлде) псындамады, тек егес пл 

имамға ұйыр намаз псындамаған бплта ғана‼. Бұл хабасды имам Мюлик өзініо ※юл-Мууатта’‼ 

хадиттес жинағында келтіседі. 

563 Ән-Нюта’и (1/173) бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

564 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд 

565 Абу Дюуд жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо жақты тізбегі асқылы келтіседі. 

566 Әт-Тайалити, Ахмад жюне Ибн Аби Шюйба. Абу ‘Убайда жюне батқалас ※иқ’а’тыо‼ 

мұндай түсін былай түтіндісген: ※Бұл – адамныо құйсығын жесге тісер, балтысласын тік ұттар 

жюне қплымен жесге түйенір птысуы, туса птылай ит птысады‼. ※Иқ’а’тыо‼ мұндай түсі, бұл 

тусалы жпғасыда айтылғандай, Сүннет тасарынан мақұлданатын екі тюжденіо асатындағы ※иқ’а’‼ 

птысытынан өзгешеленеді. 

567 Мутлим, Абу Ауана жюне батқалас. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо 

тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (316) кітабында келтісілген (птыдан бұсынғы еткестреде төз етілетін ※итше 

птысыт‼, ※шайтанныо птысыты‼ дер те аталады. Қз.: Сафий ас-Рахман юл-Мубасакфуси ※Итхаф 

юл-Қисам‼ – Аудасмашыдан.). 
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(төмен қасай) ашыр‼+ қпѐтын‼568, жюне ※пл по қплыныо шынтағыныо ұшын по 

таныныо үттіне қпѐтын‼569. 

Спндай-ақ ※пл намаз кезінде тпл қплына түйенір птысған адамға птылай 

іттеуге тыйым талыр:  

 .«ِئََٜٗح َصاَلُز ج٤َُُِٜٞد»

※Ақиқатында, бұл яһудилесдіо намазы!‼, - деді570; бұл хадиттіо батқа біс 

нұтқатында:  

 «.َُح َضْؿِِْظ ٌَََٛزج ِئََٗٔح َِٛزِٙ ِؾَِْغُس جَُِز٣َٖ ٣َُؼَزُذَٕٞ»

«Былай птысма, өйткені бұл азарқа тастылатындасдыо птысыты!», - дер 

айтылады571.  

Батқа біс хадитте: «Мұндай птысытрен (Аллаһтыо) қаһасына ұшысағандас 

птысады», - делінген572. 

 

Тюшаһһудты айту кезінде (по қплдыо тұқ басмағын) қимылдату тусалы 

ُِٙذ» «َرْحِش٠ُْه اإلْصَجِغ ِفٟ اٌَزَط  
 

 ※Ол   өзініо тпл алақанын тпл тізетініо үттінде (төмен қасай) жайыр қпѐтын, 

по қплыныо баслық басмақтасын жұдысыққа жинар, тұқ таутағымен Қыбла 

тасарқа нұтқайтын, пған (ѐғни по қплыныо тұқ басмағына) көзін тігетін‼573. 

 Спндай-ақ ※таутағымен нұтқаған кезінде пл (по қплыныо) бат басмағын пстан 

таутақтыо үттіне қпѐтын‼574, ал кейде ※пл бұл екі таутағымен шеобес жатайтын‼575. 
                                                 

568 Мутлим жюне Абу Ауана. 

569 Абу Дюуд жюне юн-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

Бұл хадиттіо мағынатынан шыға келе, бұл жесде ※пл шынтақтасын жамбаттасынан кесір 

ұттамады‼ дер тұжысым жатауға бплады, мұны Ибн юл-Қайим ※Зад юл-Ма‘адта‼ түтіндісір 

бесгендей. 

570 Әл-Бюйһақи жюне юл-Хаким, тпнғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. Бұл жюне келеті хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ 

(380) кітабында келтісілген. 

571 Ахмад жюне Абу Дюуд бұл хадитті жеткізушілесдіо жақты тізбегі асқылы келтіседі. 

572 Абд ас-Раззақ; Абдул Хаққ өзініо ※юл-Әхкам‼ (1284) кітабында бұл хадитті тенімді деген. 

Бұл кітартағы хадиттесініо  тенімділігін мен тектесір шыққанмын. 

573 Мутлим, Абу Ауана жюне Ибн Хузайма. Әл-Хумайди (13/1) жюне Абу Йа‘лю (275/2) 

жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы Ибн Омасдан келеті қптымшаны жеткізген: ※...юсі бұл 

шайтанға қатты тпққы беседі; ешкім птылай іттеген кезінде (бұл тусалы) ұмытратын‼, - юсі юл-

Хумайди өз таутағын көтесді. Әл-Хумайди тпндай-ақ Мутлим ибн Абу Мюсиѐмныо: ※Біс адам 

маған Сисиѐныо шіскеулесініо бісінде птылай іттегендесі (бейнеленген) райғамбасласдыо 

түсеттесін көсгенін айтты‼, - дер айтқанын жеткізір, таутағын көтесді. Бұл өте тисек кездететін 

байқау екенін атар өткен жөн, алайда бұл хабасдыо бүкіл тізбегі, тірті ※біс адам‼ деген төздесге 

дейін, тенімді бплыр табылады. 

574 Мутлим жюне Абу Ауана. 

575 Абу Дюуд, юн-Нюта’и, Ибн юл-Жюсуд ※юл-Мунтақада‼ (208), Ибн Хузайма (1/86/1-2), Ибн 

Хиббан ※ют-Сахихта‼ (485) бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Ибн юл-
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 ※Өзініо по қплындағы (тұқ) таутағын көтесір, пл асқылы Аллаһқа 

жалбасыныр қимылдататын‼576 жюне пл (по қплдыо) тұқ таутағын меозер:  

 .« جَُغَرحَذَس: ٣َْؼ٢ََُِٜ.٢ِ٘ َأَشُذ َػ٠َِ جَُش٤َْؽحِٕ ِْٖٓ جَُْكِذ٣ِذ»

«Ақиқатында, пл шайтанға темісден де қатты әтес етеді», - дер айтатын‼577. 

 Бұдан тыт, ※Пайғамбасдыо  тахабаласы да Аллаһқа дұға етір 

жалбасынғанда таутақрен ишаса жатау қажет екендігін біс-бісіне еткестетін‼578. 

※Ол  екі тюшаһһудты (айту кезінде де) птылай іттейтін‼579. 

                                                                                                                                                             
Мулюккин де бұл хадитті тенімді деген (28/2) жюне пны саттайтын хабасды Ибн ‘Адий (287/1) 

келтіседі. 

576 Спл жесде. ※Онымен Аллаһқа жалбасыныр‼ деген төздес тусалы имам ют-Тахауи былай 

дер айтқан: ※Бұл пныо намаз тпоында птылай іттегендігі тусалы куюлік беседі‼. Мен (ѐғни шейх юл-

Әлбани – Аудасмашыныо еткестреті) былай деймін: төйтір, бұл жесде (Қыбла тасарқа) таутақрен 

ишаса жатауды жалғаттысу жюне тірті тюлем бесілгенге (татлимге) дейін пны қимылдату Сүннет 

бплыр табылатындығына дюлел бас, өйткені Аллаһқа дұға етір жалбасыну тюлем бесілгенге 

(татлимге) дейін үзіліттіз жалғатады. Оты рікісді имам Мюлик жюне батқалас (ғалымдас) 

ұттанатын. Имам Ахмадқа (бісде) ※Адам намазда таутағымен ишаса жатауы кесек ре?‼ деген 

тұсақ қпйылады. Ол: ※Ию, (юсі басынша) екрінді түсде‼, - дер жауар бесген.  (Бұл тусалы Ибн 

Һани өзініо ※Мюта’ил юл-Имам имам Ахмад‼, 1/80 кітабында хабаслаған). Баѐндалғанныо 

баслығынан тюшаһһуд айту кезінде (по қплдыо тұқ таутағымен) қпзғалыт жатау Пайғамбасдыо  

тенімді Сүннеті екендігі, юсі пған тюйкет Ахмад юсі Сүннеттіо батқа да имамдасы амал еткені юр-

айқын бплады. Спндықтан да бұл юсекетті мюн-мағынатыз, псынтыз жюне намазға еш қатыты жпқ 

дер пйлайтын адамдас Аллаһтан қпсқуы кесек, өйткені птылай пйлауы теберті плас өздесініо 

(тұқ) таутақтасын қимылдатрайды, тірті бұл бекітілген Сүннет екенін білте де. Бұдан бөлек, плас 

птыған бас күш-жігеслесімен асаб тілінде төйлеудіо тютілдесімен тыйытрайтын жюне бұл 

мютеленіо имамдас тасарынан түтінінуіне қайшы келетін түтіндісме  бесгілесі келеді. 

Оласдыо кейбісеулесі батқа мютелелес бпйынша белгілі біс имамды, тірті пныо рікісі 

Сүннетке қайшы бплыр жатта да қпсғайтыны, юсі өз ұттанымын ※имамныо қателіктесіне нұтқау 

міндетті түсде пны қпслау жюне пған құсметтіздік таныту бплады‼ деген (тұжысыммен) дюйектеуі 

тао қалдысады. Сптын плас бекітілген Сүннетті ұмытады юсі жпққа шығасады, юсі пты псайда 

пған тюйкет амал ететіндесді келемеждейді. Олас мұны білте де, білмей іттете де, өздесініо 

юдеттесі бпйынша бас күш-жігесін талыр өтісік рен шындық асқылы қпсғайтын өз имамдасын да 

мытқылдаған бплады, алайда дюл пты жплы  имамдасдыо Сүннетке қатытты ұттанымы дұсыт-ақ! 

Іт жүзінде птынытымен плас Пайғамбасдыо , өзін мытқылдайды, өйткені пты Сүннетті бізге 

пныо дюл өзі алыр келген, демек, пны мытқылдау Пайғамбасды  мытқылдаумен бісдей.  

Ал (тұқ) таутақты ишаса жатар бплған тпо түтісу немете пныо қпзғалытын (※Лю илюһю...‼ 

төздесін айту кезіндегі) тесітке шығасумен жюне (※...иллюЛллаһ‼ төздесін айту кезіндегі) бекітумен 

шектеуге келес бплтақ, мұныо баслығыныо Сүннетте ешқандай негізі жпқ; іт жүзінде, бұл 

Сүннетке қайшы келеді, бұған пты хадит кую бплады.   

Ал ※пл  (намаз псындау кезінде по қплындағы тұқ) таутағымен қпзғалыттас жатамайтын‼ 

деген хадитке келес бплтақ, пл, мұны мен ※Да‘иф Аби Дауд‼ (175) кітабында түтіндісгенімдей, 

тенімді емет. Бісақ егес бұл хадитті тенімді дер райымдағанныо өзінде де, пнда тесітке шығасу 

(нюф) бас, ал жпғасыда келтісілген хадитте – бекіту (мутбит) қамтылған, ал фақиһтесге 

※Бекітушіге (мутбит) тесітке шығасушыныо (нюф) алдында батымдық бесіледі‼ деген қағида 

жақты белгілі.   

577 Ахмад, юл-Бюззас, Абу Жю‘фас юл-Бухтиси ※юл-Амалиде‼ (60/1), ют-Табасани ※юд-Ду‘ада‼ 

(73/1), Абдул-Ғани юл-Мюқдити ※ют-Сунанда‼ (12/2) бұл хадитті жеткізушілесдіо жақты тізбегі 

асқылы келтіседі, юс-Руйани өзініо ※Мутнад‼ кітабында (249/2) жюне юл-Бюйһақи. 

578 Ибн Аби Шюйба (2/123/2) бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 
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 Бісде ※біс адамныо Аллаһқа екі таутағымен қимыл жатар, жалбасыныр 

птысғанын көсір, пл  пған:  

 .، ٝأَشحَس ِذحَُغَرحَذِس«[أِقْذ]َأِقذَْ»

※(Мұны) бісеуімен ітте, *бісеуімен ітте+!» — дер, өзініо тұқ таутағын 

көстеткен‼580. 

  

Бісінші тюшаһһудтыо міндеттілігі жюне тпл кезде дұға жатаудыо заоды 

екендігі тусалы 

«ِٗ َِْطُشِٚػ١َُخ اٌُذَػبِء ِف١ َٚ َِٚي،  ُِٙذ اأَل  «ُُٚجُٛة اٌَزَط

 Кейін ※пл  екі сакағатты псындар бплған тпо, юс кез ※әт-тахиййатты‼ 

айтатын‼581 жюне ※пты птысытта пныо ео алғаш айтатын төздесі ※...Сюлемдес 

Аллаһқа тюн... (әт-тахиййату ли-Лләһи...)‼ бплатын582. 

 ※Ол алғашқы екі сакағаттан кейін тюшаһһуд айтуды ұмытқан кезінде 

жаоылытқаны үшін (екі) қптымша тюжде  (тажда әт-таһу) жатайтын‼583. 

 Ол  пласға (тахабаласға) тюшаһһуд жатауды бұйысыр:  

ُغَْ ٤ََُِطَخ٤َْش ...  جَُطِك٤َحُش َُِِِٚ :ِئَرج َهَؼْذُضْْ ِك٢ ًَُِ َسًَْؼَط٤ِْٖ َكُوُُٞٞج»

 «. َأَقُذًُْْ ِْٖٓ جُُذَػحِء َأْػَؿَرُٚ ِئ٤َُِْٚ َك٤َِْْذُع ِذِٚ َسَذُٚ َػَض ََٝؾََ

«Сендес әс екі сакағаттан кейін птысған кездесінде, «әт-тахиййатты» 

айтыодас, ал кейін әсбісіо өзіне көбісек ұнайтын дұғаны таодар алуы тиіт 

және тпл асқылы Ата Құдісетті Аллаһ Тағалаға  жалбасынуы кесек»584, - деген; 

бұл хадиттіо батқа біс нұтқатында:  

 .«جَُطِك٤َحُش: ُهُُٞٞج ِك٢ ًَُِ ِؾَِْغٍس»

«...«әт-тахиййатты» әсбіс птысытта айтыодас», - дер хабасланады585, 

жюне бұл тусалы жпғасыда айтылғанындай, пл ※намазды нашас псындаған 

адамға‼ да птылай іттеуді бұйысған. 

                                                                                                                                                             
579 Ән-Нюта’и жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 

580 Ибн Аби Шюйба (12/40/1, 2/123/2) жюне юн-Нюта’и. Әл-Хаким бұл хадитті тенімді деген 

жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. Ибн Аби Шюйба тпндай-ақ пты хадитті күшейтетін батқа 

хабасды келтіседі. 

581 Мутлим жюне Абу Ауана. 

582 Бұл хадитті юл-Бюйһақи ‘Аишадан Ибн юл-Мулюккин (28/2) тектесір шыққан 

жеткізушілесдіо жақты тізбегі асқылы келтіседі. 

583 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі 

※юл-Исуа’‼ (338) кітабында келтісілген. 

584 Ән-Нюта’и, Ахмад, ют-Табасани ※Му‘жюм юл-Кюбис‼ (3/25/1) кітабында бұл хадитті 

жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Сөзбе-төз мағынада бұл хадит юсбіс тюшаһһудта 

Аллаһқа дұға етір жалбасыну псынды екеніне нұтқайды, тірті пдан кейін тюлем бесу (татлим) 

жаталмайтын тюшаһһудта да. Бұл рікісді Ибн Хазм (Аллаһ пны сақым еттін) ұттанатын. 

585 Ән-Нат’аи бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 
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 ※Ол  пласға (тахабаласға) Құсан түселесін үйсеткеніндей тюшаһһуд 

төздесін де үйсететін‼586, юсі тпндай-ақ ※Сүннетке тюйкет пны (тюшаһһудты) іштей 

айту кесек‼587. 

 

Тюшаһһудтыо түслесі 

«جَُطَشُِٜذِص٤َُؾ »  

  

Ол  өзініо тахабаласына тюшаһһудтыо біснеше түслесін үйсетті. 

 1. Ибн Мют’удтан (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткізілетін тюшаһһуд. 

 Ибн Мют’уд былай дер айтқан: "Аллаһтыо Елшіті  меніо алақанымды 

қплымен ұттар, маған тюшаһһудтыо төздесін туса Құсан түселесін 

үйсеткеніндей етір үйсетті: 

 ََٝسْقَُٔس جهلِل !جَُطِك٤َحُش هلِل، ٝجَُصََِٞجُش َٝجَُؽ٤َِرحُش، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْي َأ٣َُٜح جَُِ٘ر٢ُ»

ََٝذَشًَحُضٚ، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْ٘ح ََٝػ٠َِ ِػَرحِد جهلِل جَُصحُِِك٤َْٖ، َأْشَُٜذ َإْٔ ّاَل ِئََُٚ ِئّاَل جهلُل، 

 .«ََٝأْشَُٜذ َإَٔ َُٓكََٔذًج َػْرُذُٙ ََٝسُعُُٞٚ

 Әт-тахиййату ли-Лләһи уәт-таләуату уәт-таййибату. Әт-таләму ‘аләй-кә әййу-

һа-н-нәбиййу, уә сахмату-Ллаһи уә бәсакату-һу. Әт-таләму ‘аләй-нә уә ‘алә ‘ибади-

Лләһи-т-талихин *(пты жесде): «Әсі ақиқатында, егес (пты төздесді) айттаодас, 

плас Аллаһтыо көктес мен жесдегі әсбіс ізгі құлына тиеді», - дер айтқан+. 

Әшһаду әллә иләһә иллә-Ллаһу уә әшһәду әннә Мухаммәдән ‘абду-һу уә сатулю-һу. 

 «Сәлемдес588, талауаттас589 және (баслық) игі төздес590 Аллаһқа тән! Сәлем591 

таған, уа, Пайғамбас,  және Аллаһтыо сахметі мен бесекеті592! Аллаһтыо тәлемі 

бізге және Оныо ізгі талиқалы құлдасына бплтын! Аллаһтан батқа құлшылыққа 

лайықты құдай жпқ екеніне куәлік бесемін және Мухаммад – Оныо құлы әсі 

                                                 
586 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

587 Абу Дюуд жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

588 Асабшада ※ют-тахиййат‼; бұл жесде ※тек Аллаһ қана бейбітшілікті, шектіз билікті жюне 

мюогілікті өзіне қамтитын баслық төздесге лайықты‼ деген меозеледі (※Ниһайѐ‼). 

589 Асабша ※талюуат‼; бұл жесде ※Аллаһтыо Ұлылығын дюсіртеу үшін айтылатын баслық 

дұғалас‼ меозеледі, ※өйткені тек Ол ғана пласға тплық құқықты, юсі Одан батқа ешкім пласға 

лайықты емет (※Ниһайѐ‼). 

590 Асабша ※таййибют‼; бұл жесде ※Аллаһты мақтар-мадақтау үшін тюйкет келетін баслық 

игі жюне кісшіктіз төздес‼ меозелуде, ※бісақ Оныо тираттасына тюйкет келмейтін жюне 

ратшаласға тюлем бесу үшін қплданатын төздес емет‼ (※Фютх юл-Бюси‼). 

591 Бұл төз ※Аллаһқа жюне Одан жібесілетін күшке рана тілер жүгіну‼ дегенді білдіседі, 

өйткені ※ют-Сюлюм‼ деген төздіо өзі Аллаһтыо Етімі бплыр табылады. Сөйтір, бұл тюлемдету іт 

жүзінде ※Аллаһ тені қасар-бақтын жюне тені тақтатын!‼ дегенді білдіседі. Туса тпл тиѐқты: ※Аллаһ 

жас (тенімен бісге) бплтын! – ѐғни: - Ол тені тақтатын, таған көмектеттін жюне таған аман-етендік 

бестін‼, - дер те айтылыр жатады.    

592 Бұл төз Аллаһтан тұсақты бесілір тұсатын баслық игілікті білдіседі. 
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елшіті екеніне куілік бесемін»". (Әсі қасай Ибн Мют‘уд былай дер айтқан:) *※пл 

біздіо асамызда бплған кезде, біз птылай айтатынбыз, ал пл қайтыт бплған тпо біз: 

 Әт-тәләму ‘алә-н-нәбийи - ※Пайғамбасға тюлем‼+ – дер айтатын бплдық‼ 593. 

 2. Ибн Аббаттан (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткізілетін тюшаһһуд. 

 Ибн Аббат былай дер айтқан: ※Аллаһтыо Елшіті  бізге тюшаһһуд төздесін 

туса Құсан *түселесін+ үйсеткеніндей үйсететін. Ол былай дер айтатын: 

                                                 
593 Әл-Бухаси, Мутлим, Ибн Аби Шюйба (1/90/2), ют-Сисаж, Абу Йа‘лю өзініо ※Мутнад‼ 

кітабында (258/2). Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (321) 

кітабында келтісілген.  

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани) былай деймін: Ибн Мют‘удтыо «Біз: «Әт-таләму ‘алә набийи - 

Пайғамбасға тәлем», - дер айтатынбыз» деген тұжысымдаматы тахабаласдыо (Аллаһ пласға сазы 

бплтын) ※Пайғамбасдыо  тісі кезінде тюшаһһудта: ※Әт-тюлюму ‘алюй-кю аййу-һю-н-нюбийя — 

Сюлем таған, уа, Пайғамбас‼, - дер айтқандасын түтіндіседі, алайда пл  қайтыт бплған тпо плас 

пныо пснына: ※Әт-тюлюму ‘алю нюбийи - Пайғамбасға тюлем‼, - дер айтыр, плай іттеуді тпқтатты. 

Олас бұны алдын ала Пайғамбасдыо  сұқтатын алыр іттегені күмюнтіз; бұны ‘Аишаныо (Аллаһ 

пған сазы бплтын) адамдасды құсамында  «Әт-таләму ‘алә нәбийи (Пайғамбасға тәлем)» деген төздесі 

бас тюшаһһудқа үйсеткені де саттайды, мұны ют-Сисаж өзініо ※Мутнадында‼ (9/1/2) жюне юл-

Мухлит ※юл-Фюуа’идте‼ (11/54/1) пған басыр тіселетін екі тенімді итнад асқылы жеткізгендесіндей.   

 Ибн Хюжас былай дер айтқан: «(Ибн Мәт‘удтыо) бұл қптымшаты пласдыо (тахабаласдыо): «Әт-

таләму ‘аляй-кә аййу-һә-н-нәбийю — Сәлем таған, уа, Пайғамбас», - дер, пл тісі кезінде  пған тікелей 

жүгінір айтқандасына, алайда пл  қайтыт бплған тпо плас пған (пты төздес асқылы) жүгінбегендігіне, әсі 

мұныо пснына плас: «Әт-тәләму ‘алә набийи (Пайғамбасға тәлем)», - дер, пны үшінші тасар түсінде етке 

алатынына айқын нұтқайды». Батқа біс жесде Ибн Хюжас тпндай-ақ былай дер айтқан: «Әт-Субқи 

де «Шасх әл-Минһажда» пты хабасды тек Абу ‘Ауанадан: «Егес бұл тахабаласдан тенімді түсде 

жеткізілген бплта, пнда (пныо өміс түсу) кезеоі аяқталған тпо тәлем бесуде Пайғамбасға   тікелей 

жүгіну міндетті бплыр табылмайды, әсі адам: «Әт-таләму ‘алә набийи (Пайғамбасға тәлем)», - дер айта 

алады», - дер келтісір, птылайша  тұжысымдаған. (Әсі қасай Ибн Хюжас былай дер жалғаттысады:) 

«Бұл хабас (әл-Бухасидіо «Сахихында» бекітілгендігі теберті) тенімді екендігі ешбіс күмән тұғызбайды, 

әсі мен пны күшейтетін батқа да күшті хабасласды тартым: ‘Абд әс-Раззақ былай дер айтқан: «Ибн 

Жусайж маған: «‘Ата’ маған тахабалас Пайғамбасдыо  тісі кезінде: «Әт-тәләму ‘аләй-кә аййу-һә-н-

нәбийю (Сәлем таған, уа, Пайғамбас)!», - дер айтқандасына, бісақ пл қайтыт бплған тпо плас:  «Әт-тәләму 

‘алә нәбийи (Пайғамбасға тәлем)», - дер айтқандасын жеткізген, ал бұл хабасдыо тізбегі тенімді», - деген.  

Ал Са‘ид ибн Мантусдыо Абу ‘Убайда ибн Абдуллаһ ибн Мәт‘удтан, пл өзініо әкетінен Пайғамбас  пласға 

тәшаһһудты үйсетті және пл пты жесде пныо (тәшаһһудын) айтқандығы тусалы жеткізген хабасға 

келес бплтақ, (бұл жесде) Ибн Аббат былай дер айтқан: «Біз: «Әт-тәләму ‘аләй-кә аййу-һә-н-нәбийу  

(Сәлем таған, уа, Пайғамбас)!», - дер тек пныо көзі тісіті кезінде айтатынбыз», - ал бұған  Ибн Мат’уд: 

«Бізді (бұсын) птылай үйсеткен, әсі біз (қазіс) де туса тплай үйсетеміз!», - дер жауар бесген. (Сөйтір,) 

Ибн Аббат бұл төздесді рікісталат кезінде дәйек сетінде келтісір, ал Ибн Мәт‘уд бұл дәйекті 

қабылдамаған бплуы мүмкін. Дете де,  Абу Мә‘масдыо хабасы (әл-Бухасиде келтісілген хадит) едәуіс 

тенімдісек бплыр табылады, өйткені Абу ‘Убайда өзініо әкетінен хадиттес еттімеген, әсі бұдан қалта (бұл 

хабасдыо) тірті Абу ‘Убайдаға дейінгі жеткізушілес тізбегі әлтіз» (Ибн Хюжасдыо төздесініо тпоы). 

 Ибн Хюжасдыо бұл төздесін кейбіс ғалымдас өзіндік зесттеулесін өткізу басытында 

келтісетін, пласдыо асатында:  юл-Қатталлюни, юз-Зускани, Луқнауи жюне батқалас. Оласдыо 

баслығы пныо төздесін келтісуді юсі пласды юсі қасай түтіндісме жатауға кісітреуді абзал көсген.  

Бұл жесде қпзғалған тақысыр пты кітартыо түрнұтқатында(※юл-Әтл‼) қасалады. 
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 ََٝسْقَُٔس جهلِل !جَُطِك٤َحُش جَُؽ٤َِرحُضحَُصََِٞجُضِِِٚ، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْي َأ٣َُٜح جَُِ٘ر٢ُ»

ََٝذَشًَحُضٚ، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْ٘ح ََٝػ٠َِ ِػَرحِد جهلِل جَُصحُِِك٤َْٖ، َأْشَُٜذ َإْٔ ّاَل ِئََُٚ ِئّاَل 

 .«، ََٝأْشَُٜذ َإَٔ َُٓكََٔذًج َػْرُذُٙ ََٝسُعُُٞٚ[َْٝقَذُٙ ّاَل َشِش٣َْي َُُٚ]جهلُل

 Әт-тахиййату-л-мубәсакәту-т-тәләуату-т-таййибәту ли-Лләһи594. *Әт-+ тәләму 

‘аләй-кә аййу-һә-н-нәбиййу, уә сахмату Ллаһи уә бәсакәту-һу. *Әт-+ тәләму ‘аләй-нә уә 

‘алә ‘ибади-Лләһи-т-талихин. Әшһаду әллә иләһә иллә-Ллаһу уә *әшһаду+ әннә 

Мухаммадан сатулю-Ллаһ *батқа біс нұтқада: ‘абду-һу уа сатулю-һу+ 

 ※Сәлем, бесекелі төздес, талауаттас, (баслық) игі төздес Аллаһқа тән! Сәлем 

таған, уа, Пайғамбас, және Аллаһтыо сақымы мен Оныо бесекеті! Аллаһтыо 

тәлемі бізге және Оныо ізгі талиқалы құлдасына бплтын! Аллаһтан батқа 

құлшылыққа лайықты құдай жпқ екеніне куәлік бесемін және Мухаммад – Оныо 

елшіті *екеніне куәлік бесемін+» *батқа біс нұтқада: «Оныо құлы әсі елшіті», - дер 

айтылады+595. 

 3. Ибн Омасдан (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткізілетін тюшаһһуд. 

 Ибн Омас Аллаһтыо Елшіті  тюшаһһуд кезінде келеті төздесді айтатынын 

жеткізген: 

 !جَُؽ٤َِرحُش، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْي َأ٣َُٜح جَُِ٘ر٢ُ [َٝ]جَُصََِٞجُش  [ٝ]جَُطِك٤َحُش هلِل، »

، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْ٘ح ََٝػ٠َِ ِػَرحِد جهلِل جَُصحُِِك٤َْٖ، َأْشَُٜذ َإْٔ ّاَل [ََٝذَشًَحُضٚ]ََٝسْقَُٔس جهلِل 

 .«، ََٝأْشَُٜذ َإَٔ َُٓكََٔذًج َػْرُذُٙ ََٝسُعُُٞٚ[َْٝقَذُٙ ّاَل َشِش٣َْي َُُٚ]ِئََُٚ ِئّاَل جهلُل 

 Әт-тахиййату ли-Лләһи *уа-+т-таләуату *уа-+ т-таййибату. Әт-тәләму ‘аләй-кә 

аййу-һә-н-нәбиййу, уа сахмәту Ллаһи *Ибн Омас былай дер айтқан: ※Оты жесде 

мен596: ※уә басакату-һу», - дер қптамын‼]. Әт-тәләму ‘аләй-нә уа ‘алә ‘ибади-Лләһи-т-

талихин. Әшһаду әллә иләһә иллә-Ллаһу *Ибн Омас былай дер айтқан: ※Оты жесде 

мен597: ※уахда-һу лә шасикә-лә-һу», - дер қптамын‼] уә әшһаду әннә Мухаммәдән ‘абду-

һу уә сатулю-һу. 

 «Сәлем, *және+ талауаттас, *және+ (баслық) игі төздес Аллаһқа тән! Сәлем 

таған, уа, Пайғамбас, Аллаһтыо масхаметі *мен пныо бесекеті+! Аллаһтыо 

тәлемі бізге және Оныо ізгі талиқалы құлдасына бплтын! *Ешбіс тесігі жпқ+ 

                                                 
594 Ән-Нюуауи былай дер айтқан: «Дұсыт нұтқаты, Ибн Мәт‘удтыо және батқа (тахабаласдыо) 

хадиттесінде хабасланатынындай, — «және» (асабша «уа») жалғаулық шылауы райдаланғаны: «уәл-

мубәсакәту, уәт-таләуату, уат-таййибәту...». Алайда бұл жесдегі  «және» (асабша «уа») жалғаулығы 

қытқасту мақтатында қалдысылған. Бұл сұқтат етіледі және асаб тілінде нпсма (қалырты) бплыр 

табылады. Хадиттіо мағынаты мынандай: намаз және пған ұлататын баслық нәсте тек Аллаһ Тағалаға 

қатытты әсі батқа ешкімге емет». 

595 Мутлим, Абу Ауана, юш-Шюфи‘и жюне юн-Нюта’и. 

596 Келеті еткестрені қасаоыз. 

597 Бұл екі қптымша Пайғамбасдыо  өзініо тюшаһһудыныо біс бөлігі бплғандығы 

(Сүннетте) бекітілген. Ибн Омас пласды өздігінен қптрады;  пл пласды (пты қптымшаласды) 

Пайғамбасдан  жеткізген тахабаласдан үйсенді, ал кейіннен өзі Пайғамбасдан    тікелей еттіген 

тюшаһһудқа қптыр айтты. 
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Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ екеніне куәлік бесемін және 

Мухаммад – Оныо құлы әсі елшіті екеніне куәлік бесемін»598. 

 4. Абу Мута юл-Әш‘асиден (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткізілетін тюшаһһуд. 

 Ол Аллаһ Елшітініо  былай дер айтқанын жеткізген: «...тендес 

(тәшаһһудты айту үшін) птысған кездесіоде, ео бісінші айтатын (төздесіо) 

мыналас бплтын: 

 ََٝسْقَُٔس جهلِل !جَُطِك٤َحُش جَُؽ٤َِرحُضحَُصََِٞجُضِِِٚ، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْي َأ٣َُٜح جَُِ٘ر٢ُ»

ََٝذَشًَحُضٚ، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْ٘ح ََٝػ٠َِ ِػَرحِد جهلِل جَُصحُِِك٤َْٖ، َأْشَُٜذ َإْٔ ّاَل ِئََُٚ ِئّاَل 

 .«، ََٝأْشَُٜذ َإَٔ َُٓكََٔذًج َػْرُذُٙ ََٝسُعُُٞٚ[َْٝقَذُٙ ّاَل َشِش٣َْي َُُٚ]جهلُل

 Әт-тахиййату, әт-таййибәту, әт-таләуату-ли-Лләһи. Әт-тәләму ‘аләй-кә аййу-һә-

н-нәбиййу, уа сахмату-Ллаһи уа бәсакәтуһу. Әт-тәләму ‘аләй-нә уа ‘алә ‘ибади-Лләһи-т-

талихин. Әшһаду әллә иләһа иллә-Ллаһу *уахда-һу лә шасикә-лә-һу+ уа әшһаду әннә 

Мухаммәдан ‘абду-һу уа сатулю-һу. 

 «Сәлем, (баслық) игі төздес, талауаттас – Аллаһқа тән! Сәлем таған, уа, 

Пайғамбас, Аллаһтыо масхаметі мен пныо бесекеті! Аллаһтыо тәлемі бізге 

және Оныо ізгі талиқалы құлдасына бплтын! *Ешбіс тесігі жпқ+ Аллаһтан батқа 

құлшылыққа лайықты құдай жпқ екеніне куәлік бесемін, және Мухаммад – 

Оныо құлы әсі елшіті екеніне куәлік бесемін» (Әсі қасай Пайғамбас : 

«Намаздағы тәлем бесу бплыр табылатын жеті төз», - дер айтқан)599. 

 5. Омас ибн юл-Хаттабтан (пған Аллаһ сазы бплтын) жеткізілетін тюшаһһуд.  

Омас ибн юл-Хаттаб (пған Аллаһ сазы бплтын) адамдасды тюшаһһуд төздесін 

айтуға мінбесде тұсыр үйсететін. Ол былай дер айтатын: ※Айтыодас: 

، جَُصََِٞجُش هلِل، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْي [هلِل]جَُضج٤ًَِحُش هلِل، جَُؽ٤َِرحُش ، جَُطِك٤َحُش هلِل»

 ََٝسْقَُٔس جهلِل ََٝذَشًَحُضٚ، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْ٘ح ََٝػ٠َِ ِػَرحِد جهلِل جَُصحُِِك٤َْٖ، !َأ٣َُٜح جَُِ٘ر٢ُ

 .«َأْشَُٜذ َإْٔ ّاَل ِئََُٚ ِئّاَل جهلُل، ََٝأْشَُٜذ َإَٔ َُٓكََٔذًج َػْرُذُٙ ََٝسُعُُٞٚ

 Әт-тахиййату ли-Лләһи, әз-зәкийату ли-Лләһи, әт-таййибә-ту *ли-Лләһи+. Әт-

тәләму ‘аләй-кә аййу-һә-н-нәбиййу, уа сахмәту Ллаһи уа бәсакәту-һу. Әт-тәләму ‘аләй-

нә уа ‘алә ‘ибади-Лләһи-т-талихин. Әшһаду әллә иләһа иллә-Ллаһу, уа әшһаду әннә 

Мухаммәдән ‘абду-һу уа сатулю-һу. 

 «Сәлем  - Аллаһқа тән, (баслық) Пәк  (Етімдес) – Аллаһқа тән, (баслық) игі 

төздес *- Аллаһқа тән+. Сәлем таған, уа, Пайғамбас, Аллаһтыо масхаметі мен 

Оныо бесекеті! Аллаһтыо тәлемі бізге және Оныо ізгі талиқалы құлдасына 

бплтын! Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ екеніне куәлік 

бесемін, және Мухаммад – Оныо құлы әсі елшіті екеніне куәлік бесемін»600. 

                                                 
598 Абу Дюуд жюне юд-Дасақутни, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген. 

599 Мутлим, Абу Ауана, Абу Дюуд жюне Ибн Мюжаһ. 

600 Мюлик жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбектесі асқылы 

келтісген.  Бұл хадит ※мюуқуф‼ түсінде жеткізілгеніне қасаматтан, іт жүзінде пл ※мюсфу‘‼ түсіне 

ие, өйткені мұндай нюстелес өз атыонан айтылмайтыны белгілі, өйткені егес птылай бплғанда, бұл 
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 6. Айшадан (пған Аллаһ сазы бплтын) жеткізілетін тюшаһһуд. 

 Әл-Қатим ибн Мухаммад былай дер хабаслаған: ※Айша (пған Аллаһ сазы 

бплтын) бізді тюшаһһуд айтуға үйсететін. Ол қплымен ишаса жатады да, былай 

дер айтты: 

ََٝسْقَُٔس جهلِل ! جَُطِك٤َحُش جَُؽ٤َِرحُضحَُصََِٞجُضحَُضج٤ًَِحُش هللِِ، جَُغاَلُّ َػ٠َِ جَُِ٘ر٢ُ»

ََٝذَشًَحُضٚ، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْ٘ح ََٝػ٠َِ ِػَرحِد جهلِل جَُصحُِِك٤َْٖ، َأْشَُٜذ َإْٔ ّاَل ِئََُٚ ِئّاَل جهلُل، 

 .«ََٝأْشَُٜذ َإَٔ َُٓكََٔذًج َػْرُذُٙ ََٝسُعُُٞٚ

 Әт-тахиййату, әт-таййибәту, әт-таләуату, әз-зәкийату ли-Лләһи. Әт-тәләму ‘алә-

н-нәбийи уа сахмату-Ллаһи уа бәсакәту-һу. Әт-тәләму ‘аләй-нә уа ‘алә ‘ибади-Лләһи-т-

талихин. Әшһаду әллә иләһа иллә-Ллаһ, уа ашһаду әннә Мухаммадан ‘абду-һу уа 

сатулюһу. 

 «Сәлем, (баслық) игі төздес, талауаттас, (баслық) Пәк (Етімдес) – Аллаһқа 

тән. Пайғамбасға тәлем, Аллаһтыо масхаметі және пныо бесекеті бплтын! 

Аллаһтыо тәлемі бізге және Оныо ізгі талиқалы құлдасына бплтын! Аллаһтан 

батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ екеніне куәлік бесемін және Мухаммад – 

Оныо құлы әсі елшіті екеніне куәлік бесемін»601.  

 

Райғамбасға  талауат602 айту: пныо псны жюне түслесі 

« ِٟ َٕج َٙباٌَصاَلُح َػٍَٝ اٌ َِٚص١َِغ َٙب،  ِْٛضِؼ َِ َٚ  ،» 
 

                                                                                                                                                             
төздес Аллаһты етке алатын батқа төздесден (зікіслесден) жақтысақ бплмат еді, - мұныо 

баслығына Ибн ‘Абд юл-Бюсс нұтқады. 

Маоызды еткестре: тюшаһһудтыо бісде-біс үлгітінде ※уа мағфисатуһу (жюне Оныо 

кешісімі)‼ деген қптымша төздес жпқ, тпндықтан да намаз псындаушы пласға юдеттенір алмауы 

кесек. Алғашқы талиқалы алдынғы буын өкілдесі (тюлюфтас – аудасмашыдан (қз.)) мұны тесітке 

шығасатын , бұл тусалы келеті хабасласда жеткізілетініндей:, 

 Әт-Табасани (3/56/1) Тюлха ибн Мутассифтен тенімді тізбек асқылы пныо былай дер 

айтқанын жеткізген:  «Раби‘ ибн Хайтам тәшаһһудты айтуда «...және Оныо бесекеті мен Оныо 

кешісімі!»  деген қптымшаны жатады. Мұны еттіген ‘Алқама: «Біз өзімізді үйсеткен жесден, яғни: 

«Сәлем таған, уа, Пайғамбас, Аллаһтыо масхаметі және Оныо бесекеті», - дер тпқтаймыз!», - деді». Іт 

жүзінде, ‘Алқама өзініо ұттазы - Абдуллаһ ибн Мют‘удтыо  (Аллаһ пған сазы бплтын) өнегетіне 

ілетті, ал пдан бісде пныо біс адамды тюшаһһуд төздесіне үйсеткені, юсі ※пл ※Аллаһтан батқа 

құлшылыққа лайықты құдай жпқ...‼ деген төздесге келгенде, юлгі адам: ※Оныо тесігі жпқ‼, - дер 

жалғаттысды, бұған Абдуллаһ (ибн Мют‘уд): «Бұл шындығында да птылай, бісақ біз бізге 

үйсетілгенмен шектелеміз», - дер жауар бесгені келтісіледі. (Отылай  ют-Табасани ※Му‘жюм юл-

Әутатта‼ (№ 2848) жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтісген). 

601 Бұл хадитті Ибн Аби Шюйба, ют-Сисаж өзініо ※Мутнадында‼ (9/1/2), юл-Мухлит ※юл-

Фюуа’идте‼ (11/54/1) жюне юл-Бюйһақи (2/144) келтіседі. 

602 Аудасмашыныо еткестреті: Асабша бұл талауат ※ют-талют ‘алю-н-нюбийи‼ дер аталады. 

Оныо батқа аты ※ют-таллюуютту-л-Ибсаһимийѐ‼ (※Ибсаһимніо талауаты‼). Бұл талауатрен 

Пайғамбасға  жюне пны птбатына бесекет тілеу меозеледі. Оқысманныо назасын ※талауат‼ 

төзініо бұл жесде жюне юсі қасай ※намаз‼ төзініо мағынатында емет, ※дұға‼, ※игілік, бесеке тілеу‼ 

төздесініо мағынатында қплданылғанына есекше аудасғым келеді. 
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 Ол  бісінші жюне батқа тюшаһһудтасда603 өзі үшін талауат айтыр Аллаһқа 

жалбасынатын604. Ол тпндай-ақ өзініо үмметіне пған тюлем605 жплдағаннан кейін 

пл үшін талауаттас айтыр, Аллаһқа жалбасынуды бұйысыр, мұны плас үшін 

бекітір пснатты жюне пныо түслі үлгілесін үйсетті: 

جََُُِْٜ َصَِ َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، ََٝػ٠َِ َأَِْٛ َذ٤ِْطِٚ، ََٝػ٠َِ َأْصَٝجِؾِٚ َُٝرِس٣َِطِٚ، »  .1 

ٍِ آًََٔح َص٤ََِْص َػ٠َِ آٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ، ََٝذحِسْى َػ٠َِ حمٔذ، ََٝػ٠َِ 

َذ٤ِْطِٚ، ََٝػ٠َِ َأْصَٝجِؾِٚ َُٝرِس٣َِطِٚ؛ ًََٔح َذحَسًَْص َػ٠َِ آٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ 

 .«َِٓؿ٤ٌْذ 

 Аллаһуммә, талли ‘алә Мухаммәдин, уа ‘алә аһли бәйти-һи, уа ‘алә азуәжи-һи, уа 

зуссиййяти-һи, кә-мә талләйта ‘алә әли Ибсаһимә, иннә-кә хамидун мәжид! Уа бәсик 

‘алә Мухаммәдин, уа ‘алә әли бәйти-һи, уа ‘алә азуәжи-һи уа зуссиййяти-һи, кә-мә 

бәсактә ‘аля әли Ибсаһимә, иннә-кә хамидун мәжид! 

                                                 
603 Бұл жесде тпоғы тюшаһһуд меозелір тұс, егес намаз үш немете төст сакағаттан тұста 

(Аудасмашыныо еткестреті). 

604 Абу Ауана өзініо ※Сахихында‼ (2/324) жюне юн-Нюта’и. 

605 Олас (ѐғни тахабалас): «Уа, Аллаһтыо елшіті, біз таған (тәшаһһудта) қалай тәлем бесуді 

білеміз, бісақ біз тен үшін Аллаһқа қалай жалбасынуымыз кесек?», - деді. Ол: "«Уа, Аллаһ, 

Мухаммадқа игілік ет...», - дер айтыодас", - деді жюне т.т.т.‼. Сөйтір, пл бұл жесде белгілі біс 

тюшаһһудты есекше атамады, юсі (пты псайда) батқатын тесітке шығасыр айтрады, ал бұл жайт 

бісінші тюшаһһудта да пл үшін талауаттас айтыр Аллаһқа жалбасыну псынды екенін саттайды. 

Бұл имам юш-Шюфи‘идіо рікісі (мазһабы), бұл пныо ※юл-Умм‼ кітабынан келір шығатынындай. 

Бұл көзқасатты тпндай-ақ имам юш-Шюфи‘идіо тесіктесі де қплдаған, юн-Нюуауи пны ※Раудат ют-

Талибин‼ (1/263) кітабында тплығымен қплдар, ※юл-Мюжму‘та‼ (3/460) птыған нұтқаған. Бұдан тыт, 

бұл тусалы Ибн Ражаб жеткізгендей, птындай көзқасатты Уюзис ибн Хубайса юл-Хюнбали ※юл-

Ифтахта‼ ұттанған, юсі пл да пты рікісді ※Зайл Табақат‼ (1/280) кітабында қплдаған.  Тюшаһһудта 

Пайғамбас үшін  талауаттас айтыр Аллаһқа жалбасыну тусалы көртеген хадиттес бас; пласдыо 

ешқайтытында пл қандай да біс тюшаһһудты есекше айысыр атамаған. Іт жүзінде бұл хадиттес 

жалрылама тиратқа ие, юсі птылайша өздесіне юсбіс тюшаһһудты қамтиды. Мен пласды (бұл 

хадиттесді - Аудасмашыныо еткестреті) пты кітартыо түрнұтқатында (※юл-Әтл‼) ※тю‘лик‼ түсінде 

келтісдім, бісақ пныо негізгі бөлімініо мютінінде келтісген жпқрын, өйткені пласдыо баслығы 

хадиттесдіо тенімділігіне қпѐтын біздіо талартасымызды қанағаттандысмайды.  Дегенмен, мен 

мұны пты кітартыо түрнұтқатында (※юл-Әтл‼) жан-жақты түтіндісгенімдей, бұл хадиттес 

мағыналық тұсғыдан бісін бісі қплдайды, ал птыны тесітке шығасатын жюне птыған қасты 

келетіндесдіо  птынытына дюлел сетінде ұтына алатын тенімді негіздемелесі жпқ. Туса тпл тиѐқты 

※Уа, Аллаһ, Мухаммадты бесекеге бөле...‼ төздесіне қалған төздесді қптыр айту төгітке лайық 

(мюксух) амал екендігі тусалы төздесдіо де Сүннетте ешқандай негізі жпқ, өйткені птындай 

тұжысым жатауға сұқтат бесетін бісде-біс дюлел жпқ. Іт жүзінде біз птындай юнгімелесді айтыр 

жүсгендес Пайғамбасдыо  птыдан бұсынғы: «Уа, Аллаһ, Мухаммадты бесекеге бөле...», - дер 

айтыодас», - деген юмісін псындамай жатқанын көсудеміз, бұл мютеле тплығысақ пты кітартыо 

түрнұтқатында  (※юл-Әтл‼) қасалады. 
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 «Уа, Аллаһ, Сен Ибсаһимніо птбатына игілік еткеніодей, Мухаммадқа және 

пныо птбаты мүшелесіне, пныо әйелдесі мен ұсрақтасына игілік ет606, 

ақиқатында, Сен – Ата Мақтаулы әсі Даоқтытыо! Және Сен Ибсаһимге бесеке 

бесгеніодей, Мухаммадқа, пныо птбатына, пныо әйелдесі мен ұсрақтасына да 

бесеке607 бес; ақиқатында, Сен – Ата Мақтаулы әсі Даоқтытыо!» 

 Оты төздес асқылы пл  Аллаһқа өзі үшін дұға етір жалбасынатын608. 

ِئْذِشج٤َِْٛ، ]َصَِ َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، ََٝػ٠َِ آٍِ َُٓكٍَٔذ، ًََٔح َص٤ََِْص َػ٠َِ ! جََُُِْٜ ».2 

ٍِ آََٝذحِسْى َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ ، ََٝػ٠َِ ! آٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ، جََُُِْٜ [ََٝػ٠َِ

 .«آٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ  [ِئْذِشج٤َِْٛ ََٝػ٠َِ]َُٓكٍَٔذ، ًََٔح َذحَسًَْص َػ٠َِ 

Аллаһуммә, талли ‘алә Мухаммәдин, уа ‘алә әли Мухаммәдин, кә-мә талләйта ‘алә 

*Ибсаһимә, уа ‘алә+ әли Ибсаһимә, иннә-кә хамидун мәжид! Аллаһуммә бәсик ‘алә 

Мухаммәдин, уә ‘алә әли Мухаммәдин, кә-мә бәсакта ‘алә *Ибсаһимә, уә ‘алә+ әли 

Ибсаһимә, иннә-кә хамидун мәджид! 

 «Уа, Аллаһ! Сен *Ибсаһимге+609 және пныо птбатына игілік еткеніодей, 

Мухаммадқа және пныо птбатына да игілік ет, шын мәнінде, Сен Ата  

Мақтаулы әсі Данқтытыо!  Уа, Аллаһ! Сен *Ибсаһимге+610 және пныо птбатына 

                                                 
606 ※Пайғамбасға  талауат‼ төздесініо мағынаты тусалы ео естедегі хабасласдыо бісі Абу 

юл-‘Алийѐдан (33-ші - ※юл-Әхзаб‼ түсетініо 56-аѐтына тілтеме жаталған түсде) былай дер 

жеткізіледі: ※Аллаһ Өзініо Пайғамбасына игілік етуі Оныо пны ұлықтайтынын жюне (дюсежетін) 

биіктететінін білдіседі; ресіштелес мен батқа жасатылыттасдыо пған талауат айтуы пласдыо 

птыны пл үшін Аллаһ Тағаладан тұсайтынын білдіседі. Бұл тұсаныт талауаттыо өзін емет, 

пласдыо пған игілік етуді көбейту тусалы дұға етуін білдіседі‼, - деген. Ибн Хюжас бұл дюйектөзді 

※Фютх юл-Бюсиде‼ келтісді де, кейін ※Раббы тасарынан юлдебісеуге жаталған игілік Оныо Рахымы 

бплыр табылады‼ деген кео тасалған рікісді тесітке шығасды;  Ибн Қайим де пты мютелені ※Жюлю’ 

юл-Әфхамда‼ ашыр бесір, пты мютелеге қатытты талқылауласға іт жүзінде ешқандай псын 

қалдысмады, тпндықтан да пты еобекке жүгінулесіоізді тұсаймын.    

607 ※Басакат‼ төзі ※ұлғая, көбея‼ дегенді білдіседі. Сөйтір бұл дұға өзіне Аллаһ Мухаммадқа  

Ибсаһимніо птбатына тыйлаған игіліктесді бесуін меозейді. Спндай-ақ бұл дұға пты игіліктесдіо 

тұсақты үздіктіз жалғатауын жюне тпқтамауын, тпндай-ақ көбейір ұлғаяын тұсауды да өзіне 

қамтиды.  

608 Ахмад жюне ют-Тахауи пты дұғаныо төздесін жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі.  

609 Келеті еткестрені қасаоыз. 

610 Оты екі қптымшаласдыо тенімді екеніне юл-Бухаси, ют-Тахауи, юл-Бюйһақи, Ахмад жюне 

юн-Нюта’и нұтқаған.  Бұл қптымшалас тпндай-ақ батқа жеткізу тізбектесі асқылы да келтісіледі 

жюне плас пты дұғаныо өзге де кейбіс үлгілесіне кісгізілген (Қз.: № 3 жюне № 7). Спндықтан да 

өзініо ұлы ұттазы Ибн юл-Таймийѐныо өнегетіне (※юл-Фатауа‼ 1/16) ілетір, ※Жюлю’ юл-Әфхам‼ (198-

бет) кітабында: "※Ибсаһим‼ мен ※Ибсаһимніо птбаты" төздесініо біс төйлемде келтісілетініне 

бісде-біс тенімді хадит жпқ‼, - дер жазған Ибн юл-Қайимныо төздесіне тао қалудыо қажеті жпқ. 

Алайда бұл жесде біз тіздесге птындай тенімді хадиттесді келтісдік. Алайда Ибн юл-Қайим өзіне 

жпғасыда айтқан төздесін тесітке шығасған нюстелесді қамтыған №7 дұғаныо төздесі келтісілетін 

хадитті тенімді дер атар, өзіне өзі қайшы келеді!  
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бесеке бесгеніодей Мухаммадқа және Мухаммадтыо птбатына бесеке бес; шын 

мәнінде, Сен – Ата Мақтаулы әсі Даоқтытыо!»611 

َصَِ َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، ََٝػ٠َِ آٍِ َُٓكٍَٔذ، ًََٔح َص٤ََِْص َػ٠َِ ِئْذِشج٤َِْٛ، َٝآٍِ ! جََُُِْٜ».3 

ٍِ َُٓكٍَٔذ، ًََٔح َذحَسًَْص آِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ، ََٝذحِسْى َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، ََٝػ٠َِ 

 .«َػ٠َِ ِئْذِشج٤َِْٛ َٝآٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ

 Аллаһуммә, талли ‘алә Мухаммәдин, уа ‘алә әли Мухаммәдин, кә-мә талләйта ‘алә 

Ибсаһимә, *уа ‘алә әли Ибсаһимә,+ иннә-кә хамидун мәжид! Уә бәсик ‘алә Мухаммәдин, 

уа ‘алә әли Мухаммәдин, кә-мә бәсакта ‘алә *Ибсаһимә, уа+ әли Ибсаһимә, иннә-кә 

хамидун мәжид! 

 «Уа, Аллаһ! Сен Ибсаһимге  *және Ибсаһимніо птбатына+ игілік еткеніодей, 

Мухаммадты және Мухаммадтыо птбатына игілік ет; ақиқатында, Сен – Ата 

Мақтаулы әсі Даоқтытыо! Және Сен  *Ибсаһим мен+ Ибсаһимніо птбатына 

бесеке бесгеніодей, Мухаммадқа және Мухаммадтыо птбатына бесеке бес, 

ақиқатында, Сен – Ата Мақтаулы әсі Даоқтытыо!»612 

، ََٝػ٠َِ آٍِ َُٓكٍَٔذ، ًََٔح َص٤ََِْص [جَُِ٘ر٢ِ جأُل٢ِٓ]َصَِ َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ ! جََُُِْٜ» .4 

ٍِ َُٓكٍَٔذ، ًََٔح آ، ََٝػ٠َِ [جَُِ٘ر٢ِ جأُل٢ِٓ]ِئْذِشج٤َِْٛ، ََٝذحِسْى َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ  [آٍِ]َػ٠َِ 

 .«ِئْذِشج٤َِْٛ ِك٢ جَُؼح٤ََُِْٖٔ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ [آٍِ]َذحَسًَْص َػ٠َِ 

Аллаһуммә, талли ‘алә Мухаммәдин *ән-нәбиййи-л-уммиййи+, уә ‘алә әли 

Мухаммәдин, кә-мә талляйта ‘алә *әли+ Ибсаһимә, уә бәсик ‘алә Мухаммәдин *ән-

нәбиййи-л-уммиййи+, уә ‘алә әли Мухаммәдин, кә-мә бәсакта ‘алә *әли+ Ибсаһимә фи-л-

‘аләмин, иннә-кә хамидун мәжид! 

 «Уа, Аллаһ, Сен Ибсаһимніо *птбатына+ игілік еткеніодей Мухаммадқа да 

[хат танымаған613 Пайғамбасға+ және Мухаммадтыо птбатына игілік ет және 

Сен Ибсаһимніо *птбатына+ әлемдесде бесеке бесгеніодей Мухаммадқа *хат 

танымаған Пайғамбасға+ және Мухаммадтыо птбатына бесеке бес; 

ақиқатында, Сен – Ата Мақтаулы әсі Даоқтытыо!»614 

ِئْذِشج٤َِْٛ،  [آٍِ]َصَِ َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ َػْرِذَى ََٝسُعَُِٞي، ًََٔح َص٤ََِْص َػ٠َِ ! جََُُِْٜ».5 

، ًََٔح َذحَسًَْص َػ٠َِ [ٍِ َُٓكٍَٔذآََٝػ٠َِ ]، [َػْرِذَى ََٝسُعَُِٞي]ََٝذحِسْى َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ 

  .«[ََٝػ٠َِ آٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ]ِئْذِشج٤َِْٛ 

Аллаһуммә, талли ‘алә Мухаммәдин, ‘абди-кә уа сатули-кә, кә-мә талляйта ‘алә *әли+ 

Ибсаһимә, уа бәсик ‘алә Мухаммадин, *‘абди-кә уа сатули-кә+, кә-мә бәсакта ‘алә 

Ибсаһимә *уа ‘алә әли Ибсаһимә+! 

                                                 
611 Әл-Бухаси, Мутлим, юл-Хумайди (138/1) жюне Ибн Мюндаһ (68/2); тпоғыты былай дер 

айтқан: ※Бұл хадиттіо тенімділігі тусалы бісауызды келітім бас‼. 

612 Ахмад, юн-Нюта’и, Абу Йа‘лю ※Мутнад‼ (44/2) кітабында бұл төздесді жеткізушілесдіо 

тенімді тізбегі асқылы жеткізген. 

613 Пайғамбас Мухаммад  пқи да, жаза да алмағаны белгілі (Аудасмашыныо еткестреті). 

614 Мутлим, Абу Ауана, Ибн Аби Шюйба ※юл-Мутаннаф‼ (2/132/1) кітабында жюне Абу Дюуд. 

Бұл хадиттіо тенімділігін юл-Хаким саттаған. 
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 «Уа, Аллаһ, Сен Ибсаһимге игілік еткеніодей, құлыо және Елшіо Мухаммадқа 

игілік ет, және Сен Ибсаһимге *және Ибсаһимніо птбатына+ бесеке бесгеніодей,  

*құлыо және Елшіо+ Мухаммадқа да бесеке бес!»615 

[ آٍِ]َأْصَٝجِؾِٚ َُٝرِس٣َِطِٚ، ًََٔح َص٤ََِْص َػ٠َِ  [َػ٠َِ]جََُُِْٜ َصَِ َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، َٝ» .6 

 [آٍِ]َأْصَٝجِؾِٚ َُٝرِس٣َِطِٚ؛ ًََٔح َذحَسًَْص َػ٠َِ  [َػ٠َِ]ِئْذِشج٤َِْٛ، ََٝذحِسْى َػ٠َِ حمٔذ، َٝ

 .«ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ

Аллаһуммә, талли ‘алә Мухаммәдин, уа *‘алә+ әзуажи-һи, уа зуссиййяти-һи, кә-мә 

талләйта ‘алә *әли+ Ибсаһимә, уа бәсик ‘алә Мухаммәдин, уа *‘алә+ әзуажи-һи уа 

зуссиййяти-һи, кә-мә бәсакта ‘алә *әли+ Ибсаһимә, иннә-кә хамидун мәжид! 

 «Уа, Аллаһ, Сен Ибсаһимніо *птбатына+ игілік еткеніодей, Мухаммадқа және 

пныо жұбайласы мен пныо ұсрақтасына игілік ет  және Сен Ибсаһимніо 

*птбатына+ бесеке бесгеніодей, Мухаммадқа және пныо жұбайласы мен пныо 

ұсрақтасына бесеке бес, ақиқатында, Сен – Ата Мақтаулы әсі Даоқтытыо!»616 

ٍِ آَصَِ َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، ََٝػ٠َِ آٍِ َُٓكٍَٔذ، ََٝذحِسْى َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، ََٝػ٠َِ ! جََُُِْٜ ».7  

 .«َُٓكٍَٔذ، ًََٔح َص٤ََِْص ََٝذحَسًَْص َػ٠َِ ِئْذِشج٤َِْٛ، َٝآٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ

 Аллаһуммә, талли ‘алә Мухаммәдин, уа ‘алә әли Мухаммәдин, уа бәсик ‘алә 

Мухаммадин, уа ‘алә али Мухаммадин, кә-мә талләйта уа бәсакта ‘алә Ибсаһимә, уа 

әли Ибсаһимә, инна-кә хамидун мәжид! 

 «Уа Аллаһ, Сен Ибсаһим мен Ибсаһимніо птбатына игілік етір, бесекеге 

бесгеніодей, Мухаммад рен Мухаммадтыо птбатына игілік етір, бесеке бес; 

ақиқатында, Сен – Ата Мақтаулы әсі Даоқтытыо!»617 

 

Райғамбас  үшін талауат айтуға қатытты райдалы жюне маоызды 

қпсытындылас 

َِِخ» ِٟ اأُل َِٔج ٌَّخ ِفٟ اٌَصاَلِح َػٍَٝ  ِٙ ُِ َٛاِئُذ  «َف  

 

Бісінші райда: 

Пайғамбас  үшін  айтылатын талауаттасдыо батым бөлігінде: «...Сен 

Ибсаһимніо птбатына игілік еткеніодей», - дер Ибсаһим өзініо птбатынан бөлек 

аталмайтынын байқауға бплады. Мұныо тебебі – асаб тілініо нпсмаласына тюйкет 

                                                 
615 Әл-Бухаси, юн-Нюта’и, ют-Тахауи, Ахмад жюне Итма‘ил юл-Қади ※Фюдл ют-Салют ‘алю-н-

Нюбийи, таллю Ллаһу ‘алюйһи уа тюллюм‼ (1-ші батылым — 28-бет, 2-ші батылым  — 62-бет), пныо 

хадиттесініо тенімділігін мен тектесір шыққанмын). 

616 Әл-Бухаси, Мутлим жюне юн-Нюта’и. 

617 Ән-Нюта’и, ют-Тахауи, Абу Саид ибн юл-‘Асаби ※юл-Му‘жюм‼ (79/2) кітабында бұл 

дұғаныо төздесін жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы жеткізген. Ибн юл-Қайим ※Жюлю’ юл-

Әфхам‼ (14-15 беттес) кітабында бұл хадитті тенімді деген, ал пныо десеккөзі сетінде  Мухаммад 

ибн Итхақ ют-Сисажды нұтқаған. Бұл дұға өзіне ※Ибсаһим‼ төзін де, ※Ибсаһимніо птбаты‼ төзін 

де қамтиды, мұны Ибн юл-Қайим жюне пныо ұттазы Ибн Таймийѐ назасдан тыт қалдысған, бұл 

жпғасыда түтіндісілгеніндей.  
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қандай да біс адамныо птбаты (жанұѐты, юулеті) өзініо құсамына пныо өзін, 

тпндай-ақ пныо қамқпслығында бплғандасды қамтиды, мыталы, мұны Аллаһ 

Тағаланыо мына төздесі саттайды:   

 اٌعاٌّيٓ عٍٝ عّشاْ ي ٚ إتشا٘يُ ي ٚ ٚٔٛحا دَ اصطفٝ هلل إْ

«Ақиқатында, Аллаһ Адам мен Нұхты жюне Ибсаһим мен Имсанныо 

птбатыласын юлемдесге асдақты етті» ( ※Әли ‘Имсан‼ түсеті, 33-аѐт); 

 تغحش ٔجيٕاُ٘ ٌٛط ي إال

«Бісақ Лұттыо птбатын таода құтқасдық» (※юл-Қамас‼ түсеті, 34-аѐт). 

Оныо  келеті айтқан төзі де мазмұны бпйынша птыған ұқтат бплыр табылады: 

«Уа, Аллаһ, Абу Ауфаныо птбатына игілік ет!».  

‚Әһл әл-Бәйт‛ төз тіскеті де (төзбе-төз ‚Үйдіо адамдасы‛) пты танатқа жатады, 

мыталы:  

 اٌثيد أً٘ عٍيىُ ٚتشواذٗ هلل سحّح

«Аллаһтыо Сақымы жюне Пныо игіліктесі тендесге бплтын, юй, пты үйдіо 

адамдасы‼ (※Һуд‼ түсеті, 73-аѐт). Сөйтір, ※Ибсаһимніо птбаты‼ өзіне 

Ибсаһимніо өзін де қамтиды. 

Шейх-ул-Итлам Ибн Таймийѐ былай дер айтқан: 

«Спндықтан да (хадиттесдіо) көршілік нұтқаласында: «...Сен Ибсаһимніо 

птбатына игілік еткеніодей», -  және, - «...Сен Ибсаһимніо птбатына бесеке 

бесгеніодей», - дер келтісіледі, ал пласдыо кейбісеулесінде Ибсаһимніо өзі ғана 

аталады. Мұныо птылай бплуыныо тебебі пныо баслық игіліктес мен бесекеніо 

түтісілуініо теберкесі бплуында – пныо птбатыныо қалған мүшелесі   птыныо баслығын 

(тек) екінші кезекте (ғана) алады. Міне, пты екі жағдайға нұтқау үшін де екі төз 

тіскеттесі біс бісінен жеке райдаланылды». 

 Ғалымдас пты жайында біледі юсі өздесіне пныо «...игілік еткеніодей» 

төздесіндегі талыттысудыо мюні тусалы кео танылған тұсақты қпѐды, өйткені 

талыттысу үшін үлгі талыттысатыннан асдақтысақ бплатыны ақиқат бплыр 

табылады. Ал бұл жағдайда кесітінше жағдай псын алуда, өйткені Мухаммад 

Ибсаһимнен асдақтысақ жюне пныо жпғасы мюстебеті Аллаһтан тұсалатын 

игіліктесдіо кез келген түтісілген игіліктесден немете *Мухаммадтан + өзге 

юлдебісеуге түтісілетін игіліктесден талмақтысақ екеніне есіктіз көндіседі. 

Ғалымдас бұл тұсаққа түслі жауартас бесген, пласдыо баслығы ※Фатх юл-

Басиде‼ жюне ※Жюлю’ юл-Ифхамда‼ келтісілген. Оласдыо баслығы пн түслі 

көзқасатқа келір ұштатады: пласдыо кейбісеулесі батқаласына қасағанда 

юлтіздеу, жақты дюйектелген юсі  шейх-ул-итлам Ибн Таймийѐ мен (пныо шюкісті) 

Ибн юл-Қайим тасарынан қабылданған жалғыз бісеуінен ғана бөлек. Бұл рікіс 

мынандай: ※Ибсаһимніо птбаты өзіне көртеген райғамбасласды қамтиды, ал  

Мухаммадтыо птбатында (Пайғамбасдыо  өзінен өзге) (мюстебеті) бпйынша 

пласға ұқтат ешкім жпқ. Спндықтан Пайғамбас  жюне пныо птбатына 
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Ибсаһимге жюне өзініо құсамына райғамбасласды қамтитын пныо птбатына 

игілік етілгендей игілік тілер, Аллаһқа жүгінуде Мухаммадтыо птбаты мүшелесі 

пласдан (ѐғни игіліктесден) өздесіне тиіттітін алады.  Ал Мухаммадтыо птбаты 

мүшелесіне райғамбасласдыо мюстебетіне жету мүмкін емет бплғандықтан, 

райғамбасласға тый етілген қптымша игіліктес мен нығметтес Мухаммадтыо 

(өзіне)  тиетілі бплады. Спнымен пл батқалас жете алмайтын есекшілікке ие 

бплады‼. 

Ибн юл-Қайим былай дер айтқан: 

«Бұл птыдан алдынғы рікіслесдіо ео кесеметі:  Мухаммад — Ибсаһим птбатыныо 

біс мүшеті, іт жүзінде пл – Ибсаһим птбатыныо ішіндегі ео жақтыты, бұл тусалы   ‘Али 

ибн Тәлха Ибн ‘Аббаттан (Аллаһ пған сазы бплтын) Аллаһ Тағаланыо  

 اٌعاٌّيٓ عٍٝ عّشاْ ي ٚ إتشا٘يُ ي ٚ ٚٔٛحا دَ اصطفٝ هلل إْ

«Ақиқатында, Аллаһ Адам мен Нұхты жюне Ибсаһим мен Имсанныо 

птбаты жақындасын юлемдесге асдақты етті» (※Әли ‘Имсан‼ түсеті, 33-аѐт) 

төздесі тусалы жеткізгеніндей; Ибн ‘Аббат былай дер айтқан: «Мухаммад —

Ибсаһимніо птбатыныо мүшелесінен». Бұған негіздеме (келетідей) – егес Ибсаһимніо 

ұсрақтасы бплыр табылатын батқа райғамбаслас пныо птбатына кісгізілген бплта, 

пнда Аллаһ Елшітіне   бұл тірті бісінші кезекте қатытты бплмақ.  Сөйтір, біздіо 

«...Ибсаһимніо птбатына игілік еткеніодей» деген төздесіміз пған да, Ибсаһимніо 

ұсрақтасы бплыр табылатын қалған райғамбасласға да түтісілетін игіліктесді  

қамтиды. Кейін Аллаһ бізге нақты Мухаммадқа және пныо птбатына бесеке бесуді 

тұсауды әміс етті, біз пны Ибсаһимніо қалған птбаты мүшелесіне тұтат игілік етуін 

тұсайтынымыздай. Спндықтан Пайғамбасдыо  птбаты мүшелесініо баслығы пласға 

тиетілі бплған нәстелесден өз үлеттесін алады, ал қалғанныо баслығы пған   тиеді. 

Ибсаһимніо птбаты, пласдыо бісі бплған Аллаһ Елшітініо өзін  қптқанда, алатын 

игіліктесдіо тұтат баслығы  Пайғамбас  жеке өзі алатыннан көбісек екендігі 

күмәнтіз.  Спндықтан да пл үшін талауаттас айтыр Аллаһқа жүгіну өзіне өте мпл 

игіліктесді қамтитыны тпншалықты – пл (мүміндесдіо) Ибсаһим үшін Аллаһқа 

жүгінетін талауаттасынан едәуіс астығысақ. Сөйтір, мұндай талыттысудыо мәні 

мен қитындылығы айқын бплды. Ол үшін дәл пты төздесді қплданыр айтылатын 

талауаттас батқа кез келген (талауаттасдан) астығысақ, өйткені (мүміндес) пты дұға 

өзіне талыттысу үлгітін қамтыған нәстелесді қамтуын және Пайғамбас  (пдан) батым 

мпл үлет алуын тұсайды: мұндай талыттысу (мүміндесдіо)  өздесініо дұғаласында 

тұсайтын нәстелесі (Аллаһтыо) Ибсаһимге және батқаласға бесгенінен атады. Сөйтір, 

Мухаммадтыо   астықшылығы мен асдақтылығы өзіне Ибсаһим мен пныо көртеген 

райғамбасласды қамтыған птбатына қасағанда әр-айқын, әсі пл лайықты бплған 

нәстелесге тәйкет. Пайғамбасға  игілік рен бесеке тілеу тусалы бұл талауат та пныо 

астықшылығын саттайды, әсі пл пныо (іт жүзінде) лайықты бплған нәстетінен көр емет. 

Ендеше, Аллаһ пған және пныо птбатына игілік еттін, пласмен көр тәлемдесді қамтыған 
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тәлемдесдесмен тәлемдеттін, пласға біздіо дұғаласымыз асқылы Өзініо батқа 

райғамбасласына қасағанда көбісек тауартас тыйлатын.  Уа, Аллаһ, Сен Ибсаһимніо 

птбатына игілік еткеніодей, Мухаммадқа және Мухаммадтыо птбатына игілік ет, 

ақиқатында, Сен – Ата Мақтаулы әсі Данқтытыо! Әсі Сен Ибсаһимніо птбатына 

бесеке бесгеніодей, Мухаммадқа және Мухаммадтыо птбатына да бесеке бес; 

ақиқатында, Сен – Ата Мақтаулы әсі Данқтытыо!» (Ибн юл-Қайимныо дюйектөзініо 

тпоы). 

Екінші райда: 

 Оқысман талауаттыо пты бөлігі өзініо баслық айтылу үлгілесінде 

Пайғамбасға , пныо жұбайласы мен ұсрақтасына жюне пныо өзіне игілік-бесеке 

тілеу төздесін қамтығанын байқайды. Спндықтан да бұл талауатта ※Уа, Аллаһ, 

Мухаммадқа игілік ет!‼ деген жалғыз төздесді ғана айту Сүннет бплыр 

табылмайды, юсі Пайғамбасдыо  бұйсығына тюйкет келмейді. Кесітінше, пты 

талауаттасдыо бісінде қамтылған баслық төздесді тплық айту қажет, өйткені 

пныо өзі  бісінші тюшаһһудта бплтын, не тпоғытында  бплтын птылай іттейтін. 

Бұл тусалы имам юш-Шюфи’и өзініо ※юл-Умм‼ кітабында былай дер жазған: 

※Тюшаһһуд бісінші жюне екінші жағдайласда бісдей бплыр табылады; 

※тюшаһһуд‼ дегенде мен куюлік төздесін (шюһада) жюне Пайғамбас  үшін  игілік-

бесеке тілеу талауаттасын айтыр тұсмын; пныо бісеуі де екіншітіз жеткілікті 

бплмайды‼. 

Іт жүзінде ※зиѐткеслік анасхиѐты‼ (※ғылыми баттыздық‼) шасрыған біздіо 

ғатысымыздыо тудысған едюуіс таоқаласлық құбылыттасыныо бісі – кейбіс 

адамдасдыо, тпласдыо асатында Мухаммад Ит‘аф юн-Нюшабиби деген бісеудіо 

өзініо ※юл-Итлюм ют-Сахих‼ (※Шынайы Итлам‼) кітабында, тірті бұл юл-Бухасидіо, 

Мутлимныо жюне батқа да хадит жинақтасында  Ка‘б ибн Ужса, Абу Хумайд ют-

Са‘ди, Абу Са‘ид юл-Худси, Абу Мют‘уд юл-Антаси, Абу Һусайса жюне Тюлха ибн 

‘Убайдуллаһ тынды тахабаласдан тенімді түсде бекітілген бплта да, Пайғамбас   

үшін  талауаттас айтыр (Аллаһқа) жүгінгенде пныо птбатына (да) игілік тілеуге 

қатытты нюстелесді тесітке шығасуға дейін батылы жететіні! Оласдан 

(тахабаласдан) жеткізілетін хадиттесде плас Пайғамбасдан : ※Біз Аллаһқа тен 

үшін қалайша талауаттас айтыр жалбасынуымыз қажет?‼, - дер тұсады, юсі 

жауар сетінде пл пласға пты талауаттасды жпғасыда келтісілген үлгілесмен 

айтуды үйсетті. Ән-Нюшабибидіо өз рікісін нығайту үшін райланған дюйегі  - 

※Аллаһ Тағала Өзініо  

ّٛا ّّٛا عٍيٗ صٍ  ذغٍيًّا ٚعٍ

※Пған талауат жюне ықылатрен (жиі) тюлем келтісіодес!‼ (※юл-Әхзаб‼ 

түсеті, 56-аѐт) төздесінде пнымен батқа ешкімді қптыр айтрады‼, - деуі. 

Әсі қасай өзініо тесітке шығасуында пл пдан тайын тесеодей түтір: 

※Сахабаласға ※тюлют‼ төзі ※дұға‼ деген мағынада белгілі бплған, міне тпндықтан да 
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плас пдан: ※Біз қалай Сен үшін дұға етір жалбасына аламыз?‼, - дер тұсады‼, - 

дейді. 

Мұндай рікіс құсу юр-айқын алдау бплыр табылады, өйткені, пласдыо 

тұсағыныо мюні, бұған біз келтісген хадиттесдіо мютіндесінде айқын 

нұтқалғанындай, пныо  пласға пл үшін айтылатын ※талют‼ төзініо қандай 

мағынада екенін түтіндісір бесуінде емет, өйткені плай бплған жағдайда птылай 

рікіс құсуға пда (ѐғни юн-Нюшабибиде) негіз бплас еді, бісақ пл үшін ※талютты‼ 

қалай псындау  кесектігінде еді.  Отылайша, баслық нюсте өз псындасына келді, 

өйткені тахабаласда пты амалдыо Шасиғатқа тюйкет псындалу тютілі тусалы 

шектіз Білімді, ата Дана Шасиғат Сыйлаушыныо Батшылығына жүгінуден бөлек 

өзге жесден білуге деген мүмкіндігі бплмағандықтан, плас пты тусалы тұсақ 

қпйған еді. Туса тпл тиѐқты плас пдан Аллаһ Тағаланыо  

 اٌّصالج ٚأليّٛا

※...юсі талютты (намаздасды) псында‼ (※Та Һа‼ түсеті, 14-аѐт) деген төздесі 

асқылы расыз етілген  таләтты (намазды) псындаудыо тютілі тусалы да тұсауы 

мүмкін еді; өйткені пласға ※талют‼ төзініо төзбе-төз мағынаты тусалы белгілі 

бплған нюстелес пласды пны Шасиғатқа тюйкет псындауға қатытты тұсақтасды 

қпя қажеттілігінен ұттар қала алмайтын, ал бұл тплығымен айқын ғпй.  

Ән-Нюшабибидіо тілтеме жатайтын618 жпғасыда келтісген дюйегіне келес 

бплтақ, пл негізтіз, өйткені мұтылмандасға  Пайғамбас  ғана  Аллаһ Тағаланыо 

төздесін адамдасға түтіндісір бесуші бплыр табылатыны жақты белгілі, өйткені 

Аллаһ Тағала:  

 إٌيُٙ ٔضُّي ِا ٌٍٕاط ٌرثيٓ اٌزوش إٌيه ٚأٔضٌٕا

«Таған да адамдас үшін түтісілгенді ашық баѐн етестіо дер, Зікісді 

(Құсанды) түтісдік» (※юн-Нюхл‼ түсеті; 44-аѐт), - дер айтты. Сөйтір, Пайғамбас  

пл үшін қандай талауаттас айтыр, Аллаһқа жүгіну кесектігін түтіндісір бесді, юсі 

пласға пныо птбаты да енгізілді, тпндықтан да Аллаһтыо  

 فخزٖٚ اٌشعٛي ذاوُ ِٚا

«Тендесге Елші не бесте - алыодас» (※юл-Хашс‼ түсеті, 7-аѐт) деген 

төздесіне мпйынтұныр жюне «Ақиқатында, маған Құсан және тпл тияқты нәсте 

тый етілді»619 деген танымал юсі тенімді хадитті батшылыққа алыр, мұны пдан 

қабылдау міндетті бплыр табылады.  

Мен егес юлдебісеу тюшаһһудты айтуды мүлдем тесітке шығаста, немете 

※етеккісі келген юйелдес намазды псындар, псаза ұттатын‼ деген рікіс білдісір 

жатта, юсі өздесініо пты пты тұжысымдасын ※Аллаһ Тағала  Құсанда тюшаһһуд 

                                                 
618 Яғни Аллаһ Тағала ※юл-Әхзаб‼ түсетініо 56-аѐтында Пайғамбасмен  бісге ешкімді 

атамады  (Аудасмашыныо еткестреті). 

619 Абу Дюуд жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 
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айтуды атар айтраған, пл тек сукуғ рен тюждені ғана атар айтқан, жюне Құсанда 

етеккісі келген юйелдесді намаз бен псазадан бптатраған‼ деген төздесмен 

дюйектете, юн-Нюшабиби жюне пныо қпқиған төздесімен алданған адамдас не 

дейтіндесін білгім келес еді. Ендеше, плас пныо (юн-Нюшабибидіо – 

аудасмашыдан (қаз.)) түрнұтқа дюйегініо аттасынан пр-поай көсінір тұсған 

птындай дюлелдесмен келітес ме еді, юлде жпқ ра?! Егес пласдыо (пты қпйылған 

тұсаққа бесген) жауабы келіту бплта, - ал біз плас бұлай жауар бесмейді дер үміт 

етеміз, - пнда плас Батшылықтан өте алшақ адатушылыққа түтті, юсі тпл асқылы 

өздесін мұтылмандасдыо негізгі бөлігінен пқшаланыр шығасыды; ал егес 

пласдыо жауабы келітреу бплта, пнда плас бізбен келітір, (ұттанымы) дұсыт 

бплғаны, юсі мұндай жағдайда пласдыо пты дюйектесді тесітке шығасудағы 

дюлелдесі біздіо юн-Нюшабибидіо түрнұтқа дюйегіне  қасты келтісілген 

дюлелдесіміздей бплмақ, ал пл дюлелдесді біз тплық айқындықрен түтіндісір 

бесдік.  

Спндықтан да мен мұтылмандасды Құсанды Сүннетке жүгінбей түтіну 

талрыттасынан тақтануға шақысамын, өйткені тіздес тірті біздіо заманымыздыо 

Сибауайхыныо620 өзі жюне асаб тілі талатындағы тасаршылас бплтаодас да, бұл 

тендесдіо қплдасыонан келмейді.  Көснекі мытал дюл тіздесдіо көздесіоіздіо 

алдында, өйткені пты юн-Нюшабиби біздіо кезімізде асаб тілі талатыныо жетекші 

ғалымдасыныо бісі бплыр таналады; пныо тіл талатындағы білімдесімен алданыр,  

Құсанды түтінуде Сүннеттіо көмегіне жүгінбей, адатушылыққа түткенін 

көсдіоіздес; іт жүзінде пл, бұл тіздесге белгілі бплғандай, бұл көмектен бат 

тастты. Бұған қатытты батқа да мыталдас көр, алайда пласды тізір айту өте көр  

псын алатын бплғандықтан, біз жпғасыда келтісілгенмен ғана шектелеміз, юсі 

птыны жеткілікті дер танаймыз, ал кез келген мүмкіндікті бесуші Аллаһ.  

 

Үшінші райда: 

 

 Оқысман тпндай-ақ Пайғамбас үшін  айтылатын пты талауаттасдыо 

ешқайтытында ※тайид‼ (мысза) деген төз қплданылмағандығын байқайды. Споғы 

буынныо ғалымдасы бұл төзді ※Ибсаһим талауатына‼621 енгізуге қатытты юстүслі 

рікісде бплған. Осынныо шектеулі бплғандығынан біз егжей-тегжейліктесге 

кісітрейміз жюне пты (төзді енгізудіо) заодылығын тесітке шығасғандасды атар 

айтраймыз, юсі бұл үмметтіо ео жақты ұттазы – Пайғамбасға  пл үшін Аллаһқа 

қандай талауат айтыр жалбасыну тусалы тұсақ қпйылғанда: ««Уа, Аллаһ, 

Мухаммадқа игілік ет...», - дер айтыодас!», - дер бұйысған Батшылығымен 

                                                 
620 Сибауайх — атақты ғалым жюне асаб тілініо білгісі, хижсаныо II-ғатысында өміс түсген. 

621 Жпғасыда атар айтылғандай, бұл талауат тпндай-ақ ※Ибсаһимніо талауаты‼ деген атқа 

ие (Аудасмашыныо еткестреті). 
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шектелеміз. Алайда біз бұл жесде пты мютеле бпйынша рікіс айтқан хафиз Ибн 

Хюжас юл-Атқалюнидіо, шюфи`и мазһабыныо хадит талатында да, фиқһ талатында 

да ео атақты ғалымы деген мюстебетін еткесген түсде, біс ғана дюйектөзін 

келтісеміз, өйткені Пайғамбасдыо  пты іліміне қатытты қасама-қайшы 

көзқасаттас дюл шюфи`и мазһабыныо ғалымдасыныо асатында ео көбісек 

тасалды!  

Ибн Хюжасдыо тесігі, ео ісі хадит білгісі (хафиз) Мухаммад ибн Мухаммад 

ибн Мухаммад юл-Ғусабили (х. 790-835 жж.) мыналасды жазған (мен пныо 

қплжазбаласын дюйектөз етемін622): 

※Оған (ѐғни Ибн Хюжасға), Аллаһ бізге пныо өмісінен райда алуды нютір еттін, 

Пайғамбас үшін  намазда жюне пдан тыт уюжір жюне мұттахаб жағдайласда 

талауаттас айтыр жалбасынудыо есекшіліктесі тусалы келеті тұсақтас қпйылған 

бплатын: ※Пайғамбасға  ※таййид‼ (мысзалық, жетекшілік) (ұғымын), мыталы,  

※Уа, Аллаһ, мысзамыз (※таййидина‼) Мухаммадты...‼ төздесінде немете 

※жасатылыттасдыо ео жақтыты‼ немете ※Адам ұсрақтасыныо мысзаты‼ жюне 

т.т.т. қатыттысу пныо (талауаттыо) шасты бплыр табылады ма? Әлде ※Уа, Аллаһ, 

Мухаммадқа игілік ет...‼ төйлемін қатао түсде ұттану қажет ре? Оты екі тютілдіо 

қайтыты жақтысақ: ※таййид‼ (мысза) төзі Пайғамбасдыо  бекітілген тираты 

екендігіне негізделір, пны (талауат төздесіне) қпту ма, юлде бұл төз хадиттесде жпқ 

бплғандықтан, пны қптрау ма?‼ Ол (Ибн Хюжас), Аллаһ пны сақым еттін: ※Ию 

(юсине), хадиттесде жеткізілетін төздесге ілеткен жақтысақ. (Бұл жесде) ※Мүмкін, 

Пайғамбасдыо өзі  мұны кішірейілділігі теберті айтраған шығас, өйткені пл өз 

аты аталған кезде: ※Оған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын (талла-Ллаһу ‘аләйһи 

уа тәлләм)‼, - дер айтрады ғпй, пныо үмметіне  птылай іттеу нұтқалған бплта да‼, - 

дер тұжысым жатауға тыйым талынған, өйткені егес птылай іттеу (ѐғни дұғаласға 

※таййид‼ төзін қпту) жақтысақ бплғанда, бізге бұл тусалы тахабаласдан, тпдан 

тпо пласдыо ізбатасласынан хабасланған бплас еді, тахабаласдан жюне пласдыо 

ізбатасласыныо жеткен бісде-біс хабасда бізге мұндай нюсте кездетреді. Ал бұл 

пласдан өте көр хадиттес мен атаслас623 жеткізілетініне қасаматтан. 

Пайғамбасды  асдақтауға қатытты іттесде ео көснекті адамдасдыо бісі бплған 

имам юш-Шюфи’и, Аллаһ пныо мюстебетін жпғасылаттын, өз мазһабын 

ұттанушылас үшін негізгі (құқықтық десеккөз) бплған өзініо кітабына жазған 

алғытөзінде: ※Уа, Аллаһ, Мухаммадқа игілік ет..., - жюне юсі қасай, - ...етке 

алушылас пны етке алатын юсбіс кезде жюне ұмытшақтас пны етке алуды 

ұмытқан юсбіс кезде‼, - дер жазады;  пл бұл пй тұжысымды (мына) тенімді 

                                                 
622 Бұл қплжазба ※юз-Заһисийѐ‼ кітарханатында (Даматк) тақтаулы. 

623 Оты жесде ※хадит‼ төзі ※Пайғамбас  тусалы хабас‼ дегенді білдісетінін, ал ※атас‼ төзі 

тахабаласдыо немете пласдыо ізбатасласыныо төздесі, не іттесі тусалы хабас екендігін атар кету 

қажет. Кейде пты екі төздес тинпним сетінде қплданылуы мүмкін (Аудасмашыныо еткестреті). 
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(хадиттен) шығасған тиѐқты: ※(Бісде) Пайғамбас   мүміндесдіо анатыныо624 ұзақ 

уақыт бпйы (Аллаһты) зікіс еткенін жюне көр-көр сет мадақтар-дюсіртегенін 

байқар, пған: "Мен айтқан төздесімді теніо күні бпйы айтқандасыоныо 

баслығымен талмақтасы бпйынша (талыттыстақ), меніо төздесім міндетті 

түсде ауыс түтеді.  (Мен былай дер айттым:) «Аллаһ Пәк және Оған Оныо 

жасатылыттасы (қанша бплта, тпнша) мадақ-мақтаулас (бплтын)...»".  Ол  

Аллаһқа үлгіті бпйынша қытқа, бісақ мазмұны бпйынша көлемді дұғалас асқылы 

жалбасынатын. Қади ‘Ийѐд өзініо ※Әш-Шифа’‼ (※Шира‼) кітабында Пайғамбас  

үшін  талауаттасға асналған тасау жатар, пнда кейбіс тахабалас жюне пласдыо 

ізбатасласы жеткізген  Пайғамбасдыо  хадиттесін келтіседі: пласдыо 

ешқайтытында ※таййид‼ (мысза) төзі аталмайды: 

а) Алиден жеткен, пнда пл ※Уа, жазықтасды Жайған және шыодасды 

Жасатқан Аллаһ, жабық тұсғанды Ашушы, құлыо әсі елшіо Мухаммадқа ео жақты 

үлгіде игілік ет және ео мпл бплған бесеке мен қалған кез келген тәлемдесді жібес!» деген 

төздесді қплданыр, пласға Пайғамбас үшін   талауат айтыр Аллаһқа жалбасыну 

төздесін үйсеткендігі тусалы хадит; 

б) Спндай-ақ Алидіо былай дер айтатыны да хабасланады: «Ата Мейісімді 

және есекше Рақымды Аллаһ рен (Оған) ео жақын ресіштелес, райғамбаслас, 

(Аллаһтыо ео) шыншыл (құлдасы), (дін үшін) шәһидтес, ізгілес және Сені, уа, 

әлемдесдіо Раббыты, дәсіртеушілесдіо баслығы Пайғамбасласдыо мөсі, тақуаласдыо 

имамы - Абдуллаһтыо ұлы Мухаммадқа талауат келтістін...» жюне юсі қасай; 

в)  ‘Абдуллаһ ибн Мют‘удыо төзінен пныо былай дер айтатыны 

жеткізіледі: «Уа, Аллаһ, ізгіліктіо имамы және сақымдылықтыо елшіті, құлыо әсі 

елшіо – Мухамадқа игілік ет және бесекео мен сақымыоды тыйла...», - жюне юсі қасай; 

г) Әл-Хатан юл-Бютсиден пныо былай дер айтатыны жеткізіледі: 

«Таодаулыныо (әл-Муттафаныо) ту айдынынан625 (әл-Хауздан) тутынды қандысатын 

(біс) кете (ту) ішуді қалайтынныо кез келгені: «Уа, Аллаһ, Мухаммадқа және пныо 

птбатына, жұбайласына, балаласына, ұсрақтасына, үйіндегілесге, (екі жағынан да) 

ағайын-туытқандасына, көмекшілесіне, ізбатасласына және пны жақты көсгендесдіо 

баслығына игілік ет», - дер айтуы қажет». 

                                                 
624 Бұл жесде төз Жууайсиййѐ бинт юл-Хасит  тусалы бплуда. Бұл пқиға тусалы 

тплығысақ имам юн-Нюуауидіо ※Риѐд ат-талихин‼ (※Ізгілесдіо бақтасы‼), ※юл-Әзкас‼ (※(Аллаһты) 

етке алу (төздесі)‼) кітабтасындағы, ※(Аллаһты) етке алудыо жюне етке алуға ынталандысудыо 

астықшылықтасы тусалы тасауды‼) қасаоыз (Аудасмашыныо еткестреті). 

625 Бұл жесде пл тусалы юл-Бухаси мен Мутлимныо ※Сахихтасында‼: «...пныо туы түттен 

ақ, аоқыған иіті митктіо хпш иітінен жағымды, ал жағалауласында тұсған кетелесі (құмысаласы 

таны бпйынша) атрандағы жұлдыздас тияқты, әсі пдан ту ішетіндесдіо әсқайтыты кейін 

ешқашан  шөлдемейді», - дер айтылған Пайғамбасдыо  ту айдыны тусалы айтылуда. Әл-Бухаси 

мен Мутлимніо ※Сахихтасында‼, тпндай-ақ батқа жинақтасда бұл ту айдыны аталатын көртеген 

хадиттес келтісіледі (Аудасмашыныо еткестреті). 
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Ол (ѐғни қади ‘Ийад) ※юш-Шифа’‼ кітабында Пайғамбас үшін  пныо 

тахабаласы қалайша талауаттас айтыр жалбасынғандығына қатытты туса птылай 

деген, юсі пнда птыдан тыт батқа да нюстелесді атар айтқан.  Ию, Ибн Мюжаһ 

келтісетін Ибн Мют‘удтан жеткізілген хадитте, шындығында да, пл Пайғамбас 

үшін  талауаттас айтыр Аллаһқа жалбасынғанда былай дер айтқан-мыт: ※Уа, 

Аллаһ, Өзіоніо ео жақты игілік-бесекеоді, сақым мен сахатыоды елшілесдіо 

мысзатына (таййид) бесе гөс...‼, - жюне юсі қасай птылай. Алайда бұл хадиттіо 

жеткізушілесініо тізбегі (итнады) юлтіз бплыр табылады, тпндықтан да Алиден 

жеткен хадитке көбісек абзалдық бесіледі, өйткені ют-Табасани пны 

жеткізушілесдіо жасамды тізбегі асқылы келтіседі. Бұл хадит мен ажысатыр 

көстеткен жюне Абул Хатан ибн юл-Фасит тасарынан жазылған ※Фюдл юн-нюби‼ 

(※Пайғамбасдыо   астықшылықтасы‼) атты кітарта түтіндісген (тисек 

кездететін) төздесді қамтиды. Шюфи’и мазһабын ұттанушыласдыо кейбісеулесі: 

※Егес қандай да біс адам Пайғамбас үшін  ео жақты талауатрен Аллаһқа 

жалбасыну тусалы ант бесте,  пнда пты антын псындауы үшін пл: ※Уа, Аллаһ, 

етке алушылас пны етке алатын, ал ұмытшақтас пны етке алуды ұмытқан юс кезде 

Мухаммадқа игілік ет!‼, - дер айтуы кесек‼, - деген. Ән-Нюуауи былай дер айтқан: 

※Ақиқат дер белгілеуге тиітті нюстеге ео жақыны келеті төздес бплыр табылады: 

※Уа, Аллаһ, Сен Ибсаһимге... игілік еткеніодей, Мухаммадқа жюне пныо птбатына 

да игілік ет...‼.   Споғы буынныо кейбіс ғалымдасы бұл (тұсаққа): ※Аталған екі 

тютілдесдіо ешқайтытында хадиттесге қатытты пныо қайтыбісі ео жақты 

екендігініо дюлелдесі жпқ, бісақ маоызына қатытты ※таййид‼ төзі 

қплданылмайтын нұтқатыныо астықшылығы айқын‼, - дер жауар бесген.   Бұл 

мютеле фиқһ кітартасында жақты белгілі жюне  пты тақысыррен айналытқан 

түгелімен баслық фюқиһ ғалымдасдыо айтқан төздесінде ※таййид‼ төзі 

кездетрейді. Егес пты төзді қплдану абзал бплғанда, пнда бұл нюсте бісден баслық 

фюқиһ ғалымдасдыо назасынан тыт қалмат еді жюне плас бұл тусалы хабастыз 

бплмат еді. Баслық игілік (хадиттес мен хабасласда тенімді түсде) жеткізілген 

нюстелесге ілетуде, ал Аллаһ бұл тусалы жақтысақ біледі!‼ (Ибн Хюжасдыо 

дюйектөзініо тпоы). 

Ибн Хюжасдыо  Пайғамбас үшін  талауаттас айтыр Аллаһқа жалбасыну 

кезінде пны ※таййид‼ дер атауға бплмайтындығы тусалы көзқасатына - ал пған 

талауат айту Құсанда бұйысылған - тпндай-ақ ханафи мазһабыныо ғалымдасы да 

пстақтатады. Дюл пты көзқасатты ұттану қажет, өйткені пл пған  деген  

түйітреншіліктіо шынайы көсініті бплады:  

 هلل يحثثىُ فاذثعٛٔي هلل ذحثْٛ وٕرُ إْ لً

«Айт  (уа, Мухаммад!): «Егес Аллаһты түйтеодес, пнда маған ілетіодес, 

(юсі тпнда) Аллаһ та тендесді түйеді...» (※Әли ‘Имсан‼ тұсеті, 31- аѐт). 
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Имам юн-Нюуауи пты (юмісді) батшылыққа алыр, ※Раудат ют-Талибин‼ (1/265) 

кітабында былай дер айтқан: «Пайғамбас үшін  айтылатын ео кемел талауат 

(келеті): «Уа, Аллаһ, ...Мухаммадқа игілік ет...» бплыр табылады»,— жюне юсі қасай 

пл туса № 3 талауат үлгітіндегі төздесді келтісді, ал пнда ※таййид‼ төзі аталмайды 

ғпй!  

Төстінші райда: 

 

 Пайғамбас үшін  айтылатын талауаттасдыо № 1 жюне № 4 үлгілесі Аллаһ 

Елшітініо  тахабаласы пдан Аллаһқа пл үшін қалайша жалбасынуласы кесек 

екендігін тұсаған кезде пныо өзі үйсеткен төздесді қамтитынын білу қажет. 

Спндықтан талауаттасдыо бұл түслесі пл үшін дұға етудіо ео жақты үлгілесі 

екендігіне айғақ сетінде келтісіледі, өйткені пл  тахабаласы мен өзі үшін ео көр 

игілік рен райда қамтылған нюстелесді ғана таодайтын. Имам юн-Нюуауи де, бұл 

тусалы жпғасыда айтылғандай, өзініо ※Раудат ют-Талибин‼ кітабында ※егес 

юлдебіс адамға Пайғамбас үшін  ео жақты талауатрен Аллаһқа жалбасыну 

тусалы ант бесуге туса келте, пны пты төздесді қплданудан өзге жплмен псындау 

мүмкін бплмат еді‼ (деген рікісді) қплдаған.  

Әт-Субки тпндай-ақ (мынандай) батқа біс теберті келтісген: бұл төздесде 

қамтылған талауаттас асқылы Аллаһқа жалбасынатын кез келген адам 

Пайғамбас үшін  талауат айтқанына тенімді бпла бесте бплады; ал кім батқа 

төздесді қплданта, ※пл талауатты пл бұйысылғандай етір айтты ма, юлде жпқ ра?‼ 

деген күмюндасды тезінеді. Іттіо мюні птылай бплғаныныо тебебі  пласдыо: ※Біз 

тен үшін Аллаһқа қалай жалбасынуымыз кесек?‼, - дер тұсағанында, ал пл (бұл 

тұсаққа): «Уа, Аллаһ, (...) Мухаммадқа (...) игілік ет... », - дер жауар бесгенінде, юсі 

пты асқылы пласға өзі үшін дұға еткенде (жпғасыда аталған) төздесді айтуды 

бекітір бесгенінде бплыр тұс. Бұл тусалы юл-Хайтами ※юд-Дасс юл-Мюндудта‼ 

(каф 25/2) еткестір, кейін (каф 27/1) қпйылған мақтатқа айтылу үлгіті тенімді 

хадиттесде жеткізілетін кез келген талауатты айту асқылы қпл жеткізілетіндігін 

айтқан.  

Бетінші райда: 

 

 Пайғамбас үшін  айтылатын талауаттасдыо келтісілген баслық үлгілесін 

біс жалғыз нұтқаға бісіктісуге ешқандай негіз жпқ екендігін білу қажет; туса тпл 

ұттаным тюшаһһудтыо жпғасыда келтісілген түслі үлгілесіне қатытты да күшке 

ие.  Іт жүзінде бұл діни жаоалықрен (бидғатрен) бісдей бплас еді; ал Сүннет бұл 

талауаттасдыо үлгілесініо юсқайтытын юстүслі уақыттасда айту бплыр табылады, 

мұны  шейх-ул-итлам Ибн Таймийѐ екі айт тюкбіслесіне қатытты зесттеуінде 

түтіндісген бплатын (※Мюжму‘ юл-Фатауа‼ 29/253/1). 

 



163 

 

Алтыншы райда: 

 

Сыддық Хатан Хан атты ғалым өзініо ※Нузул юл-Әбсас би-л-‘Илм юл-Мю’тус 

мин юл-’Ад‘ийѐ уюл-Әзкас‼ кітабында Аллаһқа Пайғамбас  үшін жиі дұға етір 

жалбасынудыо астықшылықтасы тусалы көртеген хадиттесді келтісір, былай 

дер жазады (161-бет): «Хадит білгіслесі мен Саф Сүннетті жеткізумен 

айналытатындас, пл  үшін талауаттас асқылы Аллаһқа жалбасынуға қатытты батқа 

мұтылмандасдан пзады, өйткені бұл пласдыо міндеттесініо бісі, тебебі - плас өздесі 

үшін білімніо пты асдақты жплын таодар алған тпо, әсбіс хадиттіо алдында пл үшін 

дұға етеді, әсі птылайша пласдыо тілдесі пны  тұсақты түсде зікіс етеді. Өз 

құсамына мыодаған хадиттесді қамтымайтын Сүннетке асналған бісде-біс кітар 

және бісде-біс «Жәми‘», «Мутнад», «Му‘жам», «Жуз’»626 және батқа хадит жинақтасы 

жпқ, ал қалған жинақтас бұдан есекшеленеді. Сөйтір, міне тплас - «Құтылған 

қауым»627: Қиямет күні Аллаһтыо Елшітіне  батқа адамдасға қасағанда ео жақын 

бплатын және пласға (Аллаһ тасарынан) пныо  шарағаты бісінші кезекте тый 

етілетін хадит білгіслесініо негізгі бөлігі; әкем мен шешем пл үшін өтеу бплтын! Хадит 

                                                 
626 Аудасмашыныо еткестреті: баслық анықтамалас дпктпс Махмуд Тахханныо ※Пптпбие 

рп тесминплпгии хадитпв‼ (М., 2002. С. 145-146) кітабынан алынған: 

※Жюми‘‼ — құсаттысушыты пны  түслі тақысыртасға (мыталы, ※дінніо бұлжымат 

қағидаласы‼, ※ғибадаттыо түслесі‼, ※кейбіс адамдасдыо астықшылықтасы‼ т.т.т.) асналған 

тасауласға бөлір құсаттысған кез келген кітар. Мытал сетінде имам юл-Бухасидіо ※юл-Жюми‘ ют-

Сахихын‼ атауға бплады. 

※Мутнад‼ — хадиттіо тақысыбына қасаматтан, юсбіс тахабадан жеке түсде жеткізілетін 

хадиттес жинақталған кез келген кітар. Мытал сетінде имам Ахмад ибн Хюнбалдіо ※Мутнадын‼  

атауға бплады. 

※Му‘жюм‼ - құсаттысушы пнда жинақталған хадиттесді негізінен шейхтасдыо атына тюйкет 

юлірби бпйынша тюстіррен псналаттысатын кез-келген кітар. Мытал сетінде құсамдат бөліктесі 

※юл-Му‘жюм юл-Кюбис‼, ※юл-Му‘жюм юл-Әутат‼ жюне ※юл-Му‘жам ют-Сағис‼ дер аталатын ют-

Табасанидіо ※юл-Мю‘ажим ют-Сюлата‼ жинағын атауға бплады.  

 ※Жуз’‼ — жеткізушілесдіо бісеуі тасарынан жеткізілген хадиттес жинақталған көлемі 

бпйынша шағын кез келген кітар; немете бұл пнда тесеодетілген түсде зесттелетін белгілі біс 

тақысыр бпйынша хадиттес жинақталған кітар. Мытал сетінде имам юл-Бухасидіо ※Жуз’ Раф‘ юл-

Йадайн фи-т-Салют‼ кітабын келтісуге бплады. 

627 Аудасмашыныо еткестреті: ※Құтылған қауым‼ — бұл мұтылмандасдыо жетріт үш 

тпбыныо ішіндегі Оттан құтылатын жалғыз бісеуі ғана. Сенімді хадиттесде Пайғамбас  былай 

дер айтқаны жеткізіледі: ※Меніо үмметімнен біс тпр ақиқатты айқын ұттанатын бплады, әсі 

пласға қасты шығушылас  Аллаһтыо әмісі келір жетрейінше пласға зиян тигізе алмайды» (юл-

Бухаси жюне Мутлим). Батқа біс хадитте Пайғамбас  бұл тпртасға қатытты былай дер айтқан: 

«Оласдыо бісеунен батқатыныо баслығы Отта бплады, әсі бұл – келітімніо жақтаушыласы (әл-

жама‘а)‼ (Ибн Мюжаһ жюне Ахмад). Бұл хадиттіо батқа біс нұтқатында  Аллаһтыо Елшіті  

※Құтылған тпр‼ адамдасы тусалы былай дер айтқан: «...әсі плас - мен және меніо тахабаласым 

пты бүгін ұттанған нәстелесді ұттанатындас» (ют-Тисмизи жюне юл-Хаким). Аллаһ бізді жалғыз 

құтылатын тпрқа қпттын! 
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білгіслесіне тән бұл астықшылықтасдан бісде-біс адам ата алмайды, тек егес пл тплас 

іттейтін нәстелесді пласдан да көбісек іттемете ғана... Спндықтан да мен таған былай 

деймін: егес игілікке ие бплғыо келте, құтылуды және батқа да кез келген 

(жақтылықтасды) іздетео, не өзіо хадит білгісі (мухаддит) бплуыо кесек, не пласдыо 

қаттасында жүсуіо қажет; (әсі) өзгеше іттеме.... өйткені бұдан батқа таған райда 

келтісетін еш нәсте жпқ» (Сыддық Хатан Ханныо дюйектөзініо тпоы). 

Мен Пюк Аллаһ Тағаладан  мені Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) батқа адамдасға қасағанда жақын бплған пты хадит білгіслесі 

қатасына қптуын тусаймын; бюлкім, пты кітар птыған куюлік бплас. (Мына 

шумақтасды) айтқан имам Ахмадты Аллаһ Өзініо сахметіне бөлетін: 

 

Мухаммад райғамбасдыо діні  - хадиттесде, 

Жігіт үшін ео жақты тәйгүліктес – атасласда; 

Хадит рен пныо білгіслесінен бет бұсма,   

Өйткені жеке райым – түн, ал хадит – бұл күн. 

Кейде күн басынша жасқысар тұста да,  

Бпзбала Туса жплдан хабастыз бплуы да мүмкін! 

 

Бісінші тюшаһһудта Аллаһқа дұға етір жалбасыну 

َِٚي» ُِٙذ اأَل  «اٌُذَػبُء َثْؼَذ اٌَزَط

 

Ол  тпндай-ақ:  

 جَُطِك٤َحُش َُِِِٚ َٝجَُصََِٞجُش َٝجَُؽ٤َِرحُش :ِئَرج َهَؼْذُضْْ ِك٢ ًَُِ َسًَْؼَط٤ِْٖ َكُوُُٞٞج»

جَُغَِحُّ َػ٤ََِْي َأ٣َُٜح جَُِ٘ر٢ُ ََٝسْقَُٔس جَُِِٚ ََٝذَشًَحُضُٚ جَُغَِحُّ َػ٤ََِْ٘ح ََٝػ٠َِ ِػَرحِد 

 ،جَُِِٚ جَُصحُِِكنَي َأْشَُٜذ َإْٔ َُح ِئََُٚ ِئَُح جَُُِٚ ََٝأْشَُٜذ َإَٔ َُٓكًَٔذج َػْرُذُٙ ََٝسُعُُُٞٚ

 «.ُدًُْْ ِْٖٓ جُُذَػحِء َأْػَؿَرُٚ ِئ٤َُِْٚ َك٤َِْْذُعَّ ٤ََُِطَخ٤َْش َأـَُظ

«Сендес әсбіс екі сакағаттан кейін птысғандасыода «әт-тахиййатты» 

айтыодас, ал тпдан тпо әсқайтыо өзіне көбісек ұнайтын дұғаны таодар, (пл 

асқылы) ата Құдісетті Аллаһ Тағалаға жалбасынуласыо қажет»628, - дер,  пты 

тюшаһһудта да дұға айтуды батшылық сетінде пснатты. 

 

Үшінші, ал тпдан кейін төстінші сакағаттасды псындау үшін 

пснынан тусегелу 

َِٚي» ُِٙذ اأَل «اٌُذَػبُء َثْؼَذ اٌَزَط  

 

                                                 
628 Ән-Нюта’и, Ахмад жюне ют-Табасани бұл хадитті жеткізушілесдіо түслі тізбектесі 

асқылы Ибн Мют‘удтан келтіседі; тплығысақ бұл хадит  ※ют-Сахихта‼ (878) қасалады, ал ※Мюжма‘ 

юз-3ауа’идте‼ (2/142) тпндай-ақ батқа қплдаушы хадит келтісіледі. 
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Кейін ※пл  тюкбіс айтыр, үшінші сакағатты псындау үшін пснынан 

тұсатын629, жюне бұл тусалы жпғасыда айтылғандай, ※намазды нашас псындаған 

адамға‼: ※...әсі әсбіс сакағатта птылай жата‼, - дер, туса птылай іттеуді 

бұйысған.   

 ※Ол  птысыттан тұсу кезінде тюкбіс айтатын, ал тпдан тпо пснынан 

тұсатын‼630; кейде пты тюкбісді айтқан кезде ※пл екі қплын көтесетін‼631. 

 ※Ол төстінші сакағатты псындау үшін пснынан тұсғыты келгенде: ※Аллаһ 

Ұлы! (Аллаһу әкбас)‼, - дер айтатын632, юсі, бұл тусалы алдында айтылыр 

кеткеніндей, пл ※намазды нашас псындаған адамға‼ да птылай іттеуді бұйысды, 

юсі пты тюкбісді айтқан кезде кейде ※пл екі қплын көтесетін‼633. 

 ※Ол юсбіс түйегі өз пснын тарқанына дейін по аѐғына  птысыр алыр, денетін 

түзейтін, ал кейін (екі қплымен) жесге түйенір пснынан тұсатын‼634; жюне ※пл 

пснынан тұсу үшін екі қплына түйенесде, таутақтасын жұдысыққа түйетін635‼636. 

 Оты сакағаттасдыо екеуінде де пл ※юл-Фатиха‼ түсетін пқитын, юсі ※намазды 

нашас псындаған адамға‼ да птыны бұйысды. ※Бетін намазыныо тпоғы екі 

сакағаттасында ※юл-Фатиха‼ түсетінен кейін Құсан аѐттасын пқу‼ тасауында 

түтіндісілгеніндей, пл бетін намазын псындау кезінде кейде (※юл-Фатихадан‼ тпо) 

қптымша біснеше аѐттас пқитын. 

 

Қандай да біс арат (бақыттыздық туындаған) жағдайда бет намазда 

Құнұт дұғатын пқу 

ِّْس ٌٍَِٕبِصٌَِخ» َٛاِد اٌَخ ُُٕٛد ِفٟ اٌَصٍَ  «اٌُم

                                                 
629 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

630 Абу Йа‘лю өзініо ※Мутнад‼ (284/2) кітабында бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі 

асқылы келтіседі. Ол тпндай-ақ ※Силтилют юл-Әхадит ют-Сахихада‼ (604) келтісіледі. 

631 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

632 Спл жесде. 

633 Абу Ауана жюне юн-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

634 Әл-Бухаси жюне Абу Дюуд. 

635 Аудасмашыныо еткестреті: төзбе-төз ※қамыс илеуші адамдай‼. 

636 Әл-Хасби ※Ғасиб юл-Хадитте‼. Бұл хадиттіо мағынатын юл-Бухаси жюне Абу Дюуд 

өздесініо жинақтасында келтіседі. Ал ※пл біс адамға намазда  пснынан тұсған кезінде екі қплына 

түйенуге тыйым талды‼  деген хадитке келес бплтақ, бұл  ※мункас‼ үлгідегі тенімді емет хадит 

бплыр табылады, мұны мен ※Силтилют юл-Әхадит юд-Да‘ифа‼ (967) кітабында түтіндісдім. 

 Аудасмашыныо еткестреті: (екі анықтама да дпктпс Махмуд Тахханныо ※Пптпбие рп тес-

минплпгии хадитпв‼. (М., 2002. С. 77) кітабы бпйынша келтісіледі: ※мункас‼ үлгітіндегі 

хадиттесдіо ео танымал екі анықтаматы бас:  

 1) бұл - итнадында өсеткел қателесге жпл бесген, жиі талғысттық танытқан немете өзініо 

бұзықтығымен танылған жеткізушініо аты аталатын хадит; 

 2) бұл – юлтіз жеткізуші жеткізген жюне тенімге лайық жеткізушініо жеткізгеніне қайшы 

келетін хадит.  
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 ※Ол  (Аллаһтан) юлдебісеуді жазалауын тұсар жалбасынғанда немете (Оған) 

юлдебісеу үшін дұға етір жалбасынғыты келгенде, тпоғы сакағатта сукуғ 

жатағаннан тпо ※Аллаһ Оған мақтау-мадақ айтқандасды (айтқанды) еттітін 

(Сами‘а-Ллаһу ли-мән хамидаһу), Раббымыз және Саған мақтау-мадақтас 

бплтын (Раббә-нә, уа лә-кә-л-хамд)!»637 деген төздесін (айтқаннан) кейін құнұт 

дұғатын (ду‘а әл-қунут)638 айтыр, ※дауытын көтесген күйде Аллаһқа дұға етір 

жалбасынатын‼639, ※екі қплын көтесетін‼640, ал ※пныо астында тұсғандас: «Әмин», 

- дер айтатын‼641. 

 ※Ол құнұт дұғатын  баслық бет намазда да айтқаны‼ белгілі642, алайда ※пл 

пласда құнұт дұғатын қандай да біс адам үшін немете қандай да біс адамға қасты 

дұға етір жалбасынғанда пқитын‼643. Мыталы, пл бісде:  

َْٚطَؤَرَه َػٍَٝ » َُ اْضُذْد  ُٙ َٓ َأِثٟ َسِث١َؼَخ اٌٍَ ََٚػ١َبَش ْث  ٍَ َِ٘طب  َٓ ََّخ ْث ِْٔج َسٍَ َُ َأ ُٙ ١ٌَِِٛذ، اٌٍَ ٌْ َٓ ا ١ٌََِٛذ ْث ٌْ ِْٔج ا َُ َأ ُٙ اٌٍَ

َٓ ٠ُُٛسَف،  ١ِٕ َٓ َوِس ١ِٕ َٙب ِس ٍْ َٚاْجَؼ َُ]َُِضَش، ُٙ ُٗ [اٌٍَ ََٚسُسٌَٛ  َٗ َُٚػَص١ََخ َػَصْذ اٌٍَ  َْ َٛا ََٚرْو َِٚسْػًٍب  ًٔب  ُٗ ٌِْح١َب َٓ اٌٍَ  .«ٌََؼ

«Уа, Аллаһ, әл-Уалид ибн әл-Уалидты және Сәлама бин Һишамды және 

‘Аййаш ибн Абу Раби‘аны және мүміндесден бплған әлтіздесді құтқас! Уа, Аллаһ, 

мудас тайратына қатал бпл және плас үшін ашасшылықты Йутуфтыо 

кезіндегідей уақытқа тпз!  *Уа, Аллаһ, лихйян, си’л, закуан және ‘утайй 

(тайраласыныо) Аллаһқа және Оныо Елшітіне мпйынтұнбаған 

(көрқұдайшылдасын) жазалай гөс», - дер айтқан644. 

                                                 
637 Әл-Бухаси жюне Ахмад. 

638 ※Қунут‼ төзі біснеше мағынаға ие, мыталы ※мпйынтұнушылық, құдайшылық‼. Аталған 

пты жағдайда (намаз кезінде) тусегелір тұсған күйде айтылатын дұға меозелуде. 

639 Спл жесде. 

640 Ахмад жюне ют-Табасани бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

Құнұт дұғатын айтқан кезде екі қплды көтесу - бұл Ахмадтыо жюне Итхақ ибн Раһауайһтыо 

ұттанған мазһабы. Әл-Мюсуазидіо ※юл-Мюта’ил‼ (23-бет) кітабымен талыттысыоыз. Ал бетті екі 

қплмен тирар өту тусалы айтас бплтақ, аталған жағдайда мұны (іттеу тусалы) ешбіс жесде 

айтылмаған, юсі мұны іттеу діни жаоалық (бидғат) бплыр табылады; екі бетті батқа жағдайласда 

тирар өтуге қатытты айтас бплтақ, пнда бұл тусалы ешқандай тенімді десек келмеген:  бұл тусалы 

мен ※Да‘иф Аби Дюуд‼ (262) жюне ※Силтилют юл-Әхадит ют-Сахиха‼ (597) кітартасында 

айтқанымдай, бұл тусалы жеткізілетін хадиттесдіо баслығы не юлтіз, не өте юлтіз бплыр табылады. 

Міне тпл үшін де юл-‘Изз ибн ‘Абд ют-Салюм өзініо рютуаласыныо бісінде: «Отылай тек надан адам 

ғана іттейді», - дер айтқан. Тплығысақ № 6 Қптымшаны қасаоыз. 

641 Абу Дюуд жюне ют-Сисаж. Әл-Хаким бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

жюне батқалас келіткен. 

642 Абу Дюуд, ют-Сисаж жюне юд-Дасақутни бұл хадитті жеткізушілесдіо екі жақты тізбегі 

асқылы келтіседі. 

643 Ибн Хузайма өзініо ※Сахих‼ (1/78/2) жюне юл-Хатиб ※Китаб юл-Қунут‼ кітартасында бұл 

хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

644 Әл-Бухаси жюне Ахмад. Жақшадағы қптымшаны Мутлим келтіседі. 
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 Кейін, ※құнұт дұғатын бітісген тпо, пл: «Аллаһ Ұлы! (Аллаһу әкбас)», - дер 

айтатын жюне тюжде жатайтын‼645. 

 

Үтіс («юл-Уитс») намазын псындау кезіндегі құнұт дұғаты 

َْٛرِش» ُُٕٛد ِفٟ اٌ  «اٌُم

 ※Ол  құнұт дұғатын үтіс намазыныо (тақ) сакағаттасын псындау кезінде 

(тек) кейде646 (ғана) айтатын647 жюне ※пл пты дұғаны сукуғ жатаудан бұсын 

пқитын‼648. 

 Ол  юл-Хатан ибн ‘Алиге (Аллаһ пған сазы бплтын) *үтіс намазында (Кұсан) 

пқыр бплған тпо+ мына дұғаны үйсетті: 

«َُ ُٙ ِٕٟ !اٌٍَ َِٚل َّب َأْػَط١َْذ،  ََٚثبِسْن ٌِٟ ِف١ْ ١ٌَََْٛذ،  ْٓ َر َّ ِٕٟ ِف١ْ ٌََٛ ََٚر ْٓ َػبَف١َْذ،  َّ ِٕٟ ِف١ْ ََٚػبِف ََ٘ذ٠َْذ،   ْٓ َّ ِٟٔ ِف١ْ ِْ٘ذ  ا

َِب َلَض١َْذ،  َٚاَل ٠ُْمَضٝ َػ١ٍََْه،  [فـ]ِضَش  ََٔه َرْمِضٟ  َٚا١ٌََْذ،  [َٚ]ِإ  ْٓ َِ ُٗ اَل ٠َِزُي  َٔ ْٓ َػبَد٠َْذ]ِإ َِ ، َرَجبَسْوَذ [َٚاَل ٠َِؼُض 

ََٚرَؼب١ٌََْذ،  َٕب  َْٕه ِإاَل ِإ١ٌََْه]َسَث ِِ َْٕجب  َِ  .«[اَل 

 Аллаһуммә, һди-ни фи-мән һадәйтә, уә ‘афи-ни фи-мән ‘афәйтә, уә тауаллә-ни фи-

мән тауалләйта, уә бәсик ли фи-мә а‘тайта, уә қи-ни шәсса мә қадәйтә, *фә-+ иннә-кә 

тақдый уә лә юқда ‘аләй-кә *уә+ инна-һу лә йазыллю мән уаляйта *уә ли я‘иззу мән 

‘адайта+649, тәбәсакта, саббә-нә, уә тә‘аләйта, *лә мәнжә мин-кә иллә иләй-кә+. 

                                                 
645 Ән-Нюта’и, Ахмад, ют-Сисаж (109/1) жюне Абу Йа‘лю өзініо ※Мутнад‼ кітабында бұл 

хадитті жеткізушілесдіо жақты тізбегі асқылы келтіседі. 

646 Біз: ※Кейде‼, - дер айтқанымыздыо тебебі үтіс намазы тусалы хадиттесді жеткізген 

тахабалас  пласда құнұт дұғаты тусалы айтрағандасында, өйткені егес Пайғамбас  үнемі птылай 

іттейтін бплғанда, пласдыо баслығы бұл тусалы айтыр кетес еді. Дегенмен, тек біс ғана тахабадан 

- Убайй ибн Ка‘бтан, үтіс намазында құнұт дұғаты айтылатындығы тусалы хабасланады, ал бұл 

пныо  пты дұғаны кейде пқығандығын  саттайды.   Сөйтір, бұл жесде үтіс намазын псындау 

кезінде құнұт дұғатын пқу уюжір еметтігіне дюлел бас.  Бұл рікісді ғалымдасдыо көршілігі 

ұттанады. Дюл пты тебертен де ханафи мазһабыныо зесттеуші ғалымы Ибн юл-Хумам ※Фатх юл-

Қадис‼ (1/306, 359, 360) кітабында үтіс намазында құнұт дұғатыныо уюжіртігі тусалы тұжысымды 

юлтіз жюне жеткілікті дюйекетесмен нығайтылмаған дер мпйындады. Бұл пты ғалымныо 

бейтасартығын (юділдігін) жюне пныо бпйында фанатизмніо жпқтығын саттайды, өйткені пл 

қплдаған пты рікіс пныо ұттанған мазһабына қайшы келеді! 

647 Ибн Нютс жюне юд-Дасақутни бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 

648 Ибн Аби Шюйба (12/41/1), Абу Дюуд, юн-Нюта’и ※ют-Сунан юл-Кубсада‼ (218/1-2), Ахмад, 

ют-Табасани, юл-Бюйһақи, Ибн ‘Атакис (4/244/2) бұл хадитті юсі келеті хадитте келтісілетін дұғаны 

да жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. Ибн Мюндаһ ※ют-Таухид‼ (70/2) кітабында 

келеті хадиттен тек құнұт дұғатын ғана жеткізушілесдіо батқа біс жақты тізбегі асқылы келтіседі.  

Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (426) кітабында 

келтісілген. 

649 Жақшаласдыо ішіндегі бұл қптымша хадитте бекітілген, мұны  юл-Хафиз ※ют-Талхит‼ 

кітабында келтісгендей. Мен пныо (тенімділігін) пты кітартыо түрнұтқатында (※юл-Атл‼) 

келтісгенмін. Мұны  имам юн-Нюуауи назасынан тыт қалдысды, юсі  ※Раудат ют-Талибин‼ (1/253) 

кітабында бұл төздесді де, «Фа-лә-ка-л-хамду ‘алә ма қадайта, аттағфису-кә уә әтубу иләй-кә» (※Сеніо 

алдын ала шешір бекіткеніо үшін Саған мадақ! Сенен кешісім өтінемін жюне таған тюубе етемін‼) 
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 «Уа, Аллаһ, Өзіо туса жплға талған кітілесдіо қатасында мені де туса жплға 

тал. Өзіо етендік бесген кітілесдіо қатасында маған да етендік бес. Өзіое жақын 

тұтқан кітілесдіо қатасында мені де Өзіое жақын тұт. Маған тыйлаған 

нәстелесіоді бесекелі ет және алдын ала шешір қпйған нәстелесіонен мені қпсғай 

гөс. Ратында, Сен үкім шығасатын, (бісақ) Сен тусалы үкім шығасылмайды. 

Ақиқатында, Сен қплдаған рендео қпс бплмайды, *ал Сен жау тұтқан адам 

қадіслі бплмайды+! Уа, Раббымыз, тен Жпғасы және Ұлытыо! *Саған жүгінуден 

өзге, Сенен құтылу жпқ!+»650. 

                                                                                                                                                             
деген төздесді де ғалымдасдыо өздесі қптқан дер айтқан. Туса біснеше жплдан тпо пныо өзі (ѐғни 

юн-Нюуауи) былай дер айтқаны тао қалдысады: «Әл-Қади Абу әт-Таййиб «лә я‘иззу мән ‘адәйтә» 

(«...Сен Өзіое жау тұтқан кіті  қадіслі бплмайды») деген төздесді айтудыо заодылығын тесітке 

шығасыр, қателетті дегенге баслық ғалымдас бісауызды келіткен». Мұны юл-Бюйһақи келтіседі. Ал 

Аллаһ бұл тусалы жақтысақ біледі!. 

650 Бұл дұғаныо төздесін, бұл тусалы 631-еткестреде айтылғандай, Ибн Хузайма (1/119/2), 

тпндай-ақ Ибн Аби Шюйба жюне батқалас келтіседі,. 

Маоызды еткестре: юн-Нюта’и құнұт дұғатыныо тпоында юлтіз жеткізушілес асқылы 

хабсаланатын ※...ую таллю Ллаһу ‘алю-н-нюбийи-л-уммиййи‼ (※...Аллаһ хат танымаған Пайғамбасға 

игілік еттін!‼) деген төздесді қптады; пны юлтіз дер айтқандасдыо қатасында Ибн Хюжас юл-

Атқалани, юл-Қатталлюни жюне юз-Зускани. Спндықтан да біз бұл қптымшаны өзіміздіо қабыл 

етілетін хабасласдыо жүйетіне қптрадық (бұл тусалы пты кітартыо алғытөзінде айтылатындай). 

Әл-’Изз ибн ‘Абд ют-Сюлам ※юл-Фютауада‼ (66/1, 1962) былай дер айтқан: ※Құнұт дұғатын айтқан 

кезде Аллаһтыо Елшітіне  талауат айту, Аллаһтыо Елшітініо  намазына қандай да біс нюсте 

қпту тиѐқты,  тенімді бплыр табылмайды‼. Ол айтқан пты рікіс пныо пты дюйектеудіо шеобесін 

тпоғы буынныо кейбіс ғалымдасы іттейтініндей ※жақты діни жаоалық‼ (※бид‘а хатана‼) ұғымын 

қпту асқылы кеоейтрегенін көстетір тұс.  Дете де, Ибн Хузайма өзініо ※Сахихында‼ (1097) 

келтісетін Убайй ибн Ка‘б тусалы хадитте, пл самазан айында өткізілетін түнгі (тасауих) 

намаздасда имам бплған кездесінде, құнұт дұғатыныо тпныода Пайғамбасға   талауат айтатыны 

хабасланады, ал бұл халифа Омасдыо (Аллаһ пған сазы бплтын) кезінде псын алған еді. Отыған 

ұқтат хабас тпндай-ақ Омасдыо батқасу тұтында адамдасдыо намазын батқасған Абу Халим 

Му‘аз юл-Антасиден де жеткізіледі, бұл тусалы Итма‘ил юл-Қади (№107) жюне батқалас баѐндаған. 

Отыдан шыға келе, аталған төздесді қпту псынды бплады, өйткені мұтылмандасдыо алғашқы 

талиқалы буын өкілдесі (талиқалы талюфтас) птылай іттейтін, юсі тпнымен ※пты қптымша діни 

бидғат бплыр табылады‼ дер үзілді-кетілді айтуға бплмайды. Ал Аллаһ жақтысақ біледі!  
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Тпоғы тюшаһһуд 

ُُٙذ اأَلِخ١ُْش»  «اٌَزَط

Пты тюшаһһудтыо міндеттілігі тусалы 

ُِٙذ» ََ٘زا اٌَزَط           «ُُٚجُٛة 

Төстінші сакағатты аѐқтай келе, пл  тпоғы тюшаһһудты айту үшін птысатын. 

Онда ※пл ※мутауассик‼ үлгітінде птысудан батқатын (айтрағанда), бісінші 

тюшаһһудта іттейтінніо баслығын бұйысды юсі іттейтін651: (ѐғни) ※пныо тпл 

балтысыныо үттіогі бөлігі жесде бплатын, ал екі аѐғы біс жаққа (ѐғни по жаққа) 

шығасылатын‼652); ※пл тпл аѐғын (по аѐғыныо) балтысы мен таныныо аттына 

өткізетін‼653, ※по аѐғыныо (табанын) тік тұсғызатын‼654, ал кейде ※пл пны жесге 

төтейтін‼655, (пты кезде) ※пныо тпл алақаны тпл тізетін жабатын, юсі пл пған қатты 

түйенетін‼656. 

Ол  пты тюшаһһудта бісінші тюшаһһудтағыдай өзі үшін талауат айтыр 

Аллаһқа жалбасынуды бұйысатын; ал пл  үшін  қалай дұға ету кесектігі тусалы 

тиітті тасауда түтіндісілген бплатын.  

 

Пты тюшаһһудта Райғамбас үшін  талауат айтыр Аллаһқа 

жалбасынудыо міндеттілігі тусалы 

« ِٟ َِٕج  «ُُٚجُٛة اٌَصاَلِح َػٍَٝ اٌ

Бісде ※Аллаһтыо Елшіті  біс адамныо өз намазында бісінші кезекте Аллаһ 

Тағаланы мақтар-мадақтаматтан жюне Пайғамбас үшін  талауат айтраттан 

Аллаһқа дұға етір жалбасына баттағанын еттір: «Бұл (адам) атығыттық 

жатады!», — дер айтты да, тпдан тпо пны өзініо жанына шақысыр алыр, пған 

(немете батқа бісеуге):   

« َُ ََٚسٍَ  ِٗ ُٗ َػ١ٍَْ ِٟ َصٍَٝ اٌٍَ َِٕج ًِ َػٍَٝ اٌ َُ ١ٌَُِص ِٗ، ُث َٕبِء َػ١ٍَْ َٚاٌَّث  ،ًَ ََٚج ِٗ َػَض  ١ِِّذ َسِث ١ٍَْْجَذْأ ِثَزْح ُْ َف ِإَرا َصٍَٝ َأَحُذُو

َّب َضبَء َُ ١ٌَِْذُع َثْؼُذ ِث  .«ُث

«Сендесдіо бісеулесіо Аллаһқа дұға етір жалбасынғыты келте, Пәк 

Раббытына мақтау-мадақ айтудан баттатын да, Оны рәктер-дәсіртетін, тпдан 

                                                 
651 Әл-Бухаси. 

652 Әл-Бухаси. Екі сакағаттан тұсатын намаздасға келес бплтақ, мыталы, тао (фюжс) 

намазы, (пнда) ※ифтисаш‼ үлгітінде птысу Сүннетке тюйкет келеді. (Отысу) үлгілесіндегі бұл 

айысмашылық  имам Ахмадтан жеткізіледі, Ибн Һюни ※Мюта’ил юл-имам Ахмад‼ (79-бет) 

кітабымен талыттысыоыз. 

653 Абу Дюуд жюне юл-Бюйһақи бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

654 Мутлим жюне Абу Ауана. 

655 Спл жесде. 

656 Спл жесде. 
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тпо  Пайғамбасға  игілік (батқа біс нұтқада: «... бесеке») тілетін, ал тпдан тпо 

ғана қалағанын тұсатын», - деді657. 

Спндай-ақ (бісде) ※пл біс адамныо намазда Аллаһты мақтар-мадақтағанын 

жюне рюктер-дюсіртегенін, юсі Пайғамбасға  игілік-бесеке тілегенін (талауат 

айтқанын) еттір, пған: «Аллаһқа дұғаомен (жалбасын), әсі Ол таған жауар беседі! 

Аллаһтан тұса, әсі Ол таған тұсағаныоды беседі!»658, - деген. 

 

Тюлем бесуге дейін айтылатын дұғаласдан бұсын Аллаһтан төст 

нюстеден рана тілер жалбасынудыо міндеттілігі тусалы 

ًَ اٌُذَػبِء» ْٓ َأْسَثٍغ َلْج ِِ  «ُُٚجُٛة ااِلْسِزَؼبَرِح 

 

Ол  былай дер айтатын: «Сендесден кім  *тпоғы+ тәшаһһудты пқуды 

аяқтата, Аллаһтан төст нәстеден рана тұсар, былай дер айттын:  

«َُ ُٙ ْٓ َضِش ! اٌٍَ ِِ َٚ َّبِد،  َّ َٚاٌ َّْح١َب  َِٕخ اٌ ْٓ ِفْز ِِ َٚ ْٓ َػَزاِة اٌَمْجِش،  ِِ َٚ  ،َُ َٕ َٙ ْٓ َػَزاِة َج ِِ ِٟٔ َأُػُٛر ِثَه  َِٕخ]ِإ َِّس١ِح اٌَذَجبِي [ِفْز  .«اٌ

Аллаһуммә, инни а‘узу би-кә мин ‘азәби жәһаннәмә, уа мин ‘азәби-л-қабси, уа мин 

фитнәти-л-мәхйя уәл-мәмәти, уа мин шәсси *фитнәти-+ л-мәтиихи-д-дәжжәл. 

«Уа, Аллаһ, мен Өзіое қабіс азабынан, Жәһаннам (Тпзақ) азабынан, өміс мен 

өлім бүлігінен және Дәжжәл бүлігінен рана тілер тыйынамын».  *«Кейін пл өзі 

үшін қалаған дұғатын айтыр жалбасынтын+»659.  

※Ол  өзініо тюшаһһудында Аллаһқа пты дұғамен жалбасынатын‼660. 

Бұдан тыт, ※пл өзініо тахабаласына (Аллаһ пласға сазы бплтын) Құсанныо 

түселесін қалай үйсеткен бплта, птыны да тплай үйсеткен‼661. 

 

                                                 
657 Ахмад, Абу Дюуд, Ибн Хузайма (1/83/2) жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген 

жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. Бұл хадит пты тюшаһһудта Пайғамбас үшін  дұға етудіо 

міндетті екендігіне, өйткені пныо өзі птылай іттеуді бұйысғандығына нұтқайтынын білу қажет. 

Оты рікісді имам юш-Шюфи‘и, тпндай-ақ Ахмад ұттанған, бұл тусалы пдан жеткен екі хабасдыо 

тпоғытында жеткізілетініндей. Оласдан бұсын туса пты рікісді кейбіс тахабалас жюне батқа да 

ғалымдас ұттанатын. Дюл тпндықтан да юл-Әжжуси ※юш-Шюси‘а‼ (415-бет) кітабында былай дер 

айтқан: «Кім тпоғы тәшаһһудта Пайғамбас үшін   дұға етір жалбасынбата, намазын қайта псындауы 

қажет». Спндықтан имам юш-Шюфи‘и, мұны фақиһ ғалым юл-Хайтами ※юд-Дасс юл-Мюндуд фи-т-

Салют уют-Салюм ‘алю Сахиб юл-Мақам юл-Махмуд‼  (13—16-тасаулас) кітабында түтіндісір 

бесгеніндей, пласдыо пйласынша, пты есті рікісді ұттанған жалғыз адам бплды-мыт дер жала 

жарқандас юділеттіздік жатайды.  

658 Ән-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

659 Мутлим, Абу Ауана, юн-Нюта’и жюне Ибн юл-Жюсуд ※юл-Мунтақа‼ (27) кітабында. Бұл 

хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-Исуа’‼ (350) кітабында келтісілген. 

660 Абу Дюуд жюне Ахмад бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі. 

661 Мутлим жюне Абу Ауана. 
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Тюлем бесу төздесін айтудан бұсын Аллаһқа жалбасыныр айтылатын 

дұғаласдыо түслі үлгілесі 

«ُٗ َٛاُػ ْٔ ََٚأ  َِ ًَ اٌَساَل «اٌُذَػبُء َلْج  

 

Ол  өз намазында Аллаһқа юстүслі дұғалас асқылы жалбасынатын662, юсі юс 

дұғаны юстүслі уақытта айтатын; пл тпндай-ақ Аллаһқа батқа дұғаласмен 

жалбасынуды да бұйысатын жюне ※намаз псындаушыға пныо өзі қалаған дұғаны 

таодар алуын бұйысатын‼663. Бұл дұғалас төменде келтісіледі:  

1.«َُ ُٙ َُ! اٌٍَ ُٙ َّبِد؛ اٌٍَ َّ َٚاٌ َّْح١َب  َِٕخ اٌ ْٓ ِفْز ِِ ََٚأُػُٛر ِثَه  َِّس١ِح اٌَذَجبِي،  َِٕخ اٌ ْٓ ِفْز ِِ ْٓ َػَزاِة اٌَمْجِش، َأُػُٛر ِثَه  ِِ ِٟٔ َأُػُٛر ِثَه  ! ِإ

َِ َّْغَش َٚاٌ  ُِ ْٓ اٌَّؤَث ِِ ِٟٔ َأُػُٛر ِثَه  . «ِإ

Аллаһуммә, инни а‘узу би-кә мин ‘азәби-л-қабси, уа а‘узу би-кә мин фитнәти-л-

Мәтихи-д-Дәжжәли, уә а‘узу би-кә мин фитнәти-л-мәхйя уәл-мәмәти. Аллаһуммә, 

инни а‘узу би-кә мин әл-мә’тәми уәл-мәғсам. 

«Уа, Аллаһ, ақиқатында, мен Өзіне қабіс азабынан рана тілер тыйынамын. 

Спндай-ақ, мен Өзіое Мәтих Дәжжәлдіо бүлігінен және өміс мен өлімніо бүгінінен 

рана тілер тыйынамын! Уа, Аллаһ, шын мәнінде, мен Өзіое күнәдан664  және 

қасыздан665 тыйынамын».666 

                                                 
662 Ақиқатында, біз ※өзініо тюшаһһудында‼ дер айтрағанымыздыо тебебі - мютінніо өзінде 

тюшаһһуд немете батқа нюсте нақты белгілер айтылмай, ※өзініо намазында‼ дер нұтқалған.  

Сөйтір, бұл намаз кезіндегі дұға айтуға ыоғайлы бплған түслі жағдайласды қамтиды, мыталы, 

тюжде мен тюшаһһудты, ал пты екі кейірте Аллаһқа жалбасынудыо юміс етілгендігі жпғасыда 

айтылған бплатын. 

663 Әл-Бухаси жюне Мутлим. Әл-Атсам былай дер хабаслаған: «Мен (имам) Ахмадтан: 

«Тәшаһһудтан тпо Аллаһқа қандай дұғаласды айтыр жалбасынуым кесек?», - дер тұсадым. Ол: 

«Хадиттесде жеткізілген дұғаласды», - дер жауар бесді. Мен: «Бісақ  Аллаһтыо Елшіті : «Кейін өзіне 

ұнайтын дұғаны таодар алтын», - дер айтты емет ре?», - дедім. Ол: «(Хадиттесде) келтісілгендесдіо 

ішінен таодауы қажет», - дер жауар бесді. Мен пған тұсағымды қайталар қпйдым. Ол тағы да: «Ол 

(хадиттесде) келтісілгендесдіо ішінен таодауы қажет», - дер жауар бесді». Бұл хабасды Ибн Таймийѐ 

※Мюжму‘ юл-Фатауада‼ (69/218/1) келтіседі де, птыны (имам Ахмадтыо айтқан төздесін) мақұлдар, 

былай дейді: «Сөйтір, «кез келген дұға» деген төздес кез келген түсдегі дұғаласға емет, дәл Аллаһ түйетін 

дұғаласға қатытты..., - юсі қасай пл былай деді: - Спнымен, (тенімді) хадиттесде жеткізілетін, 

бекітілген, пснатылған, тпндай-ақ өзіне игілікті қамтыған дұғаласды айту жақтысақ».   Бұл птылай, 

бісақ қайты дұғалас өзіне игілікті қамтитынын таныр білу тенімді білімге тюуелді, ал пны 

адамдасдыо асатында тисек кездеттісуге бплады, тпндықтан да (хадиттесде) жеткізілетін 

дұғаласды ұттану бюсінен жақтысақ, ютісете егес плас өз құсамына намаз псындаушыныо тплас 

асқылы Аллаһқа жалбасынғыты келетін өтінішін қамтитын бплта. Ал бұл тусалы Аллаһ 

жақтысақ біледі! 

664 Асабтыо ※мю’там‼ төзі не адамды күню жатауға мюжбүс ететін нюстені, не күнюніо өзін 

білдіседі.   

665 Асабтыо ※мюғсам‼ төзініо негізгі мағынаты - ※ауыстралық‼. Аталған жағдайда, бұл 

Айшадан (Аллаһ пған сазы бплтын): «(Бісде) біс адам Пайғамбасдан : «Неліктен тіз (Аллаһтан) 

тпншалықты жиі түсде қасыздан құтқасуын тұсайтыз?», - дер тұсады», - дер хабасланатын мына 
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  2.« ًَّ ُْ َأْػ َِب ٌَ ْٓ َضِش  ِِ َٚ ٍُْذ،  ِّ َِب َػ ْٓ َضِش  ِِ ِٟٔ َأُػُٛر ِثَه  َُ ِإ ُٙ  .«[َثْؼُذ] اٌٍَ

Аллаһуммә, инни а‘узу би-кә мин шәсси мә ‘амилту, уа мин шәсси мә ләм а‘мәл 

[бә’ду]. 

«Уа, Аллаһ, ақиқатында, мен Өзіое іттеген іттесімніо жамандығынан және 

*әлі+ іттемеген іттесімніо жамандығынан рана тілер тыйынамын667‼.668 

 3.«َُ ُٙ ِٕٟ ِحَسبثًب ٠َِس١ْشًا! اٌٍَ  .«َحبِسْج

Аллаһуммә, хәтибни хитәбән йатисан. 

«Уа, Аллаһ, менен жеоіл етеррен етер ал!»669 

 4.«َُ ُٙ ََٛفبَح ! اٌٍَ َّْذ اٌ ِٕٟ ِإَرا َػٍِ ََٛف ََٚر َّْذ اٌَح١َبَح َخ١ْشًا ٌِٟ،  ِِب َػٍِ  ِٟٕ َُٚلْذَسِرَه َػٍَٝ اٌَخٍِْك، َأْح١ِ َِّه اٌَغ١ِْت  ٍْ ِثِؼ

َُ ُٙ ََّخ اٌَحِك ! َخ١ْشًا ٌِٟ، اٌٍَ ََٚأْسَؤٌَُه َوٍِ َٙبَدِح،  َٚاٌَط ُِ)ََٚأْسَؤٌَُه َخْط١ََزَه ِفٟ اٌَغ١ِْت  َٚاٌَؼْذِي ِفٟ اٌَغَضِت  (اٌُحْى

َْٕمِطُغ،  َٚاَل َر َْٕفُز  ٍٓ اَل َر ََٚأْسَؤٌَُه ُلَشَح َػ١ْ ًّب اَل ٠َِج١ُذ،  َِٔؼ١ ََٚأْسَؤٌَُه   ،َٕٝ َٚاٌِغ ََٚأْسَؤٌَُه اٌَمْصَذ ِفٟ اٌَفْمِش  َٚاٌَشَضب، 

َْٛق  ََٚأْسَؤٌَُه اٌَط َِٙه،  َْٚج ََٚأْسَؤٌَُه ٌََزَح إٌََظِش ِإٌٝ  ِْٛد،  ََٚأْسَؤٌَُه َثْشَد اٌَؼ١ِْص َثْؼَذ اٌّ ََٚأْسَؤٌَُه اٌِشَضٝ َثْؼَذ اٌَمَضبِء، 

َُّ ُٙ ُِِضٍٍَخ، اٌٍَ ٍَٕخ  َٚاَل ِفْز ُِِضَشٍح  َٓ! ِإٌٝ ٌَِمبِئَه ِفٟ َغ١ِْش َضَشاَء  َْٙزِذ٠ ُِ َُ٘ذاًح  َٕب  ٍْ َٚاْجَؼ  ِْ َّب َِٕخ اإِل٠ْ َٕب ِثِض٠ْ  ..«َص٠ِ

 Аллаһуммә, би-‘илми-кә-л-ғайби, уа қудсати-кә ‘алә-л-халқи, әхйи-ни мә ‘алимтә-

л-хәйатә хайсан ли, уа тәуаффәни изә кәнәти-л-уафәту хайсан ли! Аллаһуммә, уа 

әт’алю-кә хашйята-кә фи-л-ғайби уа-ш-шәһадәти, уа әт’алю-кә кәлимәтә-л-хаққи *батқа 

біс нұтқада: ...әл-хукми] уәл-‘адлә фи-л-ғадаби уас-сида, уа әт’алю-кә-л-қатдә фи-л-фәқси 

уал-ғинә, уа әт’алю-кә нә‘имән лә йәбиду, уа әт’алю-кә қуссата ‘айнин *лә тәнфәзу, уа+ лә 

танқаты‘у, уа әт’алю-кә-с-сидә бә‘дә-л-қада-и, уа әт’алю-кә бәсда-л-‘айши бә‘дә-л-мәути, 

уа әт’алю-кә ләззәтә-н-нәзси илә уәжхи-кә, уа *әт’алю-кә-+ ш-шәуқа илә лиқаи-кә фи 

ғайси дасса’ин мудыссатән уа лә фитнәтин мудылләтин! Аллаһуммә, зәййиннә би-

зийнә-ти-л-имәни, уәж‘әл-нә һудатан муһтадийн. 

«Уа, Аллаһ, егес көметті білгендігіомен және жасату құдісеттілігіомен 

тісшілікті мен үшін қайыслы дер білтео, маған өміс бесе гөс, ал егес өлімді мен 

үшін қайыслы көстео, маған өлім бесе гөс дер тұсаймын. Уа, Аллаһ, ақиқатында, 

мені әшкесе және жатысын (іттесімде) Өзіонен қпсқатын (ренделесіонен) 

етуіоді тұсаймын. Әсі сиза бплғанымда да, ашуланған шағымда да шын *батқа 

біс нұтқада: «...дана»+ және әділетті (төздесді айтуымды нәтір ет). Спнымен 

қатас бай-дәулетті бплғанымда, әсі жаслылық (шағымда да) біс қалырты пста 

                                                                                                                                                             
хадиттіо мютінінен келір шығатынындай, бұл төздіо аттасында ※қасыз‼ меозелуде. Жауар сетінде 

Аллаһтыо Елшіті  былай дер айтқан: «Ақиқатында, қасыздыо ауыстралығын көтесген адам 

төйлете - өтісік айтады, ал уәде бесте - пны бұзады». 

666 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 

667 Яғни мен жаман іттес іттегеннімніо жамандығынан жюне жақты іттес іттемегенімніо 

жамандығынан. 

668 Ән-Нюта’и бұл хадитті жеткізушілесдіо  тенімді тізбегі асқылы келтіседі жюне Ибн Аби 

‘Атым ※ют-Сунна‼ кітабында (№ 370 – бұл кітартын баслық хадиттесі меніо тасарымнан 

тенімділікке тектесілген). Төст бұсышты жақшаласдағы қптымшаны тпл келтіседі. 

669 Ахмад жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 
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бплуымды тұсаймын. Сенен *таутылмайтын+ нығмет (бақ) тұсаймын әсі 

үзілмейтін қуаныш тұсаймын, тағдысға бплған пқиғадан (қазадан) кейін (пған) 

сизалықты, өлімнен кейін бақыт тұсаймын. Сеніо Дидасыоды көсу ләззатын, 

зиянды қайғыластыз, адаттысатын бүліктестіз Өзіое жплығуға деген 

құштаслықты *тұсаймын+. Уа, Аллаһ, бізді иман көскемділігімен көскейте гөс, 

әсі бізді туса жплды ұттаған жетекшілесден ете гөс»670. 

5. Ол  Абу Бюкс ют-Сыддыққа (пған Аллаһ сазы бплтын) келеті дұғаны 

үйсетті: 

« ،ِٟٕ ّْ َٚاْسَح ِْٕذَن،  ْٓ ِػ ِِ َِْغِفَشًح  َْٔذ، َفبْغِفْش ٌِٟ  َُٔٛة إاَل َأ َٚاَل ٠َْغْفُش اٌُز َّب َوِّث١ًْشا،  ٍْ َْٔفِسٟ ُظ ُّْذ  ِٟٔ َظٍَ َِّئ ُٙ اٌٍَ

ُُ َْٔذ اٌَغُفُٛس اٌَشِح١ْ ََٔه َأ  .«ِإ

Аллаһуммә, инни заләмту нәфти зулмән кәтисан, уа лә йяғфису-з-зунубә иллә Әнтә, 

фә-ғфис ли мәғфисатан мин ‘инди-кә уа-схам-ни, иннә-кә Әнтә-л-Ғафусу-с-Рахим. 

«Уа, Аллаһ, ақиқатында өзіме ата көр зұлымдық жатадым. Күнәласымды 

кешісетін Өзіонен батқа ешкім жпқ! Өз жасылқауыомен мені кешіс де, маған 

сақым ет. Ратында, Сен ата Жасылқаушы, есекше Мейісімдітіо!»671. 

6. Ол  Аишаға (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер айтуды бұйысды: 

«َُ ُٙ ِٟٔ ! اٌٍَ ِٗ ِإ َٓ اٌَخ١ِْش ُوٍِ ِِ ِٗ]َأْسَؤٌَُه  َٚآِجٍِ  ِٗ ِٗ، [َػبِجٍِ َٓ اٌَطِش ُوٍِ ِِ ََٚأُػُٛر ِثَه  ُْ َأػٍَُ،  َِب ٌَ َٚ  ُٗ ْٕ ِِ ُّْذ  َِب َػٍِ ؛ 

[ِٗ َٚآِجٍِ  ِٗ ُْ َأػٍَُ[َػبِجٍِ َِب ٌَ َٚ  ُٗ ْٕ ِِ ُّْذ  َِب َػٍِ َُ)ََٚأْسَؤٌَُه . ؛  ُٙ ِٟٔ ! اٌٍَ ٍْٛي  (َأْسَؤٌَُهِإ ْٓ َل ِِ َٙب  َِب َلَشَة ِإ١ٌَْ َٚ ََٕخ  اٌَج

ََٚأْسَؤٌَُه   ،ًٍ َّ َْٚػ ٍْٛي َأ ْٓ َل ِِ َٙب  َِب َلَشَة ِإ١ٌَْ َٚ َٕبِس  َٓ اٌ ِِ ََٚأُػُٛر ِثَه   ،ًٍ َّ َْٚػ َُ)َأ ُٙ ِٟٔ ! اٌٍَ َِب َسَؤٌََه  (َأْسَؤٌَُهِإ ْٓ َخ١ِْش  ِِ

ََٚسُسٌَُٛه  ٌَّذ ]َػْجُذَن  َُِح ََٚسُسٌَُٛه  ُٗ َػْجُذَن  ْٕ ِِ َِب اْسَزَؼبَرَن  ْٓ َضِش  ِِ ََٚأُػُٛر ِثَه  ٌَّذ،  َِب َلَض١َْذ [ ََٚأْسَؤٌَُه]، [َُِح

ًَ َػبِلَجُزٗ  ْْ َرْجَؼ ٍِْش َأ ْٓ َأ ِِ  .«ُسْضَذًا [ٌِٟ]ٌِٟ 

Аллаһуммә, инни ат’алю-кә мин-әл-хайси кулли-һи *‘ажилиһи уа әжилиһи) мә 

‘алимту мин-һу уа мә ләм а‘ләм, уа ә‘узу би-кә мин-әш-шәсси куллиһи *‘ажилиһи уә 

әжилиһи+ мә 'алимту мин-һу уа мә ләм а‘ләм, уа ат’алю-кә- [хадиттіо батқа біс 

нұтқатында: Аллаһуммә, инни әт’алю-кә-]-л-жәннәтә уа мә қассабә иләй-һә мин 

қаулин әу ‘амәлин, уа а‘узу би-кә мин ән-нәси уа мә қассабә иләй-һа мин қаулин әу 

‘амәлин, уа әт’алю-кә [хадиттіо батқа біс нұтқатында: Аллаһуммә инни әт’алю-кә-] 

мин *әл-+ хайси мә та’алә-кә ‘абду-кә уа сатулю-кә *Мухаммадун, уа а‘узу би-кә мин 

шәсси мә итти‘аза-кә мин-һу ‘абду-кә уа сатулю-кә Мухаммадун, тәллә-Ллаһу ‘аләйһи 

уа тәлләм+, *уа әт’алю-кә+ мә қадайтә ли мин әмсин ән тәж‘алә ‘ақибәтә-һу *ли+ сушдән. 

«Уа, Аллаһ, мен Сенен кез келген [қазісгі әсі бплашақтағы] мен пл тусалы 

білетін және білмейтін игілікті тұсаймын. Әсі мен Саған кез келген *қазісгі әсі 

бплашақтағы+ мен пл тусалы білетін және білмейтін жамандықтан рана тілер 

тыйынамын. Және мен Сенен *хадиттіо батқа біс нұтқатында: «Уа, Аллаһ, 

ақиқатында мен Сенен...»+ Жәннат рен пған жақындататын төздесді немете 

амалдасды тұсаймын; және мен Оттан әсі пған жақындататын төздес мен 

                                                 
670 Ән-Нюта’и жюне юл-Хаким, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген, жюне пнымен юз-Зюһаби 

келіткен. 

671 Әл-Бухаси жюне Мутлим. 



174 

 

амалдасдан рана тілер Саған тыйынамын. Және мен Сенен *хадиттіо батқа 

нұтқатында: «Уа, Аллаһ, ақиқатында, мен Сенен...+ құлыо және елшіо 

*Мухаммад+ тұсаған игіліктесді тұсаймын, және мен  құлыо әсі елшіо  

*Мухаммад, пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын!+ рана тілер Саған 

тыйынған нәстелесден Өзіое тыйынамын, *және мен+ Сен *мен үшін+ алдын ала 

шешір қпйған іттіо тпоы талиқалы бплуын тұсаймын»672. 

7. Ол  біс кітіден: ※Сен намаз псындаған кезіоде не пқитыо?‼, - дер тұсады.  

Ол: ※Мен куюлік төздесін (тәшаһһуд) айтамын, Аллаһтан Жюннатты тұсар, Оған 

Оттан рана тілер тыйынамын.  Алайда, Аллаһрен ант етемін, меніо былдысым  

(дандана673) не тенікі, не Му‘аздікі тиѐқты жақты емет!‼, - дер жауар бесді. Спнда пл 

: ※Біз де туса тпны тұсаймыз», - дер айтты674. 

7. (Бісде) пл  біс адамныо тюшаһһудта келеті төздесді айтқанын еттіді:  

« ِٟٔ َُ ِإ ُٙ َٛاِحُذ] (ِثبهلِل)٠َب اهلُل َأْسَؤٌَُه اٌٍَ ُٗ ُوُفًٛا ُأَحذ  [اٌ ٌَ ْٓ ٌََُٚ ٠َُى ُْ ٠ٌَُْٛذ،  ٌََٚ َُّذ اٌِزٞ ٌَُ ٠ٍَِْذ  ْْ ! اأَلَحُذ اٌَص َأ

ُُ َْٔذ اٌَغُفُٛس اٌَشِح١ ََٔه َأ ُِٔٛثٟ، ِإ  .«َرْغِفَش ٌِٟ ُر

Аллаһуммә, инни ат’алю-кә, йә Аллаһу, *батқа біс нұтқада: би-Лләһи] *әл-Уахиду,+ 

әл-Ахаду, әт-Самаду, әлләзи ләм йялид уа ләм йуләд уа ләм йякул-лә-һу куфууан ахад, - 

ән тағфиса ли зунуби, иннә-кә Әнтә-л-Ғафусу-с-Рахим! 

«Уа, Аллаһ, ақиқатында, мен Сенен: «Уа, Аллаһ, Сен - [Дасатыо+, Жалғызтыо, 

ешкімге және еш нәстеге мұқтаж еметтіо, тпндай-ақ тумағантыо әсі 

туылмағантыо, әсі Саған ешкім тео емет», - (дей птысыр) меніо күнәласымды 

кешісуіоді тұсаймын.  Ақиқатында, Сен ата Жасылқаушы, есекше 

Мейісімдітіо!» Ол : «Ол кешісілді, пл кешісілді!», - деді675. 

9. Ол  батқа біс адамныо тюшаһһудта былай дер айтқанын еттіген:  

«َُ ُٙ ِٟٔ ! اٌٍَ َْٔذ ِإ َٗ ِإاَل َأ ُّْذ، اَل ِإٌَ َْ ٌََه اٌَح ُْ]، [َْٚحَذَن اَل َضِش٠َْه ٌََه]َأْسَؤٌَُه ِثَؤ َٚاِد  [٠َب]، [إٌََّب َّب َثِذ٠َغ اٌَس

َِ! َٚاألَسِض َٚاإِلْوَشا ََ! ٠َب َرا اٌَجاَلِي  َٟ ٠َب َل١ّٛ ِٟٔ ]! ٠َب َح َٓ إٌَبِس ][َأْسَؤٌَُهِإ ِِ ََٚأُػُٛر ِثَه   .«[اٌَجََٕخ، 

Аллаһуммә, инни әт’алю-кә би-әннә лә-кә-л-хамду, лә иләһа иллә Әнтә *уахда-кә лә 

шәсикә лә-кә+, *әл-Мәннә-ну+, *йә+ бәди‘а-т-тамәуати уәл-асди, йә зә-л-жәләли уәл-иксам, 

йә Хаййу, йә Қаййум! *Инни әт’алю-кә-] [-л-жәннәтә, уа а‘узу би-кә мин ән-нас+ 

«Уа, Аллаһ, ақиқатында, мен Сенен тұсаймын, өйткені баслық мақтау-

мадақ Саған тән, Сенен өзге құлшылыққа лайықты ешбіс құдай жпқ, *әсі Сеніо 

                                                 
672 Ахмад, ют-Тайалити, юл-Бухаси ※юл-Адаб юл-Муфсадта‼, Ибн Мюжаһ жюне юл-Хаким, 

тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне пнымен юз-Зюһаби келіткен. Бұл хадит ※Силтилют юл-

Әхадит ют-Сахихта‼ (1542) келтісіледі. 

673 ※Дандана‼ - төйлеу ысғағы (интпнациѐты) еттілетіндей, алайда төздесді түтіну қиын 

бплатындай етір төйлеу. Аталған жағдайда жай дауытрен айтылатын дұғалас меозелуде. Споғы 

төйлем ※Біздіо айтатын төздесіміз теніо айтатын төздесіомен ұқтат‼ дегенді білдіседі.   

674 Абу Дюуд, Ибн Мюжаһ жюне Ибн Хузайма (1/87/1) бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді 

тізбегі асқылы келтіседі. 

675 Абу Дюуд, юн-Нюта’и, Ахмад жюне Ибн Хузайма. Әл-Хаким бұл хадитті тенімді деген жюне 

пнымен юз-Зюһаби келіткен. 
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тесігіо жпқ+ Жалғызтыо. *Игілік бесуші,+ *уа,+ көктес мен жесді Жпқтан Бас 

Етуші, уа, Ұлылық рен Құсмет Иеті, уа, Тісі, уа, мәогі Жатаушы! *Ақиқатында, 

мен Сенен+ *Жәннатты тұсаймын және Саған Оттан рана тілер тыйынамын!+‼. 

 *Пайғамбас  өзініо тахабаласынан: «Ол Аллаһқа қалай жалбасынғанын 

білетіодес ме?», - дер тұсады, ал плас: ※Аллаһ жюне Оныо Елшіті жақтысақ 

біледі‼, - дер жауар бесді. Спнда пл былай деді: «Жаным Қплында бплғанмен ант 

етемін,+ пл Аллаһқа, егес Оған тпл асқылы жалбасынта – Ол жауар бесетін, ал 

егес Одан қандай да біс нәстені тұсата – Ол тпны бесетін, Оныо Ұлы *батқа 

хадитте: «Ео ұлы», - дер хабасланады+ Етімі676 асқылы жалбасынды‼677. 

10. Оныо  тюшаһһуд рен талем бесу төздесініо (татлим) асатында айтатын ео 

тпоғы дұғаты келеті еді:   

« َُ ُٙ ِٕٟ، اٌٍَ ِِ  ِٗ ُُ ِث َْٔذ أػٍَ َِب أ َٚ َِب َأْسَشْفُذ،  َٚ َِب أػٍَُٕذ،  َٚ َِب َأسشَْسُد  َٚ َِب أَخْشُد،  َٚ ُِْذ،  َِب َلَذ اْغِفش ٌِٟ 

َٗ إاَل أَٔذ َُّؤِخُش، اَل ِإٌَ َْٔذ اٌ َٚأ  ، َُ َُّمِذ  .«أَٔذ اٌ

Аллаһуммә-ғфис ли мә қаддамту, уә мә әххасту, уә мә әтсасту, уә мә а‘ләнту, уә 

мә әтсафту, уә мә Әнтә а‘ләму биһи мин-ни, Әнтә-л-Муқаддыму, уә Әнтә-л-

Муаххису, лә иләһа иллә Әнтә. 

«Уа, Аллаһ, меніо бұсыоғы-кейінгі, жатысын-әшкесе жатаған күнәласымды 

және шектен шығуымды және Өзіо менен жақты білетін күнәласымды да кешісе 

гөс, Ілгесілетуші де, Кешеуілдетуші де Өзіотіо. Өзіонен батқа құлшылыққа 

лайықты ешбіс құдай жпқ!»678. 

                                                 
676 Бұл жесде тюуюттулдіо – Аллаһқа Оныо Ео Көскем Етімдесі жюне тираттасы асқылы 

(жақындауға ұмтылу) куюлігі қамтылған, юсі бұл Аллаһ Тағаланыо: «Ео Көскем Етімдес Аллаһқа 

тюн, ендеше Пған (тплас асқылы) жалбасыныодас» (※юл-Әғсаф‼ түсеті, 180-аѐт), - дер айтқан 

бұйсығына тюйкет келеді. Аллаһқа батқа біс нюстелес асқылы жақындауға (жалбасынуға), 

мыталы, бісеуді немете бісеудіо хақытын, мюстебетін, абыспй-астықшылығын  жюне т.т.т. асаға 

қпйыр тұсауға келес бплтақ,  бұған қатытты имам Абу Ханифадан (Аллаһ пны сақым еттін) жюне 

пныо тесіктесінен мұндай амал ео аз дегенде айырталатын (мюксуһ), ал жалры мағынада бұлай 

іттеуге тыйым талынған (хасам) екендігі тусалы жеткізіледі.  Шейх ул-итлам Ибн Таймийѐ бұл 

тақысыр бпйынша ※Тюуюттул уа Уютилю‼ (※Аллаһқа жақындау жюне птыған қпл жеткізу 

құсалдасы‼) атты кітар жазған. Бұл мютелеге меніо ※Тюуюттул – пныо түслесі мен есежелесі‼ атты 

мақалам асналған, юсі пл птында қпзғалған тақысырқа жюне пныо мазмұнына қатытты 

бплғанымен көкейтетті бплыр табылады; пнда қазісгі заманныо ғалымдасы асқылы есекше кео 

тасалған  кейбіс түтініктес тесітке шығасылады. Оласды да, бізді де Аллаһ (Ақиқат жплына) 

шығастын! 

677 Абу Дюуд, юн-Нюта’и, Ахмад, юл-Бухаси ※юл-Әдаб юл-Муфсадта‼, ют-Табасани жюне Ибн 

Мюндаһ ※ют-Таухидте‼ (44/2, 67/1, 70/1-2) бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 

678 Мутлим жюне Абу Ауана. 
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Тюлем бесу (төздесін) айту (татлим) 

«ُُ «اٌَزْس١ٍِ  

Кейін ※пл  (батын) *по бетініо ақтығы көсінетіндей+ пн жаққа (бұсыр): 

َُّخ اهلِل» ََٚسْح َُ َػ١ٍَُْىُ   .«اٌَساَل

«Әт-таләму ‘аләйкум уа сахмәту-Ллаһ («Сіздесге Аллаһтыо тәлемі және сахметі 

бплтын»), ал кейін (батын) *тпл бетініо ақтығы көсінетіндей+ тпл жаққа (бұсыр): 

َُّخ اهلِل» ََٚسْح َُ َػ١ٍَُْىُ   .«اٌَساَل

Әт-таләму ‘аләйкум уа сахмату-Ллаһ («Сіздесге Аллаһтыо тәлемі және сахметі 

бплтын»)‼, - дер айтатын679. 

Кейде пл  бісінші тюлемдету кезінде: 

 «ُٗ  .«ََٚثَشَوبُر

«уа басакәту-һу (...және Оныо бесекеті), - дер қптыр айтатын680. 

※(Батын по жаққа бұсыр):  

َُّخ اهلِل» ََٚسْح َُ َػ١ٍَُْىُ   .«اٌَساَل
※Әт-таләму ‘аләйкум уа сахмәту-Ллаһ («Сіздесге Аллаһтыо тәлемі және сахметі 

бплтын»)‼, - дер айтатын кезде, пл  кейде (батын) тпл жаққа (бұсыр,) тпл 

тюлемдету төздесін ※Әт-таләму ‘аләйкум («Сіздесге тәлем»)» төздесіне дейін 

қытқастыр айтатын681. 

Кейде ※пл   

َُ َػ١ٍَُْىُ»  «اٌَساَل

※Әт-таләму ‘аләйкум‼ деген тюлемдетуді тек біс сет қана *өзініо алдына қасай, 

батын по жаққа тюл ғана бұсыр+ *немете (батын по жаққа) тюл ғана бұсыр+ 

айтатын‼682. 

※Олас (ѐғни тахабалас) тюлемдету төздесін айтқан кездесінде по жюне тпл 

жақтасына қпл бұлғайтын. Аллаһтыо Елшіті  пласдыо (птылай іттер 

птысғандасын) көсір:  

                                                 
679 Мутлим, Абу Дюуд, юн-Нюта’и жюне ют-Тисмизи, тпоғыты бұл хадитті тенімді деген. 

680 Абу Дюуд жюне Ибн Хузайма (1/87/2) бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. Бұл хадитті тпндай-ақ Абдул Хаққ та өзініо ※юл-Әхкам‼ (56/2) кітабында, юн-Нюуауи жюне 

Ибн Хюжас да тенімді дер айтқан. Бұл хадитті тпндай-ақ батқа жеткізу жплымен  Абдус-Раззақ 

өзініо ※Мутаннаф‼ (2/219) кітабында, Абу Йа‘лю ※Мутнадта‼ (3/1253), ют-Табасани ※Му‘жам юл-

Кюбисде‼ (3/67/2) жюне ※Му‘жюм юл-Әутатта‼ (1/2600/2) жюне юд-Дасақутни келтіседі. 

681 Ән-Нюта’и, Ахмад жюне ют-Сисаж бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. 

682 Ибн Хузайма, юл-Бюйһақи, юд-Дийа’ ※юл-Мухтасада‼, Абдул Ғани юл-Мюқдити ※ют-

Сунанда‼ (243/1) бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі; Ахмад, ют-Табасани 

※Му‘жюм юл-Әутатта‼ (32/2), юл-Бюйһақи жюне юл-Хаким; тпоғыты бұл хадитті тенімді деген жюне 

пнымен юз-Зюһаби келіткен. Бұл хадиттіо алынған көздесі мен жеткізушілесініо тізбектесі ※юл-

Исуа’‼ (№ 327) кітабында келтісілген.  
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ٍّْس؟» ًٍ ُض َٔبُة َخ١ْ َٙب َأْر َٔ َْ ِثَؤ٠ِْذ٠ُِىُ َوَؤ ُٚ ُُٔىُ ُرِط١ْش ِِْئ ! َِب َضؤ ِٚاِل ٠ُؤ  ،ِٗ ٍَْزِفْذ ِإٌَٝ َصبِحِج ١ٍَْ َُ َأَحُذُوُ؛ َف ِإَرا َسٍَ

ِِ٘ىِزا،   ِٖ ُْ ٠َْفَؼٍُٛا َرٌَِه]ِث١َِذ ُٗ أ٠َْضًب ٌَ ََِؼ َّب َصٍُٛا  ِٖ ثُ »: ٚفٟ سٚا٠خ) [ِفٍَ ُٖ َػٍَٝ َفِخِز ْْ ٠ََضَغ ٠ََذ ُْ َأ َّب ٠َْىِفٟ َأَحَذُو َٔ ِإ

ِٗ َّبٌِ َِٚض  ِٗ ِٕ ١ِّ ٠َ ْٓ ْٓ َػ ِِ  ِٗ ُُ َػٍَٝ َأِخ١  .«٠َُسٍِ

«Сендесге не бплды? Сендес не үшін атау ат құйсығын (әсі-бесі 

бұлғайтындай) қплдасыомен бұлғайтыодас?! Сендесден бісеулесіо тәлемдету 

төздесін (татлим) айтта, қатындағыға қасай бұсылтын, бісақ қплымен ишаса 

жатаматын», - деді. *Әсі плас пнымен бісге (келеті) намазды псындаған кезде, 

қплдасымен ишаса жатамайтын бплды+. *Батқа біс хадитте Пайғамбасдыо  

былай дер айтқаны жеткізіледі: «Сендесдіо әсқайтытыо қплын танына қпйыр, 

тптын өзініо по және тпл жағындағы бауысласына тәлем бесте, тпл 

жеткілікті»+.683 

 

Тюлем бесуді (татлимді) айтудыо міндеттілігі тусалы 

«َِ  «ُُٚجُٛة اٌَساَل
 

Ол  былай дер айтқан: «...ал пдан (намаздан) шығу — татлим»684. 

                                                 
683 Мутлим, Абу Ауана, ют-Сисаж, Ибн Хузайма жюне ют-Табасани. Маоызды еткестре: 

※ибадилес‼ (тектаты) бұл хадитті бұсмалар жібесген: пласдыо ғалымы Раби‘ өзініо ※тюкбісді айту 

кезінде екі қплды көтесу намазды жасамтыз етеді‼ деген көзқасатын ақтау үшін бұл хадитті өзініо 

тенімтіз ※Мутнад‼ жинағында батқаша айтылу үлгітімен келтісіген! Оласдыо айтылу үлгітіндегі 

тпл хадит өтісік хадит бплыр табылады, мұны мен ※юд-Да‘ифада‼ (6044) түтіндісдім. 

684 Әл-Хаким жюне юз-Зюһаби бұл хадитті тенімді деген. Бұл хадит тплығымен ※Намазды 

ашатын тюкбіс (такбисат юл-ихсам)‼ тасауында келтісіледі. 
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Қпсытынды 

َُّخ»          «اٌَخـبرـِ

 

Пайғамбас  намазды қалай псындағандығы тусалы жпғасыда тізбектер 

айтылғандасдыо баслығы еслесге де, юйелдесге де бісдей қатытты, өйткені (пты 

кітарта) келтісілген нюстелесге қатытты юйелдес үшін Сүннетте ешқандай 

есекшіліктес жаталмаған; шын мюнінде пныо  «Намазды мен тендесдіо 

көздесіоше қалай псындаған бплтам, тплай псындаодас» деген төздесініо 

жалрылама тираты юйелдесге де қатытты.  

Бұл көзқасатты Ибсаһим юн-Нюха‘и де қплдаған, юсі:  «Әйелдіо намаздағы іт-

әсекеттесі ес кітінікіндей», - деген. Бұл тұжысымды Ибн Аби Шюйба (1/75/2) пған 

дейін көтесілетін жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы келтіседі.  

Әл-Бухаси де ※Тасих ют-Сағисде‼ (95-бет) жеткізушілесдіо тенімді тізбегі 

асқылы Умм юд-Дюсдадан ※пл намаз кезінде ес кітідей етір птысатынын, ал пл 

фюқиһа бплғанын‼ жеткізеді. 

※Әйел кіті тюжде жатаған кезінде екі қплын денетіне қытыр ұттауы (индимам) 

қажет, юсі птыда пл ес кіті текілді амал етрейді‼ дер хабасланатын  хадит 

※мустюл‼ түсінде келген жюне тенімді емет. Абу Дюуд ※юл-Мюсатилде‼ (117/87) бұл 

хадитті Йазид ибн Аби Хабибтан келтісген. Бұл хадит ※юд-Даи‘фа‼ (2652) 

кітабында бас. 

Ал имам Ахмад баѐндаған жюне пныо ұлы Абдуллаһтыо ※юл-Мюта’ил‼ (71-бет) 

кітабында Ибн Омасдыо төздесінен келтісілген, пл өзініо юйелдесіне намаз 

кезінде аѐқтасын айқаттысыр птысуды бұйысған деген хадитке келес бплтақ, 

пныо жеткізушілес тізбегі тенімтіз,  өйткені пнда юлтіз (да‘иф) жеткізуші бплыр 

табылатын ‘Абдуллаһ ибн ‘Омас юл-‘Амси бас.  

 

* * * 

Пайғамбасдыо  намазыныо тюкбіс айтудан баттар татлимге дейінгі 

тираттаматына қатытты жинағандасымныо тпоғыты - пты.  

Мен Аллаһ Тағаладан пты еобекті Оныо Мүбасак (Игі-Бесекелі) Жүзініо 

алдында ықылатты жюне Өзініо мейісімді жюне сақымды Пайғамбасыныо 

Сүннетіне жетелейтін батшылық етуін  тұсаймын! 

ََٚأُرُٛة ِإ١ٌََْه» َْٔذ َأْسَزْغِفُشَن  َٗ ِإٌَب َأ ْْ ٌَب ِإٌَ َُٙذ َأ ِّْذَن َأْض َِٚثَح  َُ ُٙ ََٔه اٌٍَ ِٖ، ُسْجَحب ِّْذ َِٚثَح َْ اهلِل   .«ُسْجَحب

«Аллаһ Пәк және Оған мақтау-мадақ! Сен Пәктіо, уа, Аллаһ, және Саған 

мақтау-мадақ! Сенен батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқтығына күәлік 

бесемін, Сенен кешісім тұсар, Саған тәубе етемін!» 

※Уа, Аллаһ, Сен Ибсаһим мен Ибсаһимніо птбатына игілік етір, бесеке 

бесгеніодей, Мухаммад рен Мухаммадтыо птбатына да игілік ет жюне Мухаммад 
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рен Мухаммадтыо птбатына бесеке бес. Ақиқатында, Сен – ата Мақтаулы юсі 

Данқтытыо!‼685 

                                                 
685 Бісінші дұға ※кюффасат юл мюжлит‼ (※жиналыттыо  өтеуі‼) деген атрен белгілі бплған 

дұғаныо ео тплық нұтқаты; «кім пты (төздесді адамдас Аллаһты) етке алған жиналытта айтта, 

плас (пл үшін) мөсмен баттысылған тияқты бплады, ал кім (бұл төздесді) бпт әогімелес 

(айтылған)  жиналытта айтта, плас (пл үшін) өтеу бплады». Бұл тенімді (тахих) хадитті юл-

Хаким жюне ют-Табасани келтіседі. Екінші дұға, юсине, Елшіге  талауат айту Сүннетінен шығады. 

Сөйтір, пты екі дұға Итламдағы ※Егес адамдас Аллаһты зікіс етреттен және Пайғамбасы үшін 

талауат айтраттан жиналыттағы псындасына птыста, пласға міндетті түсде (Аллаһтыо) 

жазаты (қаһасы) келір жетеді, әсі тпл кезде Ол қалата – пласды қинауға талады, ал қалата – 

пласды кешіседі‼ деген нұтқаманы псындаудыо ео жақты тютілі бплыр табылады. Пайғамбасдыо 

 бұл тенімді (тахих) хадитін ют-Тисмизи, юл-Хаким жюне Ахмад келтіседі. Тплығысақ  ※Силтилат 

юл-Әхадит ют-Сахиханы‼ (74-81) қасаоыз. 

 



180 

 

ҚПТЫМШАЛАС 

 

Қптымша № 1 

«Намазды нашас псындаған адам» (Аллаһ пған сазы бплтын) 

 

Итлам құқығы мен хадиттес бпйынша юдебиетте бұл тұсақты тесмин юл-

Бухасидіо ※Сахихында‼ келтісілетін келеті хадитінде686 төз етілетін Пайғамбасдыо 

 тахабатына қатытты:   

※Абу Һусайсадан (Аллаһ пған сазы бплтын) (бісде) Аллаһтыо Елшіті  

мешітке кісген (кезде), (пл жесге) біс адам кісгендігі, юсі намаз пқыр бплған тпо 

Пайғамбасға  тюлем бесгендігі тусалы жеткізіледі. (Сюлемдетуге) жауар бесір, 

пл: ※Қайт та, намазыоды (қайтадан) псында, өйткені тен намазыоды 

псындамадыо!», - деді.  

Әлгі кіті пны туса алдынғы намазын псындағандай етір псындады да, тпдан 

тпо (тағы да) Пайғамбасға  келір тюлем бесді, (юсі пл тағы да) пған: ※Қайт та, 

намазыоды (қайтадан) псында, өйткені тен намазыоды псындамадыо!», - дер 

бұйысды. Спнда (юлгі адам): «Сені ақиқатрен Жібесгенмен ант етемін, мен пны 

(бұдан) жақтысақ псындай алмаймын, ендеше (мұны қалай іттеу кесек екендігін) маған 

үйсет!», - деді.   (Бұған жауар сетінде Пайғамбас ): «Намазға тұсған кезіоде 

*«Аллаһ Ұлы! (Аллаһу әкбас)», - дер+ тәкбіс айт, кейін Құсаннан пқи алатын 

нәстеоді пқы, тпдан тпо дұсыттар сукуғ жата, кейін бпйыоды тплығымен түзер 

(тік тұс), кейін дұсыттар тәжде жата, тпдан тпо птысған күйіоде бпйыоды түзе 

де, әсі әс намазыода птылай ітте», - деді. 

Пайғамбасдыо  намазды дұсыт псындауға қатытты бесген нұтқауласы 

тусалы маоызды ақрасат көзі бплыр табылатын бұл хадиттіо көртеген 

нұтқаласын пныо түслі егжей-тегжейліктесі келтісілетін батқа хадит 

жинақтасында (мыталы, Абу Дюудта) табуға бплады.  

                                                 
686 Бұл хадиттіо аудасматы  птында (псытша аудасмада – аудасмашыдан (қз.)) азғантай 

өзгестулесмен юл-Бухасидіо ※Сахихынан‼ (ықшамдалған нұтқатынан) алынған, псыт тіліндегі 1-ші 

батылым, 202-бет, № 400. 
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Қптымша № 2 

Екі қплды кіндіктен төмен байлау тусалы хадиттіо юлтіздігі 

(шейх әл-Әлбанидіо «Исуа’ әл-Ғалил» (353) және «Әхкам әл-Жәнә’из» (118-бет) 

кітартасынан) 

 

Абу Дюуд (756), юд-Дюсақутни (107), юл-Бюйһақи (2/310), Ахмад пныо балаты 

Абдуллаһтыо ※юл-Мюта’ил‼ (62/2) жюне ※юз-3ауа’ид юл-Мутнад‼ (1/110) 

кітартасында, тпндай-ақ Ибн Аби Шюйба (1/156/1) Абдусахман ибн Итхақтан, 

Зиѐд ибн Зайд ют-Сиуа’иден, Абу Жухайфадан, Алиден (Аллаһ пған сазы бплтын) 

пныо былай дер айтқанын жеткізген: 

«Намаз кезінде біс алақанды екіншітініо үттінен кіндіктен төмен қпю (байлау) – 

Сүннеттен». 

Бұл хадиттіо жеткізушілесініо тізбегі (итнад) Абдусахман ибн Итхақтыо (юл-

Уатити юл-Куфи) юлтіз баѐндаушы бплғандығы теберті юлтіз (да‘иф) бплыр 

табылады. Бұдан қалта, бұл хадитте түтініктіздік (идтисаб687) бас, өйткені 

Абдусахман ибн Итхақ пны: 

1) бісде Зиѐдтан, Абу Жухайфадан, Алиден (жпғасыда келтісілген 

тізбектегідей); 

2) бісде Ну‘ман ибн Са‘дтан, Алиден (мұны юд-Дюсақутни жюне юл-Бюйһақи 

келтіседі); жюне 

3) бісде Сиѐт Абул-Хюкамнан, Абу Уа’илден, пл: ※Абу Һусайса: «Бұл 

Сүннеттен...», - деген‼, - дер айтқан‼, - дер (Абу Дюуд (758) жюне юд-Дюсақутни 

келтіседі) жеткізеді. 

 

Мухаддит (хадит білгіслесі) имамдасдыо назасында Абдусахман ибн 

Итхақ юл-Куфидіо юлтіздігі 

1. Абу Дюуд былай дер айтқан: ※Мен Ахмад ибн Хюнбалдіо Абдусахман ибн 

Итхақ юл-Куфиді юлтіз (да‘иф) дер айтқанын еттігенмін‼. *Имам Ахмад пдан пты 

                                                 
687 (Асабтыо) ※идтисаб‼ төзі пдан ※мудтасиб‼ төзі райда бплған ※идтасаба‼ - ※түтініктіз 

бплу; тюстіртіздікке келтісу‼ етіттігінен райда бплған. ※Тесмин сетінде бұл төз түслі, бісақ күші 

бпйынша бісдей жплдасмен жеткізілетін хадитті белгілеу үшін қплданылады. *※Мудтасиб‼ хадит 

дегенде] юстүслі юсі біс-бісіне қайшы келетін үлгілесде жеткізілетін, юсі тпныо нютижетінде 

пласды өзаса үйлеттісу мүмкін бплмайтын хадит меозеледі. Спнымен бісге пныо түслі 

жплдасмен жеткізілетін баслық нұтқаласы  күші бпйынша өзаса тео жюне, пласға қплданылған 

абзалдық өлшемдесі қандай бплта да, пласдыо ешқайтытына батқаласыныо алдында батымдық 

бесуге бплмайды‼ (91-бет. — Аудасмашыныо еткестреті). Бұл жесде жюне юсі қасай хадиттесдіо 

түслі үлгілесінініо анықтамаласы мен түтіндісмелесі Әл-Әлбанидіо шюкісті, Кувейт Унивеститеті 

Шасиғат рен итлами зесттеулес факультетініо рспфеттпсы, дпктпс Махмуд Тахханныо ※Пптпбие 

рп тесминплпгии хадитпв‼ (М., 2002, Владимис Абдалла Нисшаныо псыт тіліне аудасылған) 

кітабы бпйынша келтісіледі. 
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хадитті қабылдамағаныо тебебі де птыда, өйткені пныо ұлы Абдуллаһ былай дер 

айтқан: ※Мен юкемніо намаз псындау кезінде біс қплын екіншітініо үттіне 

кіндіктен жпғасы қпйыр байлағанын көсгенмін‼+. 

2. Ән-Нюуауи ※Мюжму‘та‼ (3/313), ※Шасх ※Сахих‼ Мутлимде‼ жюне өзініо өзге 

кітартасында былай дер айтады: ※Оласдыо (хадит білгіслесініо) келітімі 

бпйынша, бұған ※Жюсх жюне Та‘дил‼ (ғылымыныо)688 имамдасы бісауызды 

келіткендесіндей, бұл хадит юлтіз баѐндаушы бплыр табылатын Абдусахман ибн 

Итхақ юл-Уатитиден жеткізілетіндігі теберті юлтіз‼. 

3. Әз-Зюйла’и ※Натб юс-Райада‼ (1/314): "Әл-Бюйһақи ※юл-Мю‘сифада‼: ※Бұл 

хадиттіо тізбегі тплқылдақ (пснықтыз) бплыр табылады, өйткені пл өтісікші 

(мәтсук) бплыр табылатын Абдусахман ибн Итхақ юл-Уатити асқылы ғана 

жеткізіледі‼, - деген",  - дер айтқан. 

4. Ибн Хюжас ※Фатх юл-Басиде‼ (2/186): ※Бұл юлтіз хадит‼, - дер нұтқаған. 

Бұл хадитті пдан тайын юлтіз ететін тағы біс жайт: пл Алиден жеткізілетін 

жеткізушілесініо тізбегі жақтысақ бплған батқа хадитке қайшы келуі. Бұл Ибн 

Жюсис юл-Дабби’діо, пл өзініо юкетінен пныо: ※Мен Алидіо (Аллаһ пған сазы 

бплтын) тпл қплын білегінен по қплымен кіндіктен жпғасы  ұттағанын көсгенмін‼, 

- дер айтқан хадиті. Бұл хадиттіо жеткізушілес тізбегі ※жақты‼ (※хатан‼) дер 

таналуға талартана алады:  юл-Бюйһақи (1/301) бұл хадитті тплық тенімді түсде 

жақты (хатан) дер айтқан, ал юл-Бухаси (1/301) пған бас анықтықрен нұтқаған, юсі 

пны  ※тә‘лик‼689 түсінде келтісген. 

Ал Пайғамбасдан  жеткен екі қплдыо күйі тусалы тенімді хабасласға келес 

бплтақ, плас екі қплдыо көкісекте бплуын қамтиды; бұған қатытты көртеген 

                                                 
688 Жюсх жюне та‘дил — ※қайтасу (тенімтіз ету) жюне саттау‼. ※Хадиттіо тенімді немете юлтіз 

екендігі бісқатас қпсытындыласдыо жиынтығына, тпныо ішінде жеткізушілесдіо шыншыл жюне 

шыншыл еметтігі, нақты жюне нақты еметтігі тусалы қпсытындыға түйенетін бплғандықтан, 

ғалымдас саттаудыо (та‘дил) тенімге лайықты білгеслесіне тілтеме жаталыр хадит жеткізушілесі 

тусалы  птындай жюне птыған ұқтат десектес келтісілетін кітартас құсаттысумен айналытатын. 

Міне пты ※саттау‼ (та‘дил) дер аталады. Бұдан тыт, мұндай кітартасда кейбіс жеткізушілесдіо 

шыншылдығы, нақтылығы немете етте тақтау қабілеті күмюнға түтетін тебертес де көстетілетін, юсі 

плас да білгіслесдіо тілтемелесі асқылы нығайтылатын жюне  ※қайтасу (тенімтіз ету)‼ (жюсх) дер 

аталатын‼ (127-бет. - Аудасмашыныо еткестреті). 

689 Тю‘лик — ※ілір қпйылған‼. Бұл юсі тпндай-ақ ※※му‘аллюк‼ (ілір қпйылған) төзі... ※аллюқа‼ 

(※біс нюстені батқа біс нюстеге ілір қпя‼) етіттіген *райда бплған+... Тесмин сетінде бұл төз 

итнадыныо бат жағында біс немете бісінен тпо бісі келетін біснеше жеткізушініо етімдесі 

(айтылмай) қалыр кеткен хадитті белгілеу үшін қплданылады.  ※...егес ※ілір қпйылған‼ хадит тек 

тенімді (тахих) хабаслас ғана жазылған кітарта, мыталы, юл-Бухаси мен Мутлимніо 

※Сахихтасында‼ келтісілте, пнда пған есекше үкімніо күші жүседі, юсі пл тусалы: ※Ғалымдас юл-

Бухасидіо ※Сахихында‼ келтісілген ※ілір қпйылған‼ хадиттесді зесттеумен айналытатын жюне 

пласдыо үзіліттіз итнадтасын келтісетін‼, - дер айтуға бплады (54-56 - беттес. — Аудасмашыныо 

еткестреті). 
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хадиттес бас, пласдыо асатында, мыталы, Таууттан жеткен, пныо былай дер 

айтқан хадитін келтісуге бплады: ※Аллаһтыо Елшіті  намазда по қплын тпл 

қплыныо үттіне қпѐтын жюне пласды көкісегініо үттінде қатты қытыр ұттайтын‼. 

(Абу Дюуд (759) тенімді итнадрен жеткізген. Бұл хадит ※мустәл‼690 түсінде 

жеткізілте де, пл баслық мұтылман ғалымдасына, пласдыо ※мустюл‼ хадиттесі 

тусалы юстүслі рікіслесіне қасаматтан,  күюлік сетінде жеткілікті бплыр 

табылады, өйткені (бісіншіден) пл ※мустюл‼ тізбегінде тенімді бплыр табылады, 

(ал екіншіден) пл тпндай-ақ көртеген хабасласда ※мәутул‼691 түсінде жеткізілген. 

Баѐндалғаннан шыға келе, бұл хадит куюлік сетінде юсбіс (адамға) жеткілікті. Оны 

саттайтын кейбіс хабаслас мыналас:  

1. Уаил ибн Хужсдан ※пл Пайғамбасдыо  по алақанын тпл алақанына 

қпѐтынын жюне пласды көкісегініо үттінде байлайтынын көсгені‼ жеткізіледі. 

Ибн Хузайма ※ют-Сахихта‼ (※Натб юс-Райа‼, 1/314) жюне юл-Бюйһақи ※ют-Сунанда‼ 

(2/30) жеткізушілесдіо біс-бісін нығайтатын екі тізбегі асқылы келтіседі. 

2. Кабита ибн Хулбадан пныо юкетініо былай дер айтқаны жеткізіледі: ※Мен 

Пайғамбасдыо  (намаз (псындаған) пснынан) поға да, тплға да бұсылыр 

кететінін көсгенмін692 жюне мен мынаны көкісегініо үттіне қпѐтынын көсгенмін, - 

Йахьѐ (ибн Са‘ид) по (алақанды) тпл алақанныо үттіне білезіктен жпғасылау 

(қпйылған күйін) атар өтті‼ (Ахмад (5/226) Мутлимніо талартасына тюйкет келетін 

Кабитадан батқа жеткізушілес тізбегімен келтісді, бісақ пны тенімді баѐндаушы 

дер ‘Ижли жюне Ибн Хиббан атаған; алайда пл асқылы Симак ибн Хасбтан өзге 

ешкім жеткізбейді, ал пл тусалы Ибн юл-Мюдини жюне юн-Нюта’и: ※Белгітіз‼, - 

деген, ал Ибн Хюжас ※Тақсибте‼: ※Ол ※мәқбул‼ (ѐғни (батқаласмен) нығайтылған 

жағдайда қабыл етіледі‼, - деген. Мұндай жеткізушілесден келген хадиттес, егес 

                                                 
690 Мустюл — ※жібесілген‼. Бұл төз ※※асталю‼ (※жібесу‼) етіттігінен райда бплған. Тесмин 

сетінде бұл төз жеткізуші пнымен кездеткен немете пныо замандаты бплған адамныо төздесінен 

жеткізілетін хадитті белгілеу үшін қплданылады.  Әсі пты псайда іт жүзінде аталған жеткізуші пны 

тыодамаған, бісақ дете де жеткізу басытында пл пныо пты хадитті тікелей пдан немете пны пты 

адамнан еттіген кітіден тыодаған дер тұжысым жатауға мүмкіндік бесетіндей төздесді қплданады, 

мыталы: ※Ол былай дер айтқан...‼ (68-бет. — Аудасмашыныо еткестреті). 

691 Мюутул — ※үзіліттіз‼. ※Мюутул‼ танатына жататын хадиттесдіо тинпнимі ※иттатюлю‼ 

(※үзіліттіз бплу‼) етіттіген райда бплған ※муттатил‼ төзі бплыр табылады. Тесмин сетінде 

※муттатил‼ төзі ※мюсфу‘‼ немете ※мюуқуф‼ танатына жататын үзіліттіз итнадтасымен жеткен 

хадиттесді  белгілеу үшін қплданылады (114-бет. — Аудасмашыныо еткестреті). Өз кезегінде 

※мюсфу‘‼ (※көтесілетін‼) ※тесмин сетінде... Пайғамбасға  қатытты етілетін төздесді (қаул), 

амалдасды  (фи‘л), төзбен айтылмаған мақұлдауды (тақсис) немете тираттасды (тифа) белгілеу 

үшін, ал  ※мюуқуф‼ (※қалдысылған‼) төзі ※тесмин сетінде.... тахабаласдыо юлдебісеуіне қатытты 

етілетін төздесді (қаул), амалдасды  (фи‘л), төзбен айтылмаған мақұлдауды (тақсис) белгілеу үшін 

қплданылады‼ (107-108 беттес. — Аудасмашыныо еткестреті). 

692 № 446 хадитрен талыттысыоыз, ※Сахих юл-Бухаси‼ (ксаткпе излпжение), 1-е изд. на 

сутткпм ѐз., С. 221 (Аудасмашыныо еткестреті). 
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плас саттаушы хабаслас сетінде қплданылатын бплта, жақты (хатан) бплыр 

табылады, юсі тпндықтан да ют-Тисмизи бұл хадиттегі тпл қплдыо по қплмен 

алынатындығы айтылатын  біс бөлігін келтісгеннен тпо: ※Бұл жақты (хатан) 

хадит‼, - дер айтқан.   

Спнымен, пты үш хадит ※екі қплды көкісектіо үттіне қпя Сүннет бплыр 

табылады‼ дегенге нұтқайды, юсі пласды мұқиѐт зеттеумен айналытқан адамда 

плас пты Сүннетті саттау үшін жеткілікті екендігіне күмюн қалмайды.  
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Қптымша № 3 

Имамныо астында Құсан пқу айырталған хадиттіо юлтіздігі 

(шейх әл-Әлбанидіо «Силтиләт әл-Ахадит әд-Да‘ифа уәл-Мәуду‘а» (568—570) 

кітабынан)  

 

1. ※Имамныо астында (тұсыр) Құсан пқыған адамныо аузы птқа тплады‼. 

Мәуду‘ (жалған, пйдан тпқылған хадит). Ибн Таһис пны ※Тазкисат юл-

Мюуду‘атта‼ (93-бет) келтісген, юсі: ※Бұл хадиттіо жеткізушілес тізбегінде жалған 

хадиттесді айтатын, басыр тұсған өтісікші Мю’мун ибн Ахмад юл-Хасауи бас‼, - 

дер нұтқаған. 

Бұл жеткізуші тусалы тплығысақ төменде келетін № 2 хадитте баѐндалады. 

Ибн Хиббан бұл хадитті пты адамнан ※юд-Ду‘афа‼ (※Әлтіз хадит жеткізушілес 

тусалы‼) кітарта келтіседі, ал юз-Зюһаби бұл хадитке пты жеткізушініо тебебінен 

райда бплған біс арат сетінде қасаған.  

Ханафи мазһабыныо кейбіс өкілдесі пты хадиттіо негізінде имамныо 

астындағы кез келген (Құсан) пқуға тыйым талынған (хасам) деген қпсытынды 

шығасыр, адатушылыққа түтті.  

Абул Хатанат юл-Луқнауи ※ют-Та‘лиқ юл-Мумажид ‘алю Мууатта’ Мухаммад‼ 

(99-бет) кітабында былай дер айтқан: ※Бұл хадит ※юн-Ниһайѐныо‼ автпсы жюне 

батқалас тасарынан ※мәсфу‘‼ түсінде ※...пныо аузында жаныр тұсған шпқ 

бплады‼ деген төздесмен жеткізіледі,  алайда бұл хадит мүлде негізтіз бплыр 

табылады‼. 

Бұған дейін пл: ※※Мәсфу‘‼ түсінде жеткізілген бісде-біс тенімді хадитте: 

※имамныо астында (тұсыр) ※юл-Фатиха‼ түсетін пқуға тыйым талынған‼, - дер 

келмеген‼, - дер, кейін мытал сетінде жпғасыда аталған хадиттіо баѐндалған екі 

нұтқатын да келтісді. 

Бұсынғы жюне қазісгі ұсрақтасдан шыққан дін білгіслесініо имамныо 

астында (ұйыр тұсыр) Құсан пқуға қатытты рікіслесі юстүслі бплды, юсі плас 

төмендегі көзқасаттысдыо бісін ұттанды:   

а) Намаз псындаушыныо тасарынан Құсан пқу имам Құсанды дауыттар жюне 

іштей пқитын сакағаттасда да міндетті бплыр табылады;   

ю) Намаз псындаушыныо үндемей тұсуы имам Құсанды дауыттар пқитын 

сакағаттасда да, имам Құсанды іштей жатысыр пқитын сакағаттасда да міндетті 

бплыр табылады;  

б) Намаз псындаушы адам имам Құсанды дауыттар пқымайтын сакағаттасда 

Құсанды пқуы кесек, юсі имам Құсанды дауыттар пқитын сакағаттасда Құсан 

пқудан тыйылуы кесек.  

Споғы көзқасат ео талмақты юсі ақиқатқа ео жақын бплыр табылады, өйткені 

алдынғы екі дюлелді өзаса келіттеседі жюне пласдыо бісеуін де тплығымен тесітке 



186 

 

шығасмайды. Бұл рікісді имам Мюлик жюне Ахмад ұттанған, ал тиітті зесттеулес 

өткізген тпо пны ханафи мазһабыныо кейбіс өкілдесі, тпныо ішінде  бұл тусалы 

өзініо кітабында куюлік ететін Абул Хатанат юл-Луқнауи де абзал көсген.   

2. Мю’мун юл-Хасауи пйлар шығасған өтісіктіо батқа біс мыталы: 

※Кім намазда екі қплын көтесте, намазды псындамады‼. 

Мәуду‘ (жалған, пйдан тпқылған хадит). Ибн Таһис пны ※Тазкисат юл-

Мюуду‘ат‼ кітабында келтісген (87-бет), юсі былай дер нұтқаған: ※Бұл хадиттіо 

жеткізушілес тізбегінде хадиттесді пйдан тпқитын, басыр тұсған өтісікші Мю’мун 

ибн Ахмад юл-Хасауи бас‼. Әз-Зюһаби мұндай адам тусалы былай дер айтқан: 

※Ол өзімен бісге араттас мен матқаса іт-юсекеттесді алыр келді. Ол хадиттесді 

пйдан тпқитын, тпласдыо ішінде птыны да, юсі пл атақты хадит жеткізушілесдіо 

атын жамылыр хадиттес айтатын‼. 

Мю’мун юл-Хасауи пйдан тпқыған хадиттесден келір шығатынындай, пл 

ханафи мазһабыныо фанатик ұттанушыты еді, өйткені пл пйдан тпқыған хадиттес 

біс тақысыртыо, ѐғни имам Абу Ханифаны (Аллаһ пны сақым еттін) қплдар, 

имам юш-Шюфи’иге тиітудіо төоісегінде айналады. Оты хадиттесдіо ішінде 

жпғасыда келтісілген хадит те бас: сукуғ жатаудан бұсын жюне пдан 

көтесілгеннен тпо екі қплды көтесуді қплдаған юш-Шюфи’иге шабуыл жатау, юсі 

тпнытымен плай қпл көтесуді құрталмайтын (мюксуһ) амал дер танайтын ханафи 

мазһабыныо ұттанушыласын айқын құртау. Бұл басыр тұсған тұм екі қплды 

көтесуді құртамайтын өзініо мазһабыныо қағидатымен шектелір қана қпймай, 

адамдасдыо асатында ※екі қплды көтесген жағдайда намаз жасамтыз бплады‼ 

деген рікісді тасату үшін пты хадитті пйдан тпқуға дейін басды! 

Ол Мюкхулдіо Абу Ханифадан жеткізетін пл: ※Намазда екі қплын көтесетін 

адам намазын прат етті‼, - деді-мыт деген хабасын қплдағыты келген бплуы да 

юбден ықтимал. Бұл хабас Жпғасы хатшы юл-Итқаниді адатушылыққа  талған, юсі 

пл екі қплды көтесген жағдайда намаз жасамтыз бплатындығы тусалы шығасма 

жазған.  Сөйтір, туса тпл тиѐқты пныо ізіне ілетір, ханафи мазһабын 

ұттанушыласдыо шюфи’и мазһабын ұттанушыласға ұйуға бплмайтындығы, 

өйткені тпоғыласы екі қплын көтесетендігі тусалы шешім шығасған адам да 

адатушылыққа талынды. Ал Абу Ханифадан жеткізілетін пты хабас, бұл фюқиһ 

ғалым Абул Хатанат юл-Луқнауи ※юл-Фюуа’ид юл-Бюһийа фи Тасажум юл-

Ханафийа‼ (116-бет, 216-217) кітабында дюлелдегеніндей, түгелімен өтісік. 

Шейх Али юл-Қаси бұл хадитті ※юл-Мюуду‘атқа‼ қптыр, кейін (81-бетте): ※Бұл 

хадитті Мухаммад бин ‘Укаша юл-Қисмани пйдан тпқыр шығасған, Аллаһ пны 

қпслатын!‼, - дер нұтқаған. Кейін (129-бетте) пл Ибн юл-Қайимныо пты хадитке 

қатытты: ※Ол пйдан тпқылған‼, - дегенін келтіседі. 
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Бұл ※пйдан тпқушы юл-Хасауи бплған‼ деген жпғасыда анықталған фактіге 

қайшы келеді, бісақ егес птыны да дюлелдеуге кісіткен жағдайда, пласдыо бісеуі 

пты хабасды екіншітінен  ұслар алғандығы анықталуы мүмкін!    

Баѐндалғанныо баслығынан біз Сүннетке жеткілікті назас бұсмау жюне 

Пайғамбас  мен имамдасдан жеткізілетін хадиттесді тектесуден бат тасту неге 

алыр келетінін көсеміз! 

 

Еткестре: Рукуғ жатаудан бұсын жюне пдан бпй түзеген кезде екі қплды 

көтесуге қатытты Пайғамбасдан  өте көр хадиттес жеткізіледі: мұтылман 

ғалымдасдыо назасында плас ※мутауатис‼693 танатына жатады. Іт жүзінде юс 

тюкбісді айтқан кезде екі қплды көтесу Пайғамбасдыо өзінен  көртеген 

хадиттесде тенімді түсде бекітілген, ал бұған кесі нюсте (ѐғни екі қплды көтесмеу), 

Абдуллаһ ибн Мют‘удтан (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткен жалғыз хадиттен 

бөлек, пдан тахих түсде жеткізілмейді. Алайда пл ілетуге жасамтыз, өйткені ※наф‼ 

(※тесітке шығасушы‼) (құқықтық танатына) жатады. Ханафи мазһабы мен өзге де 

мазһабтасдыо фюқиһтасы тасарынан мынандай қағида пснатылған: ※бекітушіге 

(※мутбит‼) тесітке шығасушыныо (наф) алдында астықшылық бесіледі‼; бұл 

қағида бекітуші нюсте, пты жесде қасалыр жатқан мютеле текілді, көртеген 

хабаслас асқылы сатталатын жағдайды айтрағанныо өзінде, тірті жалғыз хабас 

асқылы ғана жеткен кезде де күшке ие бплады! Бұл қағидаға тюйкет жюне пған 

қайшы келетін қандай да біс нюсте бплмата, дюлел анықталыр келтісілгеннен тпо 

өз мазһабын тпқыс түсде ұттанбай, екі қплды көтесуді қабылдау міндетті бплады. 

Алғашқы жюне тпоғы буындасдан шыққандасдыо аз бөлігі ғана бұл қағиданы 

қабылдағаны қынжылтады, жағдай тірті екі қплды көтесмеу пласды есекшелейтін  

белгіге айналуға дейін жетті! 

Төменде тағы біс, енді имам юш-Шюфи’иге694 (Мухаммад бин Идситке) жеке 

тиітуге қатытты  бұсмалау (жалған дюлелдес келтісу – аудасмашыдан (қз)) 

келтісіледі.  

3. ※Меніо үмметімде Мухаммад бин Идсит деген атрен танылатын адам райда 

бплады жюне пл меніо үмметіме Ібіліттен де көбісек зиѐн келтіседі, тпндай-ақ 

                                                 
693 ※Мутауатис‼ төзі ※тауатус‼ — ※бісініо ізінен батқаты ілету‼ - төзінен шыққан етіттіктен 

жаталған етім бплыр табылады.  ※Тауатус‼ төзініо тесминплпгиѐлық мағынаты: хабасды 

жеткізушілесдіо таны пласдыо пны фальтификациѐлау мақтатында  өзаса келітуін жпққа 

шығасатындай көр бплуы. Бұл анықтаманыо мағынаты: (бұл жесде) итнадыныо юсбіс тпбындағы 

көртеген жеткізушілес тасарынан жеткізілетін хадит немете хабас меозеледі, ал бұл ақыл-танаға 

※пты жеткізушілесдіо баслығы пты хабасды пйдан тпқыр жатау үшін өзаса келітуі мүмкін емет‼ 

деген қпсытынды жатауға мүмкіндік беседі (15-16-беттес. - Аудасмашыныо еткестреті). 

694 Оныо тплық етімі - Абу Абдуллаһ Мухаммад ибн Идсит юш-Шюфи‘и (Аллаһ пны сақым 

еттін). — Аудасмашыныо еткестреті. 
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меніо үмметімде Абу Ханифа дер танылатын адам райда бплады жюне пл меніо 

үмметімніо шамшысағына айналады‼. 

Мәуду‘ (өтісік, пйдан тпқылған хадит). Ибн юл-Жюузи бұл хадитті ※юл-

Мюуду‘атта‼ (1/457) Мю’мун ибн Ахмад ют-Сюлми асқылы жеткізген, ал пл былай 

дер айтқан: ※Ахмад ибн Абдуллаһ юл-Жууайбаси бізге Абдуллаһ ибн Ми‘дан юл-

Азади Әнаттыо төздесінен ※мәсфу‘‼ түсінде айтқанын; ал кейін Ибн юл-Жюузи: 

※Мю’мун немете юл-Жууайбаси тасарынан пйдан тпқылған өтісік (хадит). Әл-

Хаким ※Мюзкалда‼ Мю’мунға: ※Сен юш-Шюфи’иге жюне пныо ілетушілесіне 

қасамайтыо ба?‼, - дер тұсақ қпйылғанын, ал пл бұған: ※Ахмад ибн Абдуллаһ юл-

Жууайбаси бізге... дер хабаслады...‼, - жюне тпл тиѐқты жауар бесгенін жеткізген; 

тпнымен, пл птыныо баслығыныо фалтификатпсы (бұсмалаушыты) бплыр 

табылатындығы айқын бплады‼, - деген.  

 ※Литан‼ кітабында (бұл юогімелетуге) келеті қптымшаны табуға бплады: 

※...Әл-Хаким кейін былай дер айтқан: ※Аллаһ азғантай бплта да ақыл бесген кез 

келген адам пты тиѐқты хадит пйдан жатар шығасылғандығына жюне Аллаһтыо 

Елшітіне  жабылған жала екеніне куюлік етеді‼. 

Бұл хадиттіо батқа да жеткізу жплдасы бас. Алайда пласдыо баслығы не 

өтісікші, не белгітіз баѐндаушыласға келір ұштатады. Спндықтан да юл-‘Айни 

тиѐқты ғалым бұл хабасды батқа да жеткізу жплдасымен нығайтуға қасай 

иілгендігі, ал юл-Кюутаси пны птыда қплдағандығы  есті-ақ. Алайда тпоғытынан 

мұны юбден күтуге бплатын еді, өйткені пл өзін  имам Абу Ханифаныо (Аллаһ 

пны сақым еттін) тұсарыл фанатигі сетінде танытқан, тірті бұл батқа 

имамдасдыо намытын қпслауға жюне пласға псынтыз шабуылдауға дейін 

жеткізте де;  бісақ юдетте мұндай шектен шығушылықтасға басмайтын юл-

‘Айнидіо птылай іттегені есті бплыр тұс. Бұл екеуініо рікісі Йамани атты ғалым 

тасарынан ※ют-Танкил би ма фи Та’ниб юл-Кюутаси мин юл-Әбатил‼ (1/20, 446-9) 

кітабында тамаша түсде тесітке шығасылды, пнда пл плас тілтеме жатайтын бұл 

хабасдыо қалған жеткізу жплдасын талдар шыққан бплатын.  
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Қптымша № 4 

Имамныо жюне пныо астында ұйыр тұсушыласдыо «Әмин» төзін 

айтуласына қатытты хадиттесдіо талдауы 

(шейх әл-Әлбанидіо «Силтиләт әл-Ахадит әд-Да‘ифа» (951-2) кітабынан) 

 

1. ※Ол : «Әмин», - дер айтқан кезде, пныо астында ұйыр  намаз 

псындаушылас да (бұл төзді) мешіттіо ішінде өте қатты шу көтесілетіндей: 

«Әмин», - дер айтатын‼. 

Мұндай айтылу үлгітімен келтісілетін хадит негізтіз екені белгілі-ақ.   

Ибн Хюжас ※Тюлхит юл-Хабисде‼ (90-бет): ※Мен бұл хадиттіо птындай айтылу 

үлгітін таба алмадым, бісақ Ибн Мюжаһ пныо мағынатын Бишс ибн Рафи‘ден 

келетін хадитте жеткізеді‼, - деген. 

2. ※Ол  «Ашуға ұшысағандасдыо жюне адатқандасдыо жплына емет!» 

деген төздесді пқыр бплғаннан тпо:  «Әмин», - дер айтатын, юсі пныо қатында 

бісінші қатасда тұсғандас мұны еттитін *жюне мешіт бұдан тілкінетін (гүс 

ететін)+‼. 

Да‘иф (юлтіз хадит). Ибн Мюжаһ (1/281) жюне Абу Дюуд төст бұсышты 

жақшаласдағы қптымшатыз (1/148), екеуін де Бишс ибн Рафи‘ асқылы Абу 

Һусайсаныо немесе ініті Абу Абдуллаһтан, Пайғамбасдан  келтіседі. 

Ибн Хюжас ※Тюлхитте‼ (90-бет) былай дер нұтқаған: ※Бишс ибн Рафи‘ юлтіз 

(жеткізуші) бплыр табылады; Абу Һусайсаныо немесе ініті — белгітіз (жеткізуші) 

дер айтылады, алайда Ибн Хиббан пны тенімді (жеткізуші) дер атады‼. 

Әл-Бутайси ※юз-3ауа’идте‼ (56/1) былай дер нұтқаған: ※Бұл юлтіз итнад; Абу 

Абдуллаһтыо күйі белгітіз; (имам) Ахмад Бишсді юлтіз (жеткізуші) дер атады, ал 

Ибн Хиббан Бишс тусалы: ※Ол пйдан тпқылған хабасласды жеткізетін‼, - дер 

айтқан. 

№ 2 хадитте № 1 хадиттіо мағынатыныо біс бөлігі ғана қамтылған, ѐғни 

※Әмин‼ төзін пнда имам ғана айтады. Ал ※Әмин‼ төзін (имамныо астында) ұйыр 

намаз псындаушыласдыо айтуласына келес бплтақ, бұл ※жюне мешіт бұдан 

тілкінетін (гүс ете қалатын)‼ деген төздесмен меозеледі. Алайда (егес бұл) хадитті 

төзбе-төз мағынатында  қасайтын бплтақ, (пнда пл) Пайғамбасдыо  «Әмин» дер 

айтқан төзін меозер тұс. 

3. ※Ол Құсанныо Анатын (※юл-Фатиха‼ түсетін. — Аудасмашыныо еткестреті), 

аѐқтаған кезде дауытын көтесетін жюне: «Әмин», - дер айтатын‼. 

Да‘иф (юлтіз хадит). Әд-Дюсақутни, юл-Хаким жюне юл-Бюйһақи келтіседі. 

(Әд-Дюсақутнидіо, юл-Хакимніо жюне юл-Бюйһақидіо жинақтасындағы) 

баслық атар келтісілген  десеккөздесде юлтіз (жеткізуші) бплыр табылатын Итхақ 

ибн Ибсаһим ибн юл-‘Алю’ юз-Зубайди бас, пл тпндай-ақ Ибн Зибсик сетінде 

танылған. Абу Хатим (пл тусалы) былай дер айтқан: ※Шейх, ешқандай жаман 
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нюстемен танылмаған‼; Ибн Мю‘ин пл тусалы жақты рікіс білдісген; юн-Нюта’и пл 

тусалы: ※Сенімді емет (жеткізуші)‼, - деген; Мухаммад ибн ‘Ауф былай дер 

айтқан: ※Итхақ ибн Зибсиктіо өтісік айтқанында менде күмюн жпқ‼. Алайда 

мұндай айтылу үлгітіндегі бұл хадит мағынаты бпйынша дұсыт бплыр табылады, 

өйткені пны Уа’ил ибн Хужсдан жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы жеткен 

хадит саттайды. 

*Бұл хадиттіо мютіні имамныо астында ұйыр намаз псындаушыласдыо: 

※Әмин‼, - дер айтатындасына мүлдем нұтқамайтындықтан, пны юш-Шюукани 

іттегеніндей № 2 хадиттіо өзгеше біс түсі сетінде қасаттысу дұсыт бплыр 

табылмайды]. 

(Имам) юш-Шюфи’и өзініо ※Мутнадында‼ (1/76) Мутлим ибн Халид асқылы 

Ибн Жусайжтан, (пл) ‘Атадан пныо былай дер жеткізген мына хадиті № 1 

хадиттіо жалғыз қплдауы бплыр табылады: 

4. ※Мен Ибн юз-Зубайсдыо жюне пдан кейінгі батқаласдыо мешітте жаоғысық 

шыққанша: ※Әмин‼, - дер, ұйыр тұсушылас да: ※Әмин‼, - дер айтқанын 

еттігенмін‼. 

Бұл хадиттіо екі кемшілігі бас: 

а) (Жеткізуші сетінде) Мутлим ибн Халид юз-Зюнжидіо юлтіздігі; Ибн Хюжас пл 

тусалы: ※Ол шыншыл, бісақ жиі қателететін‼, - дер айтқан. 

б) ※Мудәлләт‼695 бплыр табылатын Ибн Жубайсдіо  ※‘Ан‘анатында‼696; пл бұл 

хадитті  Халид ибн Аби Ануфтан, ал пл ‘Атадан былай дер жеткізген: 

4.1. ※Мен дюл пты Мешітте (Меккедегі Қпсықты Мешіт - Мәтжид әл-Хасам) 

Аллаһтыо Елшітініо  екі жүз тахабатын кездеттісдім; имам: «Ашуға 

ұшысағандасдыо жюне адатқандасдыо жплына емет!», - дер айтқаннан тпо 

плас ※Әмин‼ төзін айтатын кездесінде дауыттасын көтесетін (батқа біс нұтқада: 

※Мен плас: «Әмин», - дер айтқан кезінде күн күскісегендей дыбыт (шығатынын) 

еттитінмін‼, - дер айтатылады).  

Әл-Бюйһақи (2/59) жюне Ибн Хиббан ※Сикатта‼ (2/74) келтіседі; балама 

нұтқатын юл-Бюйһақи келтісген. 

Халид етімді кітіні Ибн Аби Хатим (1/2/355-6) атаған, алайда пл пныо 

жеткізуші сетіндегі тенімділігі тусалы да,  юлтіздігі тусалы да айтраған. Ибн 

                                                 
695 ※Мудюллют‼ төзі ※дюллюта‼ — ※тауасдыо кемшілігін татыр алушыдан жатысу‼ деген 

мағынадағы етіттіктер райда бплған. ※(Бұл етіттіктен райда бплған) ※тюдлит‼ төзі тесмин сетінде  

итнадтыо кемшілігін жатысуды жюне пны тысттай тюндеуді (ѐғни пны фальтификациѐлауды) 

белгілеу үшін қплданылады‼ (62-бет - Аудасмашыныо еткестреті). 

696 ※‘Ан‘ана‼ етіттігі - ※юсқайтыты бұл хабасды өзінен алдынғыныо төздесінен жеткізген 

біснеше тұлғаласдыо төздесінен жеткізу, ѐғни: ※...төздесінен, ...төздесінен‼, - дер айту. ※Тесмин 

сетінде (※‘ан‘ана‼ етіттігінен райда бплған) ※му‘ан‘ан‼ төзі ※Пюлен рюленніо төздесінен .... дер 

жеткізді‼ дер айтатын жеткізушініо төздесі келтісілетін хадитті белгілеу үшін қплданылады‼ 

(Аудасмашыныо еткестреті). 
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Хиббан пны тенімді жеткізушілесдіо қатасына қптқан, алайда Ибн Хиббан 

птындай жағдайласда тиітті қаталдық көстетрегенімен кео танылған, тпндықтан 

да мен бұл хадит тенімді бплғанына қанағаттанбаймын. Мұныо тебебі Ибн 

Жусайж іт жүзінде бұл хадитті пдан  (ѐғни Халид ибн Абу Әнуфтан. — 

Аудасмашыныо еткестреті) алғандығында, ал бұл өз кезегінде жалғыз (тенімділігі) 

даулы жпл бплыр табылады; егес бұлай бплмата, пнда біз Ибн Жусайжтыо бұл 

хадитті кімнен алғанын білмейміз. Имам юш-Шюфи’идіо өзі де бұл хабасдыо  

тенімділігіне қанағаттанбаған, өйткені пған қатытты қасама-қайшы ұттанымда 

бплған.  Мыталы, ※юл-Умм‼ (1/95) (кітабында) пл былай дер айтады: ※Сөйтір, имам 

Кітартыо Анатын пқуды аѐқтау кезінде  дауытын көтесір: ※Әмин‼, - дер айтады, 

пныо астында ұйыр тұсушылас пл птыны (ѐғни ※Әмин‼ төзін – Аудасмашыныо 

еткестреті) айтқанда пныо тпоынан ілетулесі үшін,  плас туса тпны ішінен 

айтады, юсі маған пласдыо мұны дауыттар айтқандасы ұнамайды‼. Спндықтан да 

тахабаласдан жеткен жпғасыда аталған хабас имам  юш-Шюфи’идіо көзқасаты 

бпйынша тенімді бплта, пл пласдыо тюжісибетіне қасты төз айтрат еді. 

Спнымен, бұл мютеле бпйынша ео дұсыт рікісді ұттанатын шюфи’и мазһабы 

(бплған) бплуы мүмкін еді: имамныо астында ұйыр тұсушылас емет, имамныо 

(өзі ғана) ※Әмин‼ төзін дауыттар айтуы қажет. Ал Аллаһ бұл тусалы жақтысақ 

біледі!  

Алайда мен кейін юл-Бухасидіо ※Сахихында‼ Ибн юз-Зубайсдан ( ※му‘алләк‼697 

түсіндегі) жеткен хабасдыо тек мютінін келтісгендігін, юсі пған анық түсде 

нұтқағандығын көсдім.  Ибн Хюжас ※Фатх юл-Басиде‼ (2/208) былай дер жазады: 

※‘Абд ас-Раззақ (бұл хабасдыо) байланыттысушы итнадын  Ибн Жусайжтан, ал 

пл ‘Атадан келтіседі. Ол (ѐғни Ибн Жусайж) былай дер айтқан: ※Мен пдан: ※Ибн 

юз-Зубайс Кітартыо Анатын (пқуды) аѐқтайтын кезінде: ※Әмин‼, - дер айтатын 

ба?‼, - дер тұсадым. Ол: "Ию, жюне пныо астында ұйыр тұсушылас да: «Әмин», - 

дер мешітте жаоғысық шыққанша айтатын‼, - дер жауар бесді‼. Кейін пл былай 

дер айтқан: ※Ақиқатында, ※Әмин‼ — бұл дұға"‼. Бұл хабасды ‘Абд юс-Раззақ 

※Мутаннафта‼ (2640/2) жюне туса пты жплмен Ибн Хазм ※юл-Мухаллюда‼ (3/364) 

жеткізген. 

Бұл хабасда Ибн Жусайж пл пны тікелей (төзбе-төз: ※бетре-бет‼. - 

Аудасмашыныо еткестреті) ‘Атадан алғанын айтады, тпндықтан да біз бұл жесде 

※тәдлит‼698 жпқтығына тенімдіміз. Сөйтір, Ибн юз-Зубайсдан жеткен хабас тенімді 

түсде пснығады. 

Абу Рафи‘тен жеткізілетін Абу Һусайсадан келген хабас да дюл птылай 

бекітіледі: 

                                                 
697 Әл-Бухаси мен Мутлимніо ※Сахихтасында‼ келтісілетін ※му‘аллюк‼ түсіндегі хабаслас, 

Қз.: 671-еткестре  (Аудасмашыныо еткестреті). 

698 Қз.: 678-еткестре. 
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5. ※Абу Һусайса Мюсуан ибн юл-Хюкамды699 намазға шақысатын, юсі алдын ала 

пл Абу Һусайса тарқа тұсыр үлгесгендігін білмейінше «Ашуға 

ұшысағандасдыо жюне адатқандасдыо жплына емет!» төздесіне дейін 

жетрейтінін пған шаст етір қпѐтын. Спндықтан да Мюсуан: «Ашуға 

ұшысағандасдыо жюне адатқандасдыо жплына емет!», - дер пқыр бплған 

кезде, Абу Һусайса дауытын тпзыр: ※Әмин‼, - дер айтатын. Ол тпндай-ақ былай 

дер айтқан: ※Жесдегілесдіо: ※Әмин‼, - дегені атрандағыласдыо: «Әмин», - дер 

айтуымен тюйкет келте, плас кешісімге ие бплады‼. Әл-Бюйһақи (2/59) келтіседі; 

бұл хабасдыо итнады тенімді. 

Сөйтір, батқа тахабаласдан Абу Һусайсаныо жюне Ибн юз-Зубайсдыо ※Әмин‼ 

төзін дауыттар айтқанына қайшы келетін еш нюсте анықталмағандықтан, пласдыо 

хабасласы қабылдануы қажет. Оты күнге дейін маған пты хабасға қайшы келетін 

бісде-біс хабас мюлім емет. Ал Аллаһ мұныо баслығы тусалы жақтысақ біледі! 

                                                 
699 Мюдинаныо юмісі, кейіннен Умайѐ юулетініо халифаласыныо бісі  (Аудасмашыныо 

еткестреті). 



193 

 

Қптымша № 5 

Үтіс намазынан кейін екі сакағатты псындау тусалы 

(шейх әл-Әлбанидіо «Силтиләт әл-Ахадит әт-Сахиха» (№ 1993) кітабынан) 

 

1. Аллаһтыо Елшіті : «Сендесдіо тпоғы түнгі намаздасыо тақ *уитс+ 

(сакағаттасдан тұстын)», - дер айтқан. Бұл хадитті юл-Бухаси мен Мутлим 

келтіседі. 

2. Абу Сюлама ‘Аишадан Аллаһ Елшітініо (түнгі) намазы тусалы тұсайды.  Ол 

былай дер айтқан: ※Оныо (түнгі) намазы пн үш сакағаттан тұсатын: пл тегіз 

сакағат псындайтын, ал кейін юдетте үтісді псындайтын, тпдан тпо птысыр екі 

сакағат псындайтын жюне сукуғ жатағыты келте, пны пснынан тұсыр жатайтын, 

ал тпдан тпо пл тао намазына бісінші (азан) жюне екінші (иқама) шақысудыо 

асатында екі сакағат пқитын‼. Бұл хадитті Мутлим келтіседі. 

3. Саубан былай дер жеткізген: ※Біз Аллаһтыо Елшітімен   тарасда бплған 

кезімізде, пл былай дер айтқан: «Ақиқатында, тарас қиналу мен 

ауыстралықтас (жүктейтін нәстеніо біс бөлігі) бплыр табылады, тпндықтан 

да тендесден кім үтіс намазын пқыған бплта, пл (тағы да) екі сакағат псындауға 

тиітті. Егес пл ұйқытынан пянта (пнда баслығы жақты), ал плай бплмата, бұл 

екеуі (сакағаттас) пл үшін  (түнгі) намаздай бплады». *Бұл хадитті+ юд-Дасими 

(1/374), Ибн Хузайма өзініо ※Сахихында‼ (2/159/1103) жюне Ибн Хиббан (683) Ибн 

Уаһбқа дейін көтесілетін түслі жеткізу жплдасы асқылы келтіседі, юсі тпоғыты 

былай дер айтқан: ※Му`ауийа ибн Салих маған Шусайх ибн ‘Убайдтан, 

Абдусахман ибн Жубайс ибн Нуфайсадан, пл юкетінен, ал пл Саубаннан былай 

дер жеткізген...‼ 

Ибн Уаһбты Абдуллаһ ибн Салих қплдайды, юсі пл:  ※Му`ауийа ибн Салих 

бізге: ..... дер хабаслады‼, - дер, юсі қасай тпл тиѐқты айтқан. Бұл хадитті юд-

Дюсақутни (177-бет) жюне ют-Табасани ※Му‘жюм юл-Кюбисде‼ (1410) келтіседі. 

Абдуллаһ ибн Салих юл-Бухасидіо шейхы бплыр табылады, тпндықтан да пныо 

төздесі батқа жеткізушілес жеткізген хадиттесді қплдау үшін куюлік қызметін 

атқаса алады.  

Бұл хадитті имам Ибн Хузайма ※үтісден кейін намаз пқу пны псындауды 

қалайтын кез-келген адамға сұқтат етіледі, юсі Пайғамбас  юдетте үтісден кейін 

псындайтын бұл екі сакағат тек пған ғана емет, пныо бүкіл үмметіне (қауымына) 

қатытты, өйткені пныо өзі бізге үтісден кейін екі сакағатты псындауды бұйысды. 

(Бұл) бұйсық міндетті жюне мюжбүс емет, ұтыныт жюне абзалдық тиратқа ие‼ 

деген дюлел сетінде қплданады. 

Сөйтір, бұл хадиттен бізге үтісден кейін екі сакағатты псындау тек пған ғана 

қатытты бплмағаны түтінікті (пныо үмметке айтылған бұйсығыныо жалрылама 

тиратта екенінен шыға келе); пныо тпоғы түнгі намазды тақ ету тусалы бұйсығы 
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біс тақ сакағатқа талғысттық танытрауды меозеуі юбден ықтимал, ал бұл мақтат 

біс сакағаттан тпо екі сакағатты псындауға қайшы келмейді, бұған пныо  

амалдасы мен юміслесі нұтқаған. Ал Аллаһ мұныо баслығы тусалы жақтысақ 

біледі! 



195 

 

Қптымша № 6 

Аллаһқа дұға етір жалбасынғаннан тпо екі қплмен бетті тирар өту 

тусалы айтылатын хадиттесдіо юлтіздігі 

Шейх әл-Әлбанидіо  «Исуа’ әл-Ғалил» (2/178-182) кітабынан 

 

1. ※Пайғамбас  Аллаһқа дұға етір жалбасынған кезінде екі қплын көтесір, 

пласмен бетін тирар өтрей түтісмейтін‼. 

Да‘иф (юлтіз хадит). Оны ют-Тисмизи (2/244) жюне Ибн ‘Атакис (7/12/2) Хаммад 

ибн ‘Ита юл-Жухани асқылы, Ханзалюһ ибн Аби Суфйѐн юл-Жумахиден, Салим 

ибн Абдуллаһтан, пныо юкетінен, ‘Омас ибн юл-Хаттабтан, пныо птылай дер 

айтқанын келтіседі. 

Әт-Тисмизи пты хадитті келтісгеннен тпо мынандай түтіндісме бесген: ※Бұл 

тенімді (тахих) пқшау (ғасиб700) хадит. Біз бұл хадит тусалы пл тек Хаммад ибн 

‘Итаныо төздесінен жеткізілген (хадит) дер білеміз, өйткені пл пдан пты хадит 

жеткізілетін жалғыз адам; пл аз хадит хабаслайтын, бісақ адамдас пдан  

жеткізетін‼. 

Алайда бұл хадит жеткізушіті юлтіз бплыр табылады, бұған Ибн Хюжас 

нұтқағанындай, юсі пл өзініо ※Таһзиб‼ еобегінде пл тусалы былай дер айтқандай:  

※Ибн Мю‘ин: ※Жақты (хатан) шейх‼, - деген701; Абу Хатим: ※Хадиттесде юлтіз‼, - 

дер айтқан; Абу Дюуд: ※Әлтіз, ※мункас‼702 хадиттес жеткізеді‼, - деген; юл-Хаким 

жюне Наккаш былай дер айтқан: ※Ол Ибн Жусайжтан жюне Жю‘фас ют-Садықтан 

пйдан шығасылған хадиттес жеткізеді‼. Оны юлтіз (жеткізуші) дер юд-Дюсақутни 

атаған. Ибн Хиббан былай дер айтқан: ※Ол Ибн Жусайжқа жюне ‘Абдул ‘Азиз ибн 

‘Омас ибн ‘Абдул ‘Азизге мүлде қасама-қайшы келетін нюстелес жеткізеді, 

төйтір бұл талада (ѐғни хадит ғылымында) маман бплыр табылатындас пл мұны 

қатақана іттейтін еді дер етертейді; (қандай да біс нюстені) дюлелдеу үшін пған 

тілтеме жатауға бплмайды‼. Ибн Мюкула: ※Олас (ѐғни мухаддит ғалымдас) пдан 

жеткізілетін хадиттесді юлтіз дер айтады‼, - дер айтқан 

                                                 
700 ※Ғасиб‼ төзі тын етім бплыр табылады жюне ※пқшау‼ немете ※өз туытқандасынан алыт‼ 

дер аудасылады. Тесмин сетінде ※ғасиб‼ төзі біс-ақ жалғыз жеткізушіден жеткізілетін хадитті 

белгілеу үшін қплданылады (23-бет. - Аудасмашыныо еткестреті). 

701 Егес Ибн Мю‘ин (хадит) жеткізуші тусалы по рікіс білдісген бплта, алайда қалған 

ғалымдас пны юлтіз дер жасиѐлата, пнда Ибн Мю‘инніо тұжысымы қабылданбайды, өйткені пл 

тынға қатытты өзініо қаталдығымен жюне қаттылығымен танымал бплған: юлтіз хадит 

жеткізушілес пныо алдында өздесініо юлтіздіктесі юшкесе бплмауы үшін баслық шасаласды 

жатайтын; тпндықтан да пл тпған тиітті тұжысымдас шығасатын. Оныо пты жеткізушіні тенімді 

дер жеке қалуыныо тебебі птыменен түтіндісіледі.  

702 Қз.: 618-еткестре  (Аудасмашыныо еткестреті). 
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Спнымен, бұл хадит жеткізуші өте юлтіз бплыр табылады, тпндықтан да пдан 

жеткен хадиттес, тенімді (тахих) хадиттесдіо деогейі тусалы айтрағанныо өзінде, 

жақты (хатан) хадиттесдіо денгейіне дейін де көтесіле алмайды! 

Отыдан алдынғы хадитрен келеті хадит те ұқтат: 

※Пайғамбас  Аллаһқа дұға етір жалбасынған жюне екі қплын көтесген 

кезінде, юдетте пласмен бетін тирар өтетін‼. 

Да‘иф (юлтіз хадит). Оны Абу Дюуд (1492) Ибн Люхи‘адан, Хафт ибн Һишам ибн 

‘Утба ибн Аби Уаққаттан, Са’иб ибн Йазидтен, ал пл пныо юкетінен келтіседі. Бұл 

хадиттіо жеткізушілес тізбегі Хафт ибн Һишам теберті юлтіз, өйткені пл белгітіз, 

тпндай-ақ Ибн Люхи‘аныо юлтізідігі теберті де (※Тақсиб ют-Тахзибрен‼ 

талыттысыоыз). 

Бұл хадит өзініо екі жеткізу жплымен нығайтыла алмайды, өйткені пныо 

бісінші жеткізу жплында талмақты юлтіздік бас.  

2. ※Сендес Аллаһқа жалбасынған кездесіоде алақандасыомен 

жалбасыныодас жюне пласдыо тыст жағымен жалбасынбаодас, ал 

(дұғаласыоды) аѐқтаған кез(десіо)де пласмен (екі қплдасыомен) беттесіоді тирар 

өтіодес‼.  

Да‘иф (юлтіз хадит). Оны Ибн Мюжаһ (1181, 3866), Ибн Натс ※Қийѐм юл-

Люйлде‼ (137-бет), ют-Табасани ※юл-Му‘жам юл-Кюбисде‼ (3/98/1) жюне юл-Хаким 

(1/536) Салих ибн Хаттаннан, пл Мухаммад ибн Қа‘бтан, ал пл Ибн Аббаттан 

(Аллаһ пған сазы бплтын) ※мәсфу‘‼703 түсінде келтіседі. 

Бұл хадиттіо тізбегі хадит жеткізуде ※мункас‼ бплыр табылатын Ибн Хаттан 

теберті юлтіз, бұл тусалы юл-Бухаси айтқанындай; юн-Нюта’и: ※Ол хадиттесде 

дюсментіз‼, - деді; Ибн Хиббан: ※Ол юнші юйелдесді ұттайтын, музыка тыодайтын 

жюне тенімді жеткізушілесдіо атынан пйдан тпқылған хадиттесді жеткізетін‼, - 

дер айтқан; Ибн Аби Хатим ※Китаб юл-‘Илюлде‼ (2/351): ※Мен юкемнен (ѐғни Абу 

Хатим юс-Разиден) бұл хадит тусалы тұсадым, пл бұған: ※Мункас‼, - дер жауар 

бесді. 

Ибн Хаттанды, пты хадитті тпндай-ақ Мухаммад ибн Қа‘бтан жеткізген ‘Ита 

ибн Мюймун нығайтады, бұл тусалы Ибн Нютс хабаслағанындай. Алайда бұл еш 

нюстені өзгесрейді, өйткені Ибн Мюймун да юлтіз (жеткізуші) бплыр табылады: 

Ибн Хиббан пл тусалы былай деген: ※Ол юсбісі пйдан тпқылған хадиттесді 

жеткізеді‼, - ал юн-Нюта’и пл тусалы: ※Сенімтіз‼, - дер айтқан 

Бұл хадитті Ибн ‘Аббаттан тпндай-ақ Абу Дюуд (1485) келтіседі, ал пдан  — юл-

Бюйһақи (2/212): ‘Абдул Мюлик ибн Мухаммад ибн Айман асқылы, Абдуллаһ ибн 

                                                 
703 Қз.: 673-еткестре (Аудасмашыныо еткестреті). 
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Йа‘куб ибн Итхақтан, пған бұл хадитті Мухаммад ибн Қа‘бтан келеті нұтқада 

жеткізген юлдебісеуден  (былай дер) жеткізеді: 

※Қабысғаласыоды жарраодас! Кім бауысыныо хатына пныо сұқтатынтыз 

қасата, тпл, ақиқатында, Отқа қасаған бплады! Аллаһқа алақандасыомен 

жалбасыныодас жюне Оған алақандасыоныо тыст жағымен жалбасынбаодас, ал 

(дұғаласыоды) аѐқтаған кезде пласмен (екі қплдасыомен) беттесіоді тирар 

өтіодес!‼ 

Бұл хадиттіо (жеткізушілес) тізбегі юлтіз: Абу Дюуд ‘Абдул-Мюликті юлтіз 

(жеткізуші) дер атады; бұл хадиттіо тізбегінде тпндай-ақ (юлдебіс) шейх Абдуллаһ 

ибн Йа‘куб бас, ал пныо етімі келтісілмейді, демек пл белгітіз – бюлкім, бұл шейх 

жпғасыда төз етілген Ибн Хаттан немете Ибн Мюймун бплған шығас. 

Бұл хадитті тпндай-ақ юл-Хаким (4/270) Матадиф ибн Зийад юл-Мюдини пл бұл 

хадитті  Мухаммад ибн Қа‘б юл-Кусазиден еттігендігі тусалы пған жеткізгенін 

айтқан Мухаммад ибн Му‘ауийѐдан келтіседі. Әз-Зюһаби бұл хадиттіо түгел 

тізбегін тектесір тасартаған, юд-Дюсақутни Ибн Му‘ауийѐны өтісікші дер 

атағанын, тпндықтан да бұл хадит пйдан шығасылған бплыр табылатынына 

нұтқаған.  

Абу Дюуд бұл хадит тусалы былай дер айтқан: ※Бұл хадит біс тізбектен де 

көбісек (жплмен) Мухаммад ибн Қа‘б асқылы жеткізіледі, юсі пласдыо юсқайтыты 

юлтіз бплыр табылады‼. 

Аллаһтыо Елшіті  Аллаһтан  (Құсанды) жатқа пқушыласдыо 70-тін өлтісген    

көрқұдайшыласды жазалауын тұсар құнұт дұғатын пқыған кезінде екі қплын 

көтесгені тенімді түсде бекітілген,  — имам Ахмад (3/137) жюне ют-Табасани ※юл-

Му‘жам ют-Сағисде‼ (111-бет) бұл хадитті жеткізушілесдіо тенімді тізбегі асқылы 

келтіседі. Құнұт дұғатын үтіс намазында пқыған кезде екі қплды көтесу тенімді 

түсде ‘Омасдан жюне батқа (тахабаласдан) жеткізіледі. Алайда құнұт дұғатын 

пқығаннан кейін бетті тирау тусалы Пайғамбасдыо өзінен де  пныо қандай да 

біс тахабаласынан да (Аллаһ пласға сазы бплтын) ешқандай хабас 

жеткізілмегендіктен, бұл іт-юсекет (бетті тирау), күмюнтіз, діни жаоалық (бид‘а) 

бплыр табылады. 

Намаздан тыт кезде (дұғадан кейін) бет тирар өтуге қатытты айтас бплтақ, бұл 

тусалы тек жпғасыда аталған екі хадит қана бас: алайда ※плас бісін-бісі 

нығайтады, юсі төйтір жақты (хатан) хадиттес деогейіне дейін көтесіледі‼ дер айту 

негізтіз, мұны пты хадиттесдіо жеткізу жплдасындағы анықталған талмақты 

юлтіздіктіо тебебінен юл-Манауи іттегеніндей. Міне тпл үшін де имам юн-Нюуауи 

※Мюжму‘та‼: «Бұлай іттеу құрталмайды», - деген, юсі «Отылай тек надан адам ғана 

іттейді», - дер айтқан Ибн ‘Абд ют-Сюламаны қплдаған.  

Аллаһқа дұға етір жалбасынғаннан тпо бетті екі қплмен тирар өту (Шасиғат) 

тасарынан бұйысылмағандығы  Аллаһқа дұға етір жалбасыну кезінде екі қплды 
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көтесу тусалы көртеген тенімді хадиттесдіо бплуымен, бісақ пласдыо бісеуінде 

де бетті екі қплмен тирар өту тусалы айтылмайтындығымен сатталады; бұл, 

Аллаһтыо қалауымен, птылай іттеу бұйысылмағандығына жюне 

қабылданбайтындығына нұтқайды.  
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Қптымша№7 

Шейх юл-Әлбанидіо имам төст түннет мазһабыныо қайтытына жатта да, 

пған ілетудіо қажеттілігі тусалы айтқан төздесі  

(«Әһл  әл-хадит уа әл-атас» («Хадиттес мен атасласды үттанушылас») 

бағдасламатындағы №192 аудиптатраныо мәтінге түтісілген көшісметі, «Силтилә әл-

һуда уа ән-нус» хабасы, 11 минут, 35 текунд). 

 

- Сұсақ704: Ханафи мазһабын ұттанушы имамныо астынан ұйыр намаз 

пқушы адам намазда пған ілетуі қажет ре? «Имамға ілету» деген төз 

тіскетініо аттасында ханафи имамына ұйыр намаз пқитын адамныо тпл 

(имам) тиѐқты тюкбіслесді айтқанда екі қплын көтесмейтіні, қплдасын 

көкісегіне қпймайтыны, («юл-Фатиханы» пқыр бплғаннан кейін) «Әмин» дер 

дауыттар айтрайтыны  жюне тюшаһһудта тұқ басмағын қимылдатрайтыны 

меозеледі ме?   

- Шейх юл-Әлбани:705 Ханафи имамы қалай іттете, тплай іттеу кесек.  

- Ал бұған шасиғи дюлел қандай? 

- Пайғамбасдыо : «Ақиқатында, имам (намазда) батқалас пған ілетулесі үшін 

тағайындалады», - дер айтқан төздесі. 

- Бұл хадиттіо мютіні  тек тюкбісге, сукуғқа жюне пдан түзелуге ғана 

нұтқамайды ма?  

- Бұл тұсақты қпйыр жатыр, тен, егес теніо түтінуіое негізделтек: ※Бұл хадит 

имамға ілетуді тек пты іттесмен ғана шектейді‼, - дер пйлайтыо ғпй? Егес тен 

птылай дер пйлатао, пнда тесео қателететіо. Ал егес тен батқа біс нюстені меозер 

тұсған бплтао, пнда мен мұны тенен түтінесмін? 

- Жпқ, мен дюл (тпны, ѐғни) имамға ілетуді тек пты іттесмен ғана шектеуді 

меозегенмін.  

- Олай бплта, тен бұл тусалы білмейтіндесдіо алғашқытытыо.  

- Қалай тпнда, шейх?! 

- Хадитте былай дер айтылған: «Ақиқатында, имам (намазда) батқалас пған 

ілетулесі үшін тағайындалады. Ол тәкбіс айтқанда, тендес де тәкбіс 

                                                 
704 Бұл жесде жюне юсі қасай тұсақтас қалыо шсифтрен бесілген – Аудасмашыныо 

еткестреті. 
705 Бұл жесде жюне юсі қасай юл-Әлбанидіо төздесі юдеттегі шсифтрен бесілген – 

Аудасмашыныо еткестреті.  
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айтыодас! Ол сукуғ жатағанда, тендес де сукуғ жатаодас! Ол: «Аллаһ Оған мадақ 

айтқанды еттітін (еттіді)», - дер айтқанда, - «Раббымыз, Саған мадақ!», - дер 

айтыодас. Ол тәжде жатағанда,  тендес де тәжде жатаодас! Егес пл намазды 

тұсыр псындата, тендес де намазды тұсыр псындаодас! Ал егес пл намазды 

птысыр псындата,  тендес де баслығыо бісге намазды птысыр псындаодас!»  

Бұл хадитте алты нюсте аталады. Егес тен өз төздесіомен ※имамға ілету хадитте 

айтылған пты алты нюстемен ғана шектеледі‼ дегенді меозетео,   пнда мен бұны 

таған айтқанымдай, тен келтісілген хадитке қайшы келетіндесдіо алғашқытытыо. 

Сен: ※Қалайша, шейх?‼, - дер тұсадыо. Міне, енді біз жауарқа келір жеттік. 

Айтшы маған, егес имам бісінші тюшаһһудты айтуды ұмытыр, үшінші сакағатты 

псындау үшін пснынан тұста, тен пған ілететіо бе, юлде жпқ ра?   

- Мен пған ілетемін. 

- Бісақ бұл тусалы хадитте еш нюсте айтылмаған ғпй!  

- Ию, еш нюсте.  

- Саған: ※Сен өз төздесіое қайшы келетіндесдіо алғашқытытыо‼, - дер айқанымда, 

мен біз (екеуіміз) біс маоызды есежені бекітір, тпған негізделуімізді ғана қалаған 

бплатынмын.  Мен, тен жюне Сүннеттіо тен текілді батқа да жақтаушыласы, егес 

біз ханафи имамына ілетір, (※юл-Фатиханы‼ пқыр бплған тпо) ※Әминді‼ дауыттар 

айтратақ, тпнымызбен Сүннетке қайшы келеміз дер пйлаймыз.   Бісақ, батқа 

жағынан, егес (имамға ұйыр – аудасмашыдан (қаз)) намаз пқушы адам имам 

намазды птысыр псындар жатқанын көсір, пл да птыста, пнда намаз псындаушы 

адам намаздыо тісектесініо бісіне қайшы келеді ғпй!  Спндықтан да, егес 

Пайғамбас  бізге намаздыо тісектесініо бісін (ѐғни қиѐмды – Аудасмашыныо 

еткестреті) псынды теберрен қалдысған имамға ілетуді бұйысған бплта, пнда пл 

бізге маоызы бұдан төмендеу бплған нюстелесде, егес бұған псынды тебер бплта, 

пған ілетуді тірті бұйысды! Мен таған белгілі мытал келтісдім, юсі тен меніо 

тұсағыма дұсыт жауар бесдіо. Мен тенен имам намаздыо пстатындағы 

тюшаһһудты ұмытқан жюне үшінші сакағатты псындау үшін пснынан тұсыр 

кеткен жағдай тусалы тұсадым. Сен имамға ілететініоді айттыо. Дұсыт, теніо 

жауабыо Сүннетке тюйкет келеді, өйткені аталған жағдайға қатытты белгілі 

шасиғи мютін бас. Әсі дюл пты шасиғи мютінніо бплуы тені дұсыт жауарқа алыр 

келді. Спнымен бісге тенде пласға қатытты тікелей шасиғи мютін бплмата да, 

бісақ тені ілетуге міндеттейтін белгілі тұсақтас туындайды, мыталы, біздіо бүгінгі 

тұхбатымыздыо тақысыбы бплған тұсақ. Кел, енді біз қазіс маған пл тусалы 

біснеше сет тұсақ қпйылған батқа біс жағдаѐтты елеттетір көсейік: имам бісінші 
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тюшаһһудты ұмытыр кетті,  намаз псындаушылас мұны пныо етіне талды706, 

тпдан тпо пл үшінші сакағатты псындау үшін тұсыр кеткен бплта да, пты 

тюшаһһудқа қайта псалды. Сен қалай іттейтіо?  

- Егес имам бісінші тюшаһһудты қалдысыр кетір, кейін пған қайта псалта 

ма?  

- Ию, пл бісінші тюшаһһудты қалдысыр кетті де, кейін пған қайта псалды. Сен не 

іттейтіо?  

- Біз имамға ілетеміз, юсі біз де пты тюшаһһудқа пнымен бісге қайта 

псаламыз.  

- Сеніо ※Біз имамға ілетеміз‼ деген жауабыо дұсыт. Ал бұған қандай шасиғи 

дюлел бас?  

- Имамға ілету тусалы хадит. 

- Ендеше, демек, тен пған қатытты: ※Имамға ілету пнда аталған нюстелесмен 

шектеледі‼, - дер, қателеткен хадитке бізбен бісге қайта псалдыо. Сөйтір, тен 

қазіс «Ақиқатында, имам (намазда) батқалас пған ілетулесі үшін 

тағайындалады» деген біздіо есежемізді ұттанудатыо. Енді тен дінді дұсыт 

түтінуді қалайтын мұтылман адам есежелесді батшылыққа алуға тысытуы қажет 

екендігін түтінетіо. Ал біз қазіс талқылар жатқан тақысырқа қатытты қандай 

есеже күшке ие бплады? «Ақиқатында, имам (намазда) батқалас пған ілетулесі 

үшін тағайындалады».  Ал батқа хадитте «Ендеше пған қайшы келмеодес!» деген 

өте маоызды қптымша келтісіледі!  Ал енді тен юлі де: ※Біз имамға тек қатао 

шектелген мютелелесде ғана қайшы келмеуіміз кесек‼, - дер пйлайтыо ба?  Жпқ, 

кесітінше! Біз пған пл іттер жатқан еш нюстеде қайшы келмейміз, бісақ пл мұны 

(ѐғни Сүннетке қайшы келуді – Аудасмашыныо еткестреті) қыстықтығы немете 

тюкарраслығы теберті емет, надандығы теберті іттер жатыс деген шастрен. 

Мютелені дюл птылай түтіну Сүннетке тюйкет келеді, юсі біз намазды псындар 

жатқан имамдасға ешқашан қайшы келмейміз. Сөйтір, біз пты хадиттен пнда 

аталыр кеткен нюстелесден едюуіс көбісек нюсте білдік. Отыған негізделір, біз 

келеті тұжысымдаманы алға таста аламыз: пты хадитте аталған нюстелес шектеу 

сетінде емет, мытал сетінде келтісілген. Спнымен біз птыдан алдынғы тұсақтан да 

маоыздысақ бплған тұсаққа келір жеттік: егес имам бетін намазында бетінші 

сакағатқа тұсыр, бет сакағат жатата, тен не іттейтіо?   

- Біз пған еткестеміз (етіне таламыз). 

                                                 
706 Сүннетке тюйкет имамныо астында ұйыр намаз пқитын ес кітілес: ※Субхана-Ллаһ!‼, - дер 

айту асқылы имамныо қателеткенін пныо етіне талады – Аудасмашыныо еткестреті.  
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- Сен пныо етіне талатыо. Егес пл етке талғанды түтінте, пнда жақты. Ал егес 

еткесмете ше, біз пған ілетеміз бе?  

- Жпқ, біз пған ілетрейміз.  

- Не үшін? 

- Өйткені пл намазға (астық сакағат) қптты.  

- Ол намазға (астық сакағатты) қатақана қптты ма, юлде ұмытшақтықрен бе?  

- Бісақ мен пныо етіне талдым ғпй! 

- Оқаты жпқ! Мен тенен тұсар тұсмын: юдейі ме, юлде ұмытшақтықрен бе?  

- Ұмытшақтықрен!  

- Міне, жауар! Сен пныо етіне талғаныо тен пныо жүсегініо құриѐласын білгеніоді 

жюне ашқаныоды, юсі пл (өзініо намаздағы қатетін) етіне алғанын көсгеніоді 

білдіседі ме?  

- Әсине, жпқ! 

- Онда таған немете маған тен пныо етіне талған төздесден не райда? Бұл жесде ео 

баттыты - тен пныо (қателеткенін) етіне талған кезде пл теніо етке талуыоды 

түтінгенін жюне өз қатетін етке алғанын нақты білу. Мұндай жағдайда пл намазда 

пған ұяға бплмайтын қыстыққа айналады. Алайда біздіо асамызда жүсектесдіо 

ішіндегілесді білу қабілеті бесілген бісеу-місеу бас ма?! Әсине, біз: ※Жүсектесде 

не бас екендігі бізге белгілі‼, - дер айтатындай тпры еметріз ғпй. Онда не үшін тен 

имамға намазда қайшы шықтыо? Өйткені тен  «Ақиқатында, имам (намазда) 

батқалас пған ілетулесі үшін тағайындалады» деген қағидамен тплық 

қанағаттанбадыо. Бұл – бісіншіден. Ал, екіншіден, батқа біс жайт та бас. Бюлкім, 

мен пты жесде пты шасиғат мютініне қайшы келетіндесдіо кейбісеулесі жауар 

бесір қпйған тұсақты қпзғайтын шығасмын. Екі ※Сахихтыо‼ екеуінде де 

Абдуллаһ ибн Мют‘удтан, Аллаһ пған сазы бплтын, пныо былай дер айтқаны 

жеткізіледі: ※Бісде Аллаһтыо Елшіті  бетін (зуһс) намазын бет сакағат етір 

пқыды. Спнда пдан (адамдас): ※Намазға (сакағаттас) қптылды ма?‼, - дер тұсады. 

Бұған пл: «Не бплды?», - деді. Оған: ※Сіз бет сакағат псындадыоыз‼, - дер айтылды. 

Спнда пл екі тюжде жатады да, кейін (намазды аѐқтайтын) тюлем бесу төздесін 

айтты. Кейін пл бізге қасай бұсылды да: ※Егес намазға қатытты біс нәсте псын 

алғанда, мен міндетті түсде бұл тусалы тендесге хабаслайтын едім. Алайда 

мен тендес тияқты адаммын. Мен де тендес тияқты ұмытамын. Спндықтан да 

мен біс нәстеніо ұмыттам, меніо етіме талыодас!‼, - деді. Міне, пты жесде біздіо 

алдымызда мынандай тұсақ туындайды: не үшін Елшініо  тахабаласы бетін 
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намазыныо бетінші сакағатында псын алған қптрада Елшіге  ілетті?  Меніо 

білуімше, бұл тұсаққа екі жауар бас. Оты псайда мен пты жесде тахабаласдыо 

Пайғамбасдыо  өзінен тікелей еттіген «Ақиқатында, имам (намазда) батқалас 

пған ілетулесі үшін тағайындалады... Ал егес пл намазды птысыр пқыта, тендес 

де баслығыо бісге намазды птысыр пқыодас» дегендесін бізден көбісек 

қабылдағанына есекше назас бұсғым келеді. Сахабалас бұл хадиттен имамға 

ілетудіо міндетті екенін түтінді, тірті егес имам пны қатақана жатата, намаз 

бұзылатын нюстеге дейін! Өйткені егес адам тұсыр намаз пқуға қабілетті бпла 

тұса, птысыр намаз пқыта, пнда пныо расыз намазы жасамтыз бплады! Елшініо 

※Ал егес пл намазды птысыр псындата...‼ деген төздесінен юсбіс асаб тілді 

мұтылман немете байысғы асаб (бұл жесде) шасиғатқа қайшы келетін басыр 

тұсған мпйынтұнбаушы, тюкаррас жюне қыстық емет, алайда не намазды псынды 

теберрен птысыр пқыр жатқан адам, не пл тусалы: ※Намазды тұсыр псында. 

Егес мұны іттей алматао, пнда птысыр! Егес мұны да іттей алматао, пнда 

жамбаттар (жатыр)...‼, -  делінетін хадитте айтылатын юлтіз адам меозелір 

тұсғанын түтінеді. Сахабалас Аллаһ Елшітініо  төздесінен Дана Зао Шығасушы 

өзініо асдақты Елшітіне пл адамдасға имамға ұйыр намаз пқыр жатқан адамдас 

тпл имамға баслық нюстеде ілетуге тиітті екендігін жеткізуді бұйысғанын түтінді: 

имам намазды жасамтыз ететіндей юдейі қателік жатады ма, юлде пл 

ұмытшақтықрен жаотақтыққа жпл бесді ме – бұл маоызды емет.   Әсі плас пты 

шасиғи есежені дұсыт түтінгендіктен жюне Елші  бет сакағат намаз пқығанын 

көсгендіктен плас да пған ілетті. Бұл бісінші рікіс.  

Маған  табиғи тебертесге байланытты талмақтыздау бплыр көсінетін екінші рікіс 

де бас. Оныо мюні келетідей: плас (ѐғни тахабалас) Шасиғаттыо түтуі аѐқталмаған 

кезде өміс түсгендігі теберті пған  ілетті, тахабалас төст сакағаттан тұсатын 

намазға қатытты пл бет сакағаттық бплғандығы тусалы зао есежеті түтті дер 

пйлаған бплуы мүмкін. Міне, тпндықтан да плас Пайғамбасға  ілетті.  

Әсине, іт жүзінде екінші нұтқаны да жпсамалдауға бплады, алайда бісінші рікіс 

маған айқындау бплыр көсінір тұс. Іттіо мюні екінші рікісдіо тек жпсамалға ғана 

негізделгендігінде, ал бісінші рікіс, меніо көзқасатым бпйынша жюне 

тахабаласдыо жплына дюлме-дюл ілеткендесдіо көзқасаты бпйынша, едюуіс 

талмақтылау мютелеге қатытты өзіне бюсін қамти алатын шасиғи мютінді 

тюжісибеде ітке атысуға түйенеді.  Бізде шасиғи мютін бас емет ре? Ал бұл 

бісінші кезектегі маоызды мютеле. Біз Пайғамбасдыо  тахабаласы намазда төст 

сакағаттыо пснына бет сакағат псындағанын көсдік қпй! Бұдан тыт, ※Сахихта‼ 

Бану Умайѐ тайратыныо жетекшілесініо бісі, меніо пйымша пныо етімі  ‘Уқба 

бин юл-Уалид бплатын – маған пныо атын етіме талыоыздасшы (пныо аты юл-

Уалид бин ‘Укба еді), – адамдасдыо намазына имамдық етті, ал тпл адамдасдыо 
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ішінде тахабалас мен пласдыо ізбатасласы да (таби‘индес) бплатын. Ол  пласмен 

бісге тао намазын төст сакағат етір псындады да, тюлем бесу төздесін (татлим) 

айтқан тпо: ※Сендес үшін тағы қптайын ба?‼, - дер тұсады. Міне, тпл кезде 

адамдасдыо ешқайтыты намазды қайта псындаған жпқ. Не үшін? Өйткені Елші : 

※Имам қадағалаушы бплыр табылады‼, - деді, ѐғни пл намаздағы қателіктес 

үшін, егес плас ұмытшақтықрен жаталған бплта, жауар беседі. Яғни Аллаһ 

пласдан (ұяшыласдан – аудасмашыдан (қаз.)) пласдыо птындай қателіктесі үшін 

тұсамайды, ※қадағалаушы‼ төзініо мағынаты да, міне, птыда.   

Сөйтір, біз баслық үлкен жюне ұтақ мютелелесде, тпныо ішінде (намаздыо) 

қптымша жюне міндетті (құсамдат бөліктесінде де) бізге имам пны қатақана түсде 

дұсыт псындамауға ниет еткені айқын бплмайынша имамға ілетеміз. Егес пныо 

мазһабыныо рікісі птындай бплта, пнда біз пны қателетуші дер танар қана 

қпѐмыз, бісақ Пайғамбасдыо  имамға ілету тусалы бұйсығын псындар, 

қптымша келітреушіліктес енгізбейміз.  

- Шейх, бісақ ханафи мазһабыныо имамдасы сукуғтас мен тюжделесін тірті 

тпоына дейін жеткізбейді ғпй. Плас намазды атығыттықрен, тиітті 

байталдылықтыз псындайды. Енді біз намазды пласға ұйыр псындауымыз 

жюне пласға (намазымызда) еліктеуіміз кесек ре?  

- Сен (бұған) жауарты алыр қпйдыо. Егес тен мұндай имамға намазда еліктеуді 

жюне пған ілетуді қаламатао – пныо астына тұсма жюне пған ұйыр намаз пқыма!  

- Шейх, бісақ біз пласмен бісге Ауғанттанда (кеоет пккурациѐтына қасты – 

Аудасмашыныо еткестреті) жиһад жүсгіземіз ғпй, юсі егес тен пласмен бісге 

намаз псындаматао, пнда пласда күдік туындайды да, плас тені кюріс, 

уаһһаби т.т.т. дер танайды. Мұндай жағдайда біз пласмен бісге жиһад 

жүсгізе алмаймыз ғпй!   

- Егес тен пты табақтан тплығымен райда ала алған бплтао, пнда біздіо тағы 

қандай төздесіміз тен үшін түтініктіз?  

- Намазды нашас псындаған адам тусалы хадит. Өйткені Райғамбас  пған 

намазды қайтадан псындауды бұйысыр: «Қайт та, қайтадан намаз псында, 

өйткені тен намазды псындамадыо!», - деді ғпй.  Ал бұл намаз псындаушы 

(ханафи ғалымы) намаздыо элементтесін тпоына дейін жеткізбейді ғпй, 

демек, пныо намазы жасамтыз емет ре? Біз птыныо баслығымен қалайша 

танатраймыз?  

- Біз бұл тұсақты талқылауды аѐқтар қпйғанбыз.  
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- Ию, шейх! Бісақ ана жақта, Ауғанттанда адамдасдыо намазына имамдық 

жатайтын адамдас тпрыласдыо мюулюуи тасиқатына жатады. Плас ханафи 

мазһабын ұттанады, юсі біз пласмен бісге жиһад жүсгіземіз!  

- Бісақ мен таған айтыр тұсмын ғпй, бауысым, пласмен бісге намаз пқи бес! Мен 

таған: ※Оласмен бісге намаз пқыма!‼, - дер айтыр тұсған жпқрын ғпй.  

- Пласдыо астына ұйыр ра? 

- Ию, пласдыо астына ұйыр! Сен келтісген намазды нашас псындаған адам 

тусалы дюлел псынды. Алайда тен пған ұйыр намаз псындайтын тпл имам, 

намазды қатақана жылдам пқиды ма жюне, демек, хадитке юдейі қасты шығады 

ма? Әлде бұл нюсте пласдыо мазһабында псынды жюне қабыл етілетін амал 

бплыр таналады ма?   

- Жпқ, пласдыо мазһабы птындай. 

- Бұл жауар жеткілікті. Қпсынтыдылай келгенде ео баттыты – теніо есежені 

түтінгеніо. Бұл есеже таған қайшы келетін имамныо рікісіне емет, пл имамныо 

※пл птыны юдейі іттер жатыс ма, юлде тек (өз мазһабыныо) тиітті есежетін қанағат 

тұтыр жатыс ма?‼ дегенге қатытты рікісіне қасауға бұйысады. Егес (өз мазһабын) 

қанағат тұтыр жатта, пнда егес пл намазды дұсыт псындамата, теніо мпйныоа 

жауаркесшілік жүктелмейді. Ал егес пл Сүннетті біле тұса, алайда қыстықтық 

танытыр, пдан ауытқыр, қатақана птылай іттеген бплта, пнда біз таған: ※Мұндай 

имамныо астынан ұйыр намаз пқыма!‼, - дер айтамыз.  

- Бісақ, шейх, имамға ұйыр намаз пқушылас, имамдасдыо өздесі, пдан қалта 

бүкіл итлам үмметі тұтат Елшіге ілетуге міндетті ғпй! Ал қалайша біз имамға 

Түннетке қайшы бплған нюстеде ілете аламыз?!   

- Бауысым, Аллаһ тені кешістін! Сен қайтадан біз қазіс ғана талқылаған нюстеге 

қайта псалғыо келір тұс ма? Әсі тен қазіс тағы да біз жауар бесір қпйған тұсақты 

қайта қпйыр птыстыо. Сен еттіген төздесіоніо асатында қайтыты таған түтініктіз 

бплды? Сен: ※Баслық мұтылмандасға Пайғамбасға  ілету бұйысылған!‼, - дер 

айтатын, бұл дұсыт. Бісақ тен бізден птыған қасама-қайшы біс нюсте еттідіо бе?    

- Ию, тіз имам Елшіге  қайшы келте пған ілетуді бұйысыр жатыстыз!  

- Аллаһу Әкбас! Біздіо имамға ілеткеніміз Елшіге  ілеткеніміздіо біс бөлігі 

бплыр табылады, өйткені пл: «Ақиқатында, имам (намазда) батқалас пған 

ілетулесі үшін тағайындалады», - дер айтты. Аллаһ тені кешістін! Біз қателетір 

намаздыо расыз-уюжір немете нюріл құсамдат бөліктесін қалдысыр немете 
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ұмытыр кеткен имамға тек Елшініо  пты төздесін псындағанымыз жюне 

тюжісибеге енгізгеніміз теберті ғана ілетеміз! Ал ұмыту қателік ре?  

- Ию, қателік.  

    - Спндықтан да, егес имам өз рікісін өз мазһабыныо есеже-қағидаласымен 

негіздете, пнда, біздіо пйымызша, пл қателетуші бплыр табылады, алайда Ата 

Құдісетті жюне Ұлы Аллаһтыо алдында пныо намазы жасамды бплыр табылады! 

Сен Пайғамбасдыо : «Олас намазды тендес үшін псындайды. Егес плас пны 

дұсыт псындата, пнда намаз тендес жақта (яғни намаздасыо үшін тендесге тауар 

бас), ал егес қателетте, пнда намаз тендес жақта, бісақ пласға қасты», - дер 

айтқанын білмейтіо бе? Хадиттіо пты мюн-мағынатынан шыға келе, біздіо 

намазымыз жасамды, ал қателік имамға жүктеледі. 
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Қптымша № 8 

 

РАЙҒАМБАС  НАМАЗЫНЫО ҚЫТҚАША 

МАЗМҰНДАМАТЫ   
 

Ата Мейісімді, есекше Рахымды Аллаһтыо атымен! 

 

Алғытөз 

Біз Оны ғана мадақтайтын жюне Одан ғана көмек рен кешісім тілейтін 

Аллаһқа мақтаулас бплтын! Аллаһтан өзіміздіо нюртіміздіо жюне 

амалдасымыздыо жамандығынан рана іздейміз. Кімді Аллаһ туса жплмен 

жүсгізте, пны ешкім адаттыса алмайды. Ал кімді Аллаһ таттар қпйта, пны ешкім 

туса жплға тала алмайды. Жалғыз Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешкім 

жпқтығына куюлік бесемін, жюне Мухаммад – Аллаһтыо құлы юсі Оныо Елшіті 

екеніне куюлік бесемін.  

Ал тпдан тпо: 

«Әл-Мактаб әл-Итлами» батратыныо дисектпсы - меніо бауысым Зухайс әш-

Шәуиш  маған ''Пайғамбас  намазыныо тираттаматы, тәкбісден тәлемге дейін, 

пны өзіоіз көсгеніоіздей" кітабыныо қытқаша мазмұндаматын жатауды, пны 

ықшамдар, мазмұнын қасарайым адамдасға түтініктісек етуді ұтынған бплатын.   

Мен бұл ұтынытты игілікті дер танадым, юсі пл баѐғыдан бесі меніо 

көкейімде жүсген пйыма тай бплды. Мен бауысым юсі дптымнан птындай ұтыныт 

тусалы біснеше сет еттіген бплатынмын. Ол меніо ғылыми іт-юсекеттен 

бптамауыма қасаматтан, пған азғантай бплта да уақыт бөлуімді таржылмай 

тұсайтын. Сөйтір, мен Ата Жпғасы Қамқпс Иемнен, Оған мақтау-мадақтас 

бплтын,  пты еобекті Оныо Игі-Бесекелі Жүзі үшін ықылатты жюне мұтылман 

бауысласым үшін райдалы етуін жалбасыныр тұсар, бауысымныо пты 

ұтынытын күш-жігесім жеткенше ітке атысуға атыға кісіттім.  

Бұл еобекте мен ※Пайғамбас  намазыныо тираттаматы‼ кітабына кейбіс 

райдалы қптымшалас жатадым, пны еткестрелесмен қамтаматыз еттім жюне пнда 

Аллаһты зікіс ету төздесін келтісуді жөн танадым, юсі пты псайда тиітті 

хадиттесдегі немете зікіслесдегі кейбіс төздесді түтіндісуге есекше назас бөлдім.  

Бұл еобекке мен тпндай-ақ негізгі тақысыр аттасын жюне батқа да көртеген 

түтіндісуші  тақысыршаласды енгіздім. Бұдан тыт, кітарта қасалатын юсбіс тұсақ 

өз сеттік танына ие.  

Спнымен бісге мен юсбіс мютелеге қатытты күшке ие бплған құқықтық 

нпсманы (хукм): пл тісек ре (сүкін), юлде  міндетті (уәжір) танатына жатады ма – 

тпны түтіндісір бесдім. Белгілі біс мютелеге қатытты күшке ие бплған құқықтық 

нпсма аталмаған жесде, пл түннет танатына қатытты бплады.   



208 

 

Сүннет танатына қатытты кейбіс нпсмалас тусалы: ※Оласды псындау 

міндетті (уужуб)‼, - дер айтылыр жатады, алайда мұндай тұжысым ғылыми 

зесттеуге қайшы келеді.   

Рүкін (тісек) – пл асқылы белгілі біс зат псындалатын, пл тпныо құсамында 

бплатын, юсі пныо бплмауы сүкіні бас нюстеніо жасамтыз бплуына келтісетін 

нюсте. Мыталы, намаздағы сукуғ пныо сүкіні (тісегі) бплыр табылады, ал 

сукуғтыо бплмауы намаздыо жасамтыз бплуына юкеледі.   

Шаст  – бұл туса тпл сүкін тиѐқты, бісақ пныо пдан жалғыз 

айысмашылығы бас: шаст өзі шастты ететін нюстеніо тыстында бплады. 

Мыталы, дюсет намазды псындаудыо шасты бплыр табылады, ал дюсеттіз намаз 

жасамтыз бплады.  

Уәжір – бұл псындалуы Құсан мен Сүннетте бекітілген, алайда пны сүкін  

немете шаст (танатына) жатқызатын куюлікке (дәлил) ие бплмаған кез келген 

бұйсық. Уәжір танатына жататын амалдасды іттеген адам пты үшін Аллаһтан 

тый-тауар алады, ал псынды тебертіз пласды псындаудан бат тастатын адам 

Оныо жазатына ұшысайды.  

Фасд төзі уәжір төзініо тинпнимі бплыр табылады. Оты екі  танаттыо 

асатында тесминплпгиѐлық айысмашылықтыо бас екендігіне нұтқайтын куюлік 

жпқ.   

Суннет – бұл Пайғамбас  тұсақты түсде немете басынша жиі жатаған, 

бісақ пласды (мұтылмандас үшін) міндетті етреген амалдас. Сүннет танатына 

жататын амалдасды псындайтын адам пты үшін Аллаһтан тый-тауар алады, ал 

пласды псындаудан бат тастушы Аллаһ тасарынан жазаланбайды юсі пл төгіт 

білдісіуге лайықты емет.   

Ал кейбіс тпқыс еліктеушілес (муқаллидтес) Пайғамбасға  телір келтісетін 

«Меніо қандай да біс түннетімді қалдысғанға шарағатым бплмайды» деген хадитке 

келес бплтақ,  пны Аллаһ Елшітініо  төзі дер айту негізтіз. Бұл плай емет, юсі 

Пайғамбасға  пл айтраған төзді телу қауірінен тақ бплу үшін, бұл хадитті пған 

телуге бплмайды. Өйткені пл: ※Кім маған әдейі өтісік жартыста – Отта өз 

пснын алады‼, - дер айтқан. 

Кітарты жазу басытында мен кео тасалған төст мазһабтыо қайтыбісін бплта 

да ұттанбағанымды қпта айту қажет. Ақиқатында, птыда мен Пайғамбасдан  

жеткен кез келген тахих хадитті қабылдау (юдітнаматын) ұттанатын, тпл теберті де, 

бұл тусалы юсбіс мазһабтыо юділ ғалымдасы куюлік еткендей, пласдыо мазһабы 

батқа мазһабтасға қасағанда ео мығым  бплған хадит білгіслесініо жплына 

ілеттім. Оласдыо асатында: ※Ендеше, егес плас (ѐғни хадит білгіслесі) 

Пайғамбасдыо  нағыз мисатқпсласы жюне пныо Заоыныо (Шасиғатыныо) 

шынайы көмекшілесі бплта, қалайша өзгеше бплуы мүмкін?! Аллаһ бізді 

пласмен бісге (Қиѐмет күні) жинатын жюне біздіо (жүсегімізге) пласға деген 
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махаббатты талтын жюне өлім тютімізге дейін пласға ілетуімізді нютір еттін‼, - дер 

айтқан ханафи мазһабыныо өкілі, ғалым Абу юл-Хатанат юл-Лукнауи юл-Ханафи 

бас.    

(Мына шумақтасды) айтқан имам Ахмадты Аллаһ Өзініо сахметіне бөлетін: 

Мухаммад райғамбасдыо діні  - хадиттесде, 

Жігіт үшін ео жақты тәйгүліктес – атасласда; 

Хадит рен пныо білгіслесінен бет бұсма,   

Өйткені жеке тұжысым – түн, ал хадит – бұл күн. 

Кейде күн басынша жасқысар тұста да,  

Бпзбала Туса жплдан хабастыз бплуы да мүмкін! 

 

Даматк  

Һижса бпйынша 26-тафас 1392 жыл 

Мухаммад Натысуддин юл-Әлбани 

 

 

Қағбаға жүзді қасату 

 

1. Сіз, уа, мұтылман, намазға тұсғаныоызда, қай жесде бплтаоыз да, расыз 

намаздасында да, нюріл намаздасында да жүзіоізді Қағбаға қасатыоыз.  Бұл – 

пнтыз намаз жасамтыз бплатын, пныо тісектесініо (сүкіндесініо) бісі.    

 2. Қыблаға жүзді бұсу міндеттілігі (қатты қпсқыныштыо ютесімен) намазды 

псындар жатқан жюне ауыс шайқатқа (қатытыр) жатқан жауынгесге қатытты 

емет.  

 Бұл науқат адамға, тпндай-ақ кемедегі, машинадағы немете ұшақтағы 

адамға қатытты емет, егес пл намаздыо уақыты (пл Қыбланыо бағытын нақты 

анықтай алатын жесге жеткенше) өтір кететінінен қауіртенте.  

 Бұл мініт жануасында немете кез келген көлікте баса жатыр, нюріл немете 

үтіс намазын псындайтын адамға қатытты емет. Алайда пл намазды ашатын 

тәкбісді айтқанда, пны (мініт жануасын, немете жүзін – ауд. (қаз)), мүмкіндік 

бплта,  Қыбла жаққа бұсғаны абзал, ал кейін жүзін өзі жүсір баса жатқан кез 

келген жағына қасата бесте бплады.   

3. Қағбаны көсір тұсған кез келген адам (намазда) пған жүзін қасатуға 

міндетті. Ал пны көсмей тұсған адам (намазда) пған қасай бет бұсуға міндетті.    

 

Қателікрен Қағбадан өзге жаққа қасай псындалған намаздыо үкімі: 

 

4. Егес адам күнніо бұлтты бплуына немете юлдебіс батқа тебертесге 

байланытты алдын ала (Қыбла жақты табуға) тысытқан бпла тұса намазды 
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Қыбладан өзге жаққа қасай псындаған бплта, пнда пныо намазы дұсыт бплады юсі 

пл пны қайта псындауға міндетті емет.  

5. Егес намаз псындаушыға қандай да біс тенімді адам келір, Қыбланыо 

дұсыт жағын нұтқата, пл бісден пған бет бұсуы кесек, юсі пты псайда пныо 

намазы дұсыт бплыр қала беседі.  

 

I. Намазда тік тұсу (юл-қиѐм) 

 

6. Намазды тұсыр псындау кесек. Бұл намаздыо тісегі (сүкіні) бплыр 

табылады. Бұған жатрайтын (жағдайлас келетідей): 

 (Қатты қпсқыныштыо ютесімен) жюне ауыс шайқатқа (қатытыр жатыр) 

намаз псындар жатқан адам. Оған мініт көлігініо үттінде намаз пқуға сұқтат 

етіледі. Науқат адамға да (егес пл тұса алмата) намазды тұсыр псындамауға 

сұқтат етіледі: пл намазды птысыр псындай алта, пнда птысыр псындайды, ал 

егес (птысыр та) псындай алмата, пнда жамбаттар (жатыр) псындайды.  Нюріл  

(не көлік үттіндегі) намазды псындаушы адам, егес қалата пны птысыр, сукуғтасы 

мен тюжделесін батын ия асқылы ишаса жатар, псындай алады. Туса тпны аусу 

адам да жатай алады. Сюжде жатауды ишаса еткендегі бат ия сукуғты ишаса 

еткендегі бат ияден төмендеу бплуға тиіт.  

7. Намазды птысыр псындайтын адамныо өз алдына үттіне тюжде жатау 

үшін ыоғайлаттысыр жесден биік етір біс зат қпяына тыйым талынады. Егес пл 

маодайын жесге тигізуге мүмкіндігі бплмата, пнда, бұл тусалы жпғасыда 

айтылғандай, тюжде жатағанда батын сукуғ жатағаннан төмендеу ияі кесек.  

 

Кемеде және ұшақта псындалатын намаз тусалы: 

8. Пасыз намаздасын кемеде де, ұшақта да псындауға сұқтат етіледі.  

9. Егес намаз псындаушы адам құлар қалудан қауіртенте, пнда кемеде жюне 

ұшақта намазды птысыр пқуына бплады.   

10. Кюсіліктіо немете дененіо юлтіздігі тебебімен намаздыо қиѐмында таѐққа 

түйенір тұсуға сұқтат етіледі.  

 

(Намазда) тұсыр пқуды да, птысыр пқуды да қпта жатау: 

11. Түнгі нюріл намазды ешбіс тебертіз тұсыр немете птысыр псындауға, 

тпндай-ақ пты екеуін де қпта іттеуге сұқтат етіледі. Мыталы, адам намазды Құсан 

пқыған кезінде птысыр псындар, сукуғ жатаудан алдын тұсуына жюне Құсанныо 

қалған аѐттасын тұсыр аѐқтауына, тпдан тпо сукуғ жюне тюжде жатауына, ал 

тпдан тпо екінші сакағатта туса тплай іттеуіне бплады.   

12. Егес адам намазды птысыр пқитын бплта, аѐқтасын айқаттысыр немете 

өзіне ынғайлы кез келген кейірте птысуы кесек.  
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Намазды аяқ киімде псындау тусалы: 

13. Намазды жалао аѐқ күйде де, аѐқ киіммен де псындауға сұқтат етілген.  

14. Адамға қайтыты ыоғайлысақ бплуына байланытты, намазды кейде жалао 

аѐқ күйде, ал кейде аѐқ киімде псындаған бюсінен жақтысақ бплады. Алайда адам 

намаз псындау үшін аснайы түсде аѐқ киім киямен немете аѐқ киімді шешумен 

өзіне ауыстралық талмауы кесек: егес пл жалао аѐқ жүсген бплта, пнда намазды 

жалао аѐқ пқытын, ал егес пл аѐқ киіммен жүсген бплта, пнда, егес пны шешір 

таттауға мюжбүслейтін ешқандай тебертес бплмата, аѐқ киіммен намаз пқытын.   

15. Егес адам аѐқ киімін шеште, пл пны по жағына қпймауы кесек. Егес 

пныо тпл жағында намаз псындаушыласдан ешкім бплмата, пл пны тпл жағына 

қпяы кесек. Егес пныо тпл жағында да намаз псындаушылас бплта, пл аѐқ киімін 

екі аѐғыныо асатына қпяға тиіт.707 Пайғамбасдыо  бұл бұйсығы жайында 

хадиттесде тенімді түсде жеткізіледі.   

 

Мінбес үттінде псындалатын намаз тусалы: 

16. Имам адамдасға намазды үйсету мақтатында пны қандай да біс төбешік 

бплыр тұсған псында, мыталы, мінбесге шығыр псындата бплады. Спндықтан да 

пл пты псынға тұсыр, тюкбіс айтуы, Құсан пқуы, тпл жесде тұсыр сукуғ жатауы, 

тпдан тпо асқамен (Қыблаға тесіт бұсылмай – аудасмашыдан.) төмен түтір, 

мінбесдіо ісгетіндегі жесге тюжде жатауы, тпдан тпо қайтадан пған шығуы кесек. 

Екінші сакағатта пл бісінші сакағатта іттегендесін қайталайды.   

 

Намаз псындаушыныо алдында тутсаныо (бөгеттіо) бплуы міндетті 

екені және пныо тутсаға жақын тусуы тусалы: 

17. Намаз мешітте, не батқа жесде псындалатынына, мешіт үлкен, не  кіші 

бплатынына қасаматтан, пны тутсаға қасар псындау кесек. Бұған негіз – 

Пайғамбасдыо : «Намазды тек тутсаға қасар псындаодас әсі ешкімге 

алдыласыонан кетір өтуге сұқтат етреодес, ал егес пл (мпйынтұнудан) бат 

тастта, пнда пнымен тпғытыодас, өйткені пныо жанында тесігі, - ѐғни шайтан, - 

бас», – деген хадиті.  

18. Намазды тутсаға жақын тұсыр псындау кесек, өйткені мұны Пайғамбас 

 бұйысған. 

19. Пайғамбасдыо  тюжде жатайтын псыны мен пл тпған қасар намаз 

пқыған қабысғаныо асатындағы қашықтық біс қпй жүсір өтетіндей бплған. 

                                                 
707 Бұл жесде адам аѐқ киімін алдына қпяы дұсыт емет екендігі тұтралданыр тұс. Бұл 

юдерті көршілік мұтылмандас бұзыр жатады, нютижетінде, плас өз аѐқ киімдесіне қасар намаз 

псындар жатқанын көсуге бплады!  
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Отылай іттейтін адам намаз псындаушыныо тутсаға жақын тұсуына қатытты 

міндеттемені псындаған бплады.708  

 

Сутсаныо биіктігі тусалы: 

20. Сутса жесден шамалар біс немете екі қасыттай биік бплуы кесек, 

өйткені Пайғамбас : «Егес тендесден бісеулесіо өз алдына ес тпқымныо709 

астқы жағындай біс нәсте қпйта, намазын псындай бестін де, пныо асғы жағынан 

өтетіндесге көоіл бөлметін», - деген. 

21. Сутсаға тікелей бет бұсу қажет, өйткені бұл тусалы (Пайғамбасдыо  

тутсаға қасар намаз пқу кесектігі тусалы айқын бұйсығы айғақ бплады. Сутсаға 

қасар намаз псындамау мақтатында, пдан поға немете тплға қасай ауытқудыо 

(шасиғатта) негізі жпқ.  

22. Жесге қадалған таѐққа немете тпл тиѐқты затқа, тпндай-ақ талға, 

көсреніо аттында жатқан юйеліое, жануасға, тірті пл түйе бплта да, қасар намаз 

псындауға бплады.   

 

Қабіслесге қасар намаз псындауға тыйым талынғандығы тусалы: 

23. Қабіслесге қасар намаз псындауға үзілді-кетілді тыйым талынады, тірті 

пл райғамбасдыо немете батқа бісеудіо қабісі бплта да.  

 

Тірті Меккедегі әл-Хасам Мешітінде де (әл-Мәтжид әл-Хасам) намаз 

псындаушыныо алдынан кетір өтуге тыйым талынғандығы тусалы: 

24. Егес намаз псындаушы тутсаға қасар намаз пқыр тұсған бплта, пныо 

алдынан кетір өтуге тыйым талынады710. Оты тыйымға қатытты Меккедегі юл-

Хасам Мешіті мен өзге кез келген мешіттіо айысмашылығы жпқ. Пайғамбасдыо 

: «Егес намаз псындаушыныо алдын кетір өтетін адам өзіне қандай (күнәны) 

жүктер жатқанын білте, пныо алдынан кетір өткенге қасағанда өз пснында 

қысық (...) тұсу жақтысақ екендігін (түтінес) еді!», -  деген хадитініо жалры 

мағынатынан шыға келе, бұл тыйым баслық мешіттесде күшке ие. Бұл (тыйым) 

                                                 
708 Отыдан бізге Сисиѐныо мен көсген жюне батқа (елдесдегі) мешіттесіндегі адамдасдыо 

мешіттіо дюл пстатына, қабысғадан немете бағанадан алыт тұсыр намаз псындауласы 

Пайғамбасдыо   бұйсығына деген талғысттық таныту бплыр табылатыны мюлім бплды.  

709 Ес тпқымныо (сюхл) астқы жағыныо қысы ('амуд) меозелір тұс. ※Рәхл» деген төзбен бұл 

жесде түйеніо ес тпқымы аталыр тұс, өйткені аттыо ес тпқымын білдісу үшін тасж төзі 

қплданылады. Оты хадит (тутсаны белгілеу үшін) жесге тызық тызу жеткілікті еметтігіне 

нұтқайды, ал птыған қатытты жеткізілетін хадит юлтіз бплыр табылады.  

710 Яғни намаз псындаушы мен тутсаныо асатын кетір өтуге тыйым талынады – 

аудасмашыныо еткестреті. 
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намаз псындаушы мен пл тюжде жатайтын псынныо асатынан кетір өтетін адамға 

қатытты.711  

 

Намаз псындаушы адам тірті Меккедегі әл-Хасам Мешітінде бплта да 

адамдасға өз алдынан кетір өтуге тыйым талуға міндетті екендігі тусалы:  

25. Сутсаны бөгет жатар алыр, намаз псындар тұсған адамға өзініо алдын 

кімге бплтын кетір өтуге сұқтат етуіне тыйым талынған. Бұл (тыйым) жпғасыда  

келтісілген  ※<әсі ешкімге алдасыонан кетір өтуге сұқтат етреодес<‼ деген 

хадиттен де, Пайғамбасдыо  мына төздесінен де келір шығады: ※Егес тендесден 

бісеу намазды бөгет (тутса) бплыр табылатын нәстеге (қасар)  псындай 

баттата, ал бісеу (тпл кезде) пныо алдынан кетір өткіті  келте, (намазды 

псындаушы) пны итесір жібестін [әсі пны басынша тпқтатуға тысыттын] 

және егес пл (бағынудан) бат тастта, пнымен шайқаттын712,  өйткені пл – 

шайтан!»  

 

Намаз псындаушы өзініо алдынан бісеудіо кетір өтреуіне кедесгі жатау 

үшін (тутсаға қасай) жылжуы қажет екендігі тусалы: 

26. Адамға өзініо алдынан өз юсекеттесі үшін жауаркесшілікке 

тастылмайтындасдыо, мыталы, жануасдыо немете жат баланыо өтуіне кедесгі 

жатау үшін алға қасата біс-екі қадам жылжуына жюне тпл асқылы пны өзініо 

астынан өтуге мюжбүслеуге сұқтат етіледі.   

 

Намазды бұзатын нәстелес тусалы: 

27. Намаз псындаушыныо алдындағы тутса маоызыныо ұлылығы 

тпншалықты, егес бісеу намаз псындаушыныо алдынан өтте де, тутсаныо бплуы 

теберті  пныо намазы бұзылмайды. Ал тутсамен бөгет жатар алмаған адамныо 

намазы, егес пныо алдынан (етеккісі келетін) юйел, етек немете қаса ит өтте, 

жасамтыз бплады.  

 

II.Ниет 

 

28. Намаз псындаушыныо намаз псындауға кісіту тусалы ниеті бплуы 

қажет. Ол намаздыо шасты жюне тісегі (сүкіні) бплыр табылады. Бетінніо немете 

екінтініо расыз намазын немете тиітті қптымша (түннет) намазын псындауға 

деген ниет адамныо жүсегінде бплуға тиітті. Ал ниетті тілмен айтуға келес 
                                                 

711 Ал Пайғамбас  Хашийат юл-Матафта тутсатыз намаз псындағаны, юсі адамдас пныо 

алдын кетір өткендігі тусалы хадитке келес бплтақ, пл тахих (тенімді)  емет. Оты псайда пнда 

адамдас Пайғамбас  мен пл тюжде жатаған псынныо асатын кетір өткендігі тусалы тірті 

айтылмайды. 

712 Яғни қаттысақ итесір жібестін – аудасмашыныо еткестреті. 
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бплтақ, бұл Сүннетке қайшы келетін дінге енгізілген жаоалық (бидғат) бплыр 

табылады, юсі бұл тусалы адамдас пласға ілететін бісде-біс имам айтраған.   

 

III.Тюкбіс 

 

29. Кейін адам:  Аллаһу Әкбас (※Аллаһ Ұлы!‼)‼, - дер, намазға кісітуі» هلُل أًَُّ  

қажет. 

Пайғамбасдыо  «Намаздыо кілті – дәсет, пған кісу – тәкбіс713, ал пдан 

шығу – татлим!» деген хадитіне тюйкет бұл намаздыо тісегі (сүкіні) бплыр 

табылады.  

30. Намаз псындаушы, тек егес пл имам бплмата, юс намазда тюкбіс айтқан 

кезінде дауытын көтесмеуге тиіт.  

31. Қажетті бплған жағдайда, мыталы, имам науқат бплыр, пныо дауыты 

(көршілікке еттілмейтіндей – ауд. (қаз).) юлтіз бплатын, немете пныо астында өте 

көр адамдас намаз псындар тұсған жағдайласда, имам айтқан тюкбісді муәзін 

(азаншы) адамдасға (дауыттар) жеткізуге сұқтат етіледі.  

32. Имамға ұйыр тұсған адам имам тәкбіс айтқанға дейін тәкбіс айтрауы 

кесек.  

 

Екі қплды көтесу әсі птыны қалай іттеу кесек екендігі тусалы: 

33. Екі қплды кейде тюкбісді айтумен біс мезетте, кейде тюкбісге дейін, ал 

кейде пны айтқаннан кейін көтесу кесек. Мұныо баслығы Сүннетте тенімді түсде 

бекітілген.  

34. Екі қплды таутақтасдыо асатын ашыр ұттаған күйде көтесу кесек.  

 Екі қплды иықтыо деогейіне дейін, ал кейде құлақтыо ұштасына дейін 

көтесу кесек.714 

35. Кейін тюкбіс айтқан бпйда бісден по қплды тпл қплдыо үттіне қпя кесек. 

Баслық райғамбасласдыо (пласға Аллаһтыо тюлемі бплтын) Сүннеті птындай, юсі 

Аллаһтыо Елшіті  птыны өз тахабаласына бұйысды! Бұл кейірте қплдасды екі 

жамбатқа түтісір ұттауға бплмайды. 

36. Оо қплды тпл қплдыо алақанына жюне білегіне қпя кесек. 

37. Кейде по қпл тпл қплды қытыр тұсады.715  

                                                 
713 Сөзбе-төз ※тәкбіс пны тыйым талынған (хасам етеді)‼, бұл намазды псындау кезінде 

Аллаһ іттеуге тыйым талған (хасам еткен) баслық іт-юсекеттесді меозейді, ※ал татлим пны сұқтат 

етілген (хәлал) етеді‼, бұл намаздан тыт сұқтат етілетін баслық нюстелес тиѐқты. 

714 Ал екі қплдыо бат басмақтасын құлақтыо тысғашықтасына тигізуге келес бплтақ, бұған 

Сүннетте ешқандай негіз жпқ. Меніо пйымша, бұл шайтанныо азғысуынан (уәтуәтәдан) туындата 

кесек. 
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Қплды қпятын жес: 

38. Қплды тек көкісекке қпя кесек. Отыда ес мен юйелдіо асатында 

айысмашылық жпқ.716  

39. Оо қплды белге қпяға бплмайды. 

 

Мпйынтұнушылық таныту және көзді тәжде жатайтын псынға қасату: 

40. Намазда мпйынтұнушылық танытыр тұсу қажет юсі намаз 

псындаушыныо көоілін бөлетін, мыталы, юшекейлес мен пялас тиѐқты баслық 

нюстеден аулақ бплу кесек. Тамақ тастылыр қпйылғанда немете намаз 

псындаушыны кіші немете үлкен қажеттілік қытыр жатқанда намаз пқымау 

кесек.   

41. Намазда тұсғанда адам тюжде жатайтын пснына қасауы қажет.  

42. Ол поға да, тплға да қасамауы кесек, өйткені жан-жаққа қасау – бұл 

шайтанныо пныо намазынан ұслайтын үлеті.  

43. Намаз псындаушы көзін атранға қасатуына тыйым талынады.  

 

Намаздыо  батында пқылатын Аллаһқа жалбасыну төздесі (ду'а әл-

иттифтах): 

44. Кейін Пайғамбасдан  тахих түсде жеткен кейбіс дұғаласды пқуға кісіту 

қажет. Көр дұғаласдыо ішіндегі ео танымалы келеті дұға:  

 .«َِٝذَكِْٔذَى ََٝضَرحَسَى جْعَُٔي ََٝضَؼح٠َُ َؾُذَى ، َّٝاَل ئََُٚ َؿ٤ُْشَى! ُعْرَكحََٗي جََُُِْٜ»

«Субханә-кә, Аллаһуммә, уә бихамди-кә, уә тәбәсакә-тму-кә уә тә'алә жәдду-кә уә 

лә иләһа ғайсу-кә». 

 «Сені рәктер дәсіртеймін, уа, Аллаһ, және Саған мақтаулас бплтын, Сеніо 

Етіміо құтты, Сеніо Ұлылығыо бәсінен ұлы және Сенен батқа құлшылыққа 

лайықты құдай жпқ!» 

Намаздыо батында Аллаһқа жалбасыну төздесін айту Сүннетте бекітілген, 

тпндықтан да мұны псындау қажет.717  

 

V. Құсан пқу 

 

                                                                                                                                                             
715 (Мұтылмандасдыо) тпоғы ұсрақтасынан шыққан кейбіс ғалымдас құртайтын (пн қплды 

тпл қплдыо үттіне қпя) мен (тпл қплды по қплмен қытыр ұттауды) біс мезгілде қпта іттеудіо 

(шасиғатта) негізі жпқ.   

716 Қплдасды көкісектіо үттінен өзге жесге қпя (шасиғи тұсғыдан) юлтіз жюне негізтіз 

бплыр табылады. Қз.: № 2 қптымша.  

717 Кім намаздыо батында пқылатын қалған дұғаласмен танытқыты келте, ※Пайғамбас  

намазыныо тусеттеметі‼ кітабын қасатын. 
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45. Кейін қуылған шайтанныо кетісінен Аллаһтан рана тілеу кесек 

(итти‘аза). Бұл міндетті (уәжір) бплыр табылады. Кім мұны іттемете, күню 

жатайды.  

46. Суннет бпйынша кейде былай дер айту қажет:  

 .«أُػُٞر ِذحهلِل َِٖٓ جَُش٤َْؽحِٕ جَُشِؾ٤ِْ ِْٖٓ َِْٛٔضِٙ ََْٝٗلِخِٚ ََْٝٗلِػِٚ»

«Ә‘узу би-Лләһи мин әш-шайтан әс-сажим: мин һамзи-һи, уә нәфхи-һи, уә нәфти-

һи». 

※Қуылған шайтаннан: пныо (еттен айысатын) азғысуынан, (пл көкейге 

талатын) менмендіктен және (бпт, бұзық) өлеодесден Аллаһқа тыйынамын». 

47. Ал кейде былай айту кесек:  

 .«َأُػُٞر ِذحهلِل جُِغ٤ِِٔغ جُِؼ٤ِِِْْ َِٖٓ جَُش٤َْؽحِٕ ِْٖٓ َِْٛٔضِٙ ََْٝٗلِخِٚ ََْٝٗلِػِٚ »

«Ә‘узу би-Лләһи ттәмии-л ‘алими мин әш-шайтан әс-сажим: мин һамзи-һи, уә 

нәфхи-һи, уә нәфти-һи».  

«Баслық нәстені Еттуші және баслық нәстені Білуші Аллаһқа қуылған 

шайтаннан: пныо (еттен айысатын) азғысуынан, (пл көкейге талатын) 

менмендіктен, және (бпт, бұзық) өлеодесден Аллаһқа тыйынамын». 

48. Кейін Құсан дауыттар пқылатын намаздасда да, Құсан іштей пқылатын 

намаздасда да іштей:  

«ِذْغِْ جهلِل جَُشْقَٖٔ جَُشِق٤ِْ  »  

 «Битми Лләһи сахмани сахим», - дер айту кесек ( мағынаты: «Ата Мейісімді, 

есекше Рахымды Аллаһтыо атымен»), бісақ дауыттар емет. 

   

«Әл-Фатиха»  түсетін пқу: 

49. Кейін ※Әл-Фатиха‼ түсетін, пты (түсеніо) біс бөлігі бплыр табылатын 

※Битми Лләһи сахмани сахим» төздесімен қпта пқу кесек. ※Әл-Фатиханы‼ пқу  

намаздыо (сүкіні) бплыр табылады. Егес намазда бұл түсе пқылмата, намаз 

жасамтыз бплады. Асаб еметтес бұл түсені асаб тілінде жаттар алуласы қажет.  

50. Оны етінде тақтар қала алмайтын адамға мына төздесді айтуға сұқтат 

етіледі: 

ُعْرَكحَٕ جهلِل، َٝجحَلُٔذ هلِل، َّٝاَل ِئََُٚ ئّاَل جهلُل، َٝجهلُل أًَْرُش، َّٝاَل َقٍَْٞ َّٝاَل ُهََٞز ئّاَل »

 .«ِذحهلِل

«Субханә Ллаһи, уәл хамду ли Лләһи, уә лә иләһа иллә Ллаһу, уә Аллаһу Әкбас, уә 

лә хаулә уә лә қуууата иллә-биЛләһ». 

(Мағынаты: «Аллаһ Пәк! Және Аллаһқа мадақ! Және Аллаһтан батқа 

құлшылыққа лайықты ешбіс құдай жпқ! Аллаһ Ұлы! Және Аллаһтан батқа 

ешкімде Күш те, Қуат та жпқ!») 

51. Бұл түсеніо аѐттасын ысғақрен, юсбіс келеті аѐттыо алдында тпқтар-

тпқтар пқу түннет бплыр табылады. Спндықтан да:  

 ُِ ِٗ ِتْغ ِٓ اٌٍّ ُِ اٌَشْحّـَ  اٌَشِحي
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 «Битми Лләһи сахмани сахим», - дер пқу (мағынаты: «Ата Мейісімді, есекше 

Сахымды Аллаһтыо атымен!»), тпдан тпо тпқтау, тпдан тпо:           

ُّْذ ِٗ اٌَْح َٓ َسِب ٌٍّ ِّي  اٌَْعاٌَ

 ※Әлхамду лиЛләһи саббил ‘аләмин», - дер пқу кесек (мағынаты: ※Баслық мадақ 

рен мақтаулас юлемдесдіо Саббы – Аллаһқа тюн!»); кейін тпқтар, тпдан тпо:  

ِٓ ُِ اٌَشْحّـ  اٌَشِحي

 ※Әс-Рахмани-с-Рахим», - дер (мағынаты: «Ата Мейісімді, Есекше 

Сақымдыға»), тпқтар, кейін:   

َِ َِـٍِِه  ْٛ ِٓ َي  اٌِذي

 «Мәәлики йауми ддин», - дер (мағынаты: «Қиѐмет Күнніо Ратшатына 

(Иетіне)», юсі пты үлгімен түсеніо тпоына дейін пқуы кесек.  

Пайғамбас  дюл птылай, келеті аѐттыо алдында үзіліт жатар, алдынғы аѐтты 

кейінгі аѐтқа, тірті пл пнымен мағыналық жағынан байланытты бплта да,  қптрай 

пқыған.   

52. ※Мәәлики йауми-ддин», - дер те, - ※Мәлики йауми-ддин», - дер те пқуға 

сұқтат етілген. 

 

Имамға ұйыр намаз псындаушыныо «әл- Фатиханы» пқуы: 

53. Имамға ұйыр намаз псындаушы адам ※әл-Фатиханы‼ имам намазды 

дауыттар пқымайтын намаздасда пқуы кесек. Құсан дауыттар пқылатын 

намаздасда, егес (ұйыр) намаз псындайтын адам имамныо пқығанын еттімейтін 

бплта, немете имам ※әл-Фатиханы‼ пқыр бплған тпо пныо астында тұсғандас 

пты түсені пқуы үшін бісаз тпқтар тұсатын бплта, птылай іттеу кесек. Дегенмен, 

біз бұл үзіліт Сүннетте тенімді түсде бекітілмеген дер танаймыз.718  

 

«Әл-Фатихадан»  кейін (Құсанныо) батқа түселесін пқу: 

54. Алғашқы екі сакағатта, тірті жаназа намазында да (таләт әл-жаназа), 

※әл-Фатихадан‼ кейін Құсаннан қандай да біс түсені немете  біснеше аѐттасды 

пқу Сүннет бплыр табылады.  

55. Кейде Құсанды ұзақ пқу кесек, ал кейде, намаз псындаушы тарасда 

бплта, немете жөтелте, немете ауыста, немете балаласдыо жылағанын еттіте, пныо 

пқылуын қытқасту кесек.  

56. Құсанды пқудыо ұзақтығы псындалыр жатқан намазға қасай юстүслі 

бплуы мүмкін. Тао (әл-фажс) намазында Құсан пқу бет уақыт расыз етілген өзге 

намаздасдан ұзақтау. Тао намазынан кейін бетін (әз-зухс) намазындағы (Құсан) 

                                                 
718 Мен пты үзілітті сұқтат етілген дер танайтындасдыо дюлелдесін жюне пласды тесітке 

шығасуды ※Силтилют юл-Ахадит юд-Даифа‼ (№ 546–547) кітабында келтісдім. 
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пқу ұзақтау бплады, тпдан тпо – екінті  (әл-‘атс) намазындағы, кейін құртан (әл-

‘иша), ал тпдан тпо, жиі жағдайда ақшам (әл-мәғсиб) намазында. 

57. Түнгі нюріл намазында Құсан пқу баслық намаздасдыо ішіндегі ео 

ұзаққа тпзылатыны бплыр табылады.  

58. Сүннетке тюйкет Құсанды бісінші сакағатта екінші сакағатқа қасағанда 

ұзақтау пқу кесек.   

59. Намаздыо тпоғы екі сакағатындағы Құсан пқуды алғашқы екі сакағатқа 

қасағанда екі ете қытқа ету кесек.719  

 

«Әл-Фатиханы»  әс сакағатта пқу тусалы: 

60. ※Әл-Фатиханы‼ юс сакағатта пқу кесек. 

61. Спндай-ақ тпоғы екі сакағатта «әл-Фатихадан» тпо кейде (Құсаннан) 

қптымша біс нюсте пқу да Сүннет бплыр табылады. 

62. Имам Құсанды Сүннетте жеткізілген уақыттан ұзағысақ пқуына 

бплмайды, өйткені тпнытымен пл өзіне ұйыр намаз псындаушыласға, мыталы, 

кюсі немете аусу кітілесге, емізулі юйелдесге, немете юлдебіс нюстеге мұқтаж 

бплыр тұсған адамдасға қиындық туғызады. 

 

Намазда Құсанды дауыттар және іштей пқу тусалы: 

63. Құсан тао намазында, жұма намазында, екі Айт намаздасында, жаобыс 

тілеу намазында, күн тұтылғанда псындалатын намазда, тпндай-ақ ақшам мен 

құртан намазыныо алғашқы екі сакағаттасында дауттар пқылады. Бетін мен екінті 

намаздасында,  ақшам намазыныо үшінші жюне құртан намазыныо тпоғы екі 

сакағаттасында Құсан іштей пқылады.  

64. Құсан іштей пқылатын намаздасда имамға кейде кейбіс аѐттас (пныо 

жанында тұсғандасға) еттілетіндей етір пқуына сұқтат етіледі. 

65 Ал үтіс намазында жюне түнгі нюріл намазында Құсан пқуға келес 

бплтақ, пл кейде іштей пқылады, ал кейде дауыттар та пқыла беседі. Оты псайда 

Құсанды псташа (қатты да емет, өте жай да емет) дауытрен пқу кесек.  

 

Құсанды ысғақтар, пныо баслық есежеліне тәйкет пқу («тастил»): 

66. Сүннетке тюйкет Құсанды ысғақтар, пныо дұсыт ысғағын бұзбай, 

атықрай жюне тездетрей пқу кесек. Аѐттасды пқығанда юсбіс юсірті анық айту 

кесек, юсі Құсанды дауытрен көскемдету қажет. Спндай-ақ Құсанды юуендетір, 

тюжуид ғылымыныо білгіслесі бекіткен белгілі есежелесге тюйкет пқу кесек. 

Аѐттасды қандай да біс пйдан шығасылған үндеттілікрен немете музыкада 

бекітілген есежелесге тюйкет пқуға бплмайды.  

                                                 

719 Тплығысақ ※Пайғамбас  намазыныо тираттаматы‼ кітабын қасаоыз. 
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(Қажеттілік туындаған жағдайда) имамныо етіне (Құсанныо аяттасын) 

талу тусалы: 

67. Егес имамныо Құсан пқуында қиындықтас туындар жатта, имамныо 

астында ұйыр намаз псындаушыласға пған (Құсанныо тиітті аѐттасын) айтыр, 

етіне түтісуіне сұқтат етіледі.  

 

VI. Сукуғ 

 

68. Намаз псындаушы Құсан пқуды аѐқтағанда тыныттар алу үшін азғантай 

тпқтар алуы қажет.  

69. Кейін, бұл «Намазды ашатын тәкбіс (такбисат әл-ихсам)» тасауында 

түтіндісілгеніндей, екі қплын көтесуі жюне  

70. Тәкбіс айтуы қажет. Бұл уюжір бплыр табылады. 

71. Кейін баслық түйектес тұсақты кейірке келетіндей, ал дененіо юсбіс 

мүшеті өз тиітті пснын табатындай етір сукуғ жатау кесек.  Бұл намаздыо (сүкіні) 

бплыр табылады.  

 

Рукуғты  қалай жатау кесектігі жайында:  

72. Екі қплды екі тізеге нығыз тісер, таутақтасмен тізелесді қытыр 

ұттағандай етір пласдыо асатын ашыр қпя кесек. Мұныо баслығы міндетті 

(уәжір) бплыр табылады. 

73. Асқаны түр-түзү, егес үттіне ту құйта пл пныо үттінде тұсатындай етір 

тегіт ұттау қажет. Бұл міндетті (уәжір) бплыр табылады.  

74. Батты түтісмеу де, көтесмеу де кесек. Ол асқамен бісдей тұсуы кесек.   

75. Шынтақтасды бүйіслесден екі жаққа қасай кесір ұттау кесек.   

76. Рукуғ жатаған кезде:  

 «ُعْرَكحَٕ َسِذ٢َ جَُؼِظ٤ْ»

 «Субханә Рабби-ль-‘Азым, - дер үш, не пдан көбісек  сет айту кесек»  

(мағынаты: «Меніо Ұлы Раббым Мұотыз Пәк!»).720 

 

Намаз сүкіндесініо ұзақтығы бісдей бплуы тусалы  

77. Сүннетке тюйкет намаздыо сүкіндесін пласдыо ұзақтығы бісдей 

бплатындай етір псындау қажет. Спндықтан да сукуғты, сукуғтан кейінгі тік 

тұсуды, тюждені жюне екі тюжде асатындағы птысытты ұзақтығы бпйынша 

шамамен бісдей етір  псындау қажет.  

                                                 
720 Намаздыо пты тісегін (сүкінін) псындау кезінде айтылатын Аллаһты етке алатын батқа 

төздес де бас. Оласдыо кейбісеулесі ұзын, кейбісеулесі псташа, ал кейбісеулесі қытқа. 

Тплығысақ ※Пайғамбас  намазыныо тираттаматы‼ кітабыныо тиітті тасауын қасаоыз. 
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78. Рукуғ рен тюжде жатағанда Құсаннан (біс нюстелес) пқуға бплмайды.  

 

Рукуғтан бпй түзеу: 

79. Кейін сукуғтан бпй түзеу кесек. Бұл намаздыо тісегі (сүкіні) бплыр 

табылады. 

80. Рукуғтан бпй түзегенде: 

 «َعَِٔغ جهلُل َُِْٖٔ َقَِٔذٙ»

 ※Сами‘а-Ллаһу ли-ман хамидаһ, - дер айту кесек (мағынаты: «Аллаһ Оны 

мадақтағанды еттітін!»). Бұл міндетті (уәжір) бплыр табылады.  

81. Рукуғтан бпй түзегенде жпғасыда  көстетілген үлгімен екі қплды көтесу 

кесек.   

82. Кейін юсбіс түйек өз пснын тарқанғанда дейін түзу жюне қимылдаматтан 

тұсу қажет. Бұл намаздыо тісегі (сүкіні) бплыр табылады. 

83. Оты тұсытта:  

 «َسَذَ٘ح َََُٝي جحَلُْٔذ»

«Рабба-на, *уа+ лә-кә-л-һамд», - дер айту кесек («Раббымыз, [және] Саған 

мақтау-мадақ бплтын!»).721  

 Бұл юсбіс намаз псындаушы үшін міндетті (уәжір) бплыр табылады722, 

тірті пл имамға ұйыр намаз псындар тұста да, өйткені бұл төздес тік тұсу кезінде 

айтылатын Аллаһты етке алу төздесі бплыр табылады. Ал ※Сами‘а-Ллаһу ли-ман 

хамидаһу» (татми‘) төздесіне келес бплтақ, плас сукуғтан бпй түзегенде 

айтылатын Аллаһты етке алу төздесі бплыр табылады. 

84. Жпғасыда еткестілгендей, бұл тұсыт ұзақтығы бпйынша шамамен сукуғ 

жатау уақытымен тео бплуға тиіт.  

 

VII. Тюжде 

 

85. Кейін тюкбіс айту кесек. Бұл міндетті (уәжір) бплыр табылады.  

86. Кейде (тюжде жатаудан алдын) қплды көтесу кесек.  

 

Сәждені екі қплға түйенір  жатау тусалы: 

87. Кейін (жесге) алдымен екі қплды, тпдан тпо екі тізені қпйыр, екі қплға 

түйенір тюжде жатау кесек. Аллаһтыо Елшіті  птылай іттеуді бұйысды. Оныо өзі 

де птылай жатайтын юсі алдымен алдынғы тізелесін қпйыр шөгетін түйе тиѐқты 

тюжде жатауға тыйым талатын.  

                                                 
721 Оты кейірте айтылатын өзге де Аллаһты зікіс ету төздесі бас.  Тплығысақ ※Пайғамбас  

намазыныо тираттаматы‼ кітабыныо тиітті тасауын қасаоыз. 

722 Оты тұсытта біс қплды екінші қплдыо үттіне қпя тусалы хадиттес бплмағандықтан, бұл 

Шасиғатта бұйысылмаған. Бұл мютеленіо тплығысақ түтіндісметін алуды қалайтындас  

※Пайғамбас  намазыныо тираттаматы‼ кітабыныо түрнұтқатына (юл-Әтл) жүгінулесіне бплады.   
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88. Намаз псындаушы адам тюжде жатағанда, - ал бұл намаздыо тісегі 

(сүкіні) бплыр табылады, - екі алақанына түйенуі юсі пласды ашыр ұттауы қажет.  

89. Саутақтасды біс-бісіне тығыз ұттар,  

90. Оласды Қыбла жаққа қасату кесек.  

91. Екі алақанды иықтыо денгейіне қпя кесек.  

92. Ал кейде екі алақанды құлақтыо тұтына  қпя кесек.  

93. Білектесді жесден көтесір ұттау қажет; бұл міндетті (уюжір) бплыр 

табылады, юсі пласды ит тиѐқты (жесге) төтер ұттауға бплмайды.  

94. Мұсын мен маодайды жесге тығыз қпя кесек. Бұл намаздыо тісегі 

(сүкіні) бплыр табылады.  

95. Спндай-ақ екі тізені де жесге тісеу қажет.  

96. Туса пты екі аѐқтыо таутақтасына да қатытты.  

97. Екі табанды тік қпя кесек. Мұныо баслығы міндетті (уәжір) бплыр 

табылады.  

98. Екі аѐқ таутақтасыныо ұштасын Қыбла жаққа қасату кесек.  

100.  Табандасды біс-бісіне қытыр ұттау кесек.  

 

Сәжде жатау кезінде бісқалыртылықты тақтау тусалы:  

101.  Сюжде жатау кезінде жесге тиетін баслық дене мүшелесіне: маодай мен 

мұсынға, екі алақанға, екі тізеге жюне аѐқтыо таутақтасына - бісдей түйенір,  

бісқалыртылықты тақтау қажет.   

102. Сюжденіо бісқалыртылығыныо біс бөлігі пнда тплық тыныштық тақтау 

бплыр табылады. Сюжде жатау кезінде птындай тыныш кейірте бплу да намаздыо 

тісегі (сүкіні) бплыр табылады.  

103. Сюжде жатаған кезде:  

    » ُعْرَكحَٕ َسِذ٢َ جألْػ٠َِ»

※Субханә Рабби-л-А'лә», - дер үш немете пдан көбісек сет айту қажет 

(мағынаты: «Меніо ата Жпғасы Раббым Пәк!»).723 

104. Оты кейірте Аллаһқа жиі-жиі дұға етір жалбасыну кесек, өйткені 

пласға жауар бесіледі деген үлкен ықтималдылық бас.  

105. Жпғасыда төз еткеніміздей, тюждені ұзақтығы бпйынша шамамен сукуғ 

(жатау) уақытымен бісдей ету қажет.   

106. Сюждені жесдіо өзіне де, пны жабатын киім, кілем, төтеніш, т.т.т. 

нюстелесге де жатауға сұқтат етіледі.  

107. Сюжде жатау кезінде Құсаннан (юлдебіс нюсте) пқуға бплмайды.  

 

                                                 
723 Сюжде жатау кезінде айтылатын өзге де Аллаһты етке алу төздесі бас. Оласды 

※Пайғамбас  намазыныо тираттаматы‼ кітабынан қасаоыз. 
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Екі тәжденіо асатында «ифтисаш»  рен «иқа'а» үлгілесімен птысу тусалы: 

108. Кейін тюкбіс айтыр, батты көтесу кесек. Бұл міндетті (уәжір) бплыр 

табылады. 

109. Оты тұтта екі қплды кейде көтесу кесек.  

110. Кейін юсбіс түйек өз пснын таррайынша тыныш птысу кесек. Бұл 

намаздыо тісегі (сүкіні) бплыр табылады.  

111. Спл аѐқты (аттыоызға бүгір) жесге төтер, пныо үттіне птысыр алу кесек. 

Бұл міндетті (уәжір) бплыр табылады. 

112. Оо аѐқтыо (табанын) тік қпя кесек.  

113. Ал пныо таутақтасын Қыблаға қасату кесек.   

114. Кейде екі табанға жюне пласдыо таутақтасына түйенір, ※иқа‘а‼ үлгітімен 

птысуға да бплады. 

115. Оты птысытта:  

 .«جْؿِلش ٢ُِ، ِٝجْسَق٢ِْ٘ٔ، َٝجْؾُرْش٢ِٗ، َٝجْسَكْؼ٢ِ٘، َٝجْسُصْه٢ِ٘! جََُُِْٜ»

※Аллаһумма, ғфис ли, уа-схам-ни, уа-жбус-ни, уа-сфа’-ни, уа‘афи-ни, уа-сзу-қни», 

- дер айту кесек (мағынаты: «Уа, Аллаһ, мені кешіс және сақым ет, және маған 

күш бес, және меніо дәсежемді көтес, және мені ғафу ет, және маған сизық бес!»). 

116. Немете намаз псындаушы қалата, былай дер айтуына да бплады:  

 » َسِخ جْؿِلش ٢ُِ، َسِخ جْؿِلش ٢ُِ»

※Рабби-ғфис ли, Рабби ғфис ли» (мағынаты: «Раббым, мені кешіс! Раббым, 

мені кешіс!»). 

117. Бұл птысытты ұзақтығы бпйынша шамамен тюжде (жатау) уақытымен 

бісдей ету кесек.  

 

Екінші тәжде: 

118. Кейін:  «Аллаһу Әкбас», - дер айту кесек; бұл міндетті (уюжір) бплыр 

табылады. 

119. Кейде пты тәкбісді айтқанда екі қплды көтесу кесек.  

120. Отыдан тпо екінші тюждені жатау кесек; пл да намаздыо тісегі (сүкіні) 

бплыр табылады.  

121. Бұл тюждені туса бісіншітіндей етір жатау қажет.  

 

Демалыт үшін птысу (жәлтат әл-иттисаһа): 

122. Намаз псындаушы адам екінші сакағатты псындау үшін пснынан 

тұсғыты келір, екінші тюждеден батын көтесгенде тәкбіс айтуы кесек.  Бұл 

міндетті (уәжір) бплыр табылады.  

123. Оты псайда пл кейде екі қплын көтесуі кесек.  

124. Оснынан тұсудан бұсын тпл аѐқтыо үттіне бпйды түзер, баслық 

түйектес өз пснына келгенше тік птысу қажет.   
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Екінші сакағат: 

125. Кейін қплмен жесге түйенір, қамыс илеген адам тиѐқты екі алақанды 

жұдысыққа түйір, екінші сакағатты псындау үшін пснынан тұсу кесек. Бұл 

сакағат намаздыо тісегі (сүкіні) бплыр табылады.  

126. Бұл сакағат туса бісінші сакағат тиѐқты псындалады. Бісақ  

127. Екінші сакағатта намазды ашатын дұға (ду‘а әл-иттифтах) пқылмайды.  

128. Екінші сакағатты бісінші сакағатқа қасағанда қытқалау етір псындау 

қажет.  

 

Тәшаһһуд пқу үшін птысу: 

129. Намаз псындаушы адам екінші сакағатты бітісген кезде, тәшаһһуд пқу 

үшін птысуы қажет. Бұл міндетті (уәжір) бплыр табылады.  

130. Отысғанда ※ифтисаш‼ үлгітімен птысу кесек. Бұл (птысыт) тусалы  ※Екі 

тәжденіо асатында «ифтисаш»  рен «иқа'а» үлгілесімен птысу тусалы»  

тасауында айтылған бплатын. 

 131. Алайда бұл птысытта ※ика‘а‼ үлгітімен птысуға бплмайды. 

132. Оо алақанды по танныо үттіне қпя кесек, юсі пты тұтта по қплдыо 

шынтағын танныо үттінен кесір ығыттысмау қажет.  

133. Спл алақанды ашық ұттар, тпл тан мен тізеніо үттіне қпя кесек.  

134. Қплға түйенір, ютісете, тпл қплға түйенір птысуға бплмайды.  

 

Тюшаһһудты айту кезінде (по қплдыо тұқ басмағын) қимылдату жюне 

көзді тпған тігу тусалы: 

135. Оо қплдыо баслық таутақтасын жұдысыққа түя кесек. Кейде по қплдыо 

бат басмағын пстан басмақтыо үттіне қпя қажет.  

136. Кейде пты екі таутақтан шеобес жатау кесек.  

137. Сұқ таутақты Қыблаға қасату қажет.  

138. Көзді тпған тігу қажет.  

139. Тюшаһһудтыо ео батынан баттар аѐғына дейін по қплдыо тұқ басмағын 

қимылдатыр, пнымен Аллаһқа жалбасыну кесек.  

140. Спл қплдыо басмағынмен ишаса жатауға бплмайды.  

141. Оты айтылғанныо баслығын намаз псындаушы адам юс тюшаһһудта 

жатауы қажет.  

 

Тәшаһһудтыо түслесі және пдан кейін айтылатын дұға тусалы: 

142. Тюшаһһуд намаздыо міндетті бөлігі (уәжір) бплыр табылады. Егес пны 

айтуды ұмытыр кетте, пнда (татлим жатаудан бұсын) пл ※ұқыртыздық іттегені 

үшін жаталатын екі қптымша (таһу) тюжде (тажда әт-таһу)‼ жатау қажет.  
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143. Тюшаһһуд іштей пқылады. 

144. Тюшаһһудтыо айтылу үлгіті төмендегідей:  

 ََٝسْقَُٔس !جَُطِك٤َحُش هلِل، ٝجَُصََِٞجُش َٝجَُؽ٤َِرحُش، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْي َأ٣َُٜح جَُِ٘ر٢ُ»

جهلِل ََٝذَشًَحُضٚ، جَُغاَلُّ َػ٤ََِْ٘ح ََٝػ٠َِ ِػَرحِد جهلِل جَُصحُِِك٤َْٖ، َأْشَُٜذ َإْٔ ّاَل ِئََُٚ ِئّاَل 

 .«جهلُل، ََٝأْشَُٜذ َإَٔ َُٓكََٔذًج َػْرُذُٙ ََٝسُعُُٞٚ

«Әт-тахиййату ли-Лләһи уә-т-таләуату уә-т-таййибату. Әт-тәләму ‘алә-н-

нәбийи, уә сахмату Ллаһи уә басакату-һу. Әт-тәләму ‘аләй-на уә ‘алә ‘ибади-Лләһи-т-

талихин. Әшһәду әллә иләһа иллә-Ллаһу уә әшһәду әннә Мухаммадан ‘абду-һу уә сатулю-

һу» 

(Мағынаты: «Сәлемдес, талауаттас және (баслық) игі төздес Аллаһқа тән! 

Пайғамбасға724 тәлем және Аллаһтыо сахметі мен бесекеті! Аллаһтыо тәлемі 

бізге және Оныо ізгі талиқалы құлдасына бплтын! Аллаһтан батқа құлшылыққа 

лайықты құдай жпқ екеніне куәлік бесемін және Мухаммад – Оныо құлы әсі 

елшіті екеніне куілік бесемін»).725  

145. Спдан кейін келетідей үлгімен Пайғамбас  үшін  талауаттас айтыр, 

Аллаһқа жалбасыну кесек:  

َصَِ َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، ََٝػ٠َِ آٍِ َُٓكٍَٔذ، ًََٔح َص٤ََِْص َػ٠َِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ! جََُُِْٜ»

ٍِ آََٝذحِسْى َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ ، ََٝػ٠َِ ! ََٝػ٠َِ آٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ، جََُُِْٜ

 . «َُٓكٍَٔذ، ًََٔح َذحَسًَْص َػ٠َِ ِئْذِشج٤َِْٛ ََٝػ٠َِ آٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ 

«Аллаһуммә, талли ‘алә Мухаммадин, уә ‘алә әли Мухаммадин, кә-ма талләйта 

‘алә Ибсаһима, уә ‘алә әли Ибсаһима, иннә-кә хамидун мәжид! Аллаһуммә, бәсик ‘алә 

Мухаммадин, уә ‘алә әли Мухаммадин, кә-ма бәсакта ‘алә Ибсаһима, уә ‘алә али 

Ибсаһима, иннә-кә хамидун мәжид!». 

(Мағынаты: «Уа, Аллаһ! Сен Ибсаһимге және пныо птбатына игілік 

еткеніодей, Мухаммадқа және пныо птбатына да игілік ет, шын мәнінде, Сен 

Ата  Мақтаулы әсі Данқтытыо!  Уа, Аллаһ! Сен Ибсаһимге және пныо птбатына 

бесеке бесгеніодей Мухаммадқа және Мухаммадтыо птбатына бесеке бес; шын 

мәнінде, Сен – Ата Мақтаулы әсі Даоқтытыо!»). 

146. Қалаған адам бұл талауатты келеті қытқастылған нұтқада айтуына 

бплады:  

ٍِ آَصَِ َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، ََٝػ٠َِ آٍِ َُٓكٍَٔذ، ََٝذحِسْى َػ٠َِ َُٓكٍَٔذ، ََٝػ٠َِ ! جََُُِْٜ»

 . «َُٓكٍَٔذ، ًََٔح َص٤ََِْص ََٝذحَسًَْص َػ٠َِ ِئْذِشج٤َِْٛ، َٝآٍِ ِئْذِشج٤َِْٛ، ِئََٗي َق٤ٌِْٔذ َِٓؿ٤ٌْذ

«Аллаһуммә, талли ‘алә Мухаммадин, уә ‘алә али Мухаммадин, уә басик ‘алә 

Мухаммадин, уә ‘алә али Мухаммадин, кә-ма талләйта уә басакта ‘алә Ибсаһима, уә 

әли Ибсаһима, иннә-кә хамидун мәжид!» 

                                                 

724 (Бұл төздіо 3-тасартағы) үлгіті Пайғамбас  қайтыт бплған тпо заоды бплды. Ол тусалы  

Ибн Мют‘удан, ‘Айшадан, Ибн юз-Зубайсдан жюне Ибн ‘Аббаттан, Аллаһ пласдыо баслығына сазы 

бплтын, жеткізілетін тюшаһһуд үлгілесінде айтылады! Тплығысақ меніо ※Пайғамбас  

намазыныо тираттаматы‼ кітабымды қасаоыз. 

725 Мен жазған жпғасыда аталған кітарта тюшаһһудтыо батқа да тенімді үлгілесі 

келтісіледі, ал пныо птында келтісілген үлгіті ео тенімдіті бплыр табылады. 
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(Мағынаты: «Уа, Аллаһ! Сен Ибсаһимге және пныо птбатына игілік етір, 

бесеке бесгеніодей, Мухаммадқа рен пныо птбатына да игілік ет және Мухаммад 

рен пныо птбатына бесеке бес, шын мәнінде, Сен Ата  Мақтаулы әсі 

Данқтытыо!») 

147. Спдан тпо намаз псындаушы пты тәшаһһудта (птысған күйде) тенімді 

түсде жеткен кез келген дұға асқылы Аллаһқа жалбасынуына бплады.   

 

Үшінші және төстінші сакағаттас: 

148. Кейін тәкбіс айту кесек, өйткені бұл міндетті (уәжір) бплыр табылады.  

Сүннетке тюйкет намаз псындаушы  тәкбісді птысған күйінде айтуы кесек.   

149. Кейде бұл тюкбісді айтқанда екі қплды көтесу кесек.  

150. Кейін үшінші сакағатты псындау үшін псыннан тұсу қажет. Ол да, пдан 

кейінгі сакағат та намаздыо тісегі (сүкіні) бплыр табылады.  

151. Намаз псындаушы төстінші сакағатты псындау үшін пснынан тұсған 

кезде де туса птыны іттейді.  

152. Алайда пснынан тұсудан бұсын тпл аѐқтыо үттіне птысыр, юсбіс түйек 

өз пснын тарқанша денені тік түзеу кесек.  

153. Кейін  намаз псындаушы адам екінші сакағатты псындау үшін пснынан 

тұсған үлгімен пснынан екі қплға түйенір тұсуы қажет.  

154. Спдан тпо үшінші жюне төстінші сакағаттасда ※әл-Фатиха‼ түсетін пқу 

кесек; бұл міндетті (уәжір) бплыр табылады. 

155. Кейде пдан тпо біс немете біснеше аѐттасды пқуға бплады.  

 

Қандай да біс арат (бақыттыздық туындаған) жағдайда пқылатын Құнұт 

дұғаты және пныо пқылу псны: 

156. Сүннетке тюйкет егес мұтылмандасдыо батына қандай да біс қайғы-

қатісет (нәзилә726) түткенде,  құнұт дұғатын пқу жюне плас үшін Аллаһқа дұға етір 

жалбасыну қажет.  

157. Қандай да біс арат жағдайында құнұт дұғатын сукуғтан тпо жюне  ※Раб-

ба-на, уә лә-кә-л-хамд» («Раббымыз, Саған мақтау-мадақ бплтын!») деген 

төздесден кейін айту кесек. 

158. Бұл дұғаныо белгілі біс бекітілген үлгіті жпқ. Ақиқатында, пнда батқа 

түткен қатісетке байланытты төздес асқылы жалбасыну қажет.  

159. Бұл дұғаны айтқан кезде екі қплды көтесу қажет.  

160. Егес намаз псындаушы адам имам бплта, пнда пл бұл дұғаны дауыттар 

айтуға тиіт.  

                                                 
726 ※Нәзилә‼ төзі ※арат‼, ※қатісет‼, ※бақыттыздық‼ дегенді білдіседі – аудасмашыныо 

еткестреті. 
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161. Имамныо астында ұйыр тұсушылас бұл дұға айтылатын кезде: ※Әмин‼, 

- дер айтуласы қажет.   

162. Намаз псындаушы адам пты дұғаны аѐқтаған кезде, тюкбіс айтыр, тюжде 

жатауы кесек.  

 

Үтіс («әл-Уитс») намазын псындау кезіндегі құнұт дұғаты және пныо псны 

мен айтылу үлгіті: 

163. Үтіс намазындағы құнұт дұғатына келес бплтақ, пны тек кейде жатау 

қажет.   

164. Бұл дұғаны, қандай да біс аратқа (назилә) байланытты пқылатын құнұт 

дуғатынан айысықша, суқуғқа дейін жатау қажет.   

165. Аллаһқа келеті дұға асқылы жалбасыну кесек:  

 جِْٛذ٢ِٗ ِك٤َْْٖٔ ََٛذ٣َْص، ََٝػحِك٢ِ٘ ِك٤َْْٖٔ َػحَك٤َْص، ََٝض٢ََُِ٘ٞ ِك٤َْْٖٔ !جََُُِْٜ»

ِئََٗي َضْوِع٢ َّٝاَل  [كـ]َض٤َََُْٞص، ََٝذحِسْى ٢ُِ ِك٤َْٔح َأْػَؽ٤َْص، َِٝه٢ِ٘ ِشَش َٓح َهَع٤َْص، 

٣ُْوَع٠ َػ٤ََِْي، َٝ ِئَُٗٚ ّاَل ٣َِزٍُ َْٖٓ َٝج٤ََُْص، َّٝاَل ٣َِؼُض َْٖٓ َػحَد٣َْص، َضَرحَسًَْص َسَذَ٘ح 

 .«ََٝضَؼح٤ََُْص، ّاَل ََْٓ٘ؿح َِْٓ٘ي ِئّاَل ِئ٤ََُْي

«Аллаһуммә, һди-ни фи-мән һадәйтә, уә ‘афи-ни фи-мән ‘афәйтә, уә тәуаллә-ни 

фи-мән тәуалләйтә, уә бәсик ли фи-мә а‘тайтә, уә қы-ни шәсса мә қадайтә, фә-иннә-кә 

тақды уә лә юқда ‘аләй-кә уә иннә-һу лә йазыллю мән уаләйтә уә лә я'иззу мән ‘адәйтә, 

тәбәсактә, саббә-нә, уә та‘аләйтә, уә лә мәнжә мин-кә иллә иләй-кә» 

(Мағынаты: ※Уа, Аллаһ, Өзіо туса жплға талған кітілесдіо қатасында мені 

де туса жплға тал. Өзіо етендік бесген кітілесдіо қатасында маған да етендік бес. 

Өзіое жақын тұтқан кітілесдіо қатасында мені де Өзіое жақын тұт. Бесген 

нәстелесіоді маған бесекелі ет. Мені алдын ала шешір қпйған нәстелесіонен 

тақтағайтыо. Ратында, Сен үкім шығасатыо, ал Сен тусалы үкім 

шығасылмайды. Ақиқатында, Сен қплдаған рендео қпс бплмайды, ал Сен Өзіое 

жау тұтқан кіті қадіслі бплмайды! Уа, Раббымыз, тен Жпғасы және Ұлытыо! 

Саған жүгінуден өзге Сенен құтылу жпқ!‼). 

166. Бұл дұғаны Аллаһтыо Елшіті  (өзініо тахабаласына) үйсетті юсі пған 

Пайғамбасға  талауат айтудан өзге еш нюсте қптуға бплмайды. Отылай іттеуге 

сұқтат бас, өйткені бұл тусалы тахабаласдан (Аллаһ пласға сазы бплтын) тенімді 

түсде жеткізіледі. 

167. Кейін жпғасыда айтылған үлгімен сукуғ жюне екі тюжде жатау қажет.  

 

Споғы тәшаһһуд  және  «тәуассук»  птысыты  тусалы: 

168. Кейін тпоғы тәшаһһудты пқу үшін птысу кесек. Оты екі іт-юсекеттіо 

екеуі де міндетті (уюжір) бплыр табылады.  

169. Бұл тюшаһһудта бісінші тюшаһһудта іттелетін нюстелесдіо баслығын 

іттеу кесек. Бісақ  
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170. бұл тюшаһһудта ※мутауассикан‼ үлгітімен птысу кесек: тпл тан жесде 

бплуға тиіт, ал екі табанды біс жақтан (ѐғни по жақтан) шығасу кесек. Оты тұтта 

тпл аѐқтыо табаны тпл аѐқтыо балтысыныо аттында бплуы кесек.   

171. Оо аѐқтыо табанын тік қпя қажет.  

172. Кейде по табанды (жесге) жайыр қпяға сұқтат етіледі.  

173. Спл алақанмен тізені жауыр, тпдан тпо тпған түйену қажет.   

 

Пайғамбас  үшін талауат айтудыо және төст нәстеден рана тұсар 

Аллаһқа жалбасынудыо міндетті екендігі тусалы : 

174. Бұл тюшаһһудта намаз псындаушы адам Аллаһқа Пайғамбас  үшін  

талауаттас айтыр жалбасынуы қажет. Бісінші тюшаһһудқа түтіндісме жатаған 

кезде біз пты дұғаныо біс үлгітін атар кеткен бплатынбыз.  

175. Спндай-ақ келеті төздес асқылы Аллаһқа төст нюстеден рана тілер 

жалбасыну қажет:  

َػَزجِخ َؾَََْٜ٘، َِْٖٝٓ َػَزجِخ جَُوْرِش، َِْٖٝٓ ِكْطَِ٘س  ِئ٢ِٗ َأُػُٞر ِذَي ِْٖٓ! جََُُِْٜ»

 «.جدَلْك٤َح َٝجدَلَٔحِش، َِْٖٝٓ َشِش ِكْطَِ٘س جدَلِغ٤ِف جَُذَؾحٍِ

«Аллаһуммә, инни ә'узу би-кә мин ‘азәби жәһаннәмә, уә мин ‘азәби-л-қабси, уә 

мин фитнәти-л-мәхйа уә-л-мәмәти, уә мин шәсси фитнәти- л-мәтиихи-д-дәжжәл» 

(Мағынаты: «Уа, Аллаһ, ақиқатында, мен Өзіое қабіс азабынан, Жәһаннам 

(Тпзақ) азабынан, өміс мен өлім бүлігінен және Дәжжәл бүлігінен рана тілер 

тыйынамын»).727 

 

Сәлем бесу төздесін айтудан бұсын Аллаһқа жалбасыныр айтылатын 

дұғалас: 

176. Кейін намаз псындаушы адам Құсанда келтісілген, немете Сүннетте 

тенімді түсде жеткізілетін дұғаны таодар, тпл асқылы Аллаһқа жалбасынуы 

қажет. Бұған қатытты көртеген игі дұғалас бас. Ал егес намаз псындаушы адам 

бұл дұғаласды білмете, пнда пласдыо ішінен өзіне қиындық туғызбайтындасын 

айтыр, Аллаһтан өз дініне де, дүние тісшілігіне де райдалы нюстелесді тұсауы 

қажет.   

 

Сәлем бесу (татлим)  және пныо үлгілесі: 

177. Кейін намаз псындаушы адам (астындағы адамдасға) пныо по бетініо 

ақтығы көсінетіндей (батын) поға (бұсыр) тюлем бесу төздесін айтуы кесек. Сюлем 

бесу намаздыо тісегі (сүкіні) бплыр табылады.  

                                                 
727 ※Өмісдіо бүлігі‼ дегенде адам бүкіл өміс түсуі кезінде кездететін бұл дүниеніо 

азғысушылықтасы мен юуеттіктесі меозелуде; ※өлімніо бүлігі‼ дегенде қабісдегі тынақ жюне екі 

ресіштеніо адамға қпѐтын тұсақтасы меозелуде; ※Дюжжюлдіо бүлігі‼ дегенде  пл өзін Құдай дер 

жасиѐлар жатайтын жюне пласды көсген кезде адамдасдыо көбі адатушылыққа талыныр, пған 

ілетір кететін юсі пныо шақысуына иман келтісетін ұлы муғжизалас меозеледі.  
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178. Ал кейін  (астындағы адамдасға) пныо тпл бетініо ақтығы көсінетіндей 

(батын) тплға (бұсыр) тюлем бесу төздесін айтуы кесек, тірті жаназа намазында да 

(таләт әл-жаназа). 

179. Имам тюлем бесу төздесін айту кезінде дауытын көтесуі қажет, бісақ 

жаназа намазы бұдан есекше. 

180. Сюлем бесу төздесініо түслі үлгілесі бас:  

 

А. Батты по жаққа бұсыр:  

 «جَُغاَلُّ َػ٤ٌَُِْْ ََٝسْقَُٔس جهلِل ََٝذَشًَحُضُٚ»

«Әт-тәләму ‘аләйкум уә сахмату-Ллаһи уә бәсакәту-һу», - дер, тптын батты тпл 

жақа бұсыр:  

 «جَُغاَلُّ َػ٤ٌَُِْْ ََٝسْقَُٔس جهلِل ََٝذَشًَحُضُٚ»

 «Әт-тәләму ‘аләйкум уә сахмату-Ллаһи уә бәсакәту-һу», - дер айту (мағынаты: 

(«Сендесге Аллаһтыо тәлемі, игілігі және бесекеті бплтын»). 

 

Ә. Батты по жаққа бұсыр:  

«جَُغاَلُّ َػ٤ٌَُِْْ ََٝسْقَُٔس جهلِل»  

«Әт-тәләму ‘аләйкум уә сахмату-Ллаһ», - дер айту, тптын батты тплға бұсыр:  

«جَُغاَلُّ َػ٤ٌَُِْْ ََٝسْقَُٔس جهلِل»  

«Әт-тәләму ‘аләйкум уә сахмату-Ллаһ», - дер айту (мағынаты: «Сендесге 

Аллаһтыо тәлемі мен игілігі бплтын»). 

 

Б. Батты по жаққа бұсыр: 

«جَُغاَلُّ َػ٤ٌَُِْْ ََٝسْقَُٔس جهلِل»  

«Әт-тәләму ‘аләйкум уә сахмату-Ллаһ», - дер айту (мағынаты: «Сендесге 

Аллаһтыо тәлемі мен игілігі бплтын»), жюне батты тпл жаққа бұсыр:   

«جَُغاَلُّ َػ٤ٌَُِْْ»  

«Әт-тәләму ‘аләйкум»», - дер айту (мағынаты: «Сендесге Аллаһтыо тәлемі 

бплтын»). 

 

В. Батты азғантай ғана иір жюне пны аздар қана по жақа бұсыр, тюлем бесу 

төздесін біс-ақ сет айту.  

 

Меніо мұтылман бауысым! 

 

«Райғамбас  намазыныо тираттаматы» кітабыныо мен тізді пты еобекке 

жақындатуға, пны тіз үшін түтініктісек етуге, тіз пты намазды өзіоіз көсір 

тұсғаныоыздай етір, пны тіздіо қабылдауыоызға жеоілдетуге тысытыр құсаттыса 

алған мазмұндаматы птындай.  
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Әсі егес тіз намазды Пайғамбасдыо  (пты кітарта) түтіндісілген үлгітімен 

псындатаоыз, пнда мен Аллаһ Тағала тіздіо намазыоызды қабыл етеді дер 

үміттенемін. Өйткені птылай іттеу асқылы тіз Пайғамбасдыо  «Намазды мен 

тендесдіо көздесіоше қалай псындаған бплтам, тплай псындаодас!» деген төздесін 

тюжісибеге енгізген бплатыз.  

Спнымен бісге тіз намазда жүсектіо жюне мпйынтұнушылықтыо бплуына 

назас бөлуді де ұмытрауыоыз қажет, өйткені бұл намаз псындаушыныо Аллаһ 

алдында тұсуыныо ұлы мақтаты бплыр табылады. Әсі тіз намазды  Пайғамбас  

псындағандай етір псындау кезінде өз жүсегіоізде мпйынтұнушылық рен 

бағынушылық тезімдесін қаншалықты күштісек дамыта алтаоыз, пдан алатын 

жеміттесіоіз де тпншалықты көр бплмақ. Ал тпл жеміттесге біздіо Игі жюне Ата 

Жпғасы Раббымыз мына төздесі асқылы нұтқаған:  «Күдіктіз, намаз астыздық 

рен жамандықтан тыѐды» (юл-Анкабут 29:45). 

Сөзімніо тпоында мен Аллаһ Тағаладан біздіо игі іттесімізді қабылдауын жюне 

пласды жатағанымыз үшін бесілетін тауарты біз Онымен кездететін Күнге дейін  

тақтауын тұсаймын, ал "Пл Күні мал да, балалас да райда бесмейді. Бісақ кім 

Аллаһқа таза жүсекрен келте ғана (райда беседі)" (юш-Шуғаса 26:88-89). 

Әлемдесдіо Раббыты – Аллаһқа мадақ! 
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Райдаланылған юдебиеттесдіо тізімі 

I. Қатиетті Құсан 

II. Тафтис 

1. Ибн Катис (701-774 һ.ж.) ※Тафтис юл-Кус’ан юл-‘Азым‼. 

III. Туннет 

2. Мәлик бин Әнат (93-179 х. жж.) «әл-Мууатта’». 

3. Ибн әл-Мубасак, Абдуллаһ (118—181 х. жж.) «әз-Зуһд», қплжазба. 

4. Мухаммад бин әл-Хатан әш-Шәйбани (131-189 х. жж.) «әл-Мууатта’». 

5. Әт-Тайялити (124-204 х. жж.) «әл-Мутнад». 

6. Абд ас-Раззақ бин Һәммам (126-211 х. жж.) «әл-Әмали», қплжазба. 

7. Әл-Хумайди, Абдуллаһ бин әз-Зубайс (219 һ.ж. қ.б.) «Мутнад», қплжазба. 

8. Ибн Са‘д, Мухаммад (168-230 х. жж.) «әт-Табақат әл-Кубса». 

9. Ибн Мә‘ин, Йахйя (233 һ.ж.қ.б..) «Тасих әс-Рижәл уәл-‘Иләл», қплжазба. 

10. Ахмад бин Хәнбал (164-241 х. жж.) «Мутнад». 

11. Ибн Аби Шәйба, Абдуллаһ бин Мухаммад Абу Бәкс (235 һ.ж.қ.б.). «Му-

таннаф», қплжазба. 

12. Әд-Дасими (181-255 х. жж.) «Сунан». 

13. Әл-Бухаси (194-256 х. жж.) «әл-Жәми‘ әт-Сахих» «Фатх әл-Баси» 

шасхымен. 

14. Әл-Бухаси (194—256 х. жж.) «әл-Әдаб әл-Муфсад». 

15. Әл-Бухаси (194-256 х. жж.) «Халқ Әф‘әл әл-‘Ибад». 

16. Әл-Бухаси (194-256 х. жж.) «Әт-Тасих әт-Сағис». 

17. Әл-Бухаси (194-256 х. жж.) «Жуз’ әл-Қиса’а». 

18. Абу Дәуд (202-275 х. жж.) «Сунан». 

19. Мутлим (204—261 х. жж.) «Сахих». 

20. Ибн Мәжаһ (209-273 х. жж.) «Сунан». 

21. Әт-Тисмизи (209-279 х. жж.) «Сунан». 

22. Әт-Тисмизи (209-279 х. жж.) «Шәма’ил Мухаммадийя», шейхтас: Али 

әл-Қаси және Абд әс-Ра’уф әл-Мәнауидіо шасхымен. 

23. Әл-Хасит бин Аби Утама (176-282 х. жж.) «Мутнад—Зауа’идух», 

қплжазба. 

24. Абу Итхақ әл-Хасби, Ибсаһим бин Итхақ (198—285 х. жж.) «Ғасиб әл-

Хадит» («Хадиттесдегі қиын төздес»), қплжазба. 

25. Әл-Бәззас, Абу Бәкс Ахмад бин ‘Амс әл-Бәтси (292 һ.ж. қ.б.) «Мутнад— 

Зауа’идуһ», фптпкпшісме. 

26. Мухаммад бин Натс (202-294 х. жж.) «Қийям әл-Ләйл». 

27. Ибн Хузайма (223-311 х. жж.) «Сахих». 

28. Ән-Нәта’и (225-303 х. жж.) «Әт-Сунан әл-Мужтаба». 

29. Ән-Нәта’и (225-303 х. жж.) «Әт-Сунан әл-Кубса», қплжазба. 
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30. Әл-Қатим әл-Саскатти (255—302 х. жж.) «Ғасиб әл-Хадит» /«әд-Дала’ил». 

31. Ибн әл-Жәсуд (307 һ.ж. қайтыт бплған) «әл-Мунтақа», қплжазба. 

32. Абу Йа‘лә әл-Мутили (307 һ.ж. қайтыт бплған) «Мутнад», қплжазба. 

33. Әс-Руйани, Мухаммад бин Һасун (307 һ.ж. қайтыт бплды) «Мутнад», 

қплжазба. 

34. Әт-Сисаж, Абул-Аббат Мухаммад бин Итхақ (216—313 х. жж.) «Мутнад», 

қплжазба түсіндегі біснеше тпм («әз-Заһисийя» кітарханатында, Даматк, Сисия). 

35. Абу Ауана (316 һ.ж. қайтыт бплды) «Сахих». 

36. Ибн Аби Дауд Абдуллаһ бин Суләйман (230— 316 х. жж.) «әл-Матахиф», 

қплжазба. 

37. Әт-Тахауи (239-321 х. жж.) «Шасх Ма‘ани әл-Атас» («Хадиттесдіо 

мағыналасын түтіндісу»). 

38. Әт-Тахауи (239—321 х. жж.) «Мушкил әл-Атас» («Хадиттесдегі 

(түтінуге) қиын төздес»). 

39. ‘Уқайли, Мухаммад бин ‘Амс (322 һ.ж. қайтыт бплған). «әд-Ду‘афа’» 

(«Әлтіз хадит жеткізушілес»), қплжазба. 

40. Ибн Аби Хатим (240-327 х. жж.) «әл-Жәсх уәт-Та‘дил» («Хадит 

жеткізушілесін тенімтіздендісу және саттау»). 

41. Ибн Аби Хатим (240-327 х. жж.) «И‘ләл әл-Хадит». 

42. Абу Жа‘фас әл-Бухтуси, Мухамад бин ‘Амс әс-Раззаз (329 һ.ж. қайтыт 

бплған) «әл-Амали», қплжазба. 

43. Абу Са‘ид бин әл-А‘саби, Ахмад бин Зийад (246-340 х. жж.) «Му‘жам», 

қплжазба. 

44. Ибн әт-Саммак, ‘Утман бин Ахмад (344 һ.ж. қайтыт бплған) «Хадит», 

қплжазба. 

45. Абул-’Аббат әл-Атамм, Мухаммад бин Йа‘куб (247-346 һ.ж.) «Хадит», 

қплжазба. 

46. Ибн Хиббан (354 һ.ж. қайтыт бплған) «Сахих». 

47. Әт-Табасани (260-360 х. жж.) «әл-Му‘жам әл-Кәбис», қплжазба түсіндегі 

біснеше тпмдас («әз-Заһисийя» кітарханаты, Даматк, Сисия). 

48. Әт-Табасани (260-360 х. жж.) «әл-Му‘жам әл-Аутат мин әл-жәм‘ бәйнәһу 

уа бәйн-әт-Сағис», қплжазба. 

49. Әт-Табасани (260-360 х. жж.) «әл-Му‘жам әт-Сағис». 

50. Абу Бәкс әл-Әжжуси (360 һ.ж. қайтыт бплған) «әл-Асба‘ин», қплжазба. 

51. Абу Бәкс әл-Әжжуси (360 һ.ж. қайтыт бплған). «Адаб Хамәләт-Қус’ан», 

қплжазба. 

52. Ибн әт-Сунни (364 һ.ж. қайтыт бплған). «‘Амал әл-Йаум уа-л-Ләйлә». 

53. Абу әш-Шайх Ибн Хаййан (274-369 х. жж.) «Табақат әл-Итбаханиййин», 

қплжазба. 
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54. Абу әш-Шайх Ибн Хаййан (274-369 х. жж.) «Ма сауаху Абу әз-Зубайс ‘ан 

Ғайс Жәбис» («Абу әз-Зубайсдіо Жәбисден батқаласдан жеткізгені»), қплжазба. 

55. Абу әш-Шайх Ибн Хаййан (274-369 х. жж.) «Ахләқ ән-Нәби, талла-Ллаһу 

аләйһи уа талләм». 

56. Әд-Дәсақутни (306-385 х. жж.) «Сунан». 

57. Әл-Хаттаби (317-388 х. жж.) «Мә‘алим әт-Сунан». 

58. Әл-Мухлит (305-393 х. жж.) «әл-Фәуа’ид», қплжазба ( «әз-Заһисийя» 

кітарханаты, Даматк, Сисия). 

59. Ибн Мәндаһ, Абу ‘Абдуллаһ Мухаммад бин Итхақ (316—395 х. жж.). 

«Әт-Таухид уа Мә‘сифату Әтма илләһи Та‘алә», қплжазба. 

60. Әл-Хаким (320—405 х. жж.) «әл-Муттадсак». 

61. Таммам әс-Рази (330 — 414 х. жж.) «әл-Фәуа’ид», қплжазба түсіндегі екі 

тплық көшісме («әз-Заһисийя» кітарханаты, Даматк, Сисия). 

62. Әт-Сахми, Хамза бин Йутуф әл-Жусжани (427 һ.ж. қайтыт бплған) «Та-

сих Жусжан». 

63. Абу Ну‘айм әл-Итбаһани (336—430 х. жж.) «Ахбас Итбаһан». 

64. Ибн Бушсан (339—430 х. жж.) «әл-Амали», бұл кітартыо көр бөлігі 

қплжазба түсінде («әз-Заһисийя» кітарханаты, Даматк, Сисия). 

65. Әл-Бәйһақи (384—458 х. жж.) «Әт-Сунан әл-Кубса». 

66. Әл-Бәйһақи (384—458 х. жж.) «Далә’ил ән-Нубуууа», қплжазба («Ахма-

диййа» кітарханаты, Халеб, Сисия). 

67. Ибн ‘Абд әл-Бәсс (368—463 х. жж.) «Жәми‘ Бәйан әл-‘Илм уа Фәдлиһ». 

68. Ибн Мәндаһ, Абул-Қатым (381-470 х. жж.) «Әс-Радд ‘алә мән Йунфи әл-

Хасф мин әл-Қус’ан», қплжазба («әз-Заһисийя» кітарханаты, Даматк, Сисия). 

69. Әл-Бәджи (403—477 х. жж.) «Шасх әл-Мууатта’». 

70. Абд әл-Хаққ әл-Ишбили (510-581 х. жж.) «әл-Әхкам әл-кубса», қплжазба. 

71. Абд әл-Хаққ әл-Ишбили (510-581 х. жж.) «Таһажжуд», қплжазба. 

72. Ибн әл-Жәузи (510—597 х. жж.) «Әт-Тахқиқ ‘алә Мәта’ил әт-Та‘лиқ», 

қплжазба. 

73. Абу Хафт әл-Му’адиб, ‘Амс бин Мухаммад (516—607 х. жж.) «әл-

Мунтақа мин Әмали Абил-Қатым әт-Самасқанди», қплжазба. 

74. ‘Абд әл-Ғани бин ‘Абд әл-Уахид әл-Мәқдити (541—600 х. жж.) «Сунан», 

қплжазба. 

75. Дийа’ әл-Мәқдити (569-643 х. жж.) «әл-Ахадит әл-Мухтаса», бұл еобектіо 

қплжазба түсіндегі біснеше тпмдасы («әз-Заһисийя» кітарханаты, Даматк, Сисия). 

76. Дийа’ әл-Мәқдити (569-643 х. жж.) «әл-Мунтақа мин әл-Ахадит әт-Сихах 

уәл-Хитан», қплжазба. 

77. Дийа’ әл-Мәқдити (569-643 х. жж.) «Жуз’ фи фәдл әл-Хадит уа Ахлиһ», 

қплжазба. 
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78. Әл-Мунзиси (581—656 х. жж.) «Әт-Тасғиб уа әт-Тасхиб». 

79. Әз-Зәйла’и (762 һ.ж. қайтыт бплған) «Натб әс-Райа». 

80. Ибн Кәтис (701-774 х. жж.) «Жәми‘ әл-Мәтанид», қплжазба. 

81. Ибн әл-Муләққин, Абу Хафт ‘Амс бин Абил-Хатан (723-804 х. жж.) «Ху-

лата әл-Бадс әл-Мунис», қплжазба. 

82. Әл-‘Исақи (725—806 х. жж.) «Тасх әт-Татсиб». 

83. Әл-‘Исақи (725-806 х. жж.) «Тахсиж» («әл-Ғазалидіо «Ихйа Улюм әд-Дин» 

(«Иман тусалы ілімдесіо қайта тісілуі») кітабындағы хадиттесдіо десеккөздесіне 

нұтқау»)  

84. Әл-Хайтами (735-807 х. жж.) «Мажма‘ әз-Зауа’ид». 

85. Әл-Хайтами (735-807 х. жж.) «Мауасид әз-Зам’ан фи Зауа’ид Ибн Хиб-

бан». 

86. Әл-Хайтами (735-807 х. жж.) «Зауа’ид әл-Му‘жам әт-Сағис уа-л-Аутат ли 

Табасани», қплжазба. 

87. Ибн Хәжас әл-Атқалани (773-852 х. жж.) «Тахсиж Ахадит әл-Хидайа». 

88. Ибн Хәжас әл-Атқалани (773-852 х. жж.) «Тәлхит әл-Хабис». 

89. Ибн Хәжас әл-Атқалани (773—852 х. жж.) «Фатх әл-Баси». 

90. Ибн Хәжас әл-Атқалани (773—852 х. жж.) «әл-Ахадит әл-‘Алийат», 

қплжазба. 

91. Әт-Суйути (889-911 х. жж.) «әл-Жәми‘ әл-Кәбис», қплжазба. 

92. ‘Али әл-Қаси (1014 һ.ж. қайтыт бплған) «әл-Ахадит әл-Мәуду‘а». 

93. Әл-Мәнауи (952-1031 х. жж.) «Файд әл-Қадис Шасх әл-Жәми‘ әт-Сағис». 

94. Әз-Зускани (1055-1122 х. жж.) «Шасх әл-Мауахиб әл-Ләдунниййа». 

95. Әш-Шаукани (1171-1250 х. жж.) «әл-Фәуа’ид әл-Мәжму‘а фил-Ахадит әл-

Мәуду‘а». 

96. ‘Абд әл-Хайй Лукнауи (1264-1304 х. жж.) «Әт-Та‘лиқ әл-Мумажид ‘алә 

Мууатта’ Мухаммад». 

97. ‘Абд әл-Хайй Лукнауи (1264-1304 х. жж.) «әл-Атас әл-Мәсфу‘а фил-Ахбас 

әл-Мәуду‘а». 

98. Мухаммад бин Са‘ид әл-Халби (өміс түсу кезеоі белгітіз) «Мутәлталәт», 

қплжазба. 

99. Әл-Әлбани, Мухаммад Натысуддин (1332-1420 х. жж.) «Тахсиж Сифат 

Салят ән-Набий», қплжазба, пты кітартыо түрнұтқаты («әл-Атл»). 

100. Әл-Әлбани, Мухаммад Натысуддин (1332-1420 х. жж.) «Исуа’ әл-Ғалил фи 

Тахсиж Ахадит Манас әт-Сабил», 8 тпм. 

101. Әл-Әлбани, Мухаммад Натысуддин (1332—1420 х. жж.) «Сахих Аби Да-

уд», тплық емет. 

102. Әл-Әлбани, Мухаммад Натысуддин (1332—1420 х. жж.) «‘Абд әл-Хаққ әл 

Ишбилидіо «Әхкам» еобегіне еткестрелес, тплық емет. 
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103. Әл-Әлбани, Мухаммад Натысуддин (1332—1420 х. жж.) «Шасх ‘Ақида 

Тахауиййа» еобегіндегі «Тахсиж» («Хадиттесдіо десеккөздесіне нұтқау»). 

104. Әл-Әлбани, Мухаммад Натысуддин (1332—1420 х. жж.) «Силтиләт әл-

Ахадит әд-Да’ифа», 4 тпм. 

IV. Фиқһ (Итлам құқығы) 

105. Мәлик бин Әнат (93—179 х. жж.) «әл-Мудаууана» (мәлики мазһабыныо 

фиқһы). 

106. Әш-Шәфи’и, Мухаммад бин Идсит (150-204 х. жж.) «әл-Умм» (шәфи`и 

мазһабыныо фиқһы). 

107. Әл-Мәсуази, Итхақ бин Мәнтус (251 һ.ж. қайтыт бплған) «Мәта’ил әл-

Имам Ахмад уа Итхақ бин Раһауайһ», қплжазба. 

108. Ибн Һани, Ибсаһим ән-Нәйтабуси (265 һ.ж. қайтыт бплған) «Мәта’ил әл-

Имам Ахмад», қплжазба. 

109. Әл-Музани (175-264 х. жж.) «Мухтатас Фиқһ әш-Шәфи’и», «әл-Умм» 

кітабыныо расақ жиектесіне батылған. 

110. Абу Дәуд (202-275 х. жж.) «Мәта’ил әл-имам Ахмад» (ханбали 

мазһабыныо фиқһы). 

111. ‘Абдуллаһ ибн имам Ахмад (203-290 х. жж.). «Мәта’ил әл-имам Ахмад», 

қплжазба. 

112. Ибн Хазм (384-456 х. жж.) «әл-Мухаллә» (заһиси мазһабыныо фиқһы). 

113. Әл-’Изз бин ‘Абд әт-Саләм (578-660 х. жж.) «әл-Фатауа», қплжазба. 

114. Ән-Нәуауи (631-686 х. жж.) «әл-Мәжму‘ Шасх әл-Муһаззаб» (шәфи`и 

мазһабыныо фиқһы). 

115. Ән-Нәуауи (631—686 х. жж.) «Раудат әт-Талибин» (шәфи`и мазһабыныо 

фиқһы). 

116. Ибн Таймийя (661—728 х. жж.) «әл-Фәтауа» (мазһабтасға тәуелтіз). 

117. Ибн Таймийя (661-728 х. жж.) «Мин Қаләм ләһу фи-т-Такбис фи-л-

‘Идайн уа ғайсуһ», қплжазба. 

118. Ибн әл-Қайим (691—751 х. жж.) «И‘ләм әл-Мууаққи‘ин» (мазһабтасға 

тәуелтіз). 

119. Әт-Субқи (683-756 х. жж.) «әл-Фатауа» (шәфи`и мазһабыныо фиқһы). 

120. Ибн әл-Һумам (790-869 х. жж.) «Фатх әл-Қадис» (ханафи мазһабыныо 

фиқһы). 

121. Ибн ‘Абд әл-Һади, Йутуф (840-909 х. жж.) «Исшад әт-Салик» (ханбали 

мазһабыныо фиқһы), қплжазба. 

122. Ибн ‘Абд әл-Хади, Йутуф (840-909 х. жж.) «әл-Фусу‘» (ханбали 

мазһабыныо фиқһы). 

123. Әт-Суйути (809—911 х. жж.) «әл-Хауи лил-Фәтауи» (шәфи`и 

мазһабыныо фиқһы). 
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124. Ибн Нужайм әл-Митси (970 һ.ж. қайтыт бплған) «әл-Бахс әс-Ра’иқ» (ха-

нафи мазһабыныо фиқһы). 

125. Әш-Шә‘сани (898-973 х. жж.) «әл-Мизан» (төст мазһабтыо фиқһына 

тәйкет). 

126. Әл-Хайтами (909-973 х. жж.) «Әд-Дасс әл-Мандуд фи-т-Саләт уәт-Саләм 

‘алә Сахиб әл-Мақам әл-Махмуд», қплжазба. 

127. Әл-Хайтами (909—973 х. жж.) «Атма әл-Маталиб», қплжазба. 

128. Уалиуллаһ әд-Дәхлауи (1110-1176 х. жж.) «Хужжат-уллаһ әл-Балиға» 

(қандай да біс мазһабқа тәуелді емет). 

129. Ибн ‘Абидин (1151-1203 х. жж.) ««Әд-Дасс әл-Мухтас» (ханафи 

мазһабыныо фиқһы) еобегіне еткестрелес». 

130. Ибн ‘Абидин (1151-1203 х. жж.) ««әл-Бахс ас-Ра’иқ» (ханафи мазһабыныо 

фиқһы) еобегіне еткестрелес». 

131. Ибн ‘Абидин (1151-1203 х. жж.). «Ратм әл-Муфти» (ханафи мазһабыныо 

фиқһы). 

132. ‘Абд әл-Хайй әл-Лукнауи (1264-1304 х. жж.). «Имам әл-Каләм фимә 

йата‘алләк би-л-Қиса’а Хәлф әл-имам» (қандай да біс мазһабқа тәуелді емет). 

133. ‘Абд әл-Хайй әл-Лукнауи (1264-1304 х. жж.). «Ән-Нәфи‘ әл-Кәбис лимән 

йутали‘ әл-Жәми‘ әт-Сағис» (қандай да біс мазһабқа тәуелді емет). 

V. Тиса (Мухаммад Райғамбасдыо  өмісбаѐны) 

134. Ибн Аби Хатим, ‘Абдусахман (240—327 х. жж.) «Тақаддама әл-Мә‘сифа 

ли Китаб әл-Жәсх уәт-Та‘дил». 

135. Ибн Хиббан (354 һ.ж. қайтыт бплған) «Әт-Сикат» («Хадиттесдіо тенімді 

жеткізушілесі»), қплжазба. 

136. Ибн ‘Адий (277—365 х. жж.) «әл-Кәмил», қплжазба. 

137. Абу Ну‘айм (336—430 х. жж.) «Хилйят әл-Әулийа’. 

138. Әл-Хатиб әл-Бағдади (392—463 х. жж.) «Тасих Бағдад». 

139. Ибн ‘Абд әл-Бәсс (368—463 х. жж.) «әл-Интиқа’ фи Фәда’ил әл-Фуқаһа’», 

қплжазба. 

140. Ибн ‘Атакис (499-571 х. жж.) «Тасих Димашқ», қплжазба. 

141. Ибн әл-Жәузи (508—597 х. жж.) «Манақиб әл-Имам Ахмад». 

142. Ибн әл-Қайим (691-751 х. жж.) «Заад әл-Ма‘ад». 

143. ‘Абд әл-Қадис әл-Қусаши (696—775 х. жж.) «әл-Жәуаһис әл-Мәдиййа». 

144. Ибн Ражаб әл-Ханбали (736-795 х. жж.) «Зайл әт-Табақат». 

145. ‘Абд әл-Хайй әл-Лукнауи (1264—1304 х. жж.) «әл-Фәуа’ид әл-Бахиййа фи 

Тасажум әл-Ханафийя». 

VI. Асаб тілі 

146. Ибн әл-Атис (544-606 х. жж.) «Ән-Нихайа фи Ғасиб әл-Хадит уәл-Әтас». 

147. Ибн Мәнзус әл-Афсиқи (630-711 х. жж.) «Литан әл-‘Асаб». 
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148. Фәйсуз Абади (729-817 х. жж.) «әл-Қамут әл-Мухит». 

VII. Утул юл-фиқһ (фиқһ (құқық) негіздесі) 

149. Ибн Хазм (384-456 х. жж.) «әл-Ихкам фи Утул әл-Әхкам». 

150. Әт-Субқи (683-756 х. жж.) «Мә‘на Қаул әш-Шәфи‘и әл-Муталлиби «иза 

тахх әл-хадит фа-һууа мазһаби» («Әш-Шәфи’идіо: «Егес хадит тахих бплта, пнда 

пл меніо мазһабым» төздесі») «Мәжму‘ ас-Ратаи’лден» («Еобектесініо 

жинағынан»). 

151. Ибн әл-Қайим (691-756 х. жж.) «Бада’и‘ әл-Фауа’ид». 

152. Уәлиуллаһ әд-Дәхлауи (1110-1176 х. жж.) «‘Иқд әл-жәйид фи Әхкам әл-

Ижтиһад уат-Тақлид». 

153. Әл-Фуләни (1166-1218 х. жж.) «Иқаз әл-Һимам». 

154. Әз-Зусқа, шейх Муттафа (шейх әл-Әлбанидіо замандаты) «әл-Мадхәл илә 

‘Илм Утул әл-Фиқһ». 

VIII. Әзкас (Зікіс кітартасы) 

155. Итмаил әл-Қади әл-Мәқдити (әл-Жәһуами – сед.) (199—282 х. жж.) «Фәдл 

әт-Саләт ‘алә Нәбий, талла-Ллаһу аләйһи уа тәлләм» (бұл кітартағы хадиттес шейх әл-

Әлбани тасарынан тенімділікке тектесілген). 

156. Ибн әл-Қайим (691-751 х. жж.) «Жәла’ әл-Ифхам фи-т-Салят ‘аля Хайс әл-

Әнам». 

157. Сыддиқ Хатан Хан (1248-1307 х. жж.) «Нузул әл-Абсас». 

IX. Түслі кітартас 

106. Ибн Батта, ‘Абдуллаһ бин Мухаммад (304—387 х. жж.) «әл-Ибана ‘ан 

Шаси‘а әл-Фисқа ән-Нәжийя», қплжазба. 

107. Абу ‘Амс әд-Дани, ‘Утман бин Са‘ид (371-444 х. жж.) «әл-Мухтафа фи 

Мә‘сифа әл-Уакф әт-Тамм», қплжазба. 

108. Әл-Хатиб әл-Бағдади (392—463 х. жж.) «әл-Ихтижәж би әш-Шәфи’и фи-

ма утнида иләйһи», қплжазба. 

109. Әл-Хасауи, ‘Абдуллаһ бин Мухаммад әл-Антаси (396—481 х. жж.) «Замм 

әл-Каләм уә Әһлиһи», қплжазба. 

110. Ибн әл-Қайим (691—751 х. жж.) «Шифа’ әл-‘Алил фи Мәта’ил әл-Қада’ уа-

л-Қадс уәт-Та‘лил». 

111. Фәйсуз Абади (729—817 х. жж.) «Әс-Радд ‘алә әл-Му‘тасид ‘алә Ибн ‘Аса-

би», қплжазба. 

 

Шейх юл-Әлбанидіо (Аллаһ пны сақым еттін) кітабыныо тпоы 
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Глпттасий 

Азан — намазға шақысу, пл мына төздесден тұсады:  

1. ‚Аллаһ Ұлы /Аллаһу әкбас/‛ төздесін төст сет айту.  

2. ‚Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ екендігіне куюлік етемін 

/Әшһаду әллә иләһә иллә-Ллаһ/‛ төздесін екі сет айту. 

3. ‚Мухаммад - Аллаһтыо Елшіті екеніне куюлік бесемін /Әшһаду әннә 

Мухаммадан сатулю-Ллаһ/‛ төздесін екі сет айту. 

4. ‚Намазға атығыодас! /Хаййа ‘алә-т-таләт!/‛ төздесін екі сет айту. 

5. ‚Құтылуға атығыодас! /Хаййа ‘алә-л-фаләх!/‛ төздесін екі сет айту. 

6. ‚Аллаһ Ұлы / Аллаһу әкбас /‛ төздесін екі сет айту. 

7. ‚Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ /Лә иләһә иллә-Ллаһ/‛ 

төздесін айту. 

Бұдан тыт тао намазынан бұсын ‚Құтылуға атығыодас!‛ төздесінен тпо 

‚Намаз ұйқыдан қайыслы! /Әт-таләту хайсун мин ән-нәум!/‛ төздесі екі сет 

айтылады. 

‘Ақида (көрше түсі — ‘ақаид) — иман тусалы ілім; тенімніо бұлжымат 

қағидаласы. 

Антас — (※натис‼ — ‚көмекші‛ төзініо көрше түсі; қазақ тілінде тек көрше 

түсде ※антаслас‼ дер қплданылады) — аут жюне хазсаж суласынан бплған жюне 

Мухаммад Пайғамбасды  (Пайғамбас сетінде мпйындар – аудасмашыдан (қз)) 

өздесініо діндегі ұттазы сетінде қабылдар, юсі пған жюне пныо меккелік 

тахабаласына өз қалатында рана бесір, матесиалдық қплдау көстеткен  Йатсибтіо 

(Мюдинаныо) тұсғындасы (Аллаһ пласға сазы бплтын – (аудасмашыдан (қз)).  

Атс — расыз екінті намазы пқылатын түттен кейінгі уақыт. Бұл намаздыо 

уақыты бетін намазыныо уақыты аѐқталған кезден, ѐғни заттыо көлеокетініо 

ұзындығы (қалдық көлеокені танамағанда)  заттыо өзініо ұзындығына тео 

бплғаннан баттар күн батқанға дейін жалғатады. Алайда бұл намазды заттыо 

көлеокеті пныо өзінен екі ете ұзын бплғанға дейін псындау ата маоызды бплыр 

табылады. 

 Аѐт — белгі, ғажайыр; Құсаннан бөлінір алынатын пныо ео аз үзіндіті.  

Әл-Әтма’ юл-Хутна —Аллаһтыо Ео Көскем Етімдесі, Аллаһқа плас асқылы 

жалбасыну қажет.  

Әмин — бұл төз ※Уа, Аллаһ, біздіо дұғаласымызға жауар бес!‼ дегенді 

білдіседі. 

Әхлақ — мінез-құлықтас, адамгесшілік тираттас. 

Әхкам — діни бұйсықтас. Шасиғи бұйсықтас бет түсге бөлінеді: а) уәжір 

немете расыз, ѐғни міндетті; ю) муттахабб, ѐғни қптымша, құрталатын бісақ 

міндетті емет; б) мубах немете хәлал, ѐғни сұқтат етілген; в) мәксух, ѐғни 

құрталмайтын, бісақ тыйым талынбағандас; г) хасам, ѐғни тыйым талынғандас. 
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Әһл юл-бюйт —Мухаммад Пайғамбасдыо  птбаты мен юулет мүшелесі. 

Әһл юз-зиммю — мұтылман жеслесінде өміс түсетін жюне мұтылмандасдыо 

қпсғауындағы ѐһудилес, хситтиандас жюне табийлес. 

Әһл юл-Китаб — Кітар иелесі: ѐһудилес, хситтиандас жюне табийлес. 

Әһл ют-Тунна уюл-жюма‘а — Сүннет рен келітімніо жақтаушыласы; 

тунниттес. 

Әл-Әхиса – Мюогілік юлемі, Ақысет. 

Әл-юшхус юл-мухассама — қатиетті немете хасам айлас. Ай күнтізбетініо пн 

бісінші - зул-қа‘да, пн екінші - зул-хижжа, бісінші - мухассам жюне жетінші - сажәб 

айласы птылай дер аталады.  

Бюқи‘ – Мухаммад Пайғамбасдыо  көртеген тахабаласы жесленген 

Мюдинадағы зисат. 

Бюдс — Мюдинадан потүттік-батытқа қасай 150 шақысым қашықтықта 

псналатқан құдықтасдыо атауы. 624 жылдыо 15 наусызында пты жесде 

Пайғамбас  батқасған юткес меккелік көрқұдайшыласдыо үттінен алғашқы ісі 

жеоітке қпл жеткізді. Бұл шайқатқа қатытқан тахабалас есекше тый-құсметке ие, 

ал Пайғамбас   пласдыо баслық күнюласы кешісілгендігін айтқан.  

Байт юл-Мақдит —Иесуталимдағы қатиетті мешіт, Итламныо үшінші 

қатиетті мекені, пнда намаз псындау үшін аснайы тарасға шығуға сұқтат етіледі. 

Оласдыо алғашқы екеуі – Меккедегі Қпсықты Мешіт жюне Мюдинадағы 

Мухаммад Пайғамбасдыо Мешіті. 

Бид‘а — бидғат, дінге енгізілген жаоалық. Діни бұйсықтасға қатытты кез 

келген жаоалық бидғат бплыр табылады жюне Аллаһ Тағала тасарынан кесі 

қайтасылады. Жақты бидғат ((«бид‘а хатана»)  деген мүлде жпқ, өйткені Аллаһ 

түтісген шасиғат кемел жюне қптымшаласға немете өзгестулесге мұқтаж емет.  

Ғайб — адамдасға жатысын жюне жалғыз Аллаһқа ғана мюлім бплған баслық 

нюстелес.   

Ғутл  – ғұтыл, мүмін адам үлкен латтанудан (жүнір бплғаннан) тпо, тпндай-ақ 

батқа да тиітті жағдайласда псындауға тиітті тплық жуыну. 

Жюлтат юл-Иттисаха — намаз псындаушы адам екінші сакағаттағы екінші 

тюждеден кейін келеті сакағатқа тұсудан бұсын птысған күйінде өткізетін үзіліт. 

Жюнаба — үлкен латтану. Намаз тек сютімдік тазалық күйінде псындалта ғана 

жасамды бплыр таналады. Спл сютімдік тазалықтан кейбіс іт-амалдасдыо 

нютижетінде  айысылуды үлкен латтану дер атайды. Латтану үлкен /жәнәбә/ жюне 

кіші /хадат/ бплыр екіге бөлінеді, үлкен латтану ғұтыл алуды (тплық жуынуды), ал 

кіші латтану дюсетті жаоастуды талар етеді. Тплық жуыну жыныттық қатынаттан, 

етеккіс келу аѐқталғаннан кейін жюне мұтылман құқық жүйетініо (фиқһ) тиітті 

бөлімінде жан-жақты қасаттысылатын батқа да бісқатас жағдайласда 

псындалады.  
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Жюннат - Пейіш. 

Жюһаннам — Тпзақ. 

Жюһилиет — Итламға дейінгі дюуіс, көрқұдайшылық кезеоі. 

Жындас – ақыл-танаға ие жасатылыттасдыо үш танатыныо бісеуі, пласды 

Аллаһ Тағала пттан жасатқан (қалған екі танатқа адамдас мен ресіштелес кіседі).  

Жиһад — Аллаһ түйетін нюстелесге қпл жеткізу үшін жюне Ол 

мақұлдамайтын нюстелесге тпйтасыт жатау үшін күш-мүмкіндіктесді талу. 

Өйткені жиһадтыо мюні Аллаһ Тағала жақты көсетін иманнан жюне игі 

амалдасдан бплған нюстелесге қпл жеткізуге ұмтылу, тпндай-ақ күріслік, 

бұзықтық жюне мпйынтұнбаушылық текілді Аллаһ Тағала жек көсетін нюстелесді 

тпйтасу үшін күш-жігес жұмтау бплыр табылады. 

Спнымен жиһад - шасиғат тұсғытынан Аллаһ Тағала түйетін жюне 

мақұлдайтын амалдасды, төздесді жюне тенімдесді  ітке атысудыо, тпндай-ақ Пюк 

Аллаһ төгетін  жюне жек көсетін амалдасды, төздесді жюне тенімдесді 

тпйтасудыо жплдасы мен тютілдесініо жалры түтінігі бплыр табылады. Бұдан тас 

мағынада бұл төз Аллаһтыо жплындағы қатиетті тпғытты атау үшін қплданылады. 

Ал пл, өз кезегінде, жпғасыда бесілген анықтама тасарынан тплық қамтылады.  

Жиһад шасиғатта бекітілген ғибадат бплғандықтан,  пны юскім өзі, немете 

белгілі біс тпр өздесі қалаған мүдделесі үшін, кез-келген есеже-тютілдесмен емет, 

Аллаһтыо Сөзі үттем бплу үшін, шасиғатта бекітілген шасттасға жюне юдіт-

тютілдесге қатао тюйкеттікрен псындау қажет. Ал бүгінгі күні жиһадтыо атымен 

жаталыр жатқан бейбіт тұсғындасды өлтісу, жасылыттас, мұтылмандасды жюне 

келтімшасттағы мұтылман еметтесді зпслар керілдікке алу тиѐқты қасақшылық –

лаокеттік іт-юсекеттесдіо Аллаһтыо бұйысған Оныо жплындағы қатиетті күсетке 

жюне Оныо Елшітініо  жплына ешқандай  қатыты жпқ. Итлам мұндайдан аулақ 

рюк дін.  

Жуму‘а — жұма. Бұл күні мұтылмандас үлкен мешіттесде псындалатын 

расыз жұма намазына жиналады, ал пныо алдында хатыб (құтрашы) жұма 

құтратын (уағыз-натихатын) пқиды. 

Дуға — Аллаһқа тілек тілер жалбасыну.  

Духа — тютке, күн көкжиектен найзаныо биіктігіндей биіктікке көтесілген 

кезден батталатын жюне түтке дейін жалғататын міндетті емет, нюріл дұха намазы 

псындалатын уақыт. 

Зикс (көрше түсі - азкас) — зікіс, ※етке (тілге) алу‼, Сүннет тасарынан 

бекітілген, тпныо ішінде намаз да бас, іт-юсекеттесді псындау кезінде Аллаһты 

етке (тілге) алу үшін жюне Оған юстүслі дұғалас асқылы жалбасыну үшін 

қплданылатын төздес.  
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Зуһс — түткі уақыт. Күн тат төбеден ауғаннан тпо расыз бетін намазыныо 

уақыты кіседі, юсі пл заттыо өз көлеокеті (қалдық көлеокетін танамағанда) заттыо 

өзініо бпйына (ұзындығына) тео бплғанға дейін жалғатады.  

‘Ибада — ғибадат, құлшылық. Аллаһ Тағалаға ұнайтын жюне Ол сазы 

бплатын баслық айқын жюне жатысын төздес мен амалдас. Ғибадат-

құлшылыққа: намаз, псаза, құсбан шалу, дұға, нюзіс жюне т.т.т. жатады. Ғибадат 

қабыл бплуыныо екі шасты бас: пл ықылатты, ѐғни Аллаһ үшін жюне дұсыт, ѐғни 

Сүннетке (Пайғамбасдыо  өнегетіне) қатао тюйкет түсде псындалуы қажет. Оты 

екі шасттыо кез-келгені псындалмата, ғибадат қабыл бплмайды.  

‘Ид юл-Адха — зул-хижжа айыныо пныншы күні аталатын Құсбан айт 

месекеті. Одан кейінгі үш күн де (ташсиқ күндесі) месекелі күндес бплыр 

таналады.  

‘Ид юл-Фитс — самазан айынан кейін кісетін шәууәл айыныо бісінші күнінде 

аталатын Осаза айт месекеті. 

Ижма‘ — үмметтіо немете мұтылман ғалымдасыныо бісауызды келіткен 

шешімі (рікісі). 

Ижтиһад — Құсан мен Сүннетте тікелей нұтқау бплмаған діни-құқықтық 

мютелелесді десбет түсде шешуге құқығы бас дінніо беделді білгісініо ізденіті, 

зесттеуі. Ижтиһадрен тек асаб тілін жетік білетін, Құсанды жюне пныо 

тюртіслесін тплық жатқа білетін, Сүннетті жюне пныо түтіндісмелесін жақты 

білетін жюне батқа да біс қатас ғылымдасды жақты білетін адам ғана айналыта 

алады.  

Иқама — намаздыо батталуын хабаслау. Иқаманы муазин (азаншы) намаз 

батталас кезде жиналған адамдасдыо асатында тұсыр пқиды. Айтылу үлгіті 

бпйынша иқама азанға ұқтайды, бісақ пдан екі ете қытқа, өйткені азанда төст сет 

айтылатын баслық төздес иқамада екі сет, ал екі сет айтылатын төздес иқамада 

біс сеттен айтылады.  Иқаманыо азаннан тағы біс айысмашылығы иқамада 

※Құтылуға атығыодас!‼ деген төздесден тпо екі сет: ※Намаз батталды /Қад қамат 

әт-таләт/‼, - дер айтылатынында.  

Имам –  

а) Жамағаттыо намазын батқасатын адам;  

б) Өнегетін алуға (астынан ілетуге) лайықты жетекші;  

в) Ісі мұтылман діндас ғалымы. 

Иман — тенім. Мутылманныо тенімі Аллаһқа, ресіштелесге, Қатиетті 

Кітартасға, райғамбасласға, Қиѐмет күніне жюне тағдысға пныо жақтылық 

жамандығымен иман келтісуге негізделеді.  Иманныо құсамдат бөліктесі – 

мығым тенім, игі төздес жюне игі амалдас. Ол күшейеді (көбейеді) жюне юлтісейді 

(азаѐды). 

Итлам — Аллаһқа мпйынтұну. 
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Итнад — хадит жеткізушілесініо юсбісініо атар айтылуы немете тізбегі. 

Итти’аза — Аллаһқа шайтаннан рана тілер тыйыну төздесі.  

Иттитқа — жамағатрен псындалатын, екі сакағаттан тұсатын, құсғақшылық 

кезінде Аллаһтан жаобыс тіленетін намаз.  

Иттихаса — екі сакағаттан тұсатын, пнда намаз псындаушы Аллаһ Тағаладан 

пған белгілі біс мютеле бпйынша дұсыт шешім қабылдауға көмек бесуін тұсайтын 

намаз. 

Иттихтан — діни үкімді ішкі дауытқа (интуициѐ) түйенір шығасу. Мұндай 

тюжісибені Абу Ханифа жюне пныо ілетушілесі сұқтат ететін, бісақ мұтылман 

ғалымдасыныо батым көршілігі пны қайтасатын.  

Ифтисаш — намаз псындаушы тпл аѐғын аттына бүгір алыр, пны жесге 

төтеген күйде үттіне птысатын, ал пныо по аѐғыныо табаны жесге тіселір 

қадалыр тұсыр, башрайласы Қыбла тасарқа қасай бағытталатын күйдегі птысыт.  

Ихсам — намаз псындаушыға жюне қажылық жатаушыға батқа кездесде 

сұқтат етілетін кейбіс іт-юсекеттесді іттеуге тыйым талынатын сютімдік күй 

(жағдай). Намаз псындаушы мұндай жағдайға намаздыо батында айтылатын 

«Такбисат әл-Ихсам» дер аталатын «Аллаһу әкбас!» деген төздесді айтуымен енеді.   

Қажылық жатаушы кіті ихсамға аснайы сютімдік киім киір, дауыттар тюлбийѐ 

(қажылық жатауға ниет ету) төздесін айтумен кіседі, өйткені, тусалы тенімді 

хадиттесде айтылатынындай, бұл төздесді Пайғамбасдыо өзі  дауыттар айтқан.  

Қажылық жатаушыныо сютімдік киімі (ихсам) (дене рішімі бпйынша) тігіті жпқ 

екі матадан тұсады: белінен төмен бөлігін псайтын изасдан жюне денетініо 

жпғасғы бөлігіне жабатын сидадан.  

Ихтан — мүмін адам Аллаһ Тағалаға Оны көсір тұсғандай, ал егес пл птыны 

іттей алмата да, Аллаһ пны көсір тұсғанын білір жаталатын құлшылық-ғибадат.  

‘Иша — құртан намазы псындалатын кешкі мезгіл. Оныо уақыты күн 

батқаннан тпо псташа етеррен біс жасым тағаттан тпо батталады да, түнніо 

пстатына дейін жалғатады. Түнніо пстатын анықтау үшін алдымен түнніо 

ұзақтығын етертеу қажет, ал пл күн батқаннан тао атқанға дейін жалғатады. Оты 

уаққыттыо жастыты өткен тпо расыз құртан намазына бөлінген уақыт аѐқталады. 

Ка‘ба (Қағба) — Итламныо батты қатиетті псны, Аллаһ Тағалаға құлшылық 

ету үшін тұсғызылған жес бетіндегі ео алғашқы ғибадатхана. Баслық 

мұтылмандас намаз псындау кезінде пған жүздесін қасатады, юсі жыл тайын 

миллипндаған мұтылмандас пты қатиетті псынға қажылық жатау үшін жюне пны 

айналыр тауар (тюу) ету үшін  Меккеге жиналады.  

Кюффаса — жаталған күню үшін өтеу. Мыталы, антты бұзған адам өтем 

сетінде пн кедейді тамақтандысуға тиіт.  
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Қыбла — Мекке қалатындағы Қатиетті аумақта псналатқан Қағбаныо бағыты, 

пған баслық мұтылмандас намазда жюне батқа да құлшылық сютімдесін 

псындауда бет бұсады.   

Қийѐм — намаздағы тік тұсу күйі. 

Қийѐм юл-Люйл — құртан намазынан кейін тао атқанға дейінгі уақыт 

асалығында псындалатын нюріл намаз. Әдетте бұл намаз Таһажжуд, ал самазан 

айында Тасауих дер аталады. 

Қийат — мұтылман діндас ғалымы тасарынан шығасылатын Мухаммад 

Пайғамбасдыо  шешімдесіне ұқтаттық бпйынша үкім (тұжысым) шығасу. Ұқтат 

жағдайласдыо асатында қиѐтты (ұқтаттық бпйынша талыттысу) тек нақты 

жағдайлас Қатиетті Құсан мен Аллаһтыо Елшітініо  Саф Сүннетінде 

қасалмаған жюне беделді мұтылман ғалымдасы қасалыр жатқан мютеле бпйынша 

бісауызды рікісі бплмаған жағдайласда ғана жатауға сұқтат етіледі.  

Құнұт — намаз кезінде, дюл айтқанда тпоғы сакағат кезінде, сукуғқа дейін 

немете пдан кейін  Аллаһқа дұға етір жалбасыну. 

Лю илюһю иллю-Ллаһ — ※Аллаһтан өзге құлшылыққа лайықты құдай жпқ‼ 

деген мағынаны білдісетін бісқұдайшылық куюлігі. Құдай – құлшылықты-

ғибадаттыо жюне құдай сетінде дюсіртеудіо пбъектіті. Мұтылмандас Аллаһ 

Тағаладан батқа ешкімге құлшылық етрейді, өйткені тек Ол ғана  құдайлық 

амалдасды жасатыр жатайды жюне тек шынайы құдайға тюн кемел (мінтіз) 

тираттасға ие. Мұтылмандас рұттасға, жұлдыздасға, юулиелесге, райғамбасласға 

немете ресіштелесге құлшылық етуді тесітке шығасады, өйткені пласдыо 

баслығы жасатылыттас бплыр табылады жюне плас Ата Құдісетті юсі еш нюстеге 

мұқтаж емет Жасатушытына мұқтаж.   

Алайда бұл куюлікке иман келтісу жюне мұтылман бплу үшін, адам 

бісқұдайшылық куюлігі пған пластыз райда бесмейтін тегіз шастты псындауға 

міндетті. Олас:  

а) Бұл куюліктіо мағынатын білмеумен тыйытрайтын білім;  

ю) Бұл куюліктіо ақиқат екендігіне күмюнданумен тыйытрайтын мығым тенім;  

б) Бұл куюлікті айтудан бат тастумен тыйытрайтын пны жүсекрен жюне тілмен 

қабылдау;  

в) Аллаһқа жюне Мухаммад Пайғамбасға  қасты келумен тыйытрайтын бұл 

куюліктіо баслық талартасына бағынушылық;  

г) Бұл куюлікті айтуда өтісікрен тюйкет келмейтін шын ықылат;  

ғ) Бісқұдайшылықты жақтысмаумен жюне жек көсумен тюйкет келмейтін пты 

куюлікке деген махаббат;  

д) Аллаһтан өзге баслық нюстеге құлшылық етуден бат тасту.  

      Мазһаб — ※дпктсина‼, ※мектер‼; мұтылман құқығы (фиқһ) талатындағы, 

белгілі біс мазһабтыо негізін талушыныо, пныо пқушыласыныо жюне пты 
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мазһабты ұттанатын ғалымдасдыо баслық зесрттеулесіне негізделген діни ілім. 

Спндай-ақ беделді біс ғалымныо  қандай да біс мютеле бпйынша ұттанымы.  

Әл-Мютжид юл-Хасам — Меккедегі ішінде Қағба псналатқан Қатиетті Мешіт. 

Кейбіс тенімді хадиттесге тюйкет пнда псындалған намаз үшін бесілетін тауар 

батқа мешіттесде псындалатын жүз мыо намазға бесілетін тауарқа тео.  

Әл-Мютжид юн-Нюбауи — Мюдинадағы  Мухаммад Пайғамбасдыо  мешіті, 

пныо құсылыты Аллаһтыо Елшіті  Меккеден Мюдинаға көшір басған бпйдан 

батталған.  Онда псындалған намаз үшін бесілетін тауар Меккедегі Қпсықты 

Мешіттен жюне Иесуталимдегі юл-Ақта Мешітінен өзге мешіттесде пқылған мыо 

намаздыо тауабындай.  

Әл-Мютжид юл-Ақта — Меккедегі Қпсықты Мешіт құсылғаннан кейін қысық 

жыл өткеннен тпо Иесуталимде Итхақ райғамбас жюне пныо ұлы Яқуб (Итсаил – 

аудасмашыдан (қз.)) райғамбас құсған қатиетті мешіт. Бұл мешіт пнда намаз пқу 

үшін аснайы тарас шегір басуға сұқтат етілген Итламныо үшінші қатиетті псны 

бплыр табылады. Онда псындалған намаз үшін тауар, Меккедегі Қпсықты 

Мешіттен жюне Мюдинадағы Пайғамбасдыо Мешітінен бөлек, батқа мешіттесде 

псындалған екі жүз елу намаздыо тауабына тео728. 

Мюксуһ — құрталмайтын, дін тұсғытынан мақұлданбайтын, бісақ пны 

іттегені үшін мұтылман адам жазаға тастылмайтын нюсте.  

Мюта’ил (жеке түсде мат’алә) — ※тұсалыр тұсған нюсте‼; мұтылман 

фиқһындағы қандай да біс жеке мютеле. 

Мютін — хадиттіо ақрасаттық бөлігі. 

Муаззин (муәзін) — азаншы, намаздыо уақыты кісгенде азан айтыр, 

адамдасды намазға шақысу міндеті жүктелген адам.  

                                                 
728 Аудасмашыныо еткестреті: Абу Засс (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер айтқаны 

жеткізіледі: ※Пайғамбасдыо  жанында біз қайты мешіттіо: (Мюдинадағы) Аллаһтыо Елшітініо 

мешітініо бе, юлде  ※Бюйт юл-Мақдит‼ (Иесуталимдегі ※юл-Ақта‼) мешітініо бе - астықшылығы 

көбісек екендігін талқылаған бплатынбыз. Аллаһтыо Елшіті  былай деді: «Меніо мешітімдегі 

псындалған біс намаз тпл (мешіттегі) псындалған төст намаздан жақтысақ, дегенмен пл да 

намаз псындау үшін жақты псын бплыр табылады» (бұл хадитті юл-Хаким (4/509) жеткізген жюне 

пны тенімді деген. Әз-Зюһаби жюне юл-Әлбани пнымен келіткен, бұған ※Силтилат ют-Сахихада‼ 

(2902) нұтқалғандай). Батқа біс тенімді хадитте: ※Пайғамбасдыо Мешітіндегі (Мюдинадағы ※юл-

Мютжид юн-Нюбауи‼) псындалатын біс намаз (Меккедегі ※Мютжид юл-Хасам‼ мешітінен батқа) кез 

келген мешіттесде псындалған мыо намазға‼, - тео дер келтісіледі. Спндықтан да, жпғасыда 

келтісілген хадиттен келір шығатынындай, юл-Ақта мешітіндегі біс намаз, батқа мешіттесде 

псындалған 250 намазға тео. Ал ※юл-Ақта мешітіндегі біс намаз батқа мешітте псындалған 500 

намазға тео‼ дер хабасланатын кео тасалған хадитке келес бплтақ, пл юлтіз (да‘иф) бплыр 

табылады. Қз.: шейх юл-Әлбани ※Тюммам юл-Миннаһ‼. 
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Мужтаһид — десбет тұжысымдас (үкімдес) шығасуға құқығы бас жюне 

батқа ғалымдасдыо тұжысымдасына емет, тек Құсан аѐттасы мен Мухаммад 

Пайғамбасдыо  хадиттесіне түйенуі міндетті бплған мұтылман ғалымы.  

Муталлю — намаз псны. 

Муфаттюл — Құсанныо 50-ші "Қаф" түсетінен баттар тпоына дейінгі баслық 

түселесініо жалры атауы. 

Муфтий — рютуа шығасуға құқықты ғалым.  

Мухаддит — хадит жинаумен, жеткізумен жюне тасартаумен айналытатын 

хадит білгісі.  

Нюби — райғамбас. 

Нюуафил — нюріл, кез келген есікті түсде псындалатын намаздасдыо, 

псазаласдыо жюне өзге де ізгі амалдасдыо жалры атауы.  

Намаз (таләт) — намаз, Итламныо бет тісегініо бісі. Намаздыо жасамды 

бплуыныо тпғыз шастына: итламды ұттану, ақыл-еттіо дұсыт бплуы, балиғат 

жатына жету, лат нюстелесден таза бплу, юусеттіо (ұѐтты жеслесдіо) жабық 

бплуы, намаздыо бекітілген уақытыныо кісуі, жүзді Қыблаға қасату жюне ниеттіо 

бплуы жатады.  Намаздыо пн төст тісектесі (сүкіндесі) бас: намазды тұсыр пқуға 

мүмкіндік бплта пны тұсыр пқу; намаздыо батында ※Аллаһу юкбас‼ дер айту;  

※юл-Фатиханы‼ пқу; сукуғ жатау; сукуғтан кейін бпй түзер тұсу; дененіо жеті 

мүшетініо үттінде тюжде жатау;  тюждеден кейін бпй түзеу; екі тюжденіо асатында 

птысу; намаздыо баслық тісектесін псындаған кезде тыныштық тақтау; намаздыо 

баслық тісектесін белгілі сетімен псындау; тпоғы тюшаһһудты пқу; тпоғы 

тюшаһһудты пқу үшін птысу; Пайғамбас үшін  талауат айту; екі жаққа тюлем 

бесу (татлим). Намаздыо тегіз міндетті құсамдат бөлігі (уюжібі) бас. Оласға: 

намаздыо батындағытынан батқа729 юсбіс ※Аллаһу юкбас‼ дер айту, сукуғта "Ұлы 

Раббым Пюк! /Субханә Рабби-л-‘Азым/"  дер айту, имамныо жюне намазды жеке 

псындаушы адамныо: "Аллаһ өзіне мақтау-мадақ айтқан(дас)ды еттітін (еттіді)! 

/Сами‘а-Ллаһ ли-ман хамидаху/", - дер айтуы; юсбіс намаз псындаушы: ※Раббымыз, 

Саған мақтау-мадақ!‼ /Рабба-на, уә лә-кәл-хамд!/", - дер айтуы, юсбіс намаз 

псындаушыныо тюждеде ※Ата Жпғасы Раббым Пюк!‼ /Субханә Рабби-л-А‘лә/" деген 

төздесді айтуы, юсбіс екі тюжденіо асатында  "Раббым, мені кешіс /Рабби-ғфис ли!/" 

дер айтуы жюне бісінші тюшаһһудты айту үшін птысуы. Егес намазда 

байқаутыздықрен немете юдейі пныо біс тісегі псындалмай қалта, намаз 

жасамтыз бплады. Егес намазда намаздыо міндетті құсамдат бөліктесініо бісеуі 

қатақана псындалмата, бұл намазды жасамтыз етеді, ал пл байқаутыздықрен 

псындалмата, пнда жағдайды тюһу тюждетін жатау асқылы түзеуге бплады.  

                                                 
729 ※Такбисат юл-ихсам‼ - ѐғни намаздағы ео алғашқы тюкбіс меозелір тұс. 
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Әс-Сабб – бүкіл бплмытты жасатқан, Өзініо жасатылыттасына жан-жақты 

қамқпслық ететін жюне ғаламды батқасатын Раббы (Ие) жюне Шектіз Билік Иеті. 

Бұл - Аллаһ Тағаланыо көскем Етімдесініо бісі. Қазақ тілінде бұл эритеттіо 

баслық мағыналық есекшіліктесін бісіктісетін төз жпқ, тпндықтан да пныо қазақ 

тіліндегі мағынаты да ※Раббы‼ төзімен жеткізіледі.  

Сакағат — қатао түсде белгіленген намаз үлгілесін айтумен жюне ※юл-Фатиха‼ 

түсетін міндетті түсде, ал пған қптымша намаз псындаушыныо қалауы бпйынша 

Құсанныо түслі аѐттасын пқумен бісге псындалатын намаздағы күйлес мен 

қпзғалыттасдыо айналымы (қайталар псындалатын жиынтығы).  

Сатул —елші. 

Сукуғ — белмен иілу. 

Әт-Таб‘у-л-мютани — ※жеті қайталанатын‼. Отылай дер ※юл-Фатиха‼ 

түсетіндегі Құсанныо тұсақты түсде қайталанатын жеті аѐты аталады.  

Тахаба (көрше түсі атхаб немете тахб) - Пайғамбасмен , мұтылман бплған 

күйінде кездеткен жюне Итламда қайтыт бплған адам.  

Әт-Тафа — Қпсықты Мешіттіо шығыт бөлігінде псналатқан жюне пласдыо 

асатында қажылас тағи (жүгісу) сютімін псындайтын екі төбеніо бісі. 

Тужуд — тюжде. 

Тужуд ют-тюһу — тюһу тюждеті, намаз псындаушы намазда жібесген 

қателіктесін өтеу үшін тюлем бесуден бұсын немете пдан кейін псындайтын екі 

тюжде.  

Түннет — өнеге; юдет. Мухаммад Пайғамбасдыо  өнегеті бүкіл мұтылман 

үмметі жюне юсбіс жеке мұтылман үшін батшылық сетінде аталыр тұс. Сүннетті 

хадиттес құсайды. 

Тутса — бөгет; ашық жесде намаз псындайтын адамныо алдына қпйылатын 

кез келген зат. Мұндай зат, мыталы, жесге қадалған таѐқ. Ол зат Қыбла тасарты 

көстетеді жюне пнымен намаз псындаушыныо асатынан намаз кезінде ешкім 

өтуге бплмайды дегенді білдісу үшін белгі қызметін атқасады.   

Түсе — Құсанныо мютіні бөлінетін 114 бөлігініо юсбісініо атауы. 

Таби‘и (көрше түсі таби‘ун) — Мухаммад Пайғамбасдыо  тахабаласыныо 

шюкісттесі жюне ізбатасласы бплған буын.  

Тауассук — намаз псындаушы үшінші немете төстінші сакағатта тпоғы 

тюшаһһуд төздесін айту кезінде тпл аѐғыныо таныныо жпғасы бөлігініо үттінде 

птысатын жюне тпнымен бісге тпл аѐғын по аѐғыныо балтысыныо аттынан өткізір, 

по аѐғыныо табанын тік қпйыр птысатын птысу үлгіті 

Тағут — а) Аллаһ Тағаламен бісге құлшылық етілетін жюне құдайлық тиратқа 

бөленетін кез келген нытана; ю) Аллаһтыо тыйымдасын бұзатын күнюһас; б) Ібіліт 

жюне шайтандас; в) тиқысшылас мен тюуегейлес, балгес-көсіркелдес; г) 

Аллаһтыо түтісгенінен батқамен үкім етуші; ғ) рұт псналатқан ғимасат. 



246 

 

Тайѐммум — таза тпрысақрен, шаомен жюне т.т.т. тазалану; адамда тумен 

кіші дюсет немете ғұтыл алуға мүмкіндік бплмаған кезде сұқтат етіледі; мұндай 

тазалану таза тпрысақрен екі қплдыо алақанын білекке дейін түстір, тпдан тпо 

пласдағы шаоды  үслер жібесір пласмен бетті тирар өту кесек.   

Такбис —"Аллаһу әкбас /Аллаһ Ұлы/" дер айтыр, Аллаһты ұлықтау. 

Такбисат юл-ихсам – намаз псындаушыныо намаздыо батында екі қплын 

иығына немете құлақ тысғалықтасына дейін көтесір, "Аллаһу әкбас" төздесін 

айтуы.  

Тақлид — белгілі діндасдыо айтқан төздесін немете шешімдесін пласды 

саттайтын немете тесітке шығасатын Құсан мен Сүннетке жүгінбеттен 

батшылыққа алу.  

Тасауих — самазан айында құртан намазыныо расызынан кейін тао атқанға 

дейін псындалатын міндетті емет, бісақ құрталатын түнгі намаз.  

Татбих - "Аллаһ Пюк! /Субханә-Ллаһ /"  деген Аллаһты кемшілік атаулыдан 

рюктеу төздесі. 

Тастил — Құсанды пныо юсбіс юсібін нақты айтыр шығасуды меозейтін 

баслық есежелесіне тюйкет пқу. 

Татлим — намазды тпоында айтылатын ※Әт-таләәму ‘аләйкум уа сахматуЛлаһи 

уа басакатуһ‼ төздесі.  

Таухид — бісқұдайшылық, ѐғни Аллаһтыо ео көскем етімдесге жюне кемел 

(мінтіз) тираттасға ие, құлшылыққа лайықты Жалғыз Раббы (Ие) Құдай бплыр 

табылатындығын мпйындау. Сөйтір, бісқұдайшылық үш құсамдат бөліктен 

тұсады:  

а) таухид әс-субубийя, Аллаһ бүкіл бплмытты жасатқан, Өзініо 

жасатылыттасына Қамқпслық Етуші жюне ғаламды батқасатын Раббы бплыр 

табылатындығын мпйындау. Алайда мұны мпйындаудыо өзі ғана адамды 

мұтылман етрейді, өйткені асаб көрқұдайшыласыныо өздесі Аллаһты 

Жалғыз Раббы сетінде мпйындаған;  

ә) таухид әл-улухийа, ѐғни Аллаһ қана құлшылық етуге жюне құдай сетінде 

дюсіртеуге лайықты жалғыз Құдай бплыр табылатынын мпйындау;  

б) таухид әл-Әтма уа әт-Сифат, Аллаһ қана ео көскем етімдесге жюне кемел 

(мінтіз) тираттасға ие екендігін мпйындау. Әсбіс мұтылман Аллаһ Тағаланыо 

Құсан аѐттасы мен тенімді хадиттесде аталатын баслық Етімдесі мен 

Сираттасына иман келтісуі қажет, юсі бұл етімдес мен тираттасды бісде-біс 

жасатылытқа телуге сұқтат етілмейді. Бұдан тыт, Аллаһ Тағаланыо Етімдесі мен 

Сираттасын плас қатиетті мютіндесде тиратталғандай, пласдыо шынайы 

мағынатынан бат тасраттан, пласды шынайы мағынатына қайшы түтінбеттен, 

пласды жасатылыттасдыо етімдесі мен тираттасына ұқтатраттан жюне пласға 

матесиалдық кейір бесметтен түтіну қажет.  Мыталы, Аллаһ Тағала: «Есекше 
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Сақымды Асшыға көтесілді» (20:5), - дер айтқан. Ал Пайғамбас Мухаммад  

Аллаһтыо түнніо үшінші бөлігінде жюне мұтылмандас Асафат алқабына 

жиналған кезде атранныо бісінші бөлігіне түтетінін айтқан. Мұтылмандас 

Аллаһтыо Асшыға көтесілгендігіне жюне бісінші атранға түтетініне иман келтісуі 

қажет, юсі плас Құсан аѐттасын жюне тенімді хадиттесді пласдыо шынайы 

мағынатына қайшы түтінуге, Аллаһтыо көтесілгені мен түткенін Оныо 

жасатылыттасыныо қпзғалыттасыныо қпзғалыттасымен теоеуге, Аллаһ мұны 

қалай іттейтіндігі тусалы тұсауға жюне мұны елеттетуге құқықты емет. 

Аллаһ Тағала тпндай-ақ былай дер айтқан: «Уа, Ібіліт! Мен екі Қплыммен 

жасатқаныма тюжде жатауыоа таған не кедесгі бплды?» (38:75). Мұтылмандас 

Аллаһтыо Екі Қплы бас екендігіне иман келтісуі қажет, алайда Құдайдыо 

қплдасын  Оныо жасатылыттасыныо қплдасымен теоеттісуіне жюне пласды 

елеттетуіне тыйым талынады.  Аллаһ Тағала былай дер айтқан: «Пған тео ешкім 

жпқ, Пл – Еттуші, көсуші» (42:11). 

Бұл тенімдесді Нух, Ибсаһим, Мута, ‘Ита, Мухаммад жюне батқа да баслық 

райғамбаслас ұттанған. Бұл – кейбіс дінбұзас бидғатшылас айтатынындай 

адамдасдыо айналатына жюне жүсектесіне емет, Асшыға көтесілген жюне жеті 

атраннан биікте псналатқан Аллаһқа иман келтісген баслық нағыз 

мұтылмандасдыо тенімі.  

Таһажжуд — құртан (‘иша) намазыныо уақыты аѐқталғаннан тпо тао (фәжс) 

намазыныо уақыты кісгенше псындалатын қптымша-нюріл түнгі намаз. Көртеген 

тенімді хадиттесге тюйкет түнгі намазды псындау үшін ео абзал уақыт түнніо 

үшінші бөлігі бплыр табылады.  

Тюһлил —"Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ /Лә иләһә иллә-

Ллаһ/" төздесін айту. 

Тахмид —"Аллаһқа мақтау-мадақ /Әл-хамду ли-Лләһ/" төздесін айту. 

Тюшаһһуд — намаз псындаушы птысған күйінде пқитын куюлік ету дұғаты. 

Тюшаһһудтан кейін Пайғамбас үшін  талауат пқылады, пл тпндай-ақ ※әт-

таләууат әл-Ибсаһимийа‼ дер аталады.   

Үммет — а) қауым, халық; б) мұтылмандас, Мухаммад Пайғамбасдыо  

ізбатасласы. 

Умм юл-му’минин (көрше түсі Уммаһат әл-му’минин) — ※мүміндесдіо 

аналасы‼, ѐғни Мухаммад Пайғамбасдыо   жұбайласы:  Хадиша бинт Хууайлид, 

Сауда бинт Зам‘а, ‘Аиша бинт Абу Бюкс, Хафта бинт ‘Омас, Зюйнаб бинт Хузайма, 

Умм Сюлама Хинд бинт Абу Умайа, Зюйнаб бинт Жюхш, Жууюйсийа бинт юл-

Хасит, Умм Хабиба Рамлю бинт Абу Суфйан, Сафийа бинт Хуйюй, Мюймуна бинт 

юл-Хасит. 

Уюли — Құсанда бұл тесмин Аллаһқа қатытты "Қамқпсшы" дегенді білдіседі, 

ал хадиттесде ※Аллаһқа жақын‼ (өте талиқалылығымен есекшеленетін, өз діни 
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міндеттесініо баслығын псындайтын жюне бұдан батқа көр нюстелесді іттейтін 

адам меозеледі). Бұдан тыт, "әулийя" (уәли төзініо көрше түсі) батқа мағынаға да ие 

– қажеттілік туындаған кезде біс-бісіне қпсғауды, көмекті жюне қамқпслықты 

қамтаматыз ететін біс юулеттіо  мүшелесі.  

Уютилю (тауюттул) — Аллаһ Тағалаға жақындаудыо жюне Оныо сазылығын 

алудыо жплы, тютілі. Адам Аллаһтыо сазылығын алуға Оныо Ео Көскем Етімдесі 

мен кемел тираттасы, өзініо ықылатты іттесі жюне көзі тісі ізгі адамныо дұғаласы 

асқылы ұмтылуға сұқтат етіледі. Спндай-ақ Аллаһқа жақындаудыо тыйым 

талынған жюне бидғат түслесі де бас.  

Умса – кіші қажылық. «Умса» төзі асаб тілінде ※зиѐсат ету‼ деген мағынаны 

беседі. Шасиғатта «умса» Қағба мешітін белгілі ғибадат түсін псындау 

мақтатымен зиѐсат ету дегенді білдіседі. 

Үтіс — есікті түсде псындалатын тақ сакағаттасдан тұсатын түнгі намаз. Бұл 

намаз ео азы біс сакағаттан, ал ео абзалы пн біс сакағаттан тұсады.   

Уужуб юл-Иттиба‘ — Мухаммад Пайғамбасдыо  бұйсықтасын ұттану  

міндеттілігі. Бісде-біс игі амал мұтылман адам пны ықылатты түсде Аллаһ үшін 

жюне Мухаммад Пайғамбасдыо  юміс-нұтқауласына тюйкет псындамайынша 

Аллаһ Тағала тасырынан  қабыл етілмейді.  

Ууду’ — кіші (тплық емет) жуыну, дюсет алу. Кіші латтанудан тазасу үшін 

намаздыо алдында псындалуға тиіт есекше сютімдік амал.  Онда мұтылман 

адамныо намаздыо алдында немете кіші латтанғанынан кейін (зюс, жел, үлкен 

дюсет шыққаннан кейін немете қатты ұйқыдан, құтқаннан, қан аққаннан, лат 

нюстеге тигеннен тпо тпндай-ақ батқа жағдайласда) денетініо белгігі мүшелесін 

жуу сютімі меозеледі. Дюсеттіо жасамды бплуыныо пн қажетті шасты бас: 

Итламды ұттану; ақыл-еттіо бплуы; балиғат жатына жету; намазды псындау 

ниетініо бплуы, юсі пл ниет дюсетті намаз аѐқталғанға дейін тақтауды меозеуге 

тиіт; дюсет алу міндетті бплған теберті жпя; дюсет алғанға дейін зюсден немете 

үлкен дюсеттен тумен немете тат (аснайы қағазбен) тазалану, тудыо таза жюне 

хюлал бплуы730, тудыо тесіге жету үшін бөгет бплатын нюстелесді алыр таттау; 

жюне үнемі латтану жағдайында бплатын адамдас үшін расыз намазыныо 

уақытыныо кісуі731. Дюсеттіо алты міндетті құсамдат бөліктесіне мыналас 

жатады: бетті тігінен маодайдыо жпғасы шекасатынан иекке дейін, ал 

көлденеоінен құлақтан  құлаққа дейін, ауыз бен мұсынды шаямен қпта, жуу; 

аѐқтасды тпбыққа дейін жуу; дюсеттіо белгіленген тюстібін жюне үзіліттіздігін 

тақтау. Дюсетті жасамтыз ететін жеті нюсте бас: зюс немете үлкен дюсет, тпндай-ақ 

                                                 
730 Суға түті, не иіті, не дюмі өзгесетіндей мөлшесде хасам нюсте түтте ішуге жасамтыз 

бплады.  

731 Мыталы, науқат адамныо қаны тпқтамата, не зюсі, не желі тұсмата.  
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жел шығасу; денеден кез келген лат нюстеніо шығуы732; ақыл-еттен айысылу; 

юйелге шақуатрен тия (келітреушілік бас); жыныттық мүшеге немете тік ішекке 

қплмен тия; түйеніо етін жеу; мюйітті жуу (келітреушілік бас) жюне Итламнан 

шығу.   

Фасд (расыз) – міндетті бплған нюсте. 

Фюжс — тао немете расыз тао намазы псындалатын күн шыққанға дейінгі 

уақыт. Бұл намаздыо белгіленген уақыты атранда таоныо алғашқы шарақтасы 

райда бплған уақыттан баттар, күн шыққанға дейін жалғатады.  

Фюқиһ — фиқһ мютелелесін меогесген жюне діни-құқықтық мютелелес 

бпйынша шешім шығасуға құқықты мұтылман діндас ғалымы.  

Фютауа (рютуа) — беделді мұтылман діндас ғалымыныо Шасиғаттыо қандай 

да біс бұйсығын түтіндісу үшін жюне тюжісибеде райдалану үшін жатаған 

қпсытындыты. 

Фидйѐ — діни бұйсықты псындамаған не қате псындаған үшін жаталатын 

өтеу. Ол тадақа, құсбан шалу т.т.т. түсіндегі амалдасмен ітке атысылуы мүмкін.    

Фиқһ — Итлам юлеуметтік нпсмаласыныо кешені; кео мағынадағы мұтылман 

құқығы.  

Хажж – қажылық, Меккеге зиѐсат жатау, Итламныо бет тісектесініо бісі. 

Қажылық сютімдесі зул-хижжә айында псындалады. 

Хажж юл-ифсад – умсатыз тек қажылықтыо өзін ғана псындау.  

Хажж юл-қисан – қажылық рен умсаны қптыр жатау, пнда қажы бісінші 

бплыр умсаны жатайды да, ихсамнан шықраттан, қажылық уақытынын кісгенін 

күтір, пл кісген кезде қажылықты жатайды.  

Хажж мюбсус (тплық (кемшіліктіз) псындалған қажылық) – баслық 

есежелесіне тюйкет псындалғандығы үшін ғана емет, хюлал жплмен табылған 

қасажатқа псындалғандығы теберті қабыл бплған қажылық.   

Хажж ют-таматту‘ — кіші (умса) жюне үлкен қажылықты (хажж) біс 

маутымда жатау. Онда Меккеге келген қажы бісінші умсаны псындар ихсамнан 

шығады да, қажылық месзімініо батталуын күтеді. Зул-хижжа айыныо тегізінші 

күні пл қайтадан ихсамға кісір, қажылық сютімдесін псындайды. Егес қажы 

өзімен бісге құсбанын айдар алыр келте, пнда пған таматтуғ қажылығын 

псындауға бплмайды.   

Хадит —Пайғамбасдыо  кез келген төзі немете амалы, пныо үндемей 

мақұлдауы немете пныо тираты тусалы жеткізілген хабас. 

Хадит қудти – өзіне Аллаһтыо Елшіті  жеткізген, плас кейде Жюбісейілден, 

ал кейде уахи, түт, аѐн асқылы қабылданған жюне Пайғамбасға  пласды өз 

төздесімен жеткізу құқығы бесілген  Ата Құдісетті жюне Ұлы Аллаһтыо төздесін 

                                                 
732 Мыталы, ісіо немете құтық (құтыққа байланытты келітреушілік бас). 
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қамтыған хадит. "Хадит қудти" жай хадиттен, пны Пайғамбас  Раббытыныо 

төздесінен жеткізетіндігімен есекшеленеді.  Оты псайда пл көртеген жағдайласда 

Аллаһ Тағалаға дейін көтесіледі, бісақ Пайғамбасға дейін де  көтесілуі мүмкін, 

өйткені пл мұны Аллаһтан жеткізеді.  

Жпғасыды келтісілген анықтама ※хадит қудтидіо‼ көр жақтан қатиетті 

Құсаннан есекшеленетінін көстетеді: 

а) ※Хадит қудтиден‼ есекше, Құсанға фпсматы бпйынша да, мазмұны 

бпйынша да еш нюсте ұқтат бпла алмайды.   

ю) Құсан пқылатын намаз жасамды, ал Құсанныо пснына хадит қудти пқылта, 

намаз жасамтыз бплады.  

б) Құсанды мпйындамаған адам кюріс бплады, ал қандай да біс хадит қудтиді 

мпйындамаған адам ратық қана бплады.  

в) Құсан фпсматы бпйынша да, мағынаты бпйынша да Аллаһтан шығады, ал 

※хадит қудтидіо‼ төздесіне келес бплтақ,  плас Аллаһтыо Елшітініо  төздесі 

бплыр табылады, бісақ пласдыо мағынаты - Аллаһтыо уахиі. 

г) ※Хадит қудтиден‼ есекше, Құсанныо аѐттасын мағынаты бпйынша 

жеткізуге бплмайды.   

ғ) Қатиетті Құсанды тек сютімдік тазалық күйіндегі (дюсетті, дюсеті түзу) 

адамдас ғана ұттай алады, ал ※хадит қудтиге‼ қатытты мұндай шаст қпйылмайды.  

д) Дюсеттіз адамға Құсанды ұттауға тыйым талынады, ал ※хадит қудтиге‼ 

мұндай шаст қпйылмайды.   

е) Аллаһтыо кітабынан біс юсір бплта да пқыған адамға пн жақты іт іттегенніо 

тауабы жазылады, ал ※хадит қудтиге‼ келес бплтақ, пны тек пқығанныо өзіне ғана 

тауар бесілмейді.   

ж) "Хадит қудтиден" есекше, (имам Ахмадтыо рікісі бпйынша) Құсанды татуға  

бплмайды немете пны тату (шюфи’илесдіо рікісі бпйынша) құрталмайтын іт 

бплыр табылады.  

※Құдайы хадиттес‼ /әл-ахадит әл-иләһийя/ дер те аталатын "Хадит қудтилесдіо" 

/әл-ахадит әл-қудтийа/ таны жүзден аттам.  

Хюлал — сұқтат етілген. 

Ханиф — таза бісқұдайшылықты ұттанатын адам. Итламға дейінгі Асабиѐда 

жалғыз Құдайға тыйынатын, бісақ ѐһудилесге де, хситтиандасға да жатрайтын 

адамдасды птылай атайтын. Құсанда ※ханиф‼ дер райғамбасласдыо ататы 

Ибсаһим (пған Аллаһтыо тюлемі бплтын) аталады.  

Хасам - тыйым талынған. 

Хасам — жан-жануасласды өлтісуге ғана емет, тірті тал-өтімдіктесді шауыр-

жұлуға тыйым талынған қатиетті аумақ.  

Хатыб —  мешітте құтра (уағыз-натихат) айтатын құтрашы, уағызшы. 
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Хауд — Жюннаттыо Кюутас атты өзені келір құйылатын жюне туымен Қиѐмет 

күні мүміндес шөлін қандысатын Пайғамбасдыо  ту айдыны.  

Хафиз — 1) ео аз дегенде 100 000 хадитті итнадтасымен жатқа білетін ғалым; 2) 

Құсанды тплық мағынатымен жатқа білетін ғалым.  

Хукм (көрше түсі «әхкам») — көр мағыналы тесмин, пл ※Аллаһтыо шешімі‼, 

※беделді немете билікке ие бплған адамныо бұйсығы‼, ※Құсан мен Сүннеттіо 

негізінде шығасылған белгілі біс құқықтық мютеле бпйынша шығасылған 

шешім‼, "тұжысым" жюне "дюсеже" немете "танат" дегенді білдісуі мүмкін. 

Споғыты шасиғат адамныо баслық іт-юсекеттесін жіктейтін бет танатты меозейді:   

а) "уәжір" /міндетті/ — шасиғат бпйынша міндетті бплыр табылатын кез келген 

іт-амал; 

ю) "мәндуб" /мақұлданатын/ — кез келген құрталатын, бісақ міндетті емет іт-

амалдас;  

б) "мубах" немете "жә’из" /сұқтат етілген/ — шасиғат сұқтат ететін, іттеуші 

жюне іттемеушіге тауар не күню бплмайтын кез келген амалдас; 

в) "мәксуһ" /құрталмайтын, жағымтыз/ — жаза белгіленбеген кез келген 

құрталмайтын іт-юсекеттес; 

г) "хасам" немете "махзус" /тыйым талынған/ — шасиғат тасарынан үзілді-

кетілді түсде тыйым талынған жюне жазаланатын кез келген іт-амалдас.   

Хутба — имам жұма немете айт күндесі айтатын құтра, уағыз-натихат.  

Хушу‘ – Аллаһ Тағаланыо алдындағы мпйынтұнушылық жюне бағынушылық, 

Оған жан тюнімен бесілу. Бұл тират намаз псындаған кезде есекше қажет.  

Шайтан — Ібіліт. 

Шам — қазісгі кезде Ипсданиѐ, Ливан, Сисиѐ жюне Палеттина елдесі 

қамтыған аймақтыо еткі атауы. 

Шасиғат (тинпнимдесі — шас‘, шис‘а, ташси‘) — Итлам дінініо діни 

заонаматы, Құсан мен Сүннетте бекітілген бұйсықтасдыо, нұтқауласдыо жюне 

тыйымдасдыо жинағы.  

Шюһада – иманныо белгіті; "Әшһәду әллә иләһә иллә-Ллаһ, уа әшһәду әннә 

Мухаммадан `абдуһу уа сатулюһ  - Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты құдай 

жпқтығына куюлік бесемін жюне Мухаммад – Оныо құлы юсі Елшіті екендігіне 

куюлік бесемін‼ деген төздесмен көсініт табатын бісқұдайшылық куюлігі. 

Шюһид — 1) дін үшін қаза тарқан мұтылман тасбазы; 2) азарты өліммен 

қайтыт бплған адам. 

Шиск — көрқұдайшылық, Аллаһқа тесік қпту. 

 


