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Ата Мейісімді, есекше Рахымды Аллаһтыо атымен  

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

мақтаулас бплтын! Аллаһтан өзіміздіо нәртіміздіо және амалдасымыздыо 

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

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

жалғыз Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешкім жпқтығына куәлік бесемін және 

Мухаммад – Аллаһтыо құлы әсі Оныо Елшіті екеніне куәлік бесемін. 

Кез-келген намазды Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

псындағандай етір псындаудыо қажет екендігі тусалы 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Намазды мен тендесдіо 

көздесіоше қалай псындаған бплтам, тплай псындаодас!», - дер айтатын.  Әл-Бухаси 631, 

6008. 

Имам Ибн Хазм былай деген: ‚Ақиқатында, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) бұл төздесі бізді кез-келген намазды, мейлі пл қауір-қатес кездегі намаз немете 

батқа намаз бплтын, пны Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) псындағандай 

етір псындауға міндеттейді!‛ Қз.: ‚әл-Әхкам‛ 7/219. 

Имам әш-Шәукани былай деген: ‚Бұл хадит Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) тасарынан намазда тенімді түсде бекітілген амалдас мен төздесден бплған баслық 

нәстені псындаудыо міндетті екендігіне дәлел бплады!‛ Қз.: ‚Нәйлюл-әутас‛ 2/172. 

Имам әт-Сән’ани былай деген: ‚Бұл хадитте намаз псындаушы үшін намазды дәл 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) псындағандай етір псындауға 

бұйысу бас, әсі бұл имамға да, намазды жеке псындаушыға да қатытты!‛ Қз.: ‚Субулю-т-

Сәләм‛ 1/179. 

Имам әл-Мунауи: ‚«Намазды мен тендесдіо көздесіоше қалай псындаған бплтам, 

тплай псындаодас!» деген хадиттен шыға келе, имам жұма құтратын пқыған кезінде птысуға 

және пны екіге бөлуге міндетті‛, - дейтін. Қз.: ‚Файдул-Қадис‛ 7015. 

Спнымен, «Намазды мен тендесдіо көздесіоше қалай псындаған бплтам, тплай 

псындаодас!» деген хадит жалрылама бплыр табылады, әсі кез-келген намаздасға: мейлі 

пл расыз, не нәріл намаздасы, айт немете жаназа намаздасы т.б. бплтын – бәсіне қатытты. 
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Бұл хадит пты намаздасдыо Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

тасарынан пснатылған псындау тәстібіне де, пласдағы сакағаттас танына да қатытты. 

Жаназа намазыныо астықшылығы 

Абу Хусайсаныо төздесінен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) бісде былай дегені жеткізіледі: «Жеслеу сәтіміне жаназа намазы біткенше  

қатытатын (адамға) біс касат1, ал жеслеудіо тпоына дейін қатытушыға – екі касат 

тауар бас». Адамдас: ‚Бұл қандай екі касат?‛, - дер тұсады. Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын): «Олас екі үлкен тау тияқты», - дер жауар бесді. Әл-Бухаси 

1325, Мутлим 945. 

Имам Әбул-‘Аббат әл-Қустуби былай деген: ‚Бұл хадитте қайтыт бплған адам үшін 

жаназа намазын пқыған кіті тый-тауартан өте үлкен үлет алуға лайық бплатынына нұтқау бас. 

Ал егес адам қайтыт бплған кіті үшін жаназатын пқыр бплыр, пныо ізінен қабісге дейін ілетір 

баста, пнда пны үлкен екі үлет күтеді!‛ Қз.: ‚әл-Муфхим‛ 2/604. 

Қайтыт бплған мұтылмандас үшін жаназа намазын пқудыо міндеттілігі тусалы 

Имам Ибн Хазм былай деген: ‚Егес қайтыт бплған мұтылман кәмелетке тплған бплта 

және шәһид бплмата, пны жуу және пған жаназа намазын пқу міндетті екендігіне ғалымдас 

бісауызды келіткен‛. Қз.: «Мәсатибул-ижма’» 45. 

Зайд ибн Халид әл-Жуханидіо төздесінен Хайбасға жаталған жпсықта Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) біс тахабаты қайтыт бплған кезде Аллаһтыо 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Тұсыодас да, дпттасыоа жаназа 

намазын пқыодас!», - дегені жеткізіледі.  Абу Дауд 2693, Ибн Мәжаһ 2/950, ән-Нәтаи 4/64. 

Хадиттіо тахихтығын шейх әл-Әлбани мен шейх ‘Абдул-Қадис әл-Аснаут саттаған. 

Имам ән-Нәуауи былай деген: ‚Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): 

«Тұсыодас да, дпттасыоа жаназа намазын пқыодас!» - деген төздесі қайтыт бплған 

мұтылман адам үшін жаназа намазын псындаудыо міндетті екеніне нұтқайды, әсі пл баслық 

ғалымдасдыо бісауызды келітімі (ижма’) бпйынша фасдул-кифая бплыр табылады‛. Қз.: ‚Шасх 

«Сахих» Мутлим‛ 7/22. 

Яғни егес қайтыт бплған мұтылман үшін батқа мұтылмандасдыо біс тпбы бплта да 

жаназа намазын пқыта, батқаласдыо баслығынан бұл міндеттілік үшін жауаркесшілік 

түтеді.  Алайда егес мұтылмандасда қайтыт бплған мұтылман үшін жаназа пқуға деген 

мүмкіндігі бпла тұса, пныо тұсғылықты мекенінен ешкім птыны іттемеген бплта, пнда тпл 

жесде тұсатын мұтылмандасдыо баслығына күнә жазылады.  

Жаназа намазыныо қайтыт бплған адамға тигізетін ұлы райдаты тусалы 

‘Аишаныо төздесінен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

былай дегені жеткізіледі: «Қайтыт бплған адамныо қай-қайтыты үшін бплта да таны 

жүзге жететін әсі әсқайтыты пл үшін шарағат ететін мұтылмандас жаназа намазын 

пқыта, пласдыо шарағат етуі міндетті түсде қабыл бплады». Мутлим 947. 

Абу Хусайсадан Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай 

дегені жеткізіледі:  «Жаназатын жүз мұтылман пқыған адамныо күнәласы міндетті 

                                                 
1 Бұл жесде атыл таттасдыо талмағын өлшеуге қплданылатын «касат» өлшемі тусалы төз бплыр тұсған 

жпқ.  
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түсде кешісіледі!» Ибн Мәжаһ 1488. Хафиз әл-Бутайси мен шейх әл-Әлбани хадиттіо 

тахихтығын саттаған.  

Ибн ‘Аббат: ‚Мен Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Егес кез-

келген мұтылман қайтыт бплта, әсі Аллаһрен қатас ешкімге құлшылық етрейтін  

қысық мұтылман пл үшін (жаназа) намазын пқыта, пласдыо пл үшін жатаған шарағаты 

міндетті түсде қабыл бплады», - дер айтқанын еттігенмін‛, - дер айтатын‛. Мутлим 948. 

Мұтылмандасдыо қайтыт бплған мұтылман үшін жатаған шарағаты қабыл бплуы 

үшін, екі шаст псындалу қажет:  

1. Жаназа намазын пқыр тұсған адамныо баслығы бісқұдайшылдас бплуы кесек.  

2. Оласдыо қайтыт бплған адам үшін жатаған дұғаты ықылатты бплуы кесек.  

Малик ибн Хубайса былай  баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) былай деген: «Адамдас пныо (жаназа) намазын үш қатас тұсыр псындаған 

кіті міндетті түсде Жәннатқа кіседі»‛. Абу Дауд 3166, әт-Тисмизи 1028. Имам Абу ‘Ита 

әт-Тисмизи, имам әз-Зәһаби, имам ән-Нәуауи мен шейх әл-Әлбани хадитті хатан деген. 

Қады ‘Ийяд: ‚Біс хадитте жүз, ал батқатында қысық, ал үшіншітінде үш қатас адам 

аталады. «Мұныо тебебі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісде қысық 

адамныо, ал батқа біс жплы жүз адамныо шарағат етуі тусалы тұсалғандығында еді», - дер 

айтылған. Егес пдан птыдан да аз адам тусалы тұсағанда, пл туса птылай жауар бесетіні әбден 

ықтимал еді.  Өйткені үш қатасды қысықтан аз адам да құсауы мүмкін ғпй!‛ Қз.: ‚әл-

Икмәл‛ 3/407. 

Кәріс үшін жаназа намазын пқуға сұқтат етілмейтіндігі тусалы 

Итламда кәріслес үшін Аллаһтан кешісім тұсауға және плас үшін жаназа  намазын 

пқуға тыйым талынған. Аллаһ Тағала былай деген: «Оласдан бісеу өлте, плас үшін әтте 

жаназа намазын пқыма әсі қабісініо батында дұға етре! Өйткені плас Аллаһқа, 

Пайғамбасына иман келтісмеді және бұзық күйінде өлді!» («әт-Тәуба» түсеті, 9: 84). 

Имам Абу Бакс ибн әл-‘Асаби былай дейтін: ‚Бұл - кәріслес үшін жаназа намазын 

псындауға тыйым талатын тікелей мәтін!‛ Қз.: ‚Әхкамул-Қус`ан‛ 2/559. 

Тірті жақын туытыо үшін де, егес пл кәріс бплыр өлген бплта, кешісім тұсауға 

бплмайды, әсі бұған мына келеті аят дәлел бплыр табылады: «Пайғамбасға және 

мүміндесге мүшсиктес Тпзақтық екендігі белгілі бплғаннан кейін, плас үшін 

кешісім тілеулесіне бплмайды, тірті плас жақындасы бплта да!» («әт-Тәуба» түсеті, 

9: 113). 

Хузайфа былай  баяндайтын: ‚Бісде  ‘Умас ибн әл-Хаттабты жаназаға шақысады, әсі пл 

пған басуға жиналғанда, мен пны тпқтатыр:  «Қал, я, мүміндесдіо әмісі, пл (өлген адам) 

пласдыо (екіжүзділесдіо) қатасынан еді!», - дедім. ‘Умас: «Аллаһрен тұсаймын, айтшы, мен де  

тпласданмын ба?!», - деді. Мен: «Жпқ!» - дер жауар бесдім‛. Әл-Бәззас ‚Кашф әл-аттасда‛ 

1/391. Шейх Муқбил тахихтығын саттаған. Қз.: ‚әл-Жәми’ әт-тахих‛ 5/165. 

Имам ән-Нәуауи былай деген: ‚Кәріс үшін жаназа намазын (пқу) және пл үшін кешісім 

тұсар дұға ету Құсанмен және мұтылман үмметініо бісауызды келітімімен (ижма’) тыйым 

талынған‛. Қз.: «әл-Мәжму» 5/144. 

Жаназа намазын жамағатрен псындау тусалы 
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Абу Хусайса былай  баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) адамдасға Нәжашидіо (Эфиприяныо билеушіті) қайтыт бплғандығы тусалы туса пныо 

қайтыт бплған күні хабаслады. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) намаз 

пқитын псынға шықты да, адамдасды қатас-қатас етір тарқа тұсғызыр, төст сет тәкбіс 

айтты‛. Әл-Бухаси 1245, Мутлим 951. 

Ибн ‘Аббаттыо азат еткен құлы Кусайб  Ибн ‘Аббаттыо ұлы қайтыт бплғанда пл пған: 

«Әй, Кусайб, адамдас жиналды ма, қасашы», - дер айтқанын баяндаған. Кусайб шығыр, 

адамдасдыо жиналғанын көседі. Ол Ибн ‘Аббатқа бұл тусалы хабаслағанда, пл: «Олас 

қысық адам бплады ма?», - дер тұсады. Кусайб: «Иә», - дер жауар бесді. Спнда Ибн ‘Аббат: 

‚Оны (балатын) шығасыодас, мен Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): 

«Егес кез-келген мұтылман қайтыт бплта, әсі Аллаһрен қатас ешкімге құлшылық 

етрейтін  қысық мұтылман пл үшін (жаназа) намазын пқыта, пласдыо пл үшін жатаған 

шарағаты міндетті түсде қабыл бплады», - дер айтқанын еттігенмін‛, - деді. Мутлим 

948. 

Жаназа намазын батқа да бет уақыт намаздасы тияқты жамағатрен пқу кесек, әсі бұл 

абзалысақ, әсі мұныо қайтыт бплған адам үшін де райдаты көбісек.  Ал жаназа намазын 

жамағат бплыр пқуға мүмкіндіктесі бпла тұса, пны жеке-жеке пқитын мұтылмандасға 

келес бплтақ, плас Сүннетке қайшы шығыр, дұсыт іттемейді. Бісақ жеке-жеке пқылған 

жаназа намазы да жасамды бплыр табылады. 

Имам ән-Нәуауи былай дейтін: ‚Жаназа намазын жеке-жеке пқудыо сұқтат етілгеніне 

келітреушілік жпқ, бісақ пты тақысырқа қатытты хадиттесден және баслық мұтылмандасдыо 

бісауызды келітімінен (ижма’) шыға келе, пны жамағатрен пқу Сүннет бплыр табылады". Қз.: 

«әл-Мәжму» 5/314. 

Дәсетті бплу жаназа намазыныо шасты ма?  

Жаназа намазы дәсеттіз жасамтыз бплатынына күмән жпқ, өйткені пл батқа да 

намаздас тияқты тплық құнды, бісақ өзгеше белгілі тәтілмен псындалатын намаз.   

Әш-Шә’би былай дейтіні жеткізілген: «Жаназаны дәсеттіз де пқи бесуге бплады, өйткені 

бұл намазда сукуғ рен тәжделес жпқ». Қз.: ‚әл-Әутат‛ 2/71. 

Яғни имам әш-Шә’би жаназа намазын тплық құнды намаз дер етертемеген әсі тпл 

теберті де дәсетті бплуды пныо шасты етреген.    

Алайда бұл өте әлтіз рікіс, әсі пны саттайтын талмақты дәйектес жпқ. Бұл рікісді  

имам әл-Бухаси өзініо «Сахихында» былай дер тамаша тесітке шығасған: ‚Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Жаназа намазын пқыодас», - дейтін, 

«Дпттасыо үшін (жаназа) намазын пқыодас», - дейтін, «Нәжәша үшін (жаназа) намаз 

пқыодас», - дейтін, әсі жаназаны намаз дер атайтын!  Бісақ пнда сукуғ рен тәжде жпқ, пнда 

төйлеу жпқ және пнда тәкбіс мен тәлем бесу (татлим) бас. Ибн ‘Умас бұл намазды дәсетті 

бплған күйде ғана пқитын  әсі пны күн шығатын және күн бататын уақыттасда пқымайтын!2 

Және  бұл намазда тар және имам бас‛. Қз.: ‚Сахих‛ әл-Бухаси 2/172. 

                                                 
2 Яғни жаназа намазын нәріл намаздасын псындауға тыйым талынған уақыттасда пқымайтын. ‘Уқба 

ибн ‘Амис былай дер баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бізге үш уақыт 

басытында намаз пқуға және қайтыт бплғандасымызды жеслеуге  тыйым талатын: күн шығыр жатқан кезде, пл 

(көкжиектен) көтесілмейінше; тал түтте, күн батытқа қасай ығыта баттамайынша;  және күн бататын кезде, пл 

батрайынша‛. Мутлим 831. 
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Яғни, біс төзбен айтқанда, жаназа - бұл батқа намаздас тияқты, бісақ өзіндік есекше 

псындау тәтілі бас намаз. Спндықтан да бұл тақысырқа қатытты «Дәсеттіз адамныо 

намазы пл дәсет алмайынша қабыл бплмайды» (әл-Бухаси 135) деген жалрылама 

хадиттесдесдіо негізінде пны дәсеттіз псындауға тыйым талынады.  Бұл хадитте кез-

келген намаз тусалы айтылуда.  

Адам жаназа намазын жамағатрен бісге пқудан қалыр қалудан қауіртенген жағдайда 

ту бплта да таяммум жатай талуына бплады ма? 

Ғалымдас бұл мәтелеге қатытты келітреушілікке түткен, бісақ Раби’а, Ибсаһим ән-

Нәха’и, Хатан әл-Бәтси, әл-Ләйт ибн Са’д, тпндай-ақ ханафилес егес жаназа намазын 

өткізір алу қауірі бплта, пнда ту бплыр тұста да таяммум алуға сұқтат етіледі дер айтқан. 

Спндай-ақ бұл рікіс Ибн ‘Аббат рен Ибн ‘Умасдан да жеткізіледі, алайда пласдан жеткен 

хабаслас, бұны имам әл-Бәйһақи түтіндісгеніндей, тахих емет. Қз.: ‚әт-Сунан әл-кубса‛ 

1/231, ‚әл-Мә’сифа‛ 1/194. 

Дұсыты – ту бплыр тұста, расыз намазыныо уақыты өтір кету қауірі бплта да, Айт 

намазына да, жаназа намазына да таяммум алуға сұқтат етілмейді. Мұндай амал үшін 

Құсан мен Сүннеттен дәлел кесек, ал пл жпқ! Шасиғат таяммумды ту жпқ кезде ғана 

сұқтат етті, бұл тусалы Аллаһ Тағала былай дер айтқанындай: «Егер науқас, не сапарда 

босаңдар, немесе сендерден біреу түзге отырып келсе, не әйелге жақындассаңдар, 
сонда су таба алмасаңдар, таза жерге таяммум соғыңдар, онымен беті-қолдарыңды 

сипаңдар» («әл-Мәида» түсеті, 5: 6). 

Спндай-ақ бұл ауысыр қалу, науқатын ауыслатыр алу немете өлір қалу қауірі бплған 

жағдай да сұқтат етіледі. ‘Амс ибн әл-‘Ат былай  баяндайтын: ‚Бісде, Зат әт-Сәләтил 

жпсығы кезіндегі туық түнде менде ихтилям (рпллюция) бплыр қалды. (Спнда) мен егес 

шпмылтам, өлір қаламын дер уайымдадым. Спндықтан да таяммум жатадым да, 

жплдаттасыммен бісге намаз пқыдым. Кейін плас бұл тусалы Аллаһтыо Елшітіне (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) айтыр бесді, ал пл маған: «Әй, ‘Амс, тен 

жплдаттасыомен намазды жүнір күйіоде псындадыо ба?!», - деді.  Спнда мен пған псын 

алған (жағдай) тусалы айтыр бесдім де: «Ратында, Мен Аллаһтыо «Өздесіоді өздесіо 

өлтісмеодес. Ақиқатында, Аллаһ тендесге Рахымды!» деген төздесін еттігенмін», - дедім.  

Спнда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) күлді де, еш нәсте айтрады‛. 

Абу Дауд 334. Хадит тахих. 

Имам Ибн әл-Мунзис3 өзініо танымал кітабында екі тасартыо да рікіслесін келтісір, 

былай деген: ‚Мен екінші (яғни ту бплыр тұста, жаназа намазына таяммум алу сұқтат 

етілмейді деген) рікісді таодаймын!‛. Қз.: ‚әл-Әутат‛ 2/72. 

Бұл көртеген тебертесге тәйкет ео дұсыт рікіс бплыр табылады. Оласдыо асатында 

мыналас да бас:  

Бісіншіден, мұндай амалдыо сұқтат етілгеніне шасиғатта ешқандай нұтқау жпқ. 

Екіншіден, бұған деген қажеттілік жпқ, өйткені жаназа намазын кешіктісір, яғни 

қайтыт бплған адамныо қабісініо үттенде жеке пқыта да бплады. Имам ән-Нәуауи былай 

дейтін: ‚Жаназа намазы өткізір алынбайды, өйткені  пны бісауызды келітім (ижма`) бпйынша 

үш күн ішінде қабіс батында псындауға сұқтат етіледі, ал біздіо рікісіміз бпйынша үш күннен 

кейін де псындауға сұқтат етіледі!‛ Қз.: «әл-Мәжму`» 2/281. 

                                                 
3 Имам әз-Зәһаби Ибн әл-Мунзис тусалы: ‚Көснекті ғалым және фақиһ, Меккеніо шейхы және пл тияқты 

ешкім жазбаған кітартасдыо автпсы!‛ – деген. Қз.: ‚Тазкисатул-хуффаз‛ 2/782. 
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Жаназа намазында айтылатын тәкбіслесдіо таны тусалы  

Жаназа намазында төст, бет, алты тәкбіс айту Сүннет бплыр табылатынына нұтқайтын 

көртеген тахих хадиттес бас.  

Төст тәкбіс 

Абу Хусайса былай  баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) адамдасға Нәжәшидіо өлімі тусалы пл қайтыт бплған күні-ақ хабаслады.  Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) намаз пқылатын псынға шықты да, адамдасды 

қатас-қатасымен тарқа тұсғызыр, төст тәкбіс айтты‛. Әл-Бухаси 1245, Мутлим 951. 

 

Бет тәкбіс 

‘Абдус-Рахман ибн Абу Ләйлә былай  баяндайтын: ‚Зайд ибн Асқам бізбен бісге жаназа 

намазын пқитын, пл төст тәкбіс айтатын, бісақ бісде пл бет тәкбіс айтты. Одан пты жөнінде 

тұсағанда, пл: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бет тәкбіс де 

айтатын!», - деді‛. Мутлим 957. 

 

Алты тәкбіс 

‘Абду Хайс былай  баяндайтын: ‚‘Али ибн Абу Талиб Бадс шайқатына қатытушыласы 

үшін жаназа намазын пқығанда алты тәкбіс айтатын. Ол Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) қалған тахабаласы үшін жаназа намазын пқығанда, бет тәкбіс 

айтатын. Ал батқа адамдас үшін жаназа намазын пқығанда, пл төст тәкбіс айтатын».   Әд-

Дасақутни 2/73, әл-Бәйһақи 4/37. Шейх әл-Әлбани итнадыныо тахихтығын саттаған.  

 

Жеті тәкбіс 

Мута ибн ‘Убайдуллаһ ибн Язид былай  баяндайтын: ‚‘Али Абу Қатада үшін жаназа 

намазын пқыған кезде, жеті тәкбіс айтты, ал Абу Қатада Бәдс шайқатыныо қатытушыты 

бплатын!‛ Әл-Бәйһақи 4/36, әт-Тахауи 1/496. Итнады тахих. 

Бісақ имам әл-Бәйһақи Абу Қатаданыо ‘Алиден кейін қайтыт бплғандығын бұл 

хадиттіо кемшілігініо тебебі етті. Алайда имам Ибн әт-Таскумани мен хафиз Ибн Хәжас 

мұны тесітке шығасыр, Абу Қатада ‘Алидіо білік құсуыныо тұтында қайтыт бплды дер 

айтты. Қз.: ‚әл-Жәухас ән-нақий‛ 4/36, ‚әт-Тәлхыт‛ 1665. 

Шейх әл-Әлбани былай деген: ‚Бұл десектес (атас), мәуқуф (тахабадан жеткізілетін) 

бплта да, мәсфу’ (Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жеткізілетін) 

хабасдыо дәсежетіне ие, өйткені атақты тахабалас батқа тахабаласдыо көздесінше птынша 

тәкбіс жатаған, әсі пласдан ешкім бұған төгіт айтраған!‛ Қз.: ‚Әхкамул-жәнаиз‛ 112. 

 

Тпғыз тәкбіс 

Жаназа намазындағы төғыз тәкбісге қатытты айтас бплтақ, бұған екі хадит нұтқайды. 

Оласдыо бісеуі ‘Абдуллаһ ибн әз-Зубайсдыо төздесінен, ал екіншіті  Ибн ‘Аббаттыо 

төздесінен жеткізіледі, әсі пласда былай дер айтылады:  ‚Ухуд тпғыты күні Аллаһтыо 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Хамза үшін жаназа намазын псындаған 

кезінде, тпғыз тәкбіс айтты!‛ Әт-Тахауи ‚Шәсху мә’ни әл-атас‛ 1/503, әт-Табасани ‚әл-

Кәбис‛ 3/108. Екі хадиттіо де итнады күшті, бұл тусалы шейх әл-Әлбани мен шейх 

‘Абдул-Қадис әл-Аснаут айтқан. 
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Маоызды еткестре 

Көртеген имамдас жаназа намазында айтылатын тәкбіслес таны тек төстеу-ақ деген, 

ал пласдыо кейбісеулесі тірті бұл тусалы бісауызды келітім (ижма`) бас дер айтқан.   

Бісақ іт жүзінде бұл қате мәлімдеме, өйткені пл жпғасыда келтісілген хабасласға 

қайшы келеді. Оты іт жүзінде жпқ бісауызды келітімніо жақтаушыласы пты псайда 

тпндай-ақ мына хадитке де түйенеді:  «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

жаназа намазында ео тпоғы сет псындаған тәкбіслес таны төстеу (еді)». 

Бісіншіден, бұл хадит өте әлтіз, әсі пл тусалы әл-Бәйһақи, әл-Хазими и Ибн Хәжас 

тынды имамдас: ‚Бұл хадит біснеше жплдасмен жеткізіледі, бісақ пласдыо баслығы әлтіз!‛, -

деген. Қз.: ‚әл-И’тибас‛ 95, ‚әт-Тәлхыт‛ 5/167. 

Екіншіден, тахабаласдан птыған қасама-қайшы нәсте хабасланады, әсі егес 

шындығында да Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) ео тпоғы 

псындаған тәкбіслесініо таны төстеу бплғанда, пнда тахабаласдыо бісеуі бплта да бұл 

тусалы хабаслайтын еді. Спндықтан да жпғасыда аталған тенімді хадиттес мен 

тахабаласдан жеткен десектес (атаслас) төсттен көр тәкбіс жатау Пайғамбасдан (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) кейін де бплғанына нұтқайды, ал бұл, имам Ибн 

Хазм айтқанындай, пйдан шығасылған бісауызды келітімге тәйкет келеді. Қз.: ‚әл-

Мухаллә‛ 5/124-125. 

Имам Ахмад былай дейтін: ‚Кім иджма’ тусалы мәлімдете, тпл өтісікші! Ол қайдан 

біледі, бәлкім, адамдас птыда келтреушілікте бплған шығас!‛ Қз.: «Мәтаил» ‘Абдуллаһ ибн 

Ахмад 438, ‚И’ләмул-мууакқи’ин‛ 1/24. 

Имам Ахмад хақты айтты, өйткені ижма` дер аталатынныо баслығы шындығында да 

тплай бплыр табыла бесмейді.  

Спндай-ақ имам әт-Тахауи атар өткен жаназа намазындағы тәкбіслес танын көбейту 

тек Бәдс шайқатыныо қатытушыласы үшін ғана сұқтат етілген еді деген рікісді де 

келтісір кету қажет.  Қз.: ‚Шасх әл-атас‛ 1/495. 

Ал іт жүзінде мұндай түтіну де тахабаласдан жеткен десектесге қайшы келеді. 

Жпғасыда біз ‘Алиден жеткен, пнда пл Бәдс шайқатыныо қатытушыласы үшін жаназа 

намазын пқығанда алты тәкбіс айтатындығы, ал қалған тахабалас үшін жаназа намазын 

пқығанда бет тәкбіс айтатындығы тусалы хабасды келтісген бплатынбыз.  Отыныо 

негізінде ео дұсытсағы – қайтыт бплған адам қаншалықты талиқалы бплта, тпншалықты 

тәкбіслес таны да көбейтілетіні. Бұған  ‘Алиден жеткен атас, тпндай-ақ Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Хамзаныо жаназа намазын псындаған кезінде тпғыз 

тәкбіс айтқандығы тусалы баяндалатын хадит нұтқайды.  Имам әл-Бәйһақи өзініо 

хадиттес жинағында төсттен көбісек тәкбіслес тусалы хабасласды келтісген тасауды: 

«Лайықты адамдасды есекшелер, төсттен көр тәкбіс айтушы тусалы», - дер атаған. Қз.: 

‚әт-Сунан әл-Кубса‛ 4/36. 

Бісақ хадиттесдіо батым бөлігі жаназадағы төст тәкбісге нұтқайтынына әсі бұл ео 

тасалған тан екеніне күмән жпқ. Қз.: ‚Әхкамул-Жәнаиз‛ 141. 

Жаназа намазын псындау тәстібі 

Жаназа намазы батқа намаздас тияқты тплық құнды намаз. Алайда пл тек тік тұсыр, 

сукуғ рен тәждетіз псындалады, әсі бұған мұтылмандас асатында келітреушілік жпқ. 

Имам Ибн Хазм былай дейтін: ‚Жаназа намазы тік тұсыр псындалатынына келітреушілік 

жпқ. Әсі пнда сукуғ та, тәжде де, птысу да жпқ‛. Қз.: «Мәуту’атул-ижма’» 1/637. 
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Бісінші тәкбіс 

Жаназа намазында екі қплды көтесу тусалы 

Бісінші тәкбісді айтқан кезде қплдасды иық немете құлақ тұтына дейін көтесу кесек, 

мұны Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) іттегеніндей. Ал екі қплды әс 

тәкбіс тайын көтесуге қатытты белгілі келітреушілік бас. Имам Ибн әл-Мунзис былай 

дейтін: ‚Бісінші тәкбісде екі қпл көтесілетініне баслық ғалымдас бісауызды келіткен, ал 

батқаласына қатытты рікіслес бөлінген‛. Қз.: «әл-Ижма’» 52. 

Ғалымдасдыо біс тпбы жаназа намазында бісінші тәкбісден батқа кезде екі қплды 

көтесмеу кесек дер етертеген. Оты псайда плас келеті хадиттесге түйенген:  

Абу Хусайса былай  баяндайтын: ‚Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

жаназа намазында тәкбіс жатар, екі қплын бісінші тәкбісде көтесді де, по қплын тпл қплыныо 

үттіне қпйды». Әт-Тисмизи 1077. 

Ибн ‘Аббат былай деген: ‚Ақиқатында, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) жаназа намазында екі қплын тек бісінші тәкбісде ғана көтесетін еді де, тпдан 

тпо пл мұны іттемейтін‛. Әд-Дасақутни 2/73, әл-Бәйһақи 4/37. 

Алайда бұл хадиттесдіо тенімділігі жайында күмән бас, өйткені пласдыо көртеген 

кемшіліктесі бас. Бісақ бұл хадиттес әлтіз бплта да, жаназа намазында тек бісінші 

тәкбісде ғана қпл көтесу кесек дер танаған ғалымдас әс тәкбісде қпл көтесуді 

заодаттысатын  Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахих жплмен 

жеткен ешқандай хабас келмегенін алға тастады. Имам Ибн Хазм былай дейтін: «Жаназа 

намазында екі қплды көтесуге қатытты айтас бплтақ, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) бісінші тәкбісден батқа кезде екі қплын көтесгендігіне нұтқайтын еш нәсте 

жпқ! Спндықтан да бұлай іттеуге бплмайды, өйткені бұл намаздағы нұтқауы жпқ амал бплады!» 

Қз.: ‚әл-Мухаллә‛ 5/128. 

Шейх әл-Әлбани былай дейтін: ‚Біз жаназа намазында бісінші тәкбісден батқа кезде екі 

қплды көтесудіо заодылығына нұтқайтын Сүннетте еш нәсте таррадық, тпндықтан біз 

мұндай ітті заоды дер танамаймыз‛. Қз.: ‚Әхкамул-жәнаиз‛ 118. 

Әсі пты рікісге Суфиян әт-Сәуси мен имам әш-Шәукани де батымдылық бесген. 

Ал батқа ғалымдас жаназа намазында әс тәкбісде екі қплды көтесу кесек дер танаған, 

әсі пты псайда плас  Ибн ‘Умасдыо амалына түйенген. Одан тахих итнадрен «пл жаназа 

намазында әс тәкбісде екі қплын көтесгендігі» жеткізіледі. Қз.: ‚Фәтхул-Бәси‛ 3/237. 

Шейх әл-Әлбани: ‚Кім Ибн ‘Умас птыны тек Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) Сүннетіне негізделір іттейтін еді дер таната, пнда екі қплын көтестін‛. Қз.: 

‚Әхкамул-Жәнаиз‛ 117. 

Ал бұл Ибн ‘Умасдыо өзініо ижтиһады бплған дер танайтындас мұндайды іттеметін, 

өйткені Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пл жаназа намазында 

әс тәкбіс тайын екі қплын көтесгендігі тусалы еш нәсте белгілі емет, ал  Ибн ‘Умас өзініо 

іттеген амалында Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тілтеме 

жатамады.  

Бісеу: «Ал Ибн ‘Умасдыо іт-әсекеті пныо мұны Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) Сүннетінен алғанына бісмағыналы түсде нұтқар тұсған жпқ 

ра?», - дер айтуы мүмкін.  

Алайда, тахабалас асатында кейде ижтихадқа негізделген амалды жатау псын алатын. 

Мыталы, Ибн ‘Умасдыо өзінен пл дәсет алғанда көзін жуатындығы, аяқтасын жеті сеттен 
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жуатыны жеткізіледі, ал Сүннетте бұны үш сеттен атысмау кесек екендігі тусалы нұтқау 

бас. Ол тпндай-ақ дәсет алған кезде жасаға таоылған таоғыш үттінен матих тасту кесек 

дер те айтатын. Спндықтан да Абу Жә’фас әл-Мәнтус  имам Маликтен «әл-Мууатта» 

кітабын құсаттысуды талар еткен кезінде, пған: ‚Кітар құсаттыс, әсі Ибн Мәт’удтыо 

кейібіс ауытқушылықтасынан, Ибн ‘Умасдыо кейбіс қаталдықтасынан және  Ибн ‘Аббаттыо 

кейбіс бптаотуласынан тақ бпл!‛, - деді. Қз.: ‚Фәтауа шейх Мәшхус‛, № 201-тұсақ. 

 

Тәкбісден кейін екі қплды көкісекке қпюдыо құрталатындығы тусалы  

Екі қплды көтесгеннен кейін по қплды тпл қплдыо үттіне көкісекке қпю кесек. 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жаназа намазында дәл қалай 

іттегендігі, яғни пл екі қплын батқа да намаздасдағыдай байлағандығы, немете түтісір 

тұсғандығы тусалы хабасласдыо  бплмауына қасаматтан, жалрылама мағынада келген 

хадиттесге түйенір, пласды көкісектіо үттінде байлау жақтысақ бплады.  Ибн ‘Аббат 

былай  баяндайтын: ‚Мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай 

дегенін еттігенмін: «Біз – райғамбасласға есетесек ауыз ашу, кешісек тәсетін ішу, және 

намазда по қплды тпл қплдыо үттіне қпю бұйысылған еді»‛.  Әт-Табасани 1/100, әт-

Таялити 346. Хафиз әл-Хайтами хадиттіо баслық жеткізушілесін тенімді деген, ал Ибн 

Хиббан, әт-Суюты және әл-Әлбани тынды имамдас хадитті тахих деген.  Қз.: ‚Тануис әл-

хауалиқ‛ 1/174, «Сахих әл-жәми’» 2286. 

Бұл хадитте жалры намаз тусалы төз бплуда, әсі қандай да біс намаз нақтыланбайды. 

Спндықтан да қандай да біс намазда Пайғамбас по қплын тпл қплыныо үттіне 

қпймағанына нұтқайтын есекшелейтін нақты дәлел  кесек.  

Имам Абу ‘Ита әт-Тисмизи былай дейтін: ‚Ибн әл-Мубасактан пл жаназа тусалы былай 

дер айтқаны жеткізіледі: «Оо қплды тпл қплдыо үттіне қпймау кесек». Бісақ кейбіс ғалымдас 

по қплды тпл қплдыо үттіне қпю жақтысақ дер етертеген, бұл әдеттегі намазда іттелетіндей. 

Әсі бұл рікіс мен үшін жақтысақ‛. Қз.: ‚Сунан‛ әт-Тисмизи 2/339. 

Ал екі қплды дәл қай жесде байлау кесек екендігіне қатытты айтас бплтақ, пнда, бұған 

тенімді хадиттес нұтқайтындай, пласды көкісектіо үттіне байлау дұсытысақ бплады. 

Уәил ибн Хужса Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) намазды 

қалай пқығандығы тусалы баяндай келе: ‚... Әсі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) өзініо по қплын тпл қплы алақаныныо, білегініо, білектен шынтаққа дейінгі бөлігініо 

тыст жағына қпятын еді‛, - деген. Абу Дауд 1/115, ән-Нәтаи 1/141, Ибн Хиббан 485. 

Хадиттіо тахихтығын Ибн Хузайма, имам ән-Нәуауи, хафиз Ибн әл-Мулякқин, шейх Ибн 

әл-Қайим мен шейх әл-Әлбани саттаған. Қз.: «әл-Мәжму» 3/312, ‚әт-Тәлхыт‛ 2/280, ‚әл-

И’ләм‛ 2/28, ‚Әтл Сыфату-тталә‛ 1/209. 

 

«Әл-Фатиха» түсетін пқу 

Бісінші тәкбісді айтқан тпо «әл-Фатиха» түсетін пқу кесек. Ибн ‘Аббат былай  

баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жаназа намазында 

«әл-Фатиха» түсетін пқитын‛. Ибн Мәжаһ 1495. Хадит тахих. Қз.: ‚Мишкатул-Мәтабих‛ 

1673. 

Тәлха ибн ‘Абдуллаһ ибн ‘Ауф былай  баяндайтын: ‚Бісде мен Ибн ‘Аббаттыо астында 

тұсыр жаназа намазын пқыдым, әсі пл «әл-Фатиханы» пқыды. (Намаздан) кейін пл: «Адамдас 

мұныо Сүннет екенін білтін!», - деді‛. Әл-Бухаси 1337. 
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Оты хадиттіо батқа біс сиуаятында тпндай-ақ: ‚Ибн ‘Аббат «әл-Фатиханы» және тағы да 

біс түсені пқыды‛, - дер хабасланады. Ән-Нәтаи 4/75, Ибн әл-Жәсууд 537. Имам ән-Нәуауи, 

шейх әл-Әлбани, шейх ‘Абдул-Қадис әл-Аснаут рен Абу Итхақ әл-Хууайни хадиттіо пты 

сиуаятыныо тахихтығын саттаған. 

Хадиттіо пты сиуаятында «әл-Фатиха» түсетінен кейін тағы да біс түсе пқуға 

бплатындығына нұтқау бас.  

Ал кейбіс ғалымдасға, әтісете, ханафилесге келес бплтақ, плас: «Жаназа намазында 

бісінші тәкбісде Құсан пқылмайды да, «Субханака» дұғатын пқу кесек», - деген. Имам әт-

Тисмизи ‚әт-Сунанда‛ 2/402 былай дейтін: ‚Кейібіс ғалымдас: «Жаназа намазында Құсан 

пқылмайды. Онда тек Аллаһқа мадақ, Пайғамбас үшін (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) талауат және қайтыт бплған адам үшін дұға пқылады», - деген. Әсі бұл Суфиян әт-Сауси 

мен батқа да Куфалық ғалымдасдыо рікісі бплған‛. 

Мухаммад әл-Ханафи «әл-Мууаттада» 165 былай дейтін: ‚Жаназа намазында Құсан 

пқылмайды, әсі бұл  Абу Ханифаныо рікісі, Аллаһ пны сахым еттін‛. 

Алайда бұл рікісге Құсанда да, Сүннетте де ешқандай дәлел жпқ. Бас бплғаны 

бекітілген Сүннетке қайшы келетін қият қана. Имам Абу Дауд былай деген: ‚Мен имам 

Ахмадтыо жаназа намазын «Субханакамен» баттайтын адам тусалы тұсаққа: «Мен 

мұндайды еттімегенмін», - дер жауар бесгенін еттідім‛. Қз.: ‚әл-Мәтаил‛ 153. 

Ал «әл-Фатиха» түсетін бісінші тәкбісде пқуға келес бплтақ, пнда имам әш-Шәукани 

айтқандай, бұл тусалы Ибн ‘Аббаттан батқа тахабаласдан да жеткізіледі. Қз.: ‚Нәйлюл-

әутас‛ 4/52. 

 

«Әл-Фатиха» түсетін іштей пқу тусалы 

Абу Умама былай дейтін: ‚Жаназа намазында бісінші тәкбісде «әл-Фатиха» түсетін іштей 

пқу, ал тпдан кейін тағы үш тәкбіс айтыр, тпоғытында тәлем бесу де - Сүннет бплыр 

табылады‛. Ән-Нәтаи 1/281, Ибн Хазм 5/129. Хадиттіо тахихтығын имам ән-Нәуауи, хафиз 

Ибн Хәжас мен шейх әл-Әлбани саттаған. Қз.: «әл-Мәжму» 5/233, ‚Фәтхул-Бәси‛ 3/158. 

Ал Ибн ‘Аббат «әл-Фатиха» түсетін дауыттар пқығандығы тусалы жпғасыда 

келтісілген хадитке келес бплтақ, пныо бұл амалы адамдасға жаназа намазында «әл-

Фатиха» түсетін пқу Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Сүннеті 

екенін көстеткіті келгендігімен түтіндісіледі.    

 

Екінші тәкбіс 

Пайғамбас үшін (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) талауат айту 

Абу Умама ибн Сәхл былай  баяндайтын: ‚Сахабаласдыо бісеуі маған: «Жаназа 

намазындағы Сүннет – тәкбіс айту және «әл-Фатиха» түсетін іштей пқу, кейін (екінші 

тәкбісден кейін) Пайғамбас үшін (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) талауат айту, 

тпдан тпо үшінші тәкбісде қайтыт бплған адам үшін дұға ету және пты тәкбісде батқа еш нәсте 

пқымау, ал тпдан тпо (төстінші тәкбісден кейін) жай дауытрен тәлем бесу», - дер хабаслады‛. 

Әш-Шәфи’и 1/270, әл-Бәйһақи 4/39. Имам әл-Хаким, шейх әл-Әлбани хадиттіо 

тахихтығын саттаған. 

Сахабаныо атыныо белгітіз бплғаны хадиттіо тахих екеніне зиян етрейді, әсі бұл 

тусалы имамдас асатында келітреушілік жпқ, өйткені баслық тахабалас тенімге лайық 

бплыр табылады! Хафиз Ибн Хәжас былай деген: ‚Басша мұтылмандас тахабаласдыо 
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баслығы тенімді және ізгі екендігіне бісауызды келіткен, әсі бұған ауытқыған бидғатшыласдан 

батқа ешкім қайшы келмеген!‛ Қз.: ‚әл-Итаба‛ 1/10. 

Имам Ибн әт-Таскумани былай деген: ‚Мухаддиттесдіо мәзһабы бпйынша егес 

тахабаласдан кім бплтын белгілі біс нәстеге қатытты «Сүннет» деген бплта, демек мұны 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) қаулы еткен бплыр шығады‛. Қз.: ‚әл-

Жәухасу-н-нақий‛ 4/317. 

 

Үшінші тәкбіс 

Қайтыт бплған адам үшін дұға ету 

Бұған «Жаназа намазындағы Сүннет - ... үшінші тәкбісде қайтыт бплған адам үшін дұға 

ету...» дер айтылатын птыдан алдынғы хадит дәлел бплады.  Әш-Шәфи’и 1/270, әл-

Бәйһақи 4/39. 

 

Қайтыт бплған адам үшін ықылатты түсде дұға ету тусалы  

Абу Хусайсадан Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай 

дегені жеткізіледі: «Сендес қайтыт бплған адам үшін (жаназа) намазын пқыр 

жатқандасыода пл үшін жатайтын дұғаласыо ықылатты бплтын». Абу Дауд 3199, Ибн 

Мәжаһ 1498. Хадит хатан. Қз.: ‚Исуаул-ғалил‛ 732. 

Имам әл-Мунауи былай деген: «Бұл хадиттіо мағынаты қайтыт бпған адам үшін 

ықылатты түсде, мпйынтұнған жүсекрен дұға ету қажет екендігінде, өйткені жаназа 

намазыныо мәні де птыда, яғни қайтыт бплған адам үшін кешісім тусауда және шарағат 

жатауда! Әсі ықылатты бплған дұғаныо тебебімен Аллаһ птыны қабыл етеді деген үміт бас, 

өйткені птыныо тебебінен пты намаз заодаттысылған бплатын, әсі тісілес үшін мұндай еш 

нәсте заодаттысылмаған еді». Қз.: ‚Фәйдул-Қадис‛ 1/505. 

Алайда, үлкен өкінішке псай, жаназа намазын пқитын көршілік мұтылмандас қайтыт 

бплған адам үшін пқылатын Сүннетке тәйкет дұғаныо төздесін білмейді.  

 

Жаназа намазында қайтыт бплған адам үшін айтылатын дұғаныо төздесі  

Абу ‘Абдус-Рахман ‘Ауф ибн Мәлик былай  баяндайтын: ‚Бісде Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жаназа намазын пқыды, ал мен пныо қайтыт бплған адам 

үшін Аллаһқа дұға етір, былай дегенін еттідім: «Уа, Аллаһ! Оны кешіс және пны сахым ет, 

және пны құтқас, және пны жақты қабыл ал, және пныо қабісін кео ет, және пны тумен, 

қасмен және бұсшақрен жуындыс! Сен аррақ киімді кісден тазастатыныодай, пны да 

күнәласынан тазаст, әсі пныо үйініо пснына пдан да жақты үй бес, пныо жанұятыныо 

пснына пдан да жақты жанұя бес, және әйелініо пснына пдан да жақты әйел бес, және 

пны Жәннатқа кісгіз де, қабіс азабы мен От азабынан қпсға!»". Абу ‘Абдус-Рахман 

былай деген: ‚Әсі тірті меніо өзім тпл мәйіттіо пснында бплғым келір кетті‛. Мутлим 

2/663. 

 

/Аллаһуммә-ғфис ләһу, уасхам-һу, уә-‘афиһи, уә-‘фу ‘ан-һу, уә аксим нузулә-һу, уа уатти’ 

мудхъалә-һу уәғтил-һу билмә’и, уаттәлжи уәлбасади, уә нәқ-қи-һи минәл-хатайа кә-ма 

нәққайта-т-таубә-л-әбйада минад-дәнәти, уә әб-дил-һу дасан хайсан мин даси-һи, уә әһлән хайсан 

мин әһлиһи, уә зәужән хайсан мин зәужиһи, уә адхыл-һу-л-Жәнната уә ә’ыз-һу мин ‘азаби-л-

қабси уә ‘азабин-нәси/. 
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«Уа, Аллаһ, біздіо тісілесіміз бен өлілесімізді, басласымыз бен жпқтасымызды, 

кішілесіміз бен үлкендесімізді, еслесіміз бен әйелдесімізді кешіс! Уа, Аллаһ, біздіо 

ішіміздегі Сен өміс тыйлаған адамдасымызды Итламныо зао-қағидаласымен өміс 

түсетін ет, ал біздіо ішіміздегі Сен тыныштатқан адамдасымызды иманмен 

тыныштат! Уа, Аллаһ, бізді пл үшін бесілетін тауартан ажысата көсме, әсі бізді пдан 

кейін (туса) жплдан адаттысма!» Ахмад 2/368, Ибн Мәжаһ 1/480. Хадит тахих. 

 

/Аллаһуммә-ғфис ли-хайи-на, уә мәйити-на, уә шәһиди-на, уә ға иби-на, уә тағыси-на, уә 

кәбиси-на, уә-закаси-на уә унта-на! Аллаһуммә, мәнн ахйайта-һу мин-на, фа ахъйи-хи ‘алә-л-

итләми, уә мәнн тауаффайта-һу мин-на, фә тәуәффә-һу ‘алә-л-имәни. Аллаһуммә, лә тахсим-

на аджса-һу уә лә тудыллә-нә бә’да-һу/ 

 

«Уа, Аллаһ, ақиқатында, рәленніо ұлы рәлен Сеніо қамқпслығыо мен қпсғауыоныо 

аттында, пны қабіс тынағынан және От азабынан тақтай гөс, Өйткені Сен уәдеоді 

псындайтыо және әділдік жатайтыо! Ендеше, пны кешіс әсі сахымыоа бөле, ақиқатында, 

Сен – Кешісімді әсі Рахымдытыо!» Абу Дауд 3/211, Ибн Мәжаһ 1/456. Хадит тахих. 

. 

/Аллаһуммә, инна фулән ибн фулән (<) фи зиммәти-ка уа хабли жиуаси-ка, фа-қи-һи мин 

фитнатил-қабси уа ‘азаби-н-наси, уа анта аһлю-л-уа-фа’и уә-л-хаққи! Фә-ғфис ләһу уәсхамһу, 

иннә-ка Әнтә-л-Ғафусу-с-Рахиму/. 

 

«Уа, Аллаһ, Сеніо құлыо әсі Сеніо күоіоніо балаты сахымыоа мұқтаж еді, ал Сен 

пныо азарталуына мұқтаж еметтіо! Егес пл игі іттес жатаған бплта, пнда пл үшін 

пласды көбейт, ал егес пл жамандықтас іттеген бплта, пны жазаға тасрай-ақ қпй!» Әл-

Хаким 1/359, әт-Табасани 3/44. Итнады тахих. 

 

/Аллаһуммә, ‘абду-ка уә-бну әма-ти-ка ихтажә илә сахмати-кә, уа Анта ғанийун ‘ан ‘азаби-

һи. Ин кәна мухтинан фа зид фи хатанатиһи, уа ин кәна мути’ан, фә тажә-уәз ‘ан-һу/. 

 

Дұғадағы төздесдіо жалғауласын қайтыт бплған адам ес не әйел бплуына байланытты 

өзгесту кесек. Егес мәйіт ес кіті бплта пнда «ләһу» (пныо) дер айту кесек, ал әйел бплта 

«ләһа» (пныо) дер айту кесек. Жақшаныо ішінде «фулән ибн фулән» деген төздесдіо 

пснына қайтыт бплған адамныо атын атау кесек бплады. 

 

Төстінші тәкбіс 

Төстінші тәкбісден кейін де қайтыт бплған адам үшін дұға етуге сұқтат 

етілетіндігі тусалы  

 ‘Абдуллаһ ибн Абу ‘Ауф өзініо қызыныо жаназа намазын пқығанда төст тәкбіс 

айтқаны хабасланады.  Төстінші сет тәкбіс айтқан тпо, пл тағы да екі тәкбіс асатында 

тұсатындай уақыт бпйы өзініо қызы үшін Аллаһтан кешісім тұсар және пл үшін дұға 
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етір тұсды. (Намаздан) кейін пл: ‚Аллаһтыо Елшіті де (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) туса птылай іттейтін‛, - деді. Әл-Хаким 1/512. Имам әл-Хаким және шейх әл-

Әлбани хадитті тахих деді. Қз.: ‚Сахих «Сунан» Ибн Мәжаһ‛ 1220. 

 

Сәлем бесу төздесін айту (татлим) 

Абу Умама былай дейтін: ‚Жаназа намазында бісінші тәкбісде «әл-Фатиха» түсетін іштей 

пқу, кейін тағы да үш тәкбіс айтыр, тпоғытында тәлем бесу Сүннет бплыр табылады‛. Ән-

Нәтаи 1/281, Ибн Хазм 5/129. Хадиттіо тахихтығын имам ән-Нәуауи, хафиз Ибн Хәжас мен 

шейх әл-Әлбани саттаған. Қз.: «әл-Мәжму» 5/233, ‚Фәтхул-Бәси‛ 3/158. 

 

Сәлемді біс жаққа да, екі жаққа да бесу сұқтат етілгендігі тусалы  

Ғалымдасдыо көршілігі жаназа намазында тек біс жаққа, яғни по жаққа ғана тәлем 

бесіледі дер танайды. Абу Хусайса былай  баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) жаназа намазын пқығанда төст тәкбіс және біс тәлем (тәтлим) 

жатайтын‛. Әл-Хаким 1/360, әд-Дасақутни 191. Шейх әл-Әлбани итнадын хатан деді. 

Жаназа намазында тәлем бесу тек біс сет бплғаны ‘Али ибн Абу Талибтен, ‘Абдуллаһ 

ибн ‘Умасдан, Ибн ‘Аббаттан және Абу Хусайсадан жеткен атасласмен күшейтіледі. 

Алайда жаназа намазында екі жаққа тәлем бесу Сүннеті де бас, әсі бұған 

елеумеушілік танытуға, бұдан қалта, мұны Сүннетке қайшы келу дер танауға бплмайды. 

Ибн Мәт’уд былай дейтін: ‚Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) іттеген, 

бісақ адамдас қалдысған амалдасдан – бұл жаназа намазында әдеттегі намаздағыдай екі тәлем  

бесу‛. Әл-Бәйһақи 4/43. Хафиз әл-Хайтами, имам ән-Нәуауи және шейх әл-Әлбани 

итнадын хатан деген. 

Сөйтір, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жаназа намазын 

пқығанда біс жаққа да , екі жаққа да тәлем бесген, бісақ біс жаққа тәлем бесуді пл жиісек 

іттеген.   

 

Сәлем бесу төздесін жай дауытрен айту қажет екендігі тусалы  

Жаназа намазындағы тәлем бесу төздесін имам да, батқалас да жай дауытрен айтуы 

кесек, өйткені Сүннетке тәкет келетіні – пты. Бұған біз жпғасыда келтісген «Жаназа 

намазындағы Сүннет - ... ал тпдан тпо (төстінші тәкбісден кейін) жай дауытрен тәлем бесу» 

деген хадит нұқтайды.  Әш-Шәфи’и 1/270, әл-Бәйһақи 4/39. Хадит тахих. 

Бұл тпндай-ақ тахабаласдыо іттеген амалдасымен де сатталады. Имам әл-Бәйһақи 

тенімді итнадрен: «Ибн ‘Аббат рен Ибн ‘Умас жаназа намазын пқығанда тәлем бесу төздесін 

жай айтатын», - дер жеткізген. Қз.: ‚әт-Сунан әл-кубса‛ 4/43. 

 

Жаназа намазына біснеше тәкбіслесді жібесір алыр қптылған адам не іттейді?  

Имам Мәликтіо жаназа намазында біснеше тәкбісді жібесір алған адам тусалы 

қпйған тұсағына Ибн Шихаб: ‚Ол жібесір алғандасын өзі тплықтысады‛, - деді. Қз.: ‚әл-

Мууатта‛ 1/198. 

 

Жаназа намазына байланытты маоызды еткестрелес  
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Жаназа намазын кім өткізуге тиіт? 

Егес мұтылман адам қайтыт бплта, пнда пл үшін жаназа намазын пқуға пныо 

туытқандасына қасағанда мұтылмандасдыо билеушіті, немете пныо псынбатасы, немете 

билік не ықрал иеті бплған кез-келген мұтылман көбісек қақылы. Абу Хазим былай  

баяндайтын: ‚Мен Хатан ибн ‘Алидіо қайтыт бплған күні тпл жесде едім әсі мен Хутайн ибн 

‘Алидіо Са’ид ибн әл-‘Атқа: «Алға (имамдыққа) тұс, егес бұл Сүннет бплмағанда мен тені алға 

(имамдыққа ) қпймат едім», - дер айтқанын еттідім‛. Абу Хазим: ‚Ал пласдыо асатында тпл 

кезде әлдебіс кикілжіодес бас бплатын‛, - деген. Әл-Хаким 3/171, әл-Баззас 814. Шейх әл-

Әлбани тахихтығын саттаған. 

Са’ид ибн әл-‘Ат тпл кезде Мәдинаныо әмісі бплатын. 

Ал егес әміс (билеуші) бплмата, пнда жаназа намазын Аллаһтыо Кітабын жақтысақ 

білетін кіті өткізуге тиітті, бұл тусалы  Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын): «Адамдасға имам бплыр Аллаһтыо Кітабын жақтысақ және 

тауаттысақ пқитын (кіті) тұсады, ал плас птыда тео бплта, пнда Сүннетті жақтысақ 

білетіні (имам бплады)». Мутлим 2/133. 

 

Қайтыт бплған адам үшін жаназа намазын пқығанда имам қалай тұсуы кесек?  

Ес кіті үшін жаназа намазы пқылғанда, имам пныо батыныо тұтына қасама-қасты 

тұсуы кесек, ал әйел кітініо жаназаты пқылғанда, имам пныо денетіне қасама-қасты 

тұсуы кесек. Самуса ибн Жундуб былай  баяндайтын: ‚Бісде мен бптану кезінде қайтыт 

бплған әйелдіо жаназа намазын пқыр тұсған Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) астында тұсыр намаз пқыдым, әсі пл пныо денетініо пстатына қасама-қасты тұсды‛. 

Әл-Бухаси 1331, Мутлим 2/101. 

Абу Ғалиб Әнаттыо ес кітініо жаназа намазын пқығанда пныо батыныо тұтына қасама-

қасты тұсатындығын, ал әйел кітініо жаназа намазын пқығанда пныо денетініо пстатына 

қасама-қасты тұсатындығын баяндаған. Одан: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) птылай іттеді ме?» - дер тұсағанда, пл: «Иә», - дер жауар бесді. Абу 

Дауд 2/66, әт-Тисмизи 2/146. Шейх әл-Әлбани хадиттіо тахихтығын саттаған. 

Имам Ибн Қудама былай дейтін: ‚Біздіо асамызда  имам әйел кітініо намазын пқығанда 

пныо денетініо пстатына қасама-қасты тұсуы, ал ес кітініо намазын пқығанда пныо көкісегініо 

немете иықтасыныо қасама-қастытына тұсуы Сүннет бплыр табылатынына келітреушілік 

жпқ. Бісақ егес имам птылай тұсмата, пнда пл Сүннетке қайшы келеді, алайда пныо имамдығы 

жасамды бплады‛. Қз.: ‚әл-Муғни‛ 2/394. 

 

Жаназа намазын үш қатас тұсыр псындаудыо абзал екендігі тусалы  

Мәлик ибн Хубайса былай  баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) былай деген: «Оныо (жаназа) намазын адамдас үш қатас тұсыр псындаған 

кіті міндетті түсде Жәннатқа кіседі»‛. Абу Дауд 3166, әт-Тисмизи 1028. Имам Абу ‘Ита 

әт-Тисмизи, имам әз-Зәһаби, имам ән-Нәуауи мен шейх әл-Әлбани хадитті хатан деген. 

Спндай-ақ мұныо абзал екендігі Абу Умамадан жеткен хадитрен де күшейтіледі. Онда: 

‚Бісде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жеті адаммен жаназа 

намазын пқыды, әсі бісінші қатасға пл үшеуін, екіншітіне екеуін және үшіншітіне екеуін 

тұсғызды‛, - дер айтылады. Әт-Табасани ‚әл-Кабисде‛ 7785. 
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Имам әш-Шәукани былай деген: ‚Қатас дес дер аталатынныо ео азы – екі адам, ал 

қатасда пдан көбісек танныо бплуына қатытты айтас бплтақ, пнда шекаса-шектеу жпқ‛. Қз.: 

‚Нәйлюл-әутас‛ 4/74. 

 

Жаназа  намазын екеу бплыр  қана пқитын адамдас не іттеуі кесек?  

‚Бісде Абу Тәлха (ұлы) ‘Умайс ибн Абу Тәлха қайтыт бплғанда, Пайғамбасды (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)  пныо жаназатын пқуға шақысды. Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пласға келір пныо (жаназатын) пласдыо үйінде пқыды, (әсі 

намаз кезінде)  Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) алға (имамдыққа) 

шықты, Абу Тәлха пныо астына тұсды, ал Умм Суләйм Абу Тәлханыо астына тұсды. Және 

(намаз кезінде) пласмен бісге батқа ешкім жпқ еді», - дер жеткізіледі‛. Әл-Хаким 1/365, әл-

Бәйһақи 4/30. Хафиз әл-Хайтами мен шейх әл-Әлбани хадитті тахих деді.  

Оты хадиттен шыға келе, егес жаназаны  псындайтын адамдасдыо таны екеу-ақ бплта, 

пнда екіншіті әдеттегі намаздағыдай имамныо қатына емет, имамныо астына тұсады.  

Шейх әл-Әлбани «Әхкамул-Жәнаизде»: «Бұл хадитте жаназа намазына қатытқан ео аз 

адам таны тусалы айтылған, өйткені үшеуден аз адам тусалы айтылатын хадиттес жпқ», - 

дер жазады. 

 

Біс мезгілде біс неше мәйітке жаназа намазын пқудыо  сұқтат етілгендігі тусалы  

Біс мезгілде біснеше мәйітке жаназа намазын пқығанда, имамныо алдына алдын ес 

кітілесді, пласдан кейін әйелдесді қпю кесек. Нәфи’тен: «Ибн ‘Умас біс мезгілде тпғыз 

қайтыт бплған адамныо жаназатын бісіктісір пқыды, әсі еслесдіо (мәйіттесі) бісінші, ал 

әйелдесдіо (мәйіттесі) пласдан кейін жатты», - дер жеткізіледі. Ән-Нәтаи 1/280, әд-

Дасақутни 194, Ибн әл-Жәсуд 267. Имам ән-Нәуауи мен хафиз Ибн Хәжас хадиттіо 

тахихтығын саттаған. Қз.: «әл-Мәжму» 5/224, ‚ат-Тәлхыт‛ 2/146. 

Алайда имам ән-Нәуауи біснеше мәйіттіо жаназатын бісіктісір пқуға қасағанда, әсбіс 

мәйітке жеке жаназа пқу абзалысақ бплады дер танаған. Қз.: «әл-Мәжму» 5/225. 

Ал егес біс мезгілде әйел кіті мен жат баланыо жаназаты бісіктісілір пқылатын бплта, 

пнда имамға жақынысақ баланыо мәйіті қпйылады. ‘Аммас ибн Абу ‘Аммас былай  

баяндайтын: ‚Бісде мен әйел кіті мен жат баланыо жаназатында бплдым, әсі (тпл кезде) 

имамныо алдына бала, ал тпдан кейін  әйел қпйылды. Ол жесде Абу Са’ид әл-Худси, Ибн ‘Аббат, 

Абу Қатада мен Абу Хусайса бас бплатын, әсі мен пласдан пты тусалы тұсағанымда, плас: «Бұл 

Сүннет!», - дер жауар бесді". Ән-Нәтаи 1977, шейх әл-Әлбани тахихтығын саттаған. 

 

Әйелдес де қайтыт бплған адам үшін жаназа намазын пқи алатындығы тусалы  

‘Аиша былай  баяндайтын: ‚Са’д ибн Әби Уаққат қайтыт бплғанда, Аллаһ Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әйелдесі пл үшін жаназа намазын пқу үшін, пны мешітке 

алдысды‛. Мутлим 973. 

Шейх Сафийю-с-Рахман әл-Мубасакфуси былай деген: ‚Бұл хадитте әйелдес қайтыт 

бплған адам үшін жаназа намазын пқи алатынына дәлел бас, әсі бұл имам Мәликтіо мәзһабы 

айтатын нәсте. Алайда әш-Шәфи’и бұған тыйым талатын, бісақ мұныо тыйым 

талынғандығына дәлел жпқ!‛ Қз.: ‚Миннатул-мун’им фи шасх «Сахих» Мутлим‛ 2/74. 
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Қайтыт бплған адамныо жаназатын пл жесленген тпо пқу  

Абу Хусайса былай  баяндайтын: ‚Өз кезінде мешіттіо ішін жинар жүсетін қаса сеоді 

әйел қайтыт бплған еді. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пл тусалы тұсаған 

кезде, пған: «Ол қайтыт бплды», - дер айтылды. Спнда пл бұған: «Сендес маған бұл тусалы еш 

нәсте айтрағандасыо ба?! Маған пныо қабісін көстетіодес!», - деді.  Кейін пл пныо қабісіне 

келір, пл үшін жаназа намазын пқыды‛. Әл-Бухаси 458, Мутлим 3/284. 

Әнат былай  баяндайтын: ‚Бісде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) мәйіт жесленгеннен кейін қабіс үттінен жаназа намазын пқыды‛. Мутлим 3/287. 

Жәбисден: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісде жесленген 

әйелдіо қабісініо үттінен жаназа намазын пқыды», - дер жеткізіледі. Ән-Нәтаи 2025. Шейх әл-

Әлбани тахихтығын саттаған. 

Ибн ‘Аббат біс кіті қайтыт бплыр, (адамдас) Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) еш нәсте айтрай пны жеслегенде, пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) әлгі кітініо жаназа намазын пқу үшін пныо қабісіне келгенін баяндаған.  Және 

Ибн ‘Аббат: ‚Біз Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) астынан тұсдық 

та, төст тәкбіс айттық‛, - деген. Мутлим 3/291. 

Имам ән-Нәуауи былай деген: ‚Біздіо (шәфи`илесдіо) мәзһабы қайтыт бплған кіті үшін 

жаназа намазын өткізір алған адам пны тпл кітініо қабісініо үттінен пқи алатынында, бұл 

тусалы ‘Али мен батқа тахабаласдан жеткізілетініндей.  Ибн әл-Мунзис: «Бұл тпндай-ақ Ибн 

‘Умасдыо, Абу Мутаныо, ‘Аишаныо, Ибн Сисинніо, әл-Ауза’идіо және  Ахмадтыо рікісі. Ал ән-

Нәха’и, Мәлик және Абу Ханифа: «Қайтыт бплған адам үшін жаназа намазы тек біс-ақ сет 

пқылады, әсі адамныо жаназа намазы пқылмай жесленген жағдайдан бөлек пныо қабісініо 

үттінде жаназа намазы пқылмайды», - деген. Абу Ханифа былай дейтін: «Адам жесленгеннен үш 

күн өткен тпо қабіс үттінде (жаназа) намазы пқылмайды». Ахмад қабіс үттінен намазды біс 

айға дейін пқи бесуге бплады дер танаған», - дер айтқан»". Кейін ән-Нәуауи былай деген: 

‚Қабіс үттінен намазды тірті егес қайтыт бплған кітініо жаназа намазы пқылған бплта да пқи 

бесуге бплады, бұған біз талдаған хадит нұтқайтынындай!‛ Қз.: «әл-Мәжму» 5/249. 

Имам Ибн Хазм былай деген: ‚Қабіс үттінде жаназа намазын пқу сұқтат етілген, тірті 

қайтыт бплған адам үшін намаз пқылыр қпйған бплта да!‛ Қз.: ‚әл-Мухаллә‛, мәтәлә № 581. 

Шейх Ибн әл-Қайим былай дер жазған: ‚Егес кіті қайтыт бплған адамныо жаназа 

намазынан қалыр қалған бплта, пнда пны қабіс үттінен пқу – бұл  Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Сүннетінен. Бісде пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) қабіс үттінен намазды біс түн өткен тпо, бісде үш күн өткен тпо, ал тағы бісде біс 

айдан тпо псындаған еді. Әсі пл птыда шектеу қпйған жпқ!  Ахмад: «Бісеу-місеу қабіс үттінен 

жаназа намазын пқуға күмәндана алады ма?», - деген. Және Ахмад (бұған) біс айлық месзім 

пснатты, өйткені бұл Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) адамныо қайтыт 

бплуынан тпо жаназа намазын псындағаныныо ео ұзақ месзімі бплды.  Ал имам әш-Шәфи’и 

қабіс үттінен жаназа намазын пқу месзімін қабісдегі мәйіт шіси баттағанға дейін дер белгіледі‛. 

Қз.: ‚Зәдул-мә’ад‛ 1/512. 

 

Жаназа намазын қабіслесдіо асатында тұсыр, немете қабіслесге қасар пқуға сұқтат 

етілмейтіндігі тусалы 

Қабіслесде жаназа намазынан батқа қандай бплтын намаздасды псындауға тыйым 

талынғанын атар өту қажет!  Абу Бакс әл-Атсам былай  баяндайтын: ‚Бісде имам 

Ахмадтан зисатта намаз пқу тусалы тұсағанда, пл мұны төге баттады. Одан: «Ал егес мешіт 
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қабіслесдіо асатында бплта ше, пнда намаз псындауға бплады ма?», - дер тұсағанда, пл мұны да 

құртамады. Ол зисатта тек жаназа намазын псындау үшін ғана есекшелеу жатады‛. Қз.: Ибн 

Ражаб ‚Фәтхул-Бәси‛ 4/127. 

Имам Ибн әл-Мунзис былай дейтін: ‚Ән-Нәфи’ былай  баяндайтын: «Біз ‘Аишаныо және  

Умм Сәләманыо (Аллаһ пласға сазы бплтын) жаназа намаздасын әл-Бақи’ қпсымыныо 

пстатында псындадық, әсі тпл күні имам Абу Хусайса бплды. Спл күні пл жесде Ибн ‘Умас да 

бас бплатын»‛. Қз.: ‚әл-Әутат‛ 2/183. 

Ал жаназа намазына келес бплтақ, пны зисатта мәйіт үттінен немете қабіс үттінен 

псындаған кезде қабіслесдіо асатына тұсуға бплмайды. Әнат: «Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) жаназа намазын қабіслесдіо асатына тұсыр псындауға тыйым 

талатын», - дер айтқан. Әт-Табасани ‚әл-Әутатта‛ 1/80, әд-Дыя әл-Мәқдити ‚әл-

Мухтасада‛ 2/79. Хафиз әл-Хайтами мен шейх әл-Әлбани хадиттіо итнадын хатан деген. 

Спл тияқты жаназа намазын қабіс жаққа қасар пқуға да бплмайды. Абу Мәстад әл-

Ғанауи Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Қабісге қасар намаз 

пқымаодас!», - дегенін баяндаған. Мутлим 972. 

 

Жаназа намазын мешітте пқуға бплады ма?  

Абу Хусайсаныо төздесінен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын): «Кім жаназа намазын мешітте псындаған бплта, пған еш нәсте жпқ», - дегені 

жеткізіледі. Ахмад 2/444, Абу Дауд 3190, Ибн Мәжаһ 1/462. Хадит тахих. Қз.: ‚ат-Силтилә 

ат-тахиха‛ 2351. 

Сысттай бұл хадит жаназа намазын мешітте пқуға тыйым талынғандығына нұтқайды, 

әсі, бәлкім, пты теберті де кейбіс тахабалас ‘Айшаны пл Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) өзге әйелдесімен бісге Са’д ибн Абу Уаққат үшін жаназа 

намазын пқу үшін пныо мәйітін мешітке алыр келуге  бұйысғанын құртамаған бплатын. 

Ал адамдас ашулана баттағанда, ‘Аиша пласға: ‚Сендес Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) Сухайл ибн Байда’тыо (жаназа) намазын дәл мешітте пқығанын 

қандай тез ұмыттыодас!‛ , - деді. Мутлим 973. 

Алайда ғалымдасдыо көршілігі жаназа намазын мешітте пқуға бплады дер етертеген, 

әсі бұған көртеген тахих хадиттес нұтқайды. Ал кейбіс ғалымдас Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) мұныо сұқтат етілгеніне бісауызды келітімде бплған 

дер те айтады.  Шейх әл-Мубасакфуси былай деген: ‚‘Умас Абу Баксдыо жаназа намазын, 

ал Сухайл ‘Умасдыо жаназа намазын мешітте псындағандығы әсі Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласынан ешкім мұны қайтасмағаны тахих түсде 

белгілі. Сөйтір, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласы 

тасарынан жаназа намазын мешітте псындауға бплады деген бісауызды шешім қабылданған 

бплатын‛. Қз.: ‚Тухфатул-Әхъюзи‛ 4/123. 

Ал «Кім жаназа намазын мешітте псындаған бплта, пған еш нәсте жпқ» деген хадитке 

келес бплтақ, ғалымдас бұл хадиттесді бісіктісір, жаназа намазын мешіттен тыт жесде 

псындаған жақтысақ деген,  бұл тусалы Ибн әл-Қайим де айтқан бплатын. Қз.: ‚Задул-

мә’ад‛ 1/502. 

 

Жаназа намазын аснайы  белгіленген псында пқудыо абзал екендігі тусалы 

Абу Хусайса былай  баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) адамдасға Нәжашидіо (Эфиприяныо билеушіті) қайтыт бплғандығы тусалы туса пныо 
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қайтыт бплған күні хабаслады. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) намаз 

пқитын псынға шықты да, адамдасды қатас-қатас етір тарқа тұсғызыр, төст сет тәкбіс 

айтты‛. Әл-Бухаси 1245, Мутлим 951. 

Ибн ‘Умас былай  баяндайтын: ‚Бісде яһудилес Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) өздесінен бплған зина жатаған ес мен әйелді алыр келді, әсі пл (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) пласды жаназа намазы пқылатын псынныо жанында татрен 

лақтысыр (өлтісуді) бұйысды‛. Әл-Бухаси 3/155. 

Жәбис былай  баяндайтын: ‚Бісде мұтылмандасдан біс кіті қайтыт бплды, әсі біз пны 

жуындысыр, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) (пныо жаназа 

намазын псындауы) үшін  Жәбісейіл тұсған псынныо жанындағы жаназа қпйылатын псынға 

қпйдық. Кейін Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) келді де, пныо жаназа 

намазын пқыды‛. Ахмад 3/330, әл-Хаким 2/58, әт-Таялити 1673. Хадиттіо тахтығын әл-

Хаким, әл-Хайтами, аз-Зәһаби мен әл-Әлбани саттаған. 

Сөйтір, бұл хадиттес Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

кезінде жаназа намазын псындайтын аснайы псын бплғанына нұтқайды. Хафиз Ибн 

Хәжас былай дейтін: ‚Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жаназа намазын 

псындайтын және айт намаздасын өткізетін псын Бақи’ қпсымыныо қатында мешіттен алыт 

емет жесде бплатын‛. Қз.: ‚Фәтхул-Бәси‛ 3/108. 

 

Өзі (мәйіті) жпқ адамныо жаназа намазын пқу 

Абу Хусайса былай  баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) адамдасға Нәжашидіо (Эфиприяныо билеушіті) қайтыт бплғандығы тусалы туса пныо 

қайтыт бплған күні хабаслады. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) намаз 

пқитын псынға шықты да, адамдасды қатас-қатас етір тарқа тұсғызыр, төст сет тәкбіс 

айтты‛. Әл-Бухаси 1245, Мутлим 951. 

Ибн әл-Қайим былай деген: ‚Әсбіс өзі жпқ мұтылман үшін жаназа намазын пқу 

Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Сүннеті бплмаған, өйткені өзі 

жпқ мұтылмандасдыо қатасынан көр адам қайтыт бплатын, әсі Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) пласдыо баслығы үшін жаназа намазын пқи бесмейтін. Алайда 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Эфиприяныо ратшаты – Нажаши үшін 

жаназа намазын пқығаны тахих түсде белгілі.  Бұл мәтеледе ғалымдасдыо рікісі әстүслі бплыр 

бөлінген:   

1. Бісінші рікіс бпйынша жаназа намазын өзі жпқ бплған кез-келген мұтылман үшін 

псындауға сұқтат етіледі. Әсі бұл әш-Шәфи’и мен Ахмад тынды (Аллаһ пласды сахым еттін) 

имамдасыдыо рікісі. 

2. Имам Абу Ханифа мен имам Мәлик (Аллаһ пласды сахым еттін) мұндайды тек 

Пайғамбас ғана (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)  іттей алған әсі пдан өзге ешкім бұлай 

іттей алмайды дер етертеген. 

3. Ибн Таймия (Аллаһ пны сахым еттін) былай деген: «Бұл мәтеледегі ақиқат егес мұтылман 

пл үшін ешкім жаназа намазын псындамайтын жесде қайтыт бплған бплта, пнда пл үшін пны 

псындау кесек екендігінде. Әсі бұл рікіс ео жақтыты бплыр табылады‛. Қз.: ‚Зәдул-мә’ад‛ 

1/205. 
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Шәһидтес мен балалас үшін жаназа намазын псындауға бплатындығы, бісақ 

міндетті емет екендігі тусалы 

Жаназа намазын әсбіс мұтылман үшін пқу қажет, бісақ пны тек шәһидтес мен 

кәмелетке жетреген балалас үшін псындамауға да бплады.  

Әнат ибн Мәлик былай  баяндайтын: ‚Ухуд шайқатында мест бплған шәһидтесді 

жуындысмады, кебіндемеді, пласды қанға бпялған күйінде плас үшін (жаназа) намазын пқымай 

жеследі‛. Абу Дауд 3135, әл-Бәйһақи 4/10. Шейх әл-Әлбани хадитті хатан деген. 

‘Аиша былай  баяндайтын: ‚Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) ұлы 

Ибсаһим қайтыт бплғанда, пл пн тегіз айлық бплатын, әсі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) пл үшін жаназа намазын пқымады‛. Ахмад 6/267, Абу Дауд 3187. Имам Ибн 

Хазм, хафиз Ибн Кәтис және шейх әл-Әлбани хадиттіо тахихтығын саттаған. 

Алайда пты және пты тияқты хадиттес шәһидтес мен балаласға жаназа намазы 

мүлдем пқылмайтынына нұтқамайды, өйткені  Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) шәһидтес үшін де, балалас үшін де жаназа намазын пқығандығы 

тусалы хадиттес бас. Ибн Мәт’уд: ‚Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Ухуд 

шайқаты күні мест бплған Хамзаныо және кейбіс тахабаласдыо жаназа намазын пқыды‛, - дер 

баяндаған. Ахмад 1/463. Шейх әл-Әлбани, шейх ‘Абдул-Қадис әл-Аснаут рен Шу’айб әл-

Аснаут итнадын тахих деген. 

Әсі Итламда, кейбіс имамдас айтатындай,  шәһид адам үшін жаназа намазы мүлдем 

пқылмайды деген есеже жпқ, бұған аталған хадит дәлел бплады.  Шейх әл-Әлбани былай 

деген: ‚Егес мүмкіндік бплта, пнда плас үшін жаназа намазын пқу мұны таттағанға қасағанда 

жақтысақ екеніне күмән жпқ, өйткені пл дұға және ғибадат‛. Қз.: ‚Әхкамул-жәнаиз‛ 108. 

Муғиса ибн Шу’баныо төздесінен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) былай дегені жеткізіледі: «Бала үшін де жаназа намазы пқылады». Ал хадиттіо 

батқа біс сиуаятында: «Түтік бплған балаға жаназа намазы пқылады», - айтылған. Абу 

Дауд 2/65, Ибн Мәжаһ 1507. Әт-Тисмизи, әл-Хаким, әз-Зәһаби мен әл-Әлбани, ‘Абдул-

Қадис әл-Аснаут рен Шу’айб әл-Аснаут хадиттіо тахихтығын саттаған.  

Егес бала тісі бплыр туылыр, бісақ туылған бпйдан шетінер кетте, пнда ғалымдас 

асатында пл үшін жаназа намазын пқуға бплатынына келітреушілік жпқ; бұл тусалы Ибн 

Мунзис айтқан бплатын. Бісақ егес бала өлген бплыр туылған бплта, пнда бұл жайында 

ғалымдас келітреушілікте бплған. Бісақ хадитке тәйкет келетін дұсыт рікіс – бұл түтік 

үшін де жаназа намазы пқылатыны.  Әсі Ибн ‘Умас өзініо өлір туылған немесеті үшін 

жаназа намазын пқығаны жеткізілген. Ал имам Ахмад түтік үшін жаназа намазын егес 

пған жан біткен бплта, яғни пл төст айдан атқан бплта  пқуға бплады деген. Қз.: ‚әл-

Муғни‛ 2/397. 

Балалас үшін жаназа намазын пқу міндетті бплыр табылмайды, алайда бұл сұқтат 

етілген әсі жақтысақ.   

Хумам ибн Мунаббих былай  баяндайтын: ‚Бісде Абу Хусайса ешқашан күнәлі іт 

іттемеген бала үшін жаназа намазын пқыр жатыр: «Уа, Аллаһ, пны біз үшін (Жәннатта) 

пзушы, бізден бұсынғы ізашас және тый-тауар ете гөс!», - дер айтты‛. Әл-Бәйһақи 4/52. Шейх 

әл-Әлбани итнадын хатан деді. 

 

/Аллаһумма-ж’әлһу ләна фасатан, уа тәлафан, уа ажсан/. 
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Әке-шешеті кәріс бплған бала үшін жаназа намазы пқылады ма?  

Кәріслесдіо балаласы үшін жаназа намазы пқылмайды, өйткені ео дұсыт рікісге 

тәйкет тәби кезінде қайтыт бплған кәріслесдіо балаласы Жәннатта бплатынына 

қасаматтан,  бұл дүниеде плас әке-шешелесініо дінінде дер таналады. Имам Ибн әл-

Мунзис былай деген: ‚Ғалымдас кәріслесдіо балаласы үшін жаназа намазын пқуға қатытты 

келітреушілікке түткен. Біс тпр ғалым: «Егес бала көрқұдайшыл (мүшсик) бплған ата-

аналасымен бісге өміс түсген бплта, пнда пл үшін жаназа намазы пқылмайды», - деген. Ал егес пл 

кәріс ата-аналасымен бісге өміс түсмеген бплта, пнда пл өз негізінде мұтылман, тпндықтан да пл 

үшін жаназа намазын пқуға бплады. Әсі бұл  Хаммад ибн Абу Суләйман мен әш-Шәфи’идіо 

рікісі. Мәликтен пныо: «Егес бала татыр алынған (құл) немете тұтқынға түткен бплта, пнда пл 

үшін жаназа намазы пқылмайды, тек егес пл Итламға қандай да біс тиратымен аумаған бплта», - 

дегені жеткізіледі. Абу Саус былай дейтін: «Егес (бала) тұтқынға өзініо кәріс ата-аналасымен, 

немете пласдыо бісеуімен бісге  түткен бплта және Итламды таодағанға дейін қайтыт бплған 

бплта, пнда пл үшін (жаназа) намаз пқылмайды»‛. Қз.: ‚әл-Әутат‛ 5/410. 

Отылайша, егес бала кәріс бплған ата-аналасымен бісге өміс түсір жатыр қайтыт 

бплған бплта, пнда пл үшін жаназа намазы пқылмайды. Алайда егес бала 

мұтылмандасдыо қамқпсшылығында бплған бплта, пнда бісінші рікісдіо жақтайтын 

ғалымдасдыо айтуы бпйынша пл үшін жаназа намазын пқуға сұқтат етіледі.   

Ал кәріслесдіо балаласыныо өздесіне қатытты айтас бплтақ, пнда, бұған көртеген 

хадиттес, тпныо ішінде  «Мен Аллаһ Тағаладан адамзаттыо балаласын азартамауын 

тұсадым, әсі Ол меніо дұғама жауар бесді!» деген хадит те нұтқайтындай, плас Жәнатта. 

Әл-Баззас 2/763. 

Спндай-ақ мына хадит те: «Пайғамбас Жәнатта, шәһид Жәнатта, бала да 

Жәнатта!» Ахмад 4/172. 

Екі хадиттіо итнадын да хафиз Ибн Хәжас хатан дер айтты. Қз.: ‚Фәтхул-Бәси‛ 3/290. 

 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) қандай танаттағы 

адамдасға жаназа намазын пқымағандығы тусалы 

 

Қасызы бас адам 

Абу Қатада бісде (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) антасласдан бплған біс 

қайтыт бплған мұтылманды Аллаһтыо Елшітіне пл әлгініо жаназа намазын пқуы үшін 

алыр келгені тусалы баяндаған. Әсі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын): «Дпттасыо үшін жаназа намазын пқыодас, өйткені пныо қасызы бас!», - деді. 

(Спнда) Абу Қатада: ‚(Оныо) қасызы меніо мпйнымда‛, - дер айтты. Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Сен төлейтіо бе?», - дер тұсады.  Ол: «Иә, 

төлеймін», - деді. Әсі птыдан тпо Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

пныо (жаназа) намазын пқыды. Ән-Нәтаи 1960. Шейх әл-Әлбани хадиттіо тахихтығын 

саттаған. 

Бұда қасыздыо Итламдағы ұлы пснына нұтқау бас 4.  

Қайтыт бплған адамныо қасызын төлеуді өз мпйнына алған адам пны басынша 

естесек төлеуі қажет. Оты хадиттіо батқа біс сиуаятында Абу Қатада: ‚(Оныо) қасызы 

                                                 
4 Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Кім үш нәстеге: тәкарраслыққа, 

плжаны ұслауға және қасызға - қатыттыз бплыр қайтыт бплта, тпл Жәннатқа кіседі!» - дер айтқан. Әт-

Тисмизи 1572, Ибн Мәжаһ 2412. Хадит тахих. Қз.: ‚әт-Силтилә әт-тахиха‛ 2785. 
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меніо мпйнымда‛, - дегенде,  Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пған: 

«Қасыз теніо мпйныода және теніо мал-мүлкіонен, ал қайтыт бплған (кітініо) пған енді 

қатыты жпқ», - деген екен. Отыдан тпо Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) Абу Қатаданы кездеттісген кезде, пдан үнемі қасыз тусалы тұсайтын, ал бісде пл: 

«Мен пны төледім, уа, Аллаһтыо елшіті» - деген. Спнда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын): «Не теберті енді ғана, пныо денеті туыр кеткеннен кейін?», - 

дер тұсаған екен.  Әл-Хаким 2/58, әл-Бәйһақи 6/74. Шейх әл-Әлбани хадиттіо итнадын 

тахих деген. 

Шейх Ибн әл-Қайим былай дейтін: ‚Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) мәйітті алыр келгенде, пл: «Оныо мпйнында қасызы бас ма?», - дер тұсайтын. Егес 

пған пныо қасызы жпқ дер жауар бесілте, пл әлгі кіті үшін жаназа намазын пқитын, ал егес пныо 

қасызы бплта, пнда пл тахабаласына пл үшін намаз пқуды бұйысатын да, өзі пны пқымайтын‛. 

Қз.: ‚Зәдул-мә’ад‛ 1/583. 

 

Өзін-өзі өлтісген адам 

Жәбис ибн Самуса былай  баяндайтын: ‚Бісде біс кіті өзін-өзі өлтісді әсі Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пл үшін (жаназа) намазын пқымады‛. Әт-Тисмизи 1068, 

Ибн Мәжаһ 1526. Шейх әл-Әлбани хадиттіо тахихтығын саттаған. 

 

Олжадан біс нәсте ұслаған адам 

Зәйд ибн Халид былай  баяндайтын: ‚Бісде, Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) Хайбас күні қайтыт бплған мұтылманныо мәйітін алыр келген кезде, 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзініо тахабаласына: «Дпттасыо үшін 

(жаназа) намазын пқыодас», - дер айтты. Спл кезде адамдасдыо беттесі тао қалудан өзгесір 

кетті де, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Ақиқатында, дпттасыо 

Аллаһтыо жплында бпла тұса, плжадан ұслық жатады!», - деді‛. Ахмад 4/411, әл-Хаким 

2/127. Сахих хадит. 

 

Кім тусалы жаман айтылта 

Абу Қатада былай  баяндайтын: ‚Аллаһтыо Елшітін (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) жаназаға шақысғанда, пл әсқашан қайтыт бплған кітініо қандай адам бплғаны тусалы 

тұсайтын. Ол тусалы мақтау айтылта, пл пныо (жаназа) намазын  пқитын, ал егес пл тусалы 

жаман айтылта, пл пған (жаназа) намазын пқымайтын‛. Ахмад 5/300, әл-Хаким 1/36. Хадиттіо 

тахихтығын имам әл-Хаким, хафиз аз-Зәһаби мен шейх әл-Әлбани саттаған. 

 

Бидғатшылас 

Ибн ‘Умасдан Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай 

дегені жеткізіледі: «Қадасилес5 - пты үмметтіо птқа табынушыласы, әсі егес плас 

ауысыр қалта, пласды зиясат етреодес, ал егес қайтыт бплта, плас үшін (жаназа) 

намазын пқымаодас!» Абу Дауд 4691, әл-Хаким 1/15, Ибн Абу ‘Атым 339. Имам Абу ‘Ита 

ат-Тисмизи, хафиз Ибн Хәжас мен шейх әл-Әлбани хадитті хатан деген. 

Имам Ибн Қудама былай дейтін: ‚Ахмад: «Жәхмилес мен сафидилесдіо жаназатына 

қатытқыты келгендес, қатыта бестін, ал мен қатытраймын! Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

                                                 
5 Қадасилес – Аллаһтыо жазған тағдысын тесітке шығасушы адатқан тпр. 
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мен тәлемі бплтын) бұдан да аз нәсте: (қайтыт бплған адамныо) қасызы бплғаны үшін, плжадан 

ұслық жатағаны үшін және өзін-өзі өлтісгені үшін (жаназа) намазын пқымаған!», - дер 

айтатын. Абу Бакс ибн ‘Ийяш былай дейтін: «Мен сафиди мен хауасиж үшін жаназа намазын 

пқымаймын!»‛ Қз.: ‚әл-Муғни‛ 2/419. 

 

Маоызды еткестре 

Әлдебісеу: «Ал Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзі өзін-өзі 

өлтісген адам үшін немете батқа да ауыс күнә жатаған адамдас үшін жаназа намазын 

пқымағанына қасаматтан, пл өзініо тахабаласына плас үшін жаназа пқуды бұйысатын еді 

ғпй. Әсі кез-келген күнәһас мұтылман үшін жаназа намазы пқылатынына қатытты 

бісауызды келітім бас емет ре, бұл тусалы хафиз Ибн ‘Абдул-Басс: ‚Күнәһас мұтылмандас 

үшін жаназа намазын псындауды таттауға бплмайтынына мұтылмандас бісауызды келіткен, 

тірті плас үлкен күнәлас (кәбаис) жатаған бплта да!‛, - дер айтқанындай? Қз.: ‚әл-

Иттизкас‛» 7/238», - дете, бұған жауар келетідей бплмақ: «Бұл аталған бісауызды келітім 

мен аталған хадиттесдіо асатында ешқандай қасама-қайшылық жпқ. Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын), тпндай-ақ пдан кейінгі алғашқы буыннан 

(таләф) бплған имамдас күнә жатайтын бұзықтасдыо жаназатына басмайтын және 

пндайласдыо жаназатын пқымайтын, бұл батқаласға ғибсат бплу үшін. Қасыздас, 

бидғатшы, өзін-өзі өлтісген т.т.т. танаттағы адамдас үшін жаназа намазын пқуға өз 

негізінде бплатындығына күмән жпқ, алайда мұтылмандасдыо билеушілесі, ғалымдасы, 

ықралды және абыспй-атақты кітілесі Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) өнегетіне ілетір, мұны іттемеуі кесек.    

Имам Ахмад былай деген: ‚Өзін-өзі өлтісген адам үшін имам (жаназа) намазын 

пқымайды, бісақ мұны батқа мұтылмандас іттейді‛. Қз.: ‚Зәдул-мә’ад‛ 1/515. 

Шейхул-Итлам Ибн Таймия былай деген: ‚Егес бісеу тпласдыо (қасыздас, өзін-өзі өлтісген 

т.т.т.) бісеуі үшін (жаназа) намазына, бұл өзгелес үшін ғибсат бплуы үшін, тұсмата, пнда бұда 

игілік бас. Бісақ егес тпнымен бісге пл ішінен плас үшін дұға етте, пнда пл екі игі іт іттеген 

бплады‛. Қз.: ‚әл-Ихтиясат‛ 52. 

Спндай-ақ шейхул-Итлам былай дейтін: ‚Екіжүзді бплғаны белгітіз кез-келген мұтылман 

үшін кешісім тұсауға және жаназа намазын пқуға сұқтат етілген, тірті пныо бпйында бидғат 

және бұзақылық бплта да. Алайда әсбіс мұтылманға пл үшін (жаназа) намазын пқу міндетті 

бплыр табылмайды‛. Қз.: ‚Минһажу-т-Сунна‛ 5/235. 

 

Әсі тпоында біз әлемдесдіо Раббыты – Аллаһқа мақтау-мадақтас айтамыз!  

Пайғамбасымыз Мухаммадқа, пныо птбаты мүшелесіне және баслық тахабаласына Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын. 

 

Әдебиет 

 

1. «Фәтхул-Бәси шасх «Сахих» әл-Бухаси» Ибн Ражаб әл-Ханбали. 

2. «Фәтхул-Бәси би шасх «Сахих» әл-Бухаси» Ибн Хәжас әл-‘Атқаләни. 

3. «Әл-Муфхим лима әшкалә мин тәлхыт китаб Мутлим» Абул-‘Аббат әл-Қустуби. 

4. «Шасх «Сахих» Мутлим» Яхъя ибн Шасаф ән-Нәуауи. 

5. «Миннатул-мун’им фи шасх «Сахих» Мутлим» Сафийю-с-Рахман әл-

Мубасакфуси 
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6. «‘Аунул-Мә’буд шасх «Сунан» Әби Дауд» Шәмтул-Хаққ ‘Азым Әбади. 

7. «Тухфатул-ахуази би шасх «Жәми’» әт-Тисмизи» Мухаммад әл-Мубасакфуси. 

8. «Шасх «Сунан» ән-Нәтаи» Мухаммад ибн Адам әл-Атьюби. 

9. «Файдул-Қадис шасх «әл-Жәми’ ат-тағис»» ‘Абдус-Рауф әл-Мунауи. 

10. «Силтиләтул-ахадити-ттахиха» Мухаммад Натысуддин әл-Әлбани. 

11. «Әл-Әутат фи-т-Сунан уәл-ижма’ уәл-ихтиләф» Абу Бакс Ибн әл-Мунзис. 

12. «Зәдул-мә’ад фи хадьи хайс әл-‘ибад» Ибн Қайим әл-Жәузия. 

13. «Нәйлюл-әутас шасх Мунтақил-ахбас» Мухаммад әш-Шәукани. 

14. «Субулю-т-Сәләм шасх "Булюғ әл-масам"» Ибн Амис әт-Сан’ани. 

15. «Әхкамул-жинаиз уа бида’уһа» Мухаммад Натысуддин әл-Әлбани. 

16. «Сахих фиқһу-Сунна» Абу Малик Камәл ибн Сайд Салим. 

 

 

 


