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Ата Мейісімді, есекше Рахымды Аллаһтыо атымен 

 

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 бесеміз жюне Мухаммад 

– Оныо құлы юсі Елшіті екеніне куюлік бесеміз.  

 

Итламдағы «әл-‘Ид» тесминініо анықтаматы  

Асабтыо «юл-‘Ид» төзі «қайту, псалу» деген мағынаны білдісетін  ‘ада, ѐ‘уду, ‘аудан, 

түбісінен алынған. 

Шейхул-Итлам Ибн Таймиѐ былай деген: ‚«Әл-‘Ид» - бұл не жыл тайын, не арта тайын, 

не ай тайын, не т.т.т. қайталануы мүмкін бплған адамдас жиналатын уақыт‛. Қз.: ‚юл-

Иқтида‛ 1/441. 

Имам Ибн юл-Атис «юн-Нихаѐда» Ибн юл-А’сабидіо былай дегенін жеткізген: ‚«Әл-

‘Ид» птындай атауға ие бплғаныныо тебебі пл жыл тайын өзімен бісге шаттық алыр келір, қайта 

псалатынында‛. 

Имам Ибн ‘Абидин былай деген: ‚«Әл-‘Ид» төзі пты атауын Аллаһ Тағала пған көртеген 

игіліктес, яғни Оныо құлдасыныо райдатына бағытталған игіліктіо түс-түсін талғандығы 

тебебімен алды. Бұл игіліктесдіо асатында: тамақтан тыйылғаннан кейінгі (Осаза айт күні) 

ауызды ашу мен рітіс тадақаты, тпндай-ақ (Құсбан айт күні) Қағбаны негізгі тауар жатаумен 

қажылықты аяқтау және құсбан шалынған малдыо етінен тасату және батқа да игіліктес.     

Спндай-ақ бұл күнмен бісге қуаныш рен шаттық қатаслатыр жүсетіні теберті де‛.1 Қз.: 

‚Хашиѐ Ибн ‘Абидин‛ 2/165. 

Осаза айт рен Құсбан айт күндесіндегі құрталатын амалдас 

Қуаныш рен шаттық таныту  

Әнат ибн Мюлик былай дер баѐндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) Мәдинаға көшір келгенде, пныо тұсғындасында екі месекелі күн бплатын. Олас 

(тпл) күндесді пйын-тауықрен өткізетін. Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пласдан: 

«Бұл күндес нені білдіседі?», - дер тұсады.  Олас: ‚Бұл біздіо рұтқа табынушылық 

заманынан бесі тпйлар келе жатқан пйын-күлкімен өткізетін күндесіміз‛, - дер жауар бесді. 

Спнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пласға: «Ақиқатында, Аллаһ 

пласды екі жақтысақ күндесмен: Құсбан айт және Осаза айтрен ауыттысды!», - деді”. 

Абу Дауд 1134, юн-Нютаи 1556, Ахмад 3/178, ‘Абдус-Раззақ 15566. Хафиз Ибн Хюжас мен 

шейх юл-Әлбани хадиттіо тенімділігін саттады.  

                                                 
1 Итламда Ид (Айт) дер тек шасиғат бекіткен күндес ғана аталады, ал бұл тек  ‘Ид юл-Фитс, ‘Ид юл-Адха, 

‘Асафа күні, ют-Тюшсиқтіо үш күні (ѐғни зул-хижа айыныо 11, 12, 13 күндесі) жюне юс жұма күні. Бұл 

күндес Ид (Айт) бплыр табылатынына тенімді хадиттес нұтқайды. Ал батқа месекелесге келес бплтақ, 

пласдыо Итламда ешқандай негізі жпқ! Қз.: ‚Фатауа Ибн ‘Утаймин‛ 2/302 жюне шейх Салих ют-Сухайми ‚Шасх «юл-

Утул ют-тюлюта»‛ № 2. 
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Шейх Мухаммад ибн Әдам юл-Атьяби былай деген: ‚Бұл хадиттен шасиғат рен дін 

есежелесініо жеоіл екендігі айқын бплады, өйткені Аллаһ Тағала мұтылмандас үшін плас пйнар-

күлетін екі мейсамды заодаттысды!‛ Қз.: ‚Шасх «Сунан» юн-Нютаи‛ 14/153. 

Бұл хадитте тпндай-ақ кюріслесдіо месекелесін тпйлауға тыйым талынғандығына 

тікелей нұтқау бас. Хафиз Ибн Хюжас былай деген: ‚Бұл хадиттен көрқұдайшылдасдыо 

месекелі күндесінде қуаныш таныту айырталатыны шығады‛. Қз.: ‚Фатхул-Бюси‛ 2/513. 

‘Аиша былай баѐндайтын: ‚Бісде меніо (бөлмемде) даоғысада пйнар тұсған екі қыз бплған 

кезінде, маған Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) кісір келді. Кейін 

Абу Бакс кісір келді де, менен қатал түсде: «Пайғамбасдыо (үйінде) шайтанныо тұснайы (не 

іттеуде)?!», - дер тұсады.2 Спнда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

пған бұсылыр: «Қпя тал пласды, я, Абу Бакс, бұл месеке күндесі ғпй», - деді‛. Әл-Бухаси 

949, 987, Мутлим 892.  

Хафиз Ибн Хюжас былай деген: ‚Бұл хадитте айт (месеке) күндесінде птбатыны 

жүсектесге шаттық тыйлайтын және дене құлшылық ауыстралығынан дамылдайын түслі 

нәстелесмен қуантудыо, пйнатудыо заодылығына нұтқау бас. Әсі, ақиқатында,  айт (месеке) 

күндесінде қуаныш рен шаттық таныту – дінніо сәтімдесінен!‛ Қз.: ‚Фатх юл-Бюси‛ 2/514. 

Хафиз Ибн Ражаб былай деген: ‚Месеке күндесінде найзаласмен және қалқандасмен пйнау 

сұқтат етілетініне күмән жпқ, кесітінше, бұл тірті құрталады да.  Өйткені птыда талт 

жүсітке үйсену және жиһад үшін жаттығу бас.  Итхақ және батқа имамдас ат үттінде дпр 

пйнауға және жай дпр пйнауға сұқтат ететін, өйткені бұда да жиһадқа дайындық бас‛. Қз.: 

‚Фатхул-Бюси‛ 8/422. 

Спндай-ақ ‘Аиша да месекелі күндесдіо бісінде эфипртас мешітте найзаласмен 

пйнағанын жюне Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пған пласды 

тамашалауға сұқтат еткенін баѐндаған. Ал ‘Умас пласды тпқтатқыты келгенде, 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пған: «Қпя тал пласды», - деді.  

Хадиттіо батқа сиуаѐтында Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): 

«Яһудилес біздіо дініміз жеоілдетілген екенін білтін! Ақиқатында, мен 

бісқұдайшылықтыо жеоіл дінімен жібесілгенмін!», - дер қптқан. Ахмад 6/116. Хафиз Ибн 

Хюжас хадиттіо итнадын хатан (жақты) деген. Қз.: ‚Тю’лиқул-ғасиб‛ 2/43. 

Имам юл-Бағауи былай дейтін: ‚Екі айт (месеке) күндесінде қуаныш таныту дінніо 

сәтімдесіне жатады! Әсі бұл күндес батқа күндес тияқты емет!‛ Қз.: ‚Шасхут-Сунна‛ 4/323. 

 

Айт (месеке) күні ғұтыл алу  

Зазан былай дер баѐндайтын: ‚Бісде (біс кіті) ‘Али ибн Абу Талибтен, Аллаһ пған сазы 

бплтын, ғұтыл тусалы тұсады, әсі ‘Али: «Қалатао, күнде шпмыл», - дер жауар бесді. Әлгі кіті: 

‚Жпқ, мен шынайы ғұтыл тусалы тұсар тұсмын!‛, - деді. Спнда ‘Али: «Жұма күні, ‘Асафа 

күні, Құсбан айт күні және Осаза айт күні!», - деді‛. Әш-Шюфи’и 113, юл-Бюйһақи 3/278. Ит-

нады тахих. Қз.: ‚юл-Исуа‛ 1/177. 

Нюфи’ былай дер баѐндайтын: ‚Ибн ‘Умас әскез Осаза айт күні намаз пқылатын псынға 

шығудан бұсын ғұтыл алатын‛. Мюлик 1/177. Итнады тахих. 

                                                 
2 Абу Баксдіо бұл юсекеті тахабалас музыкалық атрартасды өз негізінде тыйым талынған (хасам) дер 

танағандығына нұтқайды. Әсі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Абу Баксдіо 

даоғысаны «шайтанныо тұснайы» дер атағанын төкреді. Алайда Абу Бакс тпл кезде Айт күні юйелдесге 

даоғысада пйнауға сұқтат етілгенін, юсі бұл жалры тыйымнан есекшелеу екенін білмеген бплатын.  Қз.: 

‚Тюлбиту Иблит‛ 239, ‚Мюдасижу-тcаликин‛ 1/493, ‚юл-Айѐт юл-бюйинат‛ 46-47. 
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Имам Ибн Рушд былай деген: ‚Ғалымдас екі айт намазына тплық ғұтыл құйыну абзал 

екендігіне бісауызды келіткен‛. Қз.: ‚Бидаѐтул-мужтаһид‛ 1/216. 

Ғалымдасдыо көршілігі ғұтылды тао (фюжс) намазынан кейін айт намазына дейін алу 

кесек дер танаған. Қз.: ‚юл-Муғни‛ 3/258, «юл-Мюжму’» 5/16. 

 

Айт намазына жақты киім киір шығу  

Ибн ‘Аббат былай дер баѐндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) айт күні қызыл рлащ киетін‛. Әт-Табасани ‚юл-Әутатта‛ 2/53. Хадиттіо итнады 

хатан. Қз.: ‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 1279.

Ибн ‘Умас былай дер баѐндайтын: ‚Бісде ‘Умас бин әл-Хаттаб базасдан жібек көйлек 

татыр алды да, пны Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) алыр келір: 

«Уа, Аллаһтыо елшіті, мынаны айт күндесінде, тпндай-ақ тізге елшілес келгенде киіоіз», - деді. 

Бұған Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Мұндай киімді Ақысеттен 

үлеті бплмаған адам ғана киеді», - дер жауар бесді".  Әл-Бухаси 886, Мутлим 2068. 

Имам ют-Синди былай деген: ‚Бұл хадитте пласдыо (яғни Пайғамбас мен (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) пны тахабаласыныо) әдетінде айт күндесі киінір-жатану бплғанына 

нұтқау бас‛. Қз.: ‚Хашиѐ ‘алю юн-Нютаи‛ 3/181. 

Нюфи’ былай дер баѐндайтын: ‚Ибн ‘Умас айт күндесінде ео жақты киімдесін киетін‛. 

Әл-Бюйһақи 3/281. Хафиз Ибн Ражаб жюне хафиз Ибн Хюжас итнадыныо тахихтығын 

саттаған. 

Хафиз Ибн Ражаб былай жазған: ‚Имам Мәлик: «Мен ғалымдасдыо айт күндесінде 

жатанудыо және хпш иіттес жағудыо абзал екендігі тусалы айтатынын еттігенмін», - дейтін‛. 

Қз.: ‚Фатхул-Бюси‛ 8/414. 

 

Осаза айтыныо намазына шығасда біс нәсте жер шығу, ал Құсбан айт намазына 

шығудан бұсын қайтыр келгенше еш нәсте жемеу 

Әнат былай дер баѐндайтын: ‚Осаза айты күні Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) ешқашан айт намазына біснеше құсма жемей шықрайтын. Әсі әдетте пл 

тақ тан құсма жейтін‛. Әл-Бухаси 953. 

Бусайда былай дер баѐндайтын: ‚Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

Осаза айтыныо намазына тамақтанбай шықрайтын, әсі Құсбан айт намазына шығудан 

бұсын қайтыр келмейінше тамақ жемейтін‛. Әт-Тисмизи 542, Ибн Мюжаһ 1756. Хадиттіо 

тахихтығын имам Ибн Хузайма, имам юн-Нюуауи, шейх юл-Әлбани мен шейх Ибн Баз 

саттаған. 

Оты хадиттіо имам Ахмад келтісген сиуаѐтында: «Әсі Құсбан айт намазына шығудан 

алдын пдан қайтыр келмейінше тамақ жемейтін. Спдан тпо өзініо құсбандығынан жейтін‛, - 

дер айтылған. Ахмад 23034. Хафиз Ибн юл-Қаттан тахихтығын саттаған. 

Имам Ахмад былай дейтін: ‚Құсбан айт күні құсбан шалатын адам тамақ жемейді, 

өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзініо құсбандығынан жеген. Ал 

егес адамда құсбандыққа шалатын малы бплмата, пнда пныо (намазға шығудан бұсын да) тамақ 

жеуінде дәнеме жпқ‛. Қз.: ‚юл-Муғни‛ 2/229. 
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Айт намазына жаяу басу 

‘Али ибн Абу Талиб былай дейтін: ‚Айт намазына жаяу басу және пдан жаяу қайту 

Сүннет бплыр табылады‛. Ибн Мюжаһ 1297, ют-Тисмизи 530. Имам Абу ‘Ита ют-Тисмизи 

мен шейх юл-Әлбани хадитті хатан деген. 

Имам Абу ‘Ита ют-Тисмизи былай деген: ‚Ғалымдасдыо көршілігі адамныо айт 

намазына жаяу басуын абзал көседі әсі қажеттілік бплмата, пған талтты (көлікрен) басмау 

кесек дер танайды‛. Қз.: ют-Тисмизи ‚Сунан‛ 1/428. 

Имам Ибн Қудама «юл-Муғниде» имам Ахмадтыо: ‚Егес айт намазы псындалатын жес 

алыт бплмата, біз айт намазына жаяу шығамыз, бісақ бұл псын алыт бплта, пнда пған талтты 

(көлікрен) басуда еш жаманшылық жпқ‛. 

 

Айт намазына имамнан бұсын шығу  

Язид ибн Абу ‘Убайд былай дер баѐндайтын: ‚Бісде мен Сәләма ибн әл-Акуа’рен 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) мешітінде  тао намазын пқыдым, әсі 

пл шыққан кезде, мен де пнымен ілетір шықтым, (төйтір) біз айт намазы псындалатын жесге 

келдік. Әсі біз птысыр, имам шыққанға дейін күттік‛. Әл-Фисьѐби ‚Әхкамул-‘идайн‛ 29. 

Итнады тахих. 

Имам юл-Бағауи былай дейтін: ‚Тао намазын псындар бплған тпо птысыр, имам (айт) 

намазына шыққанға дейін тәкбіс айту кесек‛. Қз.: ‚Шасхут-Сунна‛ 4/302. 

 

Айт намазына біс жплмен басу және пдан батқа біс жплмен қайту  

Жюбис былай деген: ‚Айт күні Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

әдетте айт намазынан пған басған жплдан өзге жплмен қайтатын‛. Әл-Бухаси 986. 

Ғалымдас Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) айт намазынан 

батқа жплмен қайтуыныо мюні мен даналығы неде бплғандығы тусалы түслі рікіслес 

айтқан. Бұл рікіслесдіо асатында пныо көр адамдасды құттықтауды қалағаны, немете 

екіжүзділесге Итламныо күші мен ұлылығын көстеткіті келгені, немете Қиѐмет күні пныо 

батқан қадамдасына пл жүсген жеслес кую бплуын қалағаны деген рікіслес бас. Қз.: 

‚Задул-мю’ад‛ 1/449 и ‚Субулят-Сюлюм‛ 2/435. 

Алайда, бұл тусалы имам юн-Нюуауи айтқанындай, пты амалдыо шынайы тебебін 

ешкім білмете де, пл муттахаб екеніне күмюн жпқ.  

Бұл амал тек екі айт намазына ғана қатытты екенін есекше атар өту кесек. Қз.: ‚Фютауа 

Ибн Утаймин‛ 16/223. 

Осаза және Құсбан айт күндесі псаза ұттауға тыйым талынғандығы тусалы  

Абу Са’ид юл-Худси былай дер баѐндаған: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) адамдасға Осаза айт рен Құсбан айттыо екі күнінде псаза ұттауға тыйым 

талатын». Әл-Бухаси 3/280, Мутлим 2/577.  

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дейтін: «Мен тендесге 

Осаза және Құсбан айт күндесінде псаза ұттауға тыйым таламын». Абу Я’лю. Хадит та-

хих. Қз.: «Сахих юл-жюми’» 2517. 

Имам юн-Нюуауи жюне шейх Сыддық Хатан Хан былай деген: ‚Осаза және Құсбан айт 

күндесінде псаза ұттауға тыйым талынғанына баслық ғалымдас бісауызды келіткен‛. Қз.: 

‚Шасх «Сахих» Мутлим‛ 8/15, ‚юс-Раудату-ннюдийѐ‛ 1/566. 
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Осаза айт рен Құсбан айт түндесінде  псындалатын түнгі намаздас тусалы 

Кейбіс мұтылмандас өте тауарты амал дер танайтын Құсбан жюне Осаза айт түндесін 

намаз пқыр өткізудіо тенімді негізі жпқ. Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) жюне пныо тахабаласынан мұныо заодылығына нұтқайтын төзбен де, амалмен де 

жаталған бісде-біс тенімді нұтқау жпқ. 

Ал айт түндесінде намаз пқудыо астықшылығына нұтқайтын кейбіс хадиттесге келес 

бплтақ, плас тенімді емет! Мыталы, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын): «Кім Осаза және Құсбан айт түндесін намаз пқумен өткізте, тпныо жүсегі 

жүсектес өлетін күні өлмейді», - дер айтты деген хадит. Оты жюне пты тиѐқты хадитті 

Ибн Мюжаһ 1782, ют-Табасани 1/57 жюне юл-Бюйһақи 3/319 келтіседі. Бұл хадиттіо баслық 

сиуаѐттасы тахих емет, пласдыо итнадтасында көртеген юлтіз жюне тюск етілетін 

жеткізушілес бас. Оласдыо асатында: ‘Умас ибн Хасун, Ибсаһим Мухаммад, Ибн юл-

Уюлид, Мюсуан ибн Салим. Оты теберті бұл хадиттесді имам Ибн ‘Ади, имам юн-Нюуауи, 

шейхул-Итлам Ибн Таймиѐ, хафиз Ибн Хюжас, хафиз юл-‘Исақи, хафиз юл-Бутайси, имам 

ют-Суяты, шейх юл-Әлбани тынды мухаддиттес, тпндай-ақ шейх Ибн Баз батқасатын 

Тұсақты Кпмитет (юл-Люжна юд-даима) ғалымдасы тюск етті. Қз.: ‚юл-Кюмил‛ 5/372, ‚юз-

Зауаид‛ 1/549, ‚ют-Силтилю юд-да’ифа уюл-мюуду’а‛ 521, 5163, ‚Фютауа юл-Люжна‛ № 11029. 

Месекелі тәкбіслес тусалы 

Аллаһ Тағала былай деген: «Сендесді туса жплға талған Аллаһқа шүкіслік 

етулесіо үшін (псазаныо) танын тплтысыодас. Әсі Аллаһты ұлықтаодас» («юл-

Бақаса» түсеті, 2: 185). 

Бұл екі Осаза жюне Құсбан айт күндесінде белгілі тюкбіслесді айту заодаттысылған. 

Әсі ғалымдасдыо асатында мұныо муттахаб екеніне келітреушіліктес жпқ. Бұдан қалта, 

имам Ибн Хазм Рамазан айыныо псазаты аѐқталатын түнінде тюкбіс айту міндетті (уюжір) 

дер танаған. Ол былай дейтін: ‚Осаза айтына қасаған түні тәкбіс айту уәжір бплады, ал 

Құсбан айтына қасаған түні муттахаб бплады. Аллаһ Тағала былай деген: «Сендесді туса 

жплға талған Аллаһқа шүкіслік етулесіо үшін (псазаныо) танын тплтысыодас. Әсі 

Аллаһты ұлықтаодас». Рамазан айыныо псазаты біткен тпо тәкбіс айту кесек!‛ Қз.: ‚юл-

Мухаллю‛ 5/89.

Имам юз-Зухси былай дер баѐндайтын: ‚Адамдас тәкбіслесді айт күні үйінен шығас 

кезде намаз псындалатын жесге басғанға дейін және имам көсінгенге дейін айтатын. Ал имам 

көсінген кезде, плас имам тәкбіс айта баттағанға дейін тынышталатын, ал тпдан тпо плас 

тағы да тәкбіс айтатын‛. Ибн Абу Шюйба. Итнады тахих. Қз.: ‚Исуаул-Ғалил‛ 2/121. 

Бұл хабасласда тпндай-ақ айт намазына баса жатқанда да тюкбіс айту муттахаб 

екендігіне нұтқау бас. 

 

Осаза айты тәкбіслесініо уақыты  

Ғалымдасдыо асатында Осаза айты тюкбіслесініо уақыты қашан батталатындығы 

жайында келітреушіліктес бплған.  Біс ғалымдас «Сендесді туса жплға талған Аллаһқа 

шүкіслік етулесіо үшін (псазаныо) танын тплтысыодас. Әсі Аллаһты ұлықтаодас» 

деген аѐтқа түйенір, Осаза айты тюкбіслесініо уақыты псазаныо аѐқталу түнінде 

батталады юсі имам айт намазына шыққанға дейін жалғатады деген. Шейхул-Итлам Ибн 
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Таймиѐ былай деген: ‚Дұсыт рікіс – Осаза айтыныо тәкбіслесі шәуәлдіо айы көсінген тәттен 

батталыр, имам құтраға шыққанға дейін жалғататынында‛. Қз.: ‚Мюжму’ул-фютауа‛ 24/221.  

Ал кейбіс ғалымдас Осаза айты күніндегі тюкбіслес азанда айт намазына шыққан 

кезде батталыр, имам шыққанға дейін жалғатады дер танаған.  Оты псайда плас Ибн 

‘Умасдыо былай дер баѐндайтын хабасына түйенген: ‚Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) тәкбіслесді үйінен шыққанда және айт намазы псындалатын жесге 

жеткенге дейін айтатын‛. Әл-Хаким, юл-Бюйһақи. Хадит хатан. Қз.: «Сахих юл-жюми’» 5004. 

Имам юз-Зухси былай дер баѐндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) самазан айтында шығыр, намаз псындалатын жесге жеткенге дейін тәкбіс 

айтатын, әсі намаз батталғанға дейін пласды айта бесетін, ал намаз батталғанда, пл пласды 

айтуды тпқтататын‛. Ибн Абу Шюйба 1/2, юл-Бюйһақи 3/279. Итнады тахих. Қз.: ‚ют-

Силтилю ют-тахиха‛ 171. 

Бісақ бісінші, ѐғни Осаза айты тюкбіслесініо уақыты Рамазанныо псазаты аѐқталған 

түннен батталады деген рікіс жақтысақ бплыр табылады, бұған аѐттыо айқын мағынаты 

нұқтайтындай. Ал Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тюкбіслесді айт 

намазына баса жатыр айтатын деген хадитке келес бплтақ, пнда Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тюкбіслесді түнде айтрады дегенге нұтқау жпқ.  

Имам юш-Шюфи’и ‚Са’ид ибн әл-Мутайиб, ‘Усуа ибн әз-Зубайс, Абу Сәләма мен Абу Бакс 

ибн ‘Абдус-Рахман Осаза айтына қасаған түнде мешітте дауыттар тәкбіс айтатынын"  

жеткізген. Қз.: ‚юл-Умм‛ 1/231. 

 

Құсбан айт тәкбіслесініо уақыты 

Құсбан айт тюкбіслесініо уақытына қатытты ео дұсыт рікіс – тюкбіслес «Асафа күні 

тао (фәжс) намазынан кейін батталады да, әт-тәшсиқтіо үшінші күніндегі екінті намазына 

дейінгі уақытты (қптыр) қамтиды» деген рікіс, юсі пты Али ибн Абу Талибтен, Ибн 

Мют’удтан жюне Ибн ‘Аббаттан жеткізіледі. Ибн Абу Шюйба 1/12, юл-Бюйһақи 3/314, юл-

Хаким 1/300. 

 

Месекелі тәкбіслесді дәл қай уақытта айту кесек 

Месекелі тюкбіслесді айту уақытыныо кісітімен пласды кез-келген уақытта айтуға 

бплады, өйткені пласды айту, көршілік пйлайтындай, тек расыз намаздасыныо 

аѐқталуымен ғана байланытты емет! Имам юл-Бухаси өзініо «Сахих» жинағында: «Ибн 

‘Умас әт-Тәшсиқ күндесі әс намаздан кейін де, төтегінде жатыр та, шатысында бплған кезде 

де, адамдасмен бісге бплған кездесде де,  біс жаққа жаяу басғанда да тәкбіс айтатын», - дер 

баѐндаған. Әл-Бухаси 1/461. 

Спндай-ақ имам юл-Бухаси Ибн ‘Умас мен Абу Хусайсаныо зул-хижжаныо пн күні 

басытында базасға шығыр, тюкбіс айтатындасын, юсі пты асқылы пласды пты төздесді 

айтуға ынталандысатынын баѐндаған.  Спл тиѐқты Мухаммад ибн ‘Али де тюкбіслесді 

нюріл намаздасынан кейін айтатын бплған.  Әл-Бухаси 2/448. 

Хафиз Ибн Хюжас месекелі тюкбіслес тусалы тюлафтасдан жеткен төздесге қатытты  

былай деген: ‚Бұл хабаслас пты күндесде намаздасдан кейін де, батқа уақыттасда да тәкбіс 

айтудыо заодылығына нұтқайды‛. Қз.: ‚Фютхул-Бюси‛ 2/535. 

Спндай-ақ Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Сүннетіне 

тюйкет  айт намазы пқылатын псынға басасда да тюкбіс айту кесек. Ибн Умас былай 

баѐндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) екі айт намазына 
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Фәдл ибн ‘Аббатрен, ‘Абдуллаһ ибн ‘Аббатрен, ‘Алимен, Жә’фасмен, Хатанмен, Хутайнмен, 

Утама ибн Зайдрен, Зайд ибн Хаситамен және Айман ибн Умм Айманмен бісге шығатын. Олас 

намаз псындалатын псынға жеткенше «лә иләһа иллә-Ллаһ» және «Аллаһу әкбас» төздесін 

айтқанда дауыттасын көтесетін‛. Әл-Бюйһақи 3/279. Шейх юл-Әлбани тахихтығын 

саттаған. Қз.: «Сахих юл-жюми’» 4934. 

«Ибн ‘Умасдыо (өзі де), Осаза айт және Құсбан айт күндесі айт намаздасына баса 

жатқанда, намаз псындалатын псынға жеткенінше дауыттар тәкбіс айтқан, әсі кейін де имам 

келгенге дейін (тюкбіс айтуды) жалғаттысған», - дер хабасланады. Әд-Дасақутни, Ибн Абу 

Шайба. Итнады тенімді. Қз.: ‚Исуаул-ғалил‛ 650. 

Имам юш-Шюукани былай деген: ‚Месекелі тәкбіслес тек расыз намаздасынан кейін 

айтылумен шектелмейді. Кесітінше, пласды кез-келген уақытта айтқан абзал!‛ Қз.: ‚юд-

Дусасул-мудыѐ‛ 1/195. 

Шейх Сыддық Хатан Хан былай дейтін: ‚Тәкбіслесдіо нақты бекітілген біс түсі де, 

тәкбіс айту үшін бекітілген нақты біс уақыт та, немете пласдыо нақты бекітілген таны да  

жпқ. Кесітінше, тәкбіс айтудыо танын намаздасдан кейін де, батқа уақыттасда да көбейте 

бесуге сұқтат етілген! Ал біздіо кезімізде адамдасдыо әдетіне айналған әс расыз намазынан 

кейін үш сеттен, ал нәріл намазынан кейін біс сеттен тәкбіс айтуға келес бплтақ, бұған 

тахабаласдан жеткен ешқандай нұтқау жпқ!‛ Қз.: ‚юс-Раудату-ннюдиѐ‛ 1/367. 

Әйелдес месекелі тәкбіслесді айтады ма? 

Имам юл-Бухаси былай дер баѐндайтын: «Мәймуна Құсбан айт күнінде тәкбіс 

айтатын. Спндай-ақ әйелдес де әт-Тәшсиқ түндесінде еслесмен бісге мешітте намаз пқыр 

бплыр, Абан ибн ‘Утман мен ‘Умас ибн ‘Абдул-‘Азиздіо ізінен тәкбіс айтатын». Әл-Бухаси 

2/463. Алайда юйелдес бұл тюкбіслесді қатты дауыттар айтрауласы кесек.  

Месекелі тәкбіслесдіо түслесі 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жеке өзінен жеткен нақты 

тюкбіс айтудыо үлгітіне қатытты  бісде-біс тахих хабас жпқ.  Алайда тюкбіс төздесі 

тахабаласдан тенімді түсде жеткізіледі.  

Ибн Мют’удтыо былай дейтіні жеткізілген:  

 

«Аллаһу Әкбас, Аллаһу Әкбас! Лә иләһа иллә-Ллаһ! Аллаһу әкбас, Аллаһу әкбас, уә 

лиЛләһил хамд!» (мағынаты: «Аллаһ Ұлы, Аллаһ Ұлы! Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты 

ешкім жпқ! Аллаһ Ұлы, Аллаһ Ұлы, әсі Аллаһқа мақтау-мадақ!»). Ибн Абу Шюйба 2/2. Шейх 

юл-Әлбани итнадыныо тахихтығын саттаған.   

Ибн Мат’удтыо былай дейтіні де жеткізілген:  

 

‚Аллаһу Әкбас кәбисан, Аллаһу Әкбас кәбисан, Аллаһу Әкбас уә әжәл, Аллаһу Әкбас уә ли-

Лләһил-хамд‛. Әл-Мухамили. Итнады тахих. Қз.: ‚Исуаул-ғалил‛ 3/126. 

Ибн ‘Аббаттыо былай дейтіні жеткізіледі:  

 

‚Аллаһу Әкбас, Аллаһу Әкбас, Аллаһу Әкбас уә ли-Лләһил-хамд! Аллаһу Әкбас уә ажәл, 

Аллаһу Әкбас ‘алә мә һадана!‛ (мағынаты: «Аллаһ Ұлы! Аллаһ Ұлы! Аллаһ Ұлы! Баслық мақтау 

Аллаһқа тән! Аллаһ Ата Ұлы әсі Жпғасы! Аллаһ бізді Хақ Жплға талғаны үшін ата Ұлы»). Әл-

Бюйһақи 3/315. Итнады тахих. 
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Сюлман юл-Фасити былай дейтін: ‚Тәкбісді былай айтыодас:  

 

«Аллаһу Әкбас, Аллаһу Әкбас кәбиса»‛. Абдус-Раззақ. Хафиз Ибн Хюжас итнадын тахих 

деген. Қз.: ‚Фютхул-Бюси‛ 2/536. 

Месекелі тюкбіслесдіо дюл тахабаласдан тенімді түсде жеткендесіне тпқталу юсі 

пласға қандай да біс қптымшалас қптрау кесек, өйткені, ақиқатында, юсбіс адам үшін 

тахабаласдыо жеткізген нюстелесі жеткілікті.  Хафиз Ибн Хюжас: ‚Оты кезде месекелі 

тәкбіслесге ешқандай негізге ие бплмаған қптымшалас енгізілген!‛, - дейтін. Қз.: ‚Фютхул-Бюси‛ 

2/536. 

Бұл төздес птыдан жеті жүз жыл бұсын айтылған бплатын, ал біздіо кезіміздегі түслі 

қптымшалас мен бұсмалаулас тусалы не айтуға бплады?!  

 

Месекелі тәкбіслесді айтудыо әдебі 

Ғалымдасдыо асатында тюкбіслесді (басша қптылыр) біс дауытрен айтуға қатытты 

келітреушіліктес бас. Көртеген қазісгі заманныо ғалымдасы, тпласдыо ішінде  Ибн Баз, 

шейх Ибн ‘Утаймин жюне шейх юл-Әлбани, тюкбіслесді біс дауытрен (бісігір) айту 

айырталады дер танаған. Батқа ғалымдас бұда тұсған ешқандай рспблема жпқ дер 

етертеген, тірті птылай іттеу жақтысақ деген. Оты псайда плас ‚‘Умас, Аллаһ пған сазы 

бплтын, Минада бплған кезінде, тәкбіслесді шатысында айтатын, әсі мешіттегі (адамдас да) 

пны еттір,  тәкбіслесді айтатын, ал пласға ілетір, базасдағылас да тәкбіслесді айтатын. Әсі 

плас пны (дауыттар) айтатыны тпншалықты – бүкіл Мина тәкбісден тілкінетін!‛ деген 

хабасға түйенеді. Әл-Бухаси 1/461. 

Хафиз Ибн Хюжас былай деген: ‚Мұндай тілкінуге тәкбіслесді біс дауытрен қатты айту 

асқылы қпл жеткізіледі ‛. Қз.: ‚Фатхул-Бюси‛ 2/461. 

Имам юш-Шюукани де пты атас тусалы туса птыны айтқан. Қз.: ‚Нюйлял-юутас‛ 3/388. 

Бұған қпта, пты хабасдыо имам юл-Бюйһақи келтісетін сиуаѐтында: ‚Әсі плас пны 

тпндай айтатын – тірті бүкіл Мина біс тәкбісден тілкіне түтетін!‛, - дер айтылған. Қз.: 

‚Сунан юл-Кубса‛ 3/312. 

Сөйтір, пты сиуаѐт ‘Умасдан жеткен хабасды юстүслі түтінуді жпққа шығасады, юсі 

пдан плас тюкбіслесді біс дауытрен айтатыны айқын бплады.    

Спндай-ақ бұл имам Мюлик жеткізген батқа біс хабасмен де сатталады. Яхъѐ ибн 

Са’ид былай дер баѐндайтын: ‚Маған ‘Умас ибн әл-Хаттаб Құсбан айт күні күн шыққан 

бпйдан шыққаны жетті. Ол тәкбіс айта баттады және адамдас да пнымен бісге тәкбіс айта 

баттады. Әсі екінші және үшінші күні де птылай жалғатты‛. Қз.: ‚юл-Мууатта‛ 1/404. 

Имам юш-Шюфи’и былай дейтін: ‚Адамдас Осаза айтында тәкбіслесді күн батқаннан 

кейін жеке-жеке және бісігір кез-келген жесде имам айт намазын псындау үшін шыққанға дейін 

айта бесулесі кесек‛. Қз.: ‚юл-Умм‛ 1/241. 

Айт намаздасына қатытты үкім-есежелес 

Айт намазыныо міндеттілігі 

Айт намазын псындаудыо міндеттілігіне қатытты ғалымдас юстүслі рікісде бплған. 

Ғалымдасдыо көршілігі бұл намазды міндетті дер етертемеген. Олас Аллаһ бет намазды 

ғана расыз еткені жайында айтылған жалрылама хадиттесге түйенген. Ал Абу 

Ханифаныо рікісіне келес бплтақ, пл Айт намазы юсбіс мұтылманға міндетті бплыр тана-
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лады деген, тпнымен бісге бұл юш-Шюфи`и мен Ахмадтыо рікіслесініо бісі бплыр табы-

лады. Қз: ‚юл-Интаф‛ 2/240, ‚ют-Сюйлял-жюсас‛ 1/315. 

Оты рікісдіо жақтаушыласыныо айтуы бпйынша, Айт намазын псындау еслесге де, 

юйелдесге де міндетті (уюжиб) бплыр табылады, тебебі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) бұл намазға шығуды басшаға: балалас мен қаст кітілесге де, еслес 

мен юйелдесге де - бұйысатын. Ибн `Аббат былай деген: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) өз қыздасы мен әйелдесіне екі Айт намазына шығуды бұйысатын». 

Ахмад 1/231, Ибн Әби Шюйба 2/182. Хадит тахих. Қз.: ‚ют-Силтилю ют-Сахиха‛ 2115. 

Спндай-ақ Умм `Атыйѐдан жеткен хадитте Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) пты намазға шығуды баслық, тірті етеккісі келген  юйелдесге де 

бұйысғаны хабасланады. Ол былай деген: ‚Мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) былай дегенін еттідім: «Жат қыздас және шымылдық астында птысған 

(бпйжеткендес), тпндай-ақ етеккісі келген әйелдес үйлесінен шығыр, игі іттесде және 

мүміндесдіо Аллаһқа өз дұғаласын айтыр жалбасынуласына қатыттын, алайда 

етеккісі келгендесі намаз пснынан алшақтау тұстын3»‛. Әл-Бухаси 324, Мутлим 2/605. 

Ибн ‘Аббат: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) қыздасы мен 

әйелдесіне екі айт намаздасына шығуды бұйысатын», - дер баѐндаған. Ахмад, Ибн Мюжаһ, 

ют-Табасани. Хадит тахих. «Сахих юл-жюми’» 4888. 

Шейх Сыддық Хатан Хан былай дейтін: ‚Айт намаздасы міндетті (уәжір) екеніне дәлел - 

егес айт намазы мен жұма намазы біс күнге түтте, пнда жұма намазы міндетті бплмайтыны. 

Ал өз негізінде міндетті бплмаған нәсте еш уақытта міндетті бплған бұйсықтыо күшін жпя 

алмайды!‛ Қз.: ‚юс-Раудату-ннадийѐ‛ 1/142. 

Әсі шындығында да, егес Айт намазы туса тпндай4 мюстебеге ие бплмағанда, пл жұма 

намазын псындау міндеттілігініо күшін жпймат еді.  Зюйд ибн Асқам былай баѐндайтын: 

‚Бісде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) айт намазын псындады да, 

тпдан кейін жұма намазыныо уақыты келгенде: «Кім бұл намазды псындағыты келте, 

псындатын», - дер айтты‛. Абу Дауд, 3/407, Ибн Мюжаһ 1/415.  Хадиттіо тахихтығын Ибн 

юл-Мюдини, юл-Хаким, имам юз-Зюһаби, хафиз юл-Бутайси, шейх юл-Әлбани, шейх ‘Абдул-

Қадис юл-Әснаут рен Шу’айб юл-Әснаут саттаған. Қз.: ‚юл-Муғни‛ 2/385, ‚Тюлхитул-

хабис‛ 2/178, ‚Исуаул-ғалил‛ 2/135.  

Шейхул-Итлам Ибн Таймиѐ былай деген: ‚Біз, бұл тусалы Абу Ханифа және батқа 

имамдас айтқандасындай, айт намазы әсбіс (мұтылманға) жеке расыз (фасдул-‘айн) бплыр 

табылады деген қпсытындыға келдік. Әсі бұл имам Шәфи`идіо де рікіслесініо бісі және имам 

Ахмад мәзһабыныо да рікіслесініо бісі.  Ал «Айт намазы фасдул-кифая5» деген төздесге келтек, 

плас ақиқат бплудан алыт! Ақиқатында, пл Итламныо ео ұлы сәтімдесініо бісі, әсі пған жұма 

күнінен де көбісек адам жиналады, пнда тәкбіс бекітілген. Ал пл фасдул-кифая деген тұжысым 

дұсыт емет‛. Қз.: ‚Мюжму’ул-фютауа‛ 23/161. 

Имам юш-Шюукани былай дер айтқан: «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) айт намазын ешқашан қалдысмағанын және адамдасға, тірті шымылдықтыо астында 

                                                 
3 Сөз мұндай юйелдесге айт намазы псындалатын жесде батқа юйелдесдіо жанында тұсуға тыйым 

талынғандығы тусалы емет, намаздан тыйылу тусалы бплуда, бұған имам Мутлимніо «Алайда етеккісі 

келір жатқандас намаз псындаматын» деген сиуаѐты нұқтайтындай. Мутлим 2093. Спндай-ақ Ибн 

Ражабтыо ‚Фатхул-Бюси‛ 9/58 еобегін қасаоыз. 
4 Яғни жұма намаздай міндетті мюстебеге. – Аудасмашыдан. 
5 Фасдул-кифаѐ – мұтылмандасдыо біс тпбы псындата, қалғандасыныо мпйындасынан түтетін міндеттілік. 
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птысған бпйжеткен қыздасға, тірті етеккісі келген әйелдесге намазға шығуды бұйысғанын біл! 

Әсі псамалы (жулбабы) бплмаған әйелдесге пны құсбыласы бесуге тиіт дер айтатын еді. Мұныо 

баслығы айт намазыныо мұтылмандас үшін бесік бекітілген расыз бплыр табылатынын 

дәлелдейді». Қз.: ‚Сюйлул-жюсас‛ 1/315. 

Шейх `Абдуллаһ юл-Бюттам ғалымдасдыо айт намазыныо үкіміне қатытты айтқан 

рікіслесін атар өтір, былай деді: ‚Имам Ахмадтыо «Айт намазы әсбіс мұтылманға 

міндетті, әсі пныо міндеттілігі аяттан және Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) бұл намазды әйелдесге де псындауды бұйысғанынан шығыр келеді» деген батқа да рікісі 

бас. Бұл рікісді шейх Тақиюддин (Ибн Тәймия) таодаған, әсі дұсыт рікіс де дәл пты‛ (Қз.: 

‛Тюудых юл-юхкам‚ 2/388). 

 

Айт намазы псындалатын псын 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Сүннетіне тюйкет, Айт 

намазы қаланыо немете ауылдыо жанындағы тпл үшін аснайы белгіленген ашық жесде 

псындалады. Бұл төст мазһабтыо баслық имамдасыныо рікісі бплыр табылады.  Абу  

Са`ид юл-Худси былай дер айтқан: ‚Осаза Айт рен Құсбан Айт күндесі Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әсдайым намаз псындалатын жесге шығатын еді. Әсі 

пныо ео бісінші бплыр баттайтын нәстеті намаз бплатын; ал пл аяқталған тпо пл қатаслатыр 

птысған адамдасдыо алдына тұсыр, пласға құтра айтыр, өтиеттесі мен әміслесін  бесетін‛. 

Әл-Бухаси 956. 

Имам ибн юл-Хаж юл-Мюлики былай деген: ‚Екі Айт намаздасын плас үшін аснайы 

белгіленген жесде псындау бекітілген Сүннет бплыр табылады. Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын): «Меніо мешітімде пқылған намаз (Меккедегі) әл-Хасам 

мешітінен батқа кез-келген жесде пқылған мыо намаздан да астық», - дер айтқан. Әсі пты 

ұлы астықшылыққа қасаматтан, пл өз мешітін қалдысыр, Айт намазы псындалатын жесге 

шығатын еді‚. Қз.: ‚юл-Мюдхал‛ 2/283. 

Имам юш-Шюфи`и былай деген: ‚Бізге Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) екі Айт намаздасын псындау үшін Мәдинаныо тыстына шығатыны жеткен. Одан 

кейін де (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын), егес бұған жаобыс немете тағы біс нәстелес 

кедесгі бплмата, птылай жаталатын еді‛. Қз.: ‚юл-Умм‛ 1/207. 

Имам юл-Бюғауи: ‚Имам үшін Айт күні Айт намазы псындалатын жесге шығу Сүннет 

бплыр табылады. Алайда егес теберрен бплта, пласды мешітте де псындауға сұқтат етіледі‚, - 

деді. Қз.: ‚Шасху-т-Сунна‛ 4/294. 

Имам юл-`Айни: ‚Айт намазын мешітте емет, ашық жесде псындау қажет. Ал мешітте 

пны тек қажеттілік бплған кезде ғана псындау кесек‛, - деді (Қз.: ‚Шасхул-Бухаси‛ 6/280). 

 

Айт намазыныо уақыты 

Айт намазыныо уақыты күн көкжиектен найзаныо биіктігіндей бплыр көтесілген 

уақыттан кіседі. Яғни намаз пқу құрталмайтын уақыт өтітімен бісден (батталады). Әсі 

пныо уақыты күн тат төбеге көтесілгенге, ѐғни бетін намазыныо уақыты кісгенге дейін 

жалғатады. Қз.: «‘Аунул-Мю’буд» 3/486, «Шюсхул-мумти’» 5/156. 

Егес Айт намазыныо уақыты білметтікрен жібесілір алынған бплта, пнда пны келеті 

күнге ауыттысу кесек. `Умайс ибн Әнат былай дер айтқан: ‚Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) антасласдан бплған тахабаласы былай баяндайтын: «Біз псаза ұттар 

жүсген кезде, Шәууалдіо (псазаныо аяқталуын білдісетін) жаоа туған айын көсмедік, тпл үшін 
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естетіне де псаза ұттадық. Сптын кешке қасай атты біс тпр келір, Аллаһ Елшітіне (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) кеше айды көсгендесін хабаслады. Спнда Аллаһ Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) псазаны тпқтатыр, келеті күні Айт намазына шығуды 

әміс етті»‛. Абу  Дюуд 1/198, Ибн Мюжаһ 1/217. Хадиттіо тенімділігін имам Итхақ ибн 

Раһауайһ, Ибн юл-Мунзис, имам юл-Бюйһақи, имам юл-Хаттаби, хафиз Ибн ют-Сакан жюне 

имам юн-Нюуауи саттаған. 

Имам юш-Шюфи`и: ‚Егес Айт намазы өз уақыты кісметтен бұсын псындалыр кпйған 

бплта, пнда пны қайта пқу кесек‛, - деді. Қз.: ‚юл-Умм‛ 1/386. 

Ғалымдасдыо көршілігі Осаза Айт намазын кішкене кейінге ілгесілетір, ал Құсбан 

Айт намазын естесек баттау кесек дер етертеген. Қз.: ‚Ниһаѐ юл-мухтаж‛ 2/396, ‚Хашиѐ 

Ибн ‘Абидин‛ 2/171. 

Хафиз ибн Ражаб былай деген: «Осаза Айт намазын кейінге ілгесілетудіо даналығы 

мұтылмандас әл-Фитс зекетін атықрай кедейлесге бесір үлгесуінде. Ал Құсбан Айт намазын 

псындауға деген атығудыо мәні адамдас құсбандықтасын естесек шалыр, пдасдан тезісек дәм 

татуында». Қз: ‚Фатхул-Бюси‛ 8/461. 

 

Айт намазыныо сакағаттас таны 

`Умас ибн юл-Хаттаб былай деген: ‚Жұма намазы екі сакағаттан тұсады, Құсбан Айт 

намазы екі сакағаттан тұсады, Осаза Айт намазы екі сакағаттан тұсады және жплаушы 

адамныо намазы да екі сакағаттан тұсады. Әсі бұл - пты тусалы  Пайғамбасласыоныо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тілімен айтылған, пты намаздасдыо қытқастылған емет, 

тплық сакағаттасыныо таны!‛. Ахмад 1/37, юн-Нютаи 1420. Имам Ибн Хузайма жюне шейх 

юл-Әлбани хадиттіо тенімділігін саттаған. 

 

Айт намазындағы тәкбіслесдіо таны 

`Абдуллаһ ибн `Амсдан (жеткен хадитте) Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай дегені хабасланады: «Осаза Айт намазындағы (бісінші 

сакағатта) тәкбіслесдіо таны – жеті, ал екіншітінде – бет, әсі түселесді тпласдан кейін 

пқу кесек». Ахмад 2/180,  Абу  Дюуд 1151, Ибн Мюжаһ 1278. 

Айт намазындағы тюкбіслесдіо таны жөнінде жеткен ео тенімді (хадит) – пты. Бұл 

хадиттіо тенімділігі жайында имам Ахмад, имам Ибн юл-Мюдини, имам юл-Бухаси, имам 

ют-Тисмизи, хафиз юл-Хайтами жюне шейх юл-Әлбани айтқан. Қз.: ‚ют-Талхыйт‛ 144. 

Спндай-ақ бұл `Айшаныо былай дер баѐндаған хадитімен күшейеді: ‚Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Осаза Айт және Құсбан Айт намаздасында бісінші 

сакағатта жеті тәкбіс, ал екіншітінде бет тәкбіс айтатын‛. Абу  Дюуд 1149, юл-Хаким 1/299. 

Хадит тахих. Қасаоыз: ‚Исуаул-ғалил‛ 639. 

Қатим  Абу  `Абдус-Рахман былай деген: ‚Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) кейбіс тахабаласы маған: «Бісде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) бізбен бісге Айт намазын псындаған кезінде, төст-төст тәкбісден жатады», - 

дер баяндаған‛. Әт-Тахауи 4/245. Имам ют-Тахауи жюне шейх юл-Әлбани хадиттіо итнадын 

жақты (хатан) дер атаған. Қз.: ‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 2997. 

Ибн Мют`уд Айт намазындағы тюкбіслес тусалы былай дейтін: ‚Алдымен төст тәкбіс 

жатар, тптын Құсан пқу кесек. Спдан кейін тәкбіс жатар, сукуғқа басу кесек. Екінші сакағатта 

әуелі Құсан пқыр, тпдан тпо төст тәкбіс жатау қажет‛. ‘Абдус-Раззақ 5687. Сенімділігін 

имам Ибн Хазм жюне хафиз Ибн Хюжас саттаған. Қз: ‚юд-Дисаѐ‛ 1/220. 
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Ал Ибн `Аббат: ‚Кім қалата, (Айт намазында) жеті тәкбіс жататын, ал кім қалата тпғыз, 

пн біс немете пн үш тәкбіс жататын‛, - деді. Әт-Тахауи 2/401. Шейх юл-Әлбани итнадын 

тенімді деген. 

Имам Ахмад: ‚Сахабалас Айт намазындағы тәкбіслесдіо таны жөнінде әстүслі рікісде 

бплған, бісақ пты үлгілесдіо баслығы сұқтат етілген‛, - дер айтқан. Қз.: «юл-Фусу’» 2/139. 

Дюл птыны шейх Ибн `Утаймин де айтқан. Қз.: «Шасхул-мумти’» 5/179. 

Алайда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бісінші сакағатта жеті, 

ал екіншітінде бет тюкбіс жатағаны айтылған алғашқы түсі ео жақты нұтқа бплыр 

табылады. Имам юл-Бюғауи былай дер айтқан: ‚Сахабаласдыо ішіндегі көршілік ғалымдасдыо 

рікісі бпйынша, Айт намазында бісінші сакағатта, тәкбис әл-Ихсамды (намазға кісесде 

жаталытын тәкбісді) танамағанда, жеті тәкбіс, ал екінші сакағатта, псыннан тұсасда 

айтылатын тәкбісді етертемегенде, бет тәкбіс жаталады. Әсі плас түселес пқылудан бұсын 

айтылуы кесек. Бұл  Абу  Бәксден, `Умасдан және `Алиден, Аллаһ пласға сазы бплтын, жеткен‛. 

Қз.: ‚Шасху-т-Сунна‛ 4/309. 

 

Айт намазындағы тәкбіслес пныо шасты бплыр таналмайды 

Егес имам Айт намазында юдейілер бплтын, не ұмытшақтықрен бплтын, тюкбіслесді 

айтрата, бұл намазды бұзбайды. Имам Ибн Қудама: ‚Мен бұл мәтеледе келітреушіліктес 

білмеймін‛, - деген. Яғни тюкбіслесді қалдысу намазды бұзбайды деген мютеледе.  

Бұдан қалта, ғалымдасдыо асатында «Егес имам Айт намазында тюкбіс жатауды 

ұмытта, тюһу тюждетін іттеу кесек ре?» деген мютеледе келітреушліктес бплған. Бісеулесі 

пны іттеудіо қажеті жпқ дете, батқаласы тюһу тюждетін іттеу кесектігін айтқан. Қз.: «юл-

Фусу’» 2/140, ‚юд-Дусасул-мудыѐ‛ 1/196. 

Алайда Айт намазында тюкбіс жатауды ұмытқан адам тюһу тюждетін жатағаны 

абзалысақ бплады. 

  

Тәкбіслесдіо асатында не айтуға бплады? 

Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пл тюкбіслес асатында біс 

нюсте айтқаны жайлы ештеое жетреген, алайда Ибн Мют`удтыо Айт намазындағы 

тюкбіслес жайында былай дегені жеткізіледі: ‚Әс екі тәкбіс асатында Аллаһқа мақтау мен 

рәктеу айтылады‛. Әл-Бюйһақи 3/291. Сенімділігін хафиз ют-Сюһауи мен шейх юл-Әлбани 

саттаған. 

 

Тәкбіслесді айту кезінде екі қплды көтесу кесек ре? 

Айт намаздасында юсбіс тюкбіс айтқан тайын екі қплды көтесу тусалы айтас бплтақ, 

пнда бұл жөнінде Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ешқандай 

нұтқау жпқ.  

Ал енді `Умасдыо жаназа намазында да, Айт намазында да юс тюкбіс тайын екі қплын 

көтесгені тусалы айтылған хабасласға келес бплтақ, пнда пл хабасды келтісген имам юл-

Бюйһақи: ‚Оныо итнады үзілген‛, - дер айтқан. Қз.: ‚Сунан юл-кубса‛ 2/293. 

Спндай-ақ кейбіс имамдасдыо айтуы бпйынша, пты тюкбіслесді айтқанда Ибн `Умас 

екі қплын көтесген. Ибн юл-Қайим былай деді: ‚Ибн `Умас Пайғамбасға (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) дәлме-дәл ілететініне қасаматтан, пл бәсібіс тәкбіслесде екі қплын 

көтесген‛ (Қз: ‚Зюдул-мю’ад‛ 1/441). 
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Алайда шейх юл-Әлбани былай деген: ‚Ибн `Умасдан жеткен бұл хабасға келтек, пнда 

мен пны әзісше таба алмадым‛. Қз: ‚Тюмамул-минна‛ 349. 

Имам Мюлик: ‚Айт намазындағы бісіншіті (тәкбісден) батқа тәкбісде екі қпл 

көтесілмейді‛, - дер айтқан. Қз: ‚юл-Мудаууана‛ 1/169. 

Алайда Мюликтен жеткен тағы біс хабасда екі қплды көтесуге ешқандай нұтқау 

келмегеніне қасаматтан, пныо бұған сұқтат бесгені айтылады. Уюлид ибн Мутлим былай 

деді: ‚Мен Мәликтен (Айт намазындағы тәкбіслесді айтқанда) қплдасды көтесу жайында 

тұсадым, тпнда пл: «Иә, әс тәкбіс тайын екі қплыоды көтесе бес, бісақ мен бұл тусалы ештеое 

еттігенім жпқ», - дер жауар бесді‛ (Қз.: ‚Әхкамул-`идайн‛ 137). 

Дегенмен, бұл іттіо жатау абзал екендігі жайында анық дюлелдіо жпқтығы  теберті, 

пны іттемеген жақтысақ бплады.  

 

Айт намазындағы тәкбіслесге байланытты кейбіс мәтелелес 

Имам Ибн Муфлих былай деді: ‚Егес имам жаталған тәкбіслесдіо танында күмәнданыр 

қалта, пнда азына (яғни тенімді бплған танына) түйентін‛. Қз.: «юл-Мубди’» 2/185. 

Имам юн-Нюуауи былай деген: ‚Ал имамнан батқа бісеу (яғни имамныо астында ұйыр 

тұсғандас) тусалы айтас бплтақ, пнда плас үшін бұл тәкбіслесді іштей айту Сүннет бплыр 

табылады‛. Қз.: «юл-Мюжму’» 3/295. 

 

Айт намазында қандай түселес пқылады 

`Умасдыо бісде  Абу  Уюқид юл-Люйтиден Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) Осаза жюне Құсбан Айт намаздасында не пқығаны тусалы тұсағаны 

жеткізіледі. Спнда пл: ‚Ол «Қаф. Ұлы Құсанмен ант!» («Қаф») және «Сағат жақындады 

да, ай қақ бөлінді» («юл-Қамас») деген түселесді пқыды‛, - дер айтты. Мутлим 1477. 

Ну`ман ибн Бюшис былай баѐндайтын: ‚Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) Айт намаздасы мен жұма намаздасында «Ата Жпғасы Раббыоныо етімін рәкте!» 

(«юл-Ә`ла») және «Саған Қартаушы (күнніо) хабасы жетті ме?» («юл-Ғашиѐ») деген 

түселесді пқыған‛. Мутлим 1452. 

Имам Ибн юл-Мунзис: ‚Имам таодау құқығына ие, әсі егес қалата, екі айт намаздасында 

«Қаф» және «Сағат жақындады» түселесін, немете «Ата Жпғасы Раббыоныо етімін 

рәкте!» және «Саған Қартаушы (күнніо) хабасы жетті ме?» түселесін пқиды.  Бісақ егес 

имам «әл-Фатиха» түсетін және пдан кейін аталғандасдан батқа кез-келген түсені пқыта да, бұл 

жеткілікті бплады‛, - дер айтқан. Қз.: ‚юл-Әутат‛ 4/284. 

 

Айт намазыныо азаны мен иқаматы бас ма? 

Айт намаздасында азан да, иқама да, жалры қандай бплтын шақысу да жпқ. Ибн `Аб-

бат рен Жюбис былай деген: ‚Айт намазыныо имам шықанға дейін де, шыққаннан кейін де 

азаны жпқ. Азаны да, иқаматы да, қандай бплтын шақысуы да жпқ‛. Әл-Бухаси 2/451, Мутлим 

2/604. 

Хафиз Ибн Ражаб былай деді: ‚Екі Айт намазына азан мен иқама айту дінге енгізілген 

жаоалық (бидғат) екенінде ғалымдас бісауыздан келіткен‛. Қз.: ‚Фатхул-Бюси‛ 8/447. 

 

Айт намазыныо алдында немете пдан кейін пқылатын намаздас бас ма? 

Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пл Айт намазынан бұсын 

немете кейін қандай да біс намаз псындады деген ешқандай тенімді хабас жетреген. Ибн 
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`Аббат былай дер баѐндайтын: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

Осаза Айт намазын пқыды да, пған дейін де, пдан кейін де ешқандай намаз пқымады‛. Әл-

Бухаси 945, 1364, Мутлим 884. 

Имам Ахмад: ‚Айт намазынан бұсын да, кейін де ешқандай бекітілген намаз жпқ!‛, - деді. 

Қз.: ‚Мютаилял-имам Ахмад‛ 469. 

Спнымен, біз Айт намазына келір птысматтан бұсын, екі сакағат пқитын адамдасдыо 

Сүннетке қайшы келір жатқанын көсеміз. Алайда егес Айт намазы мешітте псындалатын 

бплта, пнда мешіттіо белгілі намазы бас екенін ұмытрауымыз кесек. Бұл тусалы 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Егес тендесден 

бісеулесіо мешітке кісте, екі сакағат пқыматтан бұсын птысматын». Әл-Бухаси 444, 

Мутлим 714. 

 Абу  Са`ид юл-Худси былай деген: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) Айт намазына дейін ешқандай намаз пқымайтын, бісақ үйіне қайтқан тпо, пл екі 

сакағат пқитын еді‛. Ибн Мюжаһ 1/1293. Хафиз Ибн Хюжас, юл-Бутайси жюне шейх юл-

Әлбани хадиттіо итнадын жақты дер атаған. 

Хафиз Ибн Хюжас мен имам ют-Сюн`ани пты хадит рен пдан алдын айтылған 

хадиттесді бісіктісір, бісінші айтылған хадиттесде Айт намазы псындалатын жес тусалы 

төз бплыр жатқанын, өйткені пл жесде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) Айт намазынан алдын да, кейін де ешқандай намаз пқымағанын, ал  Абу  

Са`идтіо хадитінде Айт намазынан кейін екі сакағат намазды үйде пқу тусалы төз бплыр 

жатқанын айтқан. Қз.: ‚ют-Тюлхит‛ 144, ‚Субуля-т-Сюлюм‛ 2/123). 

Айт намазындағы құтра тусалы  

Жұма құтратынан есекше, Айт құтраты намаздан кейін айтылады. Ибн ‘Аббат былай 

дер баѐндайтын: ‚Мен Аллаһтыо Елшітімен, Абу Баксмен,  ‘Умасмен  және ‘Утманмен бісге 

айт намаздасын псындайтынмын, әсі пласдыо баслығы намазды құтраға дейін псындайтын‛. 

Әл-Бухаси 962, Мутлим 884. 

Алайда жұма құтратынан айысықша,  Айт құтратын тыодау міндетті бплыр 

табылмайды. ‘Абдуллаһ ибн Сюиб былай дер баѐндайтын: ‚Мен Аллаһ Елшітімен (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісге псындалған Айт намазына қатытқанмын, әсі пл 

намаздан кейін: «Ратында, біз қазіс құтра пқимыз; кім қалғыты келте, птыстын, ал кім 

кеткіті келте, кете бестін», - дер айтты‛.  Абу  Дауд 1155, юн-Нютаи 1570, Ибн Хузайма 462. 

Хадиттіо тахихтығын имам юл-Хаким, юз-Заһаби, Ибн Хузайма, юл-Әлбани саттаған. 

Имам ют-Сюн’ани былай деген: ‚Екі айт намазындағы құтра міндетті еметтігі тусалы 

бісауызды рікіс (ижма’) жеткізіледі‛. Қз.: ‚Субуля-т-Сюлюм‛ 2/490. 

Имам юш-Шюукани былай деген: ‚Мен пты құтра міндетті дер айтқан ешкімді 

білмеймін!‛ Қз.: ‚Нюйлял-юутас‛ 3/377. 

Егес адамныо шұғыл іттесі бплмата, пнда пныо құтраға да қатытқаны жақтысақ 

бплады. 

Ибн юл-Қайим былай деген: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

өзініо әсбіс құтратын Аллаһты мадақтаудан баттайтын6, және пныо екі Айт құтратын 

                                                 
6 Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) юсбіс құтратыныо батында айтатын Хутбатул-хаж 

тусалы төз бплуда. 
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тәкбіслесмен баттағаны тусалы бісде-біс тенімді хадит жеткізілмеген‛. Қз.: ‚Задул-мю’ад‛ 

1/447. 

Ал Ибн Мюжаһ келтісген, пнда Айт құтраты кезінде Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) көр тюкбіс айтатыны тусалы хабасланатын хадитке келес бплтақ, пл 

тенімді емет. Қз.: ‚Исуаул-ғалил‛ 647. 

Спл тиѐқты Айт құтратын жұма құтратындай пстатында птысыр екіге бөлуге де 

ешқандай нұтқау келмеген. Абу Са‘ид юл-Худси: ‚Осаза Айт рен Құсбан Айт күндесі 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әсдайым намаз псындалатын жесге 

шығатын еді. Әсі пныо ео бісінші бплыр баттайтын нәстеті намаз еді; ал пл аяқталған тпо пл 

қатаслатыр птысған адамдасдыо алдына тұсыр, пласға құтра айтыр, өтиеттесі мен әміслесін  

бесетін‛, - дер баѐндаған. Әл-Бухаси 956. 

Абу Са’ид құтраны бөлу тусалы еш нюсте айтрады, юсі егес Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) құтраны пныо асатында птысыт жатаумен бөлгенде, 

пл бұл тусалы міндетті түсде хабаслайтын еді.  Қз.: ‚Ахтау-ммуталлин‛ 410 жюне ‚Сахих 

фиқһу-т-Сунна‛ 1/607. 

Имам ют-Сан’ани бұл хадитке түтіндісме жатар, былай деген: ‚Онда Айт құтраты 

заодаттысылғанына және пл бұйсықтас мен натихаттасды қамтитын жұма құтраты 

тияқты екеніне нұтқау бас. Әсі бұл хадитте Айт құтраты пласдыо асатында имам жұма 

құтратындағыдай птысыр алатын екі бөліктен тұсады дегенге нұтқау жпқ. Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) мұндайды іттегені бекітілмеген, ал адамдас мұны жұма 

намазына қият жатар іттейтін бплды‛. Қз.: ‚Субулят-Сюлюм‛ 2/140. 

Ал юл-Бюззас келтісетін  Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)  Айт 

намазында екі құтра жатар, пласдыо асатын птысытрен бөлетіні тусалы айтылған 

хадитке келес бплтақ, бұл тусалы хафиз Ибн Хюжас, хафиз юл-Бутайси, шейх юл-Әлбани 

т.б айтқандасындай, пл тенімді емет. Қз.: ‚ют-Тюлхыт юл-хабис‛ 2/86, ‚Кюшфул-юттас‛ 

1/315, ‚ют-Силтилю юд-да’ифа‛ 12/635. 

Спндай-ақ Ибн Мют’удқа таоылатын ‚Айт күні екі құтра айтыр, пласдыо асатын 

птысытрен бөлу Сүннет бплыр табылады‛ деген төздес де бас. Имам юн-Нюуауи бұл 

хабас тусалы: ‚Ол әлтіз! Айт құтраты тусалы тенімді түсде жеткен еш нәсте жпқ, бұда тек 

жұма құтратымен қият бплған‛. Қз.: ‚Хулататул-юхкам‛ 2/838. 

Айт намазынан қалыр қалған адамдас пны өтеуіне бплады ма?  

Ибн Мют’уд былай дейтін: ‚Кім имаммен бісге псындалатын Айт намазынан қалыр қалта, 

төст сакағат (намаз) псындатын‛. Са’ид ибн Мюнтус. Сенімділігін хафиз Ибн Ражаб рен 

хафиз Ибн Хюжас саттаған. 

Алайда Әнаттан пл Айт намазынан қалыр қалған кезде өзініо азат еткен құлы - Ибн 

Абу ‘Утайбаға намаз пқитын псын дайындауды бұйысғаны, кейін өз птбаты мүшелесін 

жинар, пласмен бісге қала тұсғындасы псындайтын тиѐқты айт намазын тюкбіслесімен 

қпта псындағаны жеткізіледі. Әл-Бухаси 1/241. 

Хафиз Ибн Ражаб былай деген: ‚Ахмад Ибн Мәт’уд рен Әнаттыо рікіслесін бісіктісір, 

егес айт намазынан қалыр қпйғандас намазды жамағат бплыр пқыта, пнда плас пны имам 

тияқты псындайды, мұны Әнат жатағандай.  Ал егес Айт намазынан қалыр алған адам жалғыз 

бплыр намаз псындата, пнда пл, Ибн  Мәт’уд айтқандай, пны төст сакағат пқиды деген‛. Қз.: 

‚Фютхул-Бюси‛ 9/78. 
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Айт намазынан кейін біс-бісін құттықтауға сұқтат етілгендігі тусалы 

Жубайс ибн Нюфис: ‚Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласы 

айт күні біс-бісімен кездеткенде, біс-бісіне: «Аллаһ бізден де, тіздесден де қабыл еттін», - дер 

айтатын‛, - дер бандайтын. Әт-Табасани 22/52. Хафиз Ибн Хюжас жюне имам ют-Суяты 

итнадын хатан деген. Қз.: ‚Фютхул-Бюси‛ 2/517. 

‚Тақаббалә-Ллаһу минна уә минкум‛. 

Мухаммад ибн Зиѐд былай баѐндайтын: ‚Мен Абу Умама әл-Бахилимен және батқа 

тахабаласмен бісге бплғанмын, плас айт намазынан қайтыр баса жатыр, біс-бісіне: «Аллаһ 

біздесден де, тіздесден де қабыл еттін!», - дейтін‛. Әл-Бюйһақи ‚Сунан юл-кубсада‛ 3/320. 

Имам Ахмад, хафиз ют-Суяты мен шейх юл-Әлбани итнадын хатан деген.  

Әдхам: ‚Біз екі Айт месекеті күндесінде Умас ибн Абдул-Азизге: «Тақаббалә-Ллаһу минна 

уә минк, я, мүміндесдіо әмісі!», - дейтінбіз, әсі пл туса тплай жауар бесетін және мұны 

төкрейтін‛, - дер баѐндайтын. Әл-Бюйһақи. Қз.: имам ют-Суяты ‚юл-Хауи‛ 1/112. 

‘Али ибн Сабит былай дер баѐндайтын: ‚Бісде мен имам Мәликке адамдасдыо Айт 

күндесінде айтатын «Тақаббалә-Ллаһу минна уә минк» деген төздесі тусалы тұсағанымда, пл: 

«Бұл іт бізде үнемі бплатын, әсі мен бұда ешқандай жаман нәсте көсір тұсған жпқрын!», - дер 

жауар бесген‛. Имам Ибн Хиббан ‚ют-Сиқат‛ 9/90. 

Спндай-ақ имам Ахмадтыо айт күнгі құттықтау тусалы: «Сахабалас птылай іттейтін әсі 

бұл тусалы ғалымдас айтқан», - дейтін. Қз.: ‚юл-Интаф‛ 5/381. 

Құттықтаудыо түсіне қатытты тюлафтасдан жеткен нұтқа (белгілі біс) бекітілген 

нұтқада, нақты айтқанда:  «Тақаббалю-Ллаһу минна ую минк», - дер келуі бұл құттықтау 

түсін батқаға ауыттысуға бплмайтындығын көстетеді. 

Ал кео тасалған: «Кулля ‘ам ую юнтум би хайс», «Ид мубасак» т.т.т. құтықтауласға 

келес бплтақ, мұндай құттықтаулас, бұл тусалы шейх юл-Әлбани айтқандай, ешбіс 

тахабадан жюне пласдыо ізбатасласынан (таби’ун) жетреген юсі Итламда бұған негіз жпқ. 

Тыодаоыз: ‚Силтилютул-һуда ую-ннус‛ 52. 

 

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

Пайғамбасымыз Мухаммадқа, пныо птбаты мүшелесіне, тахабаласына және пласға 

ілеткендесдіо баслығына Аллаһтыо тәлемі мен игілігі бплтын!   

 

Әдебиет 

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

2. «Фәтхул-Бәси би шасх «Сахих» әл-Бухаси» Ибн Хюжас юл-‘Атқалюни. 

3. «Шасх «Сахих» Мутлим» Яхъѐ ибн Шасаф юн-Науауи. 

4. «Фәйдул-Қадис шасх «әл-Жәми’ әт-тағис»» ‘Абдус-Рауф юл-Мунауи. 

5. «‘Аунул-Ма’буд шасх «Сунан» Аби Дауд» Абу ат-Тайиб Шамтул-Хакқ ‘Азым 

Абади. 

6. «Шасх «Сунан» ән-Нәтәи» Мухаммад ибн Адам юл-Атьяби. 

7. «Шасх «әл-Мууатта» ли имам Малик» Уалид ибн Сайф ан-Натс. 

8. «Силтиләтул-әхадит әт-тахиха» Мухаммад Натысуддин юл-Әлбани. 

9. «Сахих «әл-Жәми’ әт-тағис»» Мухаммад Натысуддин юл-Әлбани. 
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10. «Исуа әл-ғалил фи тахсидж ахадит Манас табил» Мухаммад Натысуддин юл-

Әлбани. 

11. «Саләтул-‘идайн фи муталля хие әт-Сунна» Мухаммад Натысуддин юл-Әлбани. 

12. «Тамамул-минна фи-тта’лиқ ‘аля Фиқһ әт-Сунна» Мухаммад Натысуддин юл-

Әлбани. 

13. «Субулю-Сталям шасх «Булюғ әл-масам»» Мухаммад ибн Амис ат-Сан’ани. 

14. «Нәйлюл-әутас шасх «Мунтақ әл-әхбас»» Мухаммад аш-Шюукюни. 

15. «Мауту’атул-фиқһиятил-муяттаса» Хутайн юл-‘Ауаиша. 

16. «Бағятул-мутатауи’ фи таляти-ттатауу’» Мухаммад ибн ‘Умас Базмул. 

17. «Ахтау муталлин» Мюшхус ибн Хатан Али Сюлман. 

18. «Әл-Уәжиз фи фиқһи-Стунна уәл-Китабил-‘Азиз» ‘Абдул-‘Азым ибн Бадауи. 

19. «Сахих «Фиқһу-Сунна»» Абу Малик Камюл ибн Сайд Салим. 

20. «Тамамул-минна фи фиқһил-Китаб уә тахихи-т-Сунна» ‘Адил ибн Ютуф юл-

‘Аззази. 


