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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. Жалғыз 

Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешкім жпқтығына куәлік бесеміз, және Мухаммад 

– Аллаһтыо құлы әсі Оныо Елшіті екеніне куәлік бесеміз.  

 

««ТТаассааууиихх»»  ттөөззііннііоо   аанныыққттааммааттыы  

 

 «Тасауих» – бұл «тасуиха» төзініо көрше түсі. Отылай дер Рамазан айыныо 

түндесінде пқылатын түнгі нәріл намаздас аталған. «Тасауих» намазыныо атауы 

«демалу» деген мағынаны білдісетін асабтыо «спхатун» төзінен шыққан. Оныо бұлай 

аталуыныо тебебі – ізгі тәлафтас бұл намазды өте ұзақ пқыр, әс екі немете төст сакағат 

тайын демалуға птысатын. Қз.: ‚Фатхул-Баси‛ 4/294, ‚Раддул-мухтас‛ 1/474.  

Шейх Убайдуллаһ әл-Мубасакфуси былай дер жазған: «Тасауих та, Қияму-самадан 

да (Рамазанныо түндесінде пқылатын намаз), Қиямул-ләйл де (түнгі нәріл намаз), тәһажжуд 

та – бұласдыо баслығы біс намаздыо атауласы бплыр табылатынын біл. Әсі Рамазандағы 

таһажжуд – бұл тпл тасауих. Өйткені Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) Рамазанда бісі тасауих, ал екіншіті таһажжуд дер аталатын екі намаз пқығаны бісде -

біс тенімді хадитте де, тірті әлтіз хадитте де жетреген. Әсі Рамазаннан батқа күндесі 

жаталатын таһажжуд – бұл Рамазанда тасауих дер аталатын намаз». Қз.: ‚Мис’әтул-

мәфатих‛ 2/224.  

 

РРааммааззаанн   ааййыыннддаа   ттаассааууиихх  ннааммааззыынн   ппссыыннддааууддыыоо   ааббззааллддыығғыы  жжәәннее   аассттыыққшшыыллыығғыы     

  

Абу Хусайса былай дер баяндайтын: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) Рамазанда адамдасды қптымша түнгі намаздасды псындауға ынталандысатын, 

бісақ пны үзілді-кетілді түсде бұйысмайтын, әсі: “Рамазанныо түндесін иманмен және 

Аллаһтыо тауабына деген үмітрен намаз пқумен өткізген адамныо бұсынғы күнәласы 

кешісіледі”, - дер айтатын». Әл-Бухаси 37, Мутлим 759.  

Абдуллаһ ибн Уқайм былай дер баяндайтын: «Рамазан айы кісгенде Умас ибн әл-

Хаттаб былай дейтін: “Ратында, Аллаһ тендесге бұл айда псаза ұттауды расыз етті, бісақ 

түнгі намаздасды расыз етреді. Алайда, ақиқатында, (самазандағы) бұл намаздас Аллаһ Тағала 

хабаслаған нәріл амалдасдыо ео жақтыласынан бплыр табылады! Ал кім пласды пқығыты 

келмете, өз төтегінде жата бестін. Спндай-ақ әсбісіо: «Егес рәленше псаза ұттата, мен де 

ұттаймын, егес түгенше түнгі намаздасды пқыта, мен де пқимын», - дер айтудан тақ бплтын. 

Спндықтан кім псаза ұттата немете түнгі намаздасды псындата, пны тек Аллаһ үшін 

іттетін!“». Абдус-Раззақ 7748, Ибн Аби Шайба 8873. Итнады тенімді.  

Имам ән-Нәуауи былай деген: «Тасауих намазы расыз емет екендігіне үммет бісауызды 

келіткен, алайда бұл муттаһаб (есікті тауарты) іт бплыр табылады», - деді. Қз.: ‚Шасх 

«Сахих» Мутлим‛ 5/379.  

Тасауих намазын пқу міндетті бплыр табылмайды, алайда Раббытыныо сазылығына 

ұмтылатын мұтылман пны жібесір алмауға тысытады, өйткені Рамазан айы ұзаққа 
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тпзылмайды, ал Рамазан айында түнгі намаздасды пқу үшін ұлы тауар бесіледі. 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бұл тусалы:  “Рамазанныо 

түндесін иманмен және Аллаһтыо тауабына деген  үмітрен намаз пқумен өткізген 
адамныо бұсынғы күнәласы кешісіледі”, - дер айтқан. Әл-Бухаси 37, Мутлим 759.  

Имам әл-Бәжи былай дейтін: “Бұл хадитте Рамазан айында түнгі намаздасды псындауға 

деген ұлы ынталандысу бас, әсі птыған ұмтылу кесек, өйткені пты амалда бұсынғы күнәласдыо 

кешісілуі қамтылған. Күнәлас кешісілуі үшін, бұл намаздасды Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) уәдеті ақиқат екендігіне иман келтісір және сия мен амалдасды 

бұзатын баслық нәстелесден аулақ бплған күйде Аллаһтыо тый-тауабына ұмтылыр пқу кесек!” 

Қз.: ‚әл-Мунтақа‛ 251. 

       Амс ибн Мусса әл-Жуһани былай дер баяндайтын: «Бісде Пайғамбасымызға (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) біс адам келір: “Уа, Аллаһтыо елшіті! Мен Аллаһтан батқа 

құлшылыққа лайықты ешкім жпқ екеніне, әсі тіз Аллаһтыо елшіті екеніоізге куәлік 

бесетінімді, намаз пқитынымды, зекет бесетінімді, псаза ұттайтынымды және Рамазанныо 

түндесін намаз пқыр өткізетінімді білетіз бе?!”, — деді. Спнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: ‚Кім птыласды ұттанған күйінде қайтыт бплта, 

Жәннатта шыншылдас мен шаһидтес асатында бплады‛». Әл-Баззас, Ибн Хузайма, 

Ибн Хиббан. Хадит тахих. Қасаоыз: ‚Сахиху-т-тәсғиб‛ 1/419. 

Хафиз Ибн Ражаб былай дейтін: “Рамазан айында мүминніо бпйында нәртіге қасты 

жиһадтыо екі түсі бісігетінін біл! Осаза (ұттау) үшін күндізгі уақытрен жиһад және түнгі 

намаздасын псындау үшін түнмен жиһад. Әсі кім өз бпйында жиһадтыо пты екі түсін 

бісіктісген бплта, тпл етертіз тый-тауарқа лайық бплады!” Қз.: ‚Ләтаифул-мә’асиф‛ 171. 

 

ТТаассааууиихх  ннааммааззыынн   еессллеессггее   ддее ,,  әәййееллддеессггее   ддее   жжааммаағғааттрреенн   ппққууддыыоо   ззааооддыыллыығғыы     

  

Тасуих намазы Аллаһ Елшітінен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) баттау 

алады. Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) алғашында пны адамдасмен бісге 

псындайтын, ал тпдан тпо бұл намаз адамдасға расыз етілуінен қпсқыр, пны пласмен 

бісге псындауды қпйды. Айшаныо (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер хабаслағаны 

жеткізіледі: “Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) біс түні мешітке 

шығыр, намаз пқыды, (тпнда) біс кітілес де пған қптылыр бісге намаз пқыды. Естеоіне адамдас 

тпл түнгі намаз тусалы біс-бісіне айтты да, келеті түні бұдан да көр адам жиналыр, пнымен 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісге намаз пқыды. Естетіне де адамдас түнгі намаз 

тусалы өзаса төйлетір, үшінші түні мешітке жиналғандасдыо таны көбейір кетті. Аллаһтыо 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) мешітке шығыр намаз пқығанда, плас да пған 

ұйыр намаз пқыды. Төстінші түнде адамдас мешітке тыймай кетті. Ал Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) (намазға шықрай,) тао намазын пқуға ғана мешітке 

шықты. Тао намазын пқыр бплған тпо пл төзін Аллаһты мадақтаумен баттар, кейін адамдасға 

былай деді: «Спдан тпо. Ратында, тендесдіо түнде намазға жиналғандасыо маған жатысын 

емет, бісақ мен бұл (намаз) тендесге расыз етілуінен және тендес пны псындай алмай 
қалуласыонан қпсқыр, намазға шықрадым». Ал тпдан тпо Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) қайтыт бплды да, адамдас мұны таттар қпйды”. Әл-Бухаси 2012, 

Мутлим 2/177. 
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Батқа біс сиуаятта Айшаныо (Аллаһ пған сазы бплтын): «Әсі Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бұл намазды Рамазанда пқитын», - дер айтқаны 

жеткізіледі. Әл-Бухаси 2011.  

Тағы біс сиуаятта былай дер айтылған: “Ал Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) қайтыт бплған кезде, баслығы тпл күйі қала бесді. Абу Баксдіо халифалық 

тұтында да птылай бплды. Кейін Умас ибн әл-Хаттабтыо халифалығы кезінде пл адамдасды 

(тасауих намазын пқу үшін) Убай ибн Ка’бтыо астына жинады. Әсі бұл адамдас біс қасидыо 

астынан ұйыған алғашқы сет бплды”. Ән-Нәтаи 4/155. 

Абдус-Рахман ибн Абдул-Қаси былай дер айтады: “Бісде біз Умас ибн әл-Хаттабрен 

Рамазанныо біс түнінде біс мешітке кісдік, пндағы  адамдас намазды бөлек-бөлек пқыр жатқан 

бплатын. Спнда Умас: «Меніо пйымша, егес мына адамдасды біс қасидыо астына жинатам 

жақты бплады!», - деді. Сөйтір пл жұстты Убай ибн Ка’бтыо астына жинады. Кейін, мен 

пнымен бісге келеті түні мешітке басғанымда, адамдас біс қасидыо астына ұйыр намаз пқыр  

жатыс екен, (тпнда) Умас: «Мынау неткен кесемет бидғат!», - деді”. Әл-Бухаси 2010. 

Умасдыо (Аллаһ пған сазы бплтын): «Мынау неткен кесемет бидғат!» деген төздесіне 

келес бплтақ, пнда тілдік мағынадағы бидғат тусалы төз бплуда, тебебі Умасдыо әсекеті 

діндегі жаоалық бплуы ешқандай мүмкін емет еді. Мұндай іт шасиғатта бұсыннан бас еді 

ғпй, өйткені Пайғамбасдыо өзі (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бұл намазды 

адамдасмен бісге псындаған еді, бісақ бұл намаз пныо үмметіне міндет бплыр 

бұйысылуынан қауіртенір, пны (жамағатрен пқуды) тпқтатқан бплатын. Аллаһ Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) қайтыт бплғаннан кейін бұл намаз үмметке 

міндетті бплыр кету қауірі қалмады, тпндықтан Умас өзі халифа бплыр тұсған шағында 

Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Сүннетін тісілтір, 

мұтылмандасды тасауих намазын пқу үшін біс имамныо астына жинады.  

Әсі Умасдыо бұл төздесінде «жақты бидғат» немете «жаман бидғат» деген 

ұғымдасға нұтқау жпқ. Жақты және жаман бидғаттыо шегін кім және қалайша анықтай 

алмақ?! Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Кез келген бидғат – бұл 

адатушылық» (Мутлим 2/135), - дер айтқан бпла тұса, қалайша енді «жақты бидғат бас» 

дер айтуға бплмақ?! 

Ал Ибн Умас птындай мәлімдеменіо бплатынын алдын ала білгендей: «Кез келген 

бидғат – бұл адатушылық, тірті адамдас пны жақты дер таната да!», - дер айтқан екен. Әд-

Дасими 1/39. Шейх әл-Әлбани хабасдыо итнадын тенімді деген.  

Спнымен, Умас Рамазан айыныо түндесінде жамағат намазын пқу түсіндегі 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Сүннетін тісілткен кіті бплды 

әсі тахабаласдан әлдебісеудіо пныо пты амалына қастылық білдісгені белгітіз.  

Имам Ибн Са’д былай деген: «Умас Рамазанныо түнінде адамдасды жинар, жамағат 

намазын пқуды жаоғыстқан ео алғашқы адам бплды. Әсі пл пты тусалы баслық қалаласға жазыр 

жібесді. Бұл пқиға һижса бпйынша пн төстінші жылдыо Рамазан айында псын алды». Қасаоыз: 

‚әт-Табақат‛ 3/213. 

Хафиз Ибн Абдул-Бәсс былай дер айтқан: «Умас Пайғамбасдыо өзі (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) жақты көсір, сазы бплыр бекіткен нәстетінен астық еш нәсте 

бекітреді, ал пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) үмметіне түнгі намаз расыз бплыр 

кетеді ме деген қауіртіо тебебімен ғана мұны жалғаттысғыты келмеген бплатын, өйткені пл 

мүминдесге қатытты жұмтақ әсі мейісімді бплатын. Әсі Умас мұныо баслығын Пайғамбасдан 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) білгендіктен және пныо өлімінен кейін расыздас 
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көбейтілмейтінін де, азайтылмайтынын да білгендіктен пты амалды қайта тісілтті де, 

адамдасға птыны псындауды бұйысды!» Қасаоыз: ‚Ишсақ әл-мәтабих‛ 1/168. 

Ән-Ну’ман ибн Бәшис (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер баяндайтын: «Бісде біз 

Пайғамбасмен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісге Рамазанныо жиысма үшінде 

түнніо алғашқы үштен біс бөлігі өткенше түнгі намаз пқыдық. Кейін Рамазанныо жиысма 

бетінде біз пнымен бісге түнніо пстатына дейін түнгі намаз пқыдық. Ал біз пнымен бісге 

Рамазанныо жиысма жетітінде түнгі намазды пқыған кезімізде, тәсетіне (тухус) үлгесмей 

қаламыз ба дер пйладық». Ахмад 4/272, ән-Нәтаи 1/238. Хадиттіо тенімділігін имам әл-

Хаким, шейх әл-Әлбани мен Шу’айб әл-Аснаут саттады.  

Имам әл-Хаким былай дер айтқан: «Оты хадитте тасауих намазын мешіттесде 

псындау бекітілген Сүннет екеніне нақты нұтқау бас. Али ибн Әбу Талиб те Умасдыо 

(адамдасға) пты Сүннетті псындауды бұйысуына түсткі бплған». Қасаоыз: ‚әл-Муттадсак‛ 

1/440. 

Әбу Засс (Аллаһ пған сазы бплтын) былай деді: “Біз Рамазанда Аллаһ Елшітімен (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісге псаза ұттайтынбыз, әсі пл (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) Рамазан аяқталуға жеті түн қалмайынша бізбен бісге түнгі намазды 

пқымайтын. Кейін пл түнніо алғашқы үштен біс бөлігі өткенге дейін бізбен бісге намаз пқыды. 

Алты түн қалған кезде, пл тағы да бізбен бісге намаз пқыды. Одан кейін, бет түн қалған кезде, 

пл бізбен бісге түнніо пстатына дейін намаз пқыды. Ал біз: “Уа, Аллаһтыо елшіті! Біз неге 

түнніо қалған бөлігінде де намаз пқи бесмейміз?”, – дедік. Спнда пл: «Ратында, имам пснынан 

тұсыр кетрейінше имаммен бісге намаз пқыған кіті түнімен намаз пқыған адамдай 

бплады», - деді”. Абу Дауд 1375, ән-Нәтаи 1364. Хадиттіо тенімділігін Абу ‘Ита әт-Тисмизи, 

Ибн Хузайма, Ибн Хиббан және әл-Әлбани саттады.  

Әсі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Рамазанда адамдасмен 

бісге тасауих намазын псындағанына нұтқайтын хабаслас көр.   

Әйелдесге де тасауих намазына қатытуға сұқтат етіледі. Бұдан қалта, егес 

мүмкіншілік бплта, пласға бөлек имам тағайындалады. «Умас адамдасды самазанныо 

түндесінде намазға жинағанда, еслесге имам етір Убай ибн Ка`бты, ал әйелдесге Суләйман ибн 

Абу Хатманы қпйғаны» тенімді хабасда келген. Әл-Әлбани «әт-Силтилә әт-тахиха» 2/494. 

Спндай-ақ Асфажа әт-Сәқафи былай дер айтатын: «Али ибн Аби Талиб Рамазанда түнгі 

намаздасды пқуға әміс еткен кезде, еслесге біс имам және әйелдесге біс имам тағайындайтын. 

Әсі мен әйелдесге имам бплғанмын». Ибн Натс ‚Қияму-л-ләйл‛ 93. 

Алайда егес мұндай мүмкіншілік бплмата, пнда намазды әйелдесге де, еслесге де біс 

имамныо астында тұсыр-ақ пқыта бплады. Бісақ плас еслесмен асалатрай, бөлек жесде 

тұсуласы кесек.    

Әйелдес қалаған қптымша намазын мешітте пқи алады, алайда пласдыо үйлесінде 

пқыған намаздасы жақтысақ бплыр табылады. Себебі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) былай деген: «Әйелдесіое мешітке басуға тыйым талмаодас, алайда 

пласдыо үйлесінде пқыған намаздасы плас үшін жақтысақ!» Абу Дауд 567. Шейх әл-

Әлбани хадиттіо тенімділігін саттаған.  

 

ТТаассааууиихх  ннааммааззыынн   ққаайй   жжеессддее   ппққыығғаанн   жжааққттыыссааққ::  үүййддее   ммее ,,  әәллддее   жжааммаағғааттрреенн   ббііссггее   

ммеешшііттттее   ммее??    
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Имам ән-Нәуауи былай деген: “Ғалымдас тасауих намазыныо муттаһаб екендігіне 

бісауызды келіткен, алайда плас «Бұл намазды қай жесде псындау жақтысақ: жалғыз бплыр өз 

үйіоде ме, әлде жамағатрен бісге мешітте ме?» деген мәтелеге қатытты әстүслі рікісде бплған. 

Имам әш-Шәфи’и және пныо жақтаушыласыныо көршілігі, тпндай-ақ Абу Ханифа, Ахмад және 

кейбіс мәликилес бұл намазды Умас және батқа да тахабалас тияқты (Аллаһ пласға сазы бплтын) 

жамағатта псындаған жақтысақ дер танаған. Әсі мұтылмандасдыо пты амалы жалғатты да, бұл 

айт намазы тияқты Итламныо тысттай көсінітіне (сәтіміне) айналды. Алайда Мәлик, Абу 

Ютуф және кейбіс шәфиилес мен батқа ғалымдас бұл намазды Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын): «Адамныо ео жақты намазы – бұл расыз намаздасын 

танамағанда, үйде псындаған намазы», деген төздесіне ілетір, үйде пқыған жақтысақ дер 

айтқан” Қз.: ‚Шасх «Сахих» Мутлим‛ 5/378. 

Сөйтір, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) үйде псындалған 

намаз ео жақты намаз дер хабаслады да, бұдан тек расыз намаздасын ғана бөлір 

шығасды, ал тасауих намазы бісауызды рікіс бпйынша расыз бплыр табылмайды, демек, 

пл үйде псындалғаны жақтысақ бплыр таналатын намаздасдыо қатасына жатады. Әсі 

тасауих намазын үйде псындауды абзал көсетін тахабаласдыо қатасында, бұл тусалы 

Нәфи’ айтқанындай, Ибн Умас да бплатын. Ибн Абу Шәйба 2/166. Итнады тахих.   

Имам Мәлик: «Көртеген ғалымдас тасауихты адамдасмен (жамағатрен) бісге 

пқымайтын, әсі мен де птыны абзал танаймын», - дер айтқан. Қз.: ‚әл-Мудаууана‛ 1/223. 

Имам әт-Тахауи, тасауих намазын үйде псындауды абзал танаған (ғалымдасдыо) 

рікісін келтісе келе, былай деді: “Оласдыо баслығы Рамазандағы намазды имаммен бісге 

пқығанға қасағанда жалғыз псындағанды абзал көсген, әсі бұл дұсыт рікіс!” Қз.: ‚Шасх маани 

әл-атас‛ 1/351. 

Бұл тасартыо ео күшті дәлелі Зайд ибн Сабит жеткізген, пнда бісде Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Рамазан кезінде мешітке (шағын) шатыс тігір, пныо 

ішінде түнгі намаздасын пқығаны тусалы айтылған хадит бплыр табылады. Әсі птыдан 

тпо адамдас пныо жанына жиналыр, пныо астынан ұйыр намаз пқитын бплды. Кейін 

түндесдіо бісінде плас Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

дауытын еттімей қалды да, пны ұйықтар қалды дер пйлар, Пайғамбас пласдыо жанына 

шығу үшін шулай баттады. Спнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

пласға шығыр: «Сендесге не бплған? Не үшін тендес мен көсір тұсған нәстелесді 

іттеулесіоді қпймайтыодас? Өйткені мен бұл намаз тендесге расыз етіледі ме дер 

қпсқудамын. Ал егес пл тендесге расыз етілте, тендес пны псындай алмайтыодас! Уа, 

адамдас, өз үйлесіоде намаз пқыодас! Ақиқатында, адамныо ео жақты намазы – бұл, 

расыз намазын танамағанда, пныо өз үйінде пқитын намазы!», - деді. Ән-Нәтаи 1599. Ха-

дит тахих, ал пныо негізі әл-Бухасиде де келеді.  

Имам әт-Синди пты хадиттіо шасхында былай деген: “Бұл Рамазан айында 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) мешітінде псын алған еді. Әсі егес 

Рамазан айындағы (нәріл) намазды Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

мешітіне қасағанда үйде пқыған жақтысақ бплта, пнда бұл намазды батқа мешіттесде пқу 

тусалы не айтуға бплмақ?! Иә, көртеген ғалымдас Рамазандағы намазды мешітте пқу 

жақтысақ дер танайды, алайда бұл рікіс пты хадитке қайшы келеді, ал пнда дәл Рамазан намазы 

тусалы айтылады! Алайда Рамазан намазын мешітте пқу жақтысақ бплғаныныо тебебі – пныо 

Итлам сәтімдесініо бісіне айналғандығында дер айтылған!” Қз.: ‚Шасх ән-Нәтаи‛ 3/198. 
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Үйде пқылатын нәріл намаз батқа намаздасдан астық бплатыныныо тебебі – бұл 

намазды батқа адамдасдыо көсмейтінінде және пл көсес көзге сия етір 

пқылмайтынында.1 

Ал тасауих намазын жалғыз псындағанға қасағанда жамағатрен бісге пқуды абзал 

танаған ғалымдас «Ақиқатында, имаммен бісге пл кеткенге дейін намаз пқыған адам  

түнімен намаз пқыған адамға тео» деген хадитке түйенеді. Абу Дауд 1375, ән-Нәтаи 1364. 

Хадиттіо тенімділігін Абу Ита әт-Тисмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан және әл-Әлбани 

саттаған. 

Ал «Ақиқатында, адамныо ео жақты намазы – бұл, расыз намазын танамағанда, 

пныо өз үйінде пқитын намазы!» деген хадитке келес бплтақ, ғалымдас пған: «Бұл кез 

келген нәріл намазына қатытты жалры үкім», - дер жауар бесген. Алайда плас бұдан 

жамағатрен псындалуы заодаттысылған екі айт намаздасын, күн тұтылу және жаобыс 

тұсау намаздасын, тпндай-ақ тасауихты ажысатыр шығасған.     

Спндай-ақ плас баслық тахабалас Умасды қплдағанын және тасауих намазын 

жамағатрен пқығанын әсі птыны бұл намазды үйде пқығаннан абзал көсгеніне түйенген.  

Абу Дауд былай дер баяндайтын: “Мен имам Ахмадтқа: «Сіз адамныо Рамазанда 

намазды адамдасмен бісге псындағанын абзал көсетіз бе, әлде жалғыз өзі ме?», - деген тұсақ 

қпйылғанын еттідім. Ол: «Адамдасмен бісге пқығанын», - дер жауар бесді. Ол тпндай-ақ былай 

деді: «Мен адамныо түнгі намазды имаммен бісге пқығанын әсі үтісді де имаммен бісге 

псындағанын қалас едім, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): 

«Ақиқатында, баслық намаздасды имаммен бісге пл кеткенге дейін пқыған адам 

түнімен намаз пқыған адамға тео», - дер айтты ғпй»”. Қз.: ‚әл-Мәтаил Абу Дауд‛ 62. 

Бұдан қалта, имам Ахмад тасауих намазын жамағатрен бісге түнніо бісінші 

бөлігінде мешітте псындау, пны жалғыз бплыр түнніо үшінші бөлігінде үйде 

псындағаннан жақтысақ дер етертеген. Әсі пты рікісді тпндай-ақ шейх әл-Әлбани де 

абзал көсген. 

Алайда тасауих намазын өз үйінде пқуды абзал көсген кіті өзіне ешқандай кінә 

тағылуына және төгітке лайықты емет екендігіне ешқандай күмән жпқ, мұныо үттіне бұл 

тасартыо дәлелдесі де өте күшті.   

Мұтылман адам тпндай-ақ өз жағдайын, яғни пл қай жесде тасауихты ынталы және 

бпй ұтынған кейірте псындайтынын еткесуі қажет: үйде ме, әлде мешітте 

мұтылмандасдыо жамағатымен бісге ме? Бісде біс кіті Хатан әл-Батсиден: «Уа Абу Са’ид, 

Рамазан кісді, ал, ендеше, тіз маған қай жесде намаз пқуға кеоет бесетіз: біс өзім бе, әлде 

мұтылман жамағатымен бе?» , - дер тұсағанда, пл: «Ратында, тен мұны өзіо таодауға 
                                                                 

1 Нәріл намаздасын адам үйде, сиядан, яғни адамдас көстін дер псындаудан 

қпсғашталған жағдайда пқудыо астықшылығына көртеген хадиттес нұтқайды. Мыталы, 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай дейтін: «Адамныо 

үйде пқыған нәріл намазы адамдасдыо көзінше пқыған нәріл намаздан, адамныо 

жамағатта пқыған (расыз) намазы жалғыз пқығанныо (расыз) намазынан қаншалықты 
астық бплта, тпншалықты астық!» Абдус-Раззақ 4835, Ибн Абу Шәйба 2/256. Хадит 

тахих. Қз.: ‚әт-Силтилә әт-тахиха‛ 3149. 

Спндай-ақ Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деген: «Кітініо 

пны адамдас көсмейтін жесде пқыған нәріл намазы адамдасдыо көзінше пқыған 
намаздан жиысма бет ете астық!» Абу Я’лә, әд-Дайләми. Хадиттіо тахихтығын хафиз әл-

Мунзиси және шейх әл-Әлбани саттаған. Қз.: «Сахих әл-жәми’» 3821. 
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құқықтытыо! Екеуін де қасар көс, әсі жүсегіо қайтытына аута және намазды қай жесде 

жақтысақ псындайтын бплтао, тпған ілет», - дер өте жақты натихат айтқан екен. Ибн Натс 

‚Қияму-л-ләйл‛ 231. 

 

ТТаассааууиихх  ннааммааззыынныыоо   ууааққыыттыы  

 

Имам ән-Нәуауи былай деген: “Тасауих намазыныо уақыты, бұл тусалы әл-Бағауи және 

батқалас айтқандасындай, құртан (иша) намазыныо аяқталытымен кіседі де, таоға дейін 

жалғатады”. Қз.: «әл-Мәжму’» 3/526. 

Бұл кез келген түнгі намаздасға қатытты, мейлі пл тасауих, таһажжуд немете үтіс 

бплтын. Айша былай дер баяндайтын: “Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) түнгі намаздасын құртан намазы аяқталғаннан кейін және тао намазыны кісгенге 

дейінгі асалықта пн біс сакағат етір пқитын”. Мутлим 736. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай дейтін: 

«Ақиқатында, Аллаһ тендесді тағы біс намазбен нықтады, ал бұл – үтіс! Ендеше, пны 

құртан мен тао намазы асалығында пқыодас!» Ахмад 6/397, әт-Тахауи 1/250. Хадит 

тахих. Қз.: ‚әт-Силтилә әт-тахиха‛ 108. 

Алайда түнгі намаздас үшін ео жақты уақыт – бұл тпоғы үшінші бөлігі. Бұл тусалы 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Кім түнніо тпоғы бөлігінде 

ұйқыдан пяна алмай қалуынан қпсықта, үтісді пныо батында пқытын, ал кім үтісді 

түнніо тпоында пқығыты келте, тплай іттетін, өйткені, сатында, түнніо тпоында 

псындалатын намаздыо куәгеслесі2 бплады, әсі бұл жақтысақ!» Мутлим 755. 

 

ТТаассааууиихх  ннааммааззыынныыоо   ссааккаағғааттттаасс  ттаанныы  ттууссааллыы     

 

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

тендесдіо көздесіоше қалай псындаған бплтам, туса тплай псындаодас!», - деген. Әл-

Бухаси 631, 6008.  

Бұл хадит жалрылама бплыр табылады, әсі пл кез келген намазға: пныо үлгітіне де, 

сакағаттас танына да – қатытты. Қз.: ‚әл-Ихкам‛ 7/612, ‚әл-Ибхаж фи шасх әл-минһаж‛ 

2/129. 

Ал тасауих намазыныо сакағаттас танына қатытты айтас бплтақ, алғашқы және 

кейінгі ұсрақтасдыо ғалымдасы асатында бұған қатытты үлкен келітреушілік бплған. 

Ғалымдас бұған қатытты көртеген түслі рікіслес білдісген, пласдыо асатында:  8 сакағат, 

11, 13, 20, 21, 24, 28, 36, 38, 41, 47 сакағат. Спндай-ақ бұл рікіслесдіо асатында түнгі намаз 

Рамазанда немете кез келген батқа уақытта бплтын ешқандай шектеуге ие емет, әсі адам 

қанша сакағат псындағыты келте, тпншаны псындайды деген рікіс де бас. Қз.: ‚әл-

Ихтиясат‛, ‚Мәжму’ул-фатауа‛ 22/272-273, ‚Исшад әт-таси‛ 3/423, ‚Фатхул-Баси‛ 4/204, 

«Умдатул-Қаси» 5/356. 

Жпғасыда аталған баслық рікіслесдіо ішіндегі ео дәйектілесі үшеу. Тасауих 

намазыныо сакағаттас таны 11 дер айтқан ғалымдасдыо рікісі; тасауих намазыныо 

сакағаттас таны 20 дер айтқан ғалымдасдыо рікісі; әсі түнгі намаздыо тпныо ішінде 

тасауихтыо да көбейтуге немете азайтуға бплмайтындай нақты белгіленген сакағаттас 

таны жпқ дейтін ғалымдасдыо рікісі.    
                                                                 

2 Бұл намазға ресіштелес келеді, әсі плас пныо куәгеслесі бплады деген меозелуде.   
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Тасауих намазыныо сакағаттас таны пн біс дер айтқан ғалымдасдыо дәлелдесі 

 

 Тасауих намазыныо әсі кез келген түнгі намаздыо сакағаттас таны 11-ден атрауға 

тиіт дер танайтын ғалымдас Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

Рамазанда да, батқа кездесде де түнгі намазды пн біс сакағаттан астық пқымағанын дәйек 

етеді. Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) Рамазанныо түндесінде қалай намаз пқитын еді?» деген тұсаққа: 

“Рамазанда да, батқа айласда да Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

түнде пн біс сакағаттан көр намаз пқымайтын”, - дер жауар бесгені хабасланады. Әл-

Бухаси 1147, Мутлим 738.  

Бұл хадит пты рікісді жақтаушыласдыо ео батты дәлелі бплыр табылады.  

Имам Ибн Хузайма бұл хадитті өзініо жинағында келтісір, тасауды «Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Рамазан айында псындайған түнгі намазыныо сакағаттас 

таны» дер атаған. Қз.: ‚Сахих Ибн Хузайма‛ 3/341.  

Оты хадитті келтісген тасауды имам әл-Бәйһақи де туса птылай атаған. Қз.: ‚әт-

Сунан әл-кубса‛ 3/495. 

Сөйтір, біз Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түнгі намазы 

самазанда да, батқа кездесде де пн біс сакағаттан атрағанын көсір түсмыз.  

Спндықтан да пты рікісдіо жақтаушыласы Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) өміс бпйы түн ішінде пн біс сакағаттан көр намаз пқымағаны, бұл 

намаздыо сакағаттас танын көбейту Сүннет әсі сұқтат етілген амал емет екендігіне 

нұтқайды деген.  

Олас «Ғибадаттыо әлдебіс түсіне шасиғатта нұтқау бплған, әсі бұған қатытты әһлю -

Сунна ғалымдасыныо асатында келітреушілік бплмаған жағдайласдан батқа кез келген 

ғибадаттағы негіз – бұл тыйым талынғандылық» деген танымал және жалры есежеге 

түйенген. Қз.: ‚Мәжму’ул-фатауа‛ 28/385, ‚И’ләмул-мууакқи’ин‛ 1/299, ‚әл-Мууафақат‛ 

3/513. 

Шейхул-Итлам Ибн Таймия былай дейтін: “Ғибадаттыо, діни мәтелелесдіо және 

Аллаһқа жақындаудыо етіктесі (жплы) тек Аллаһрен және Оныо Елшітімен (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) пснатылады! Әсі ешкім әлдебіс нәстені шасиғат дәлелініо негізінен 

бөлек ғибадат және Аллаһқа жақындау етуге құқықты емет!” Қз.: ‚Мажму’ул-фатауа‛ 31/35. 

Бұл ғалымдас тпндай-ақ нәріл намаздас пласдыо сакағаттас таны Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тасарынан пныо төздесімен немете іттесімен 

пснатылған әсі пласды көбейтуге де, азайтуға да бплмайтындасға және таны 

шектелмегендесге бөлінеді, әсі Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

төздесімен де, іттесімен де бекітілмеген намаздасдыо сакағаттас танын қалағаныоша 

псындауға бплады деген. Имам әсі фақиһ Ибн Хәжас әл-Хайтами былай дейтін: 

“Шектелмеген нәріл намаздасы мен шектелгендесініо асатындағы айысмашылық – Аллаһ 

шектелмегендесіне әлдебіс танды пснатрағанында әсі таодау ескін адамныо өзі бесгенінде”. Қз.: 

‚әл-Фатауа әл-кубса‛ 1/193. 

Ал бізге мәлім бплғанындай, тасауих намазы сакағаттас таны белгілі емет немете 

пснатылмаған намаздасдан емет. Өйткені сакағаттас таны Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо иглігі мен тәлемі бплтын) төздесімен емет, іт -амалымен ғана пснатылған, әсі 

пласдыо сакағаттас танын көбейтуге ғалымдас сұқтат бесмейтін қаншама нәріл 
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намаздас бас. Өйткені естедегі әш-Шәфи’и немете әл-Бухаси тынды, тунан-сауатиб 

намаздасыныо сакағаттас танын көбейтуге сұқтат бесмейтін имамдасдыо рікісі белгілі 

ғпй?! 

Абдус-Рахман ибн Хасмалә былай дер баяндайтын: “Бісде Са’ид ибн әл-Мутайиб3 тао 

намазына азан шақысылғаннан кейін екі сакағаттан көр намаз пқыр әсі пласда сукуғтасы мен 

тәжделесін ұзастыр тұсған адамды4 көсір, пған төгіт білдісді. Әлгі адам пған: «Уа, Абу 

Мухаммад! Спнда Аллаһ мені көр намаз пқығаным үшін жазалайды ма?!», - деді. Бұған Са’ид: 

«Жпқ, алайда Ол тені Сүннетке қайшы келгеніо үшін жазалайды!», - деді”. Абдус-Раззақ 3/52, 

әл-Бәйһақи 2/466. Итнад тахих. 

Оты жесде кейбіс шәфиилесдіо Айшаныо: “Рамазанда да, батқа айласда да Аллаһтыо 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түнде пн біс сакағаттан көр намаз 

пқымайтын”, - деген төздесі дәл үтіс намазыныо сакағаттас танына қатытты дер 

айтқанын еткесте кеткен жөн. Бұл тусалы имам әл-Қатталәни хабаслаған бплатын. Қз.: 

«Исшад әт-таси» 5/14. 

Отыныо негізінде кейбіс имамдас таһажжуд рен үтісдіо асатын бөлген бплатын.  

Алайда мұндай бөлуге ешқандай нұтқау жпқ. Әсі мұндай түтіну Айшаныо өзініо 

хадитініо тыстқы мағынатына қайшы келеді, өйткені «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) Рамазан түндесінде қалай намаз пқитын еді?» деген тұсаққа пл 

жалрылама жауар бесді. Әсі егес үтіс намазы мен таһажжуд Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) әсқайтытын жеке-бөлек псындаған намаздас бплғанда, пнда пл 

міндетті түсде бұл тусалы еткестір кетес ед і. Алайда пныо жауабы: “Рамазанда да, батқа 

айласда да Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)  түнде пн біс 

сакағаттан көр намаз пқымайтын”, - деген жалрылама жауар бплды.  

Спндай-ақ кейбіс ғалымдас Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

тасауих намазыныо сакағаттас танын бекіткен жпқ деген. Имам әт-Суюти былай дейтін: 

“Ақиқатында, ғалымдасдасдыо тасауих намазыныо сакағаттас танына қатытты рікіслесі 

бісікреген, әсі егес пныо таны Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тасарынан 

пснатылған бплғанда, пнда үтіс намазыныо және тунан-сауатибтіо (сакағаттас) танында 

келітреушіліктес бплмағаны тияқты, бұған қатытты да келітреушіліктес бплмат еді”. Қз.: ‚әл-

Хауи‛ 1/74. 

Бұған шейх әл-Әлбани шын мәнітінде тасауих намазындағы сакағаттас таны, бұл 

тусалы Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түндесде қалай намаз 

пқығандығы тусалы батқаласдан жақтысақ білетін Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) 

хабаслағандай, Рамазан айында пн біс сакағат намаз пқыған Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзініо іт-амалымен бекітілген дер жауар бесген! Ал 

келітреушіліктес тірті тікелей және бісмағыналы шасиғи мәтіндес бплған кезде де бплыр 

жатады. Әт-Суюти айтыр жатқан тпл үтіс намазы мен тунан-сауатибтіо өздесінде де 

пласға қатытты тікелей тахих мәтіндесдіо бплуына қасаматтан, белгілі келітреушіліктес 

бас ғпй. Мыталы, шәфиилесде үтісдіо ео аз сакағаттас таны бісеу, ал ханафилесде үшеу. 

                                                                 

3 Имам Ибн әл-Мәдини Са’ид ибн әл-Мутайиб тусалы: “Мен табиғиндесдіо асатыннан 

пдан көбісек білімге ие адамды білмеймін”, - деген. Қз.: ‚ат-Тахзиб‛ 2396. 
4 Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пснатыр-бекіткен тао 

намазынан бұсын псындалатын екі қытқа сакағаттасдыо пснына, бұл адам көр 

сакағаттас жатады әсі сукуғтасы мен тәжделесін тпзыр псындады.   
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Қз.: «әл-Минһаж» 14. Ал Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

жеткен үтіс намазыныо ео азы біс сакағат деген тенімді хабаслас бас.  

Туса птыны тунан-сауатиб тусалы айтуға да бплады. Мыталы, бетін (зухс) намазынан 

алдыоғы түннет шәфиилесде тек екі сакағат бплта, ханафилесде пл тек төст сакағат. Ал 

әл-Бухаси мен Мутлим келтісетін хадиттесде бетін намазынан алдынғы түннет екі әсі 

төст сакағат дер тахих түсде бекітілген.  

Әсі птындай мыталдас өте көр.  

Спндай-ақ бұл рікісдіо жақтаушыласы шейхул-Итлам Ибн Таймияныо: “Кім 

Рамазан айындағы түнгі намаздасдыо Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

тасарынан бекітілген әсі көбейтуге немете азайтуға бплмайтын белгілі таны бас дер таната, тпл 

қателетеді!», - деген төздесіне де, шейхул-Итламныо бұған қатытты батқа төздесі де бас 

дер жауар бесген. Мыталы, шиға Ибн әл-Мутаххисді тесітке шығасыр, шейхул-Итлам 

былай деген: “Ол: «Али түн бпйында мыо сакағат жатайтын», - дер мәлімдеген! Бұл өтісік! 

Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түн бпйында пн үш сакағаттан көр 

жатамаған. Әсі түнімен намаз пқу құрталатын амал бплыр таналмайды, бұдан қалта – бұл 

айырталады! Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Абдуллаһ ибн Амсға: 

«Ақиқатында, теніо денеоніо де тенде хақыты бас!», - дер айтты. Али Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Сүннеті тусалы ео жақты білетін әсі пны ео ұттанатын 

адам еді, әсі пл птыған қайшы келмейтін!” Қз.: ‚әл-Мунтақа мин минһаж әл-и’тидәл‛ 169-

170. 

Сөйтір, өзініо пты төздесінде шейхул-Итлам Алидіо Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) пснатқан сакағаттас танын көбейтуі мүмкін еметтігіне нұтқады. 

Тасауих намазы пн біс сакағаттан тұсады деген рікісдіо жақтаушыласы тпндай-ақ 

тасауих намазын пн біс сакағат етір псындауды бұйысатын Умас ибн әл-Хаттаб тынды 

тахабаласдыо амалдасына түйенген. Имам Мәлик Мухаммад ибн Ютуфтан, әт-Саиб ибн 

Язидтыо былай дер баяндағанын жеткізген: ‚Умас ибн әл-Хаттаб Убай ибн Ка’б рен Тамим 

әд-Дасиге Рамазан айында тасауих намазын адамдасмен пн біс сакағат етір пқуды бұйысды. 

Әсі қаси екі жүз аяттан пқитыны тпндай еді  – біз ұзақ тұсғанымыздан таяққа түйенуге 

мәжбүс бплатынбыз. Сөйтір біз таоға жуық қалғанда ғана тасайтынбыз‛. Қз.: ‚әл-Мууатта‛ 

1/248. 

Бұл хабасдыо итнады, бұл тусалы әт-Суюти айтқанындай, күн текілді анық (тахих). 

Қз.: ‚әл-Митбах фи таләти-ттасауих‛ 32.  

Мухаммад ибн Ютуф – имам Мәликтіо ұттазы, пл бісауызды келітім бпйынша 

тенімді сиуаятшы бплған әсі пныо хадиттесін әл -Бухаси мен Мутлим келтісетін. 

Ал әт-Саиб ибн Язид бала кезінде Пайғамбасмен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) бісге қпштату қажылығын жатаған пныо тахабаты еді. 

Алайда хафиз Ибн Абдул-Басс: “Мен Мәликтен батқа пты хабасды пнда пн біс сакағат 

тусалы айтыр жеткізген ешікміді білмеймін, әсі пл птыда қателетті”, - деген. 

Шейх Мухаммад әл-Мубасакфуси Ибн Абдул-Бассдыо бұл төздесі тусалы: “Бұл 

үлкен адатушылық”, - деген. Қз.: ‚Тухфатул-ахуази‛ 2/74. 

Оты теберті хафиз Ибн Абдул-Бассға имам әз-Зусқани де тесітке шығасу (сад) 

жатар былай деген: “Іттіо бәсі пл айтқандай емет! Бұл хабасды Мухаммад ибн Ютуфтан 

тпндай-ақ Са’ид ибн Мантус да келтіседі, әсі пнда да, бұл Мәликте келтісілетініндей, пн біс 

сакағат тусалы айтылады”. Қз.: ‚Шасх әл-Мууатта‛ 1/25. 
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Спндай-ақ пн біс сакағат тусалы айтылатын Умасдыо пты хабасы Яхъя ибн Са’ид 

әл-Қаттаннан да, Итма’ил ибн Умайядан да, Утама ибн Зайдтен де және Мухаммад ибн 

Итхақтан да келтісіледі. 

Жәбис былай дер баяндайтын: “Бісде Убай ибн Ка’б Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) келді де: «Уа Аллаһтыо Елшіті, ақиқатында, плас менен Рамазанныо әлдебіс 

түнін плас үшін бөлуімді тұсар жатыс!», - деді. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын): «Сен не тусалы айтыр тұстыо, я, Убай?», - деді. Ол: «Меніо үйімніо әйелдесі, плас: 

“Ақиқатында, біз Құсанды пқымаймыз, ендеше, біз тізбен бісге намаз пқи аламыз ба?», - дейді. 

Әсі мен пласмен бісге тегіз сакағат және үтісді пқыдым», - дер айтты”. Абу Я’лә 1801, Ибн 

Натс 1/91. Хафиз әл-Хайтами, шейх әл-Мубасакфуси және шейх әл-Әлбани хадиттіо 

тахихтығын саттаған. 

Жәбис тпндай-ақ былай дер баяндайтын: “Бісде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) Рамазан айында біздіо намазымызға имамдық етір, тегіз сакағат және 

үтіс пқыды. Кейін келеті түні біз мешітте жиналдық, әсі пл шығады ма дер үміттенір, таоға 

дейін птысдық та, кейін үйлесімізге қайттық. Кейін адамдас пған: «Уа, Аллаһтыо елшіті! Біз 

өткен түні тіз бізбен бісге намаз пқитыз ба дер үміттенір мешітке жиналдық!», – деді. Бұған 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Мен бұл намаз тендесге расыз етіледі 

ме дер қпсықтым», - дер жауар бесді”. Ибн Натс 1/90, әт-Табасани 1/107. Имам әз-Зәһаби 

бұл хадиттіо итнады псташа, яғни жақты деді. Қз.: ‚Мизан әл-и’тидәл‛ 3/311. Спндай-ақ 

шейх әл-Әлбани де бұл хадиттіо итнадын хатан деді.  

Спндай-ақ бұл рікісдіо жақтаушыласы түнгі намаз сакағаттасыныо ео көр таны пн 

біс дегенге Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзініо: «Үтісді 

ақшам (мағсиб) намазына ұқтатыр үш сакағат етір пқымаодас5. Алайда бет, жеті, 

тпғыз, не пн біс сакағат пқыодас!», - деген төздесін келтісген.  Әл-Хаким 1/314, әт-Тахауи 

                                                                 
5 Бұл төздес тысттай үтісді үш сакағат етір пқымау кесек дегенге нұтқайтындай бплыр 

көсінеді. Алайда бұлай түтіну дұсыт емет, өйткені көртеген тахабаласдан, тпласдыо 

асатында Айшадан да (Аллаһ пласға сазы бплтын), Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) үтісді жиі үш сакағат етір пқитыны жеткізіледі. Айша былай баяндайтын: 

“Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) үш сакағат үтіс пқығанда екінші 

сакағатта ташаһһуд пқу үшін птысмайтын да, мұны тек үшінші сакағатта ғана іттейтін,  ал 

тпдан тпо тәлем бесетін (татлим жатайтын)”. Мәлик 466, ән-Нәтаи 3/234, әл-Бәйһақи 3/31. 

Хадит тахих.  

Ал Ибн Умас былай дер баяндайтын: “Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) үтісді екі сакағаттан пқыр, пныо асатын татлиммен (екі жақа тәлем бесумен) бөлетін 

де, тпдан тпо біс тақ сакағат жатайтын”. Әл-Бухаси 991. 

Отылайша, біз үтісді үш сакағат етір пқу бплатынын көсір тұсмыз, әсі бұл Сүннет, 

алайда үтісді дәл ақшам намазындағыдай екінші сакағаттан кейін ташаһһуд жатар 

псындамай, ео тпоында біс-ақ ташаһһуд жатау кесек.  Немете екі сакағат жатар, кейін 

тәлем бесір, ал тпдан тпо тағы біс сакағат жатау қажет. Мұндай жағдайда үтісдіо үш 

сакағаты ақшам (мағсиб) намазы тияқты бплмайды, әсі Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) тыйымыныо аттына түтрейді. Қз.: ‚Қияму-л-ләйл‛ 119 және 

‚Субулю-т-Сәләм‛ 2/8. 

Бұдан қалта, үтісді птылайша (екінші сакағатта ташаһһудрен) псындау Сүннетте 

ешқандай тенімді негізге ие емет!  
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1/292. Хадиттіо тахихтығын әл-Хаким, хафиз әл-Исақи, хафиз Ибн әл-Муләкқин мен шейх 

әл-Әлбани саттаған. 

Айтрақшы, бұл хадитте тпндай-ақ түнгі намазды пн біс сакағаттан кем етір пқуға 

сұқтат етілетініне де нұтқау бас.  

Имам Мәлик былай дейтін: “Умас ибн әл-Хаттаб адамдасды жинаған нәсте мен үшін ео 

түйікті, әсі бұл пн біс сакағат бплатын, және бұл Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) намазы бплатын”. Одан: ‚Үтісмен қпта пн біс сакағат ра?‛, - дер тұсады. Ол: 

“Иә, бісақ пн үш те дұсытқа жақынысақ”, - деді де, кейін: “Әсі мен адамдас пты көр 

сукуғтасды қайдан алғанын білмеймін!”, - дер айтты. Қз.: ‚әл-Матабих фи таләти-т-

тасауих‛ 2/77, ‚Танқиду-ттадид би ситаләти ижтиһад уа-ттақлид‛ 266-268. 

Спндай-ақ имам Абу Бакс ибн әл-Асаби әт-Тисмизидіо жинағына жатаған 

түтіндісметінде, имам әт-Тисмизи тасауих намазыныо сакағаттасына қатытты келтісген 

әстүслі рікіслесден тпо былай деді: “Дұсыты – пн біс сакағат жатау, (әсі) бұл Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түнгі намазы еді. Ал сакағаттасдыо батқа да 

тандасына келес бплтақ, пласда ешқандай негіз жпқ! Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) ешқашан, яғни Рамазанда да, батқа кездесде де түнгі намазыныо танын пн біс 

сакағаттан атысмайтын. Оныо түнгі намазы птындай бплатын. Әсі птыда пған ілету міндетті 

(уәжір) бплады!” Қз.: ‚Шасх әт-Тисмизи‛ 4/19.  

Шейх Мухаммад әл-Мубасакфуси былай деген: “Дұсыт әсі дәлелдес жағынан ео күшті 

рікіс – аталған рікіслесдіо ео тпоғыты, (яғни) имам Мәлик таодаған рікіс бплыр табылады, ал 

бұл пн біс сакағат. Әсі пты – Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахих 

түсде жеткен нәсте, және Умас бұйысған тан да – пты. Ал қалған рікіслесге келес бплтақ, 

пласдыо ішінде Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және ізгі халифаласдыо 

әлдебісеуінен тенімді түсде жеткен еш нәсте жпқ!” Қз.: ‚Тухфатул-ахуази‛ 2/103. 

Әсі бұл шейх әл-Әлбани таодаған әсі пты мәтеленіо зесттеуіне біснеше еобектесді, 

тпныо ішінде «Саләту-ттасауих» кітабын аснаған рікіс.  

Спндай-ақ бұл рікісді шейх Сафию-с-Рахман әл-Мубасакфуси де «Миннатул-

мун’им фи шасх «Сахих» Мутлим» 1/465 еобегінде абзал дер танаған. 

 

Тасауих намазы жиысма сакағаттан тұсады дер танаған ғалымдасдыо дәлелдесі  

 

Тасауих намазы жиысма сакағаттан тұсады деген рікіс ғалымдасдыо батым 

бөлігініо (жумһусдыо) рікісі бплыр табылады. Бұл рікісдіо кейбіс жақтаушыласы тірті 

бұл мәтеледе бісауызды келітім (ижма`) бас дер те айтқан. Алайда бұл үлкен қателік, әсі 

бұныо птылай екені, ин шаа Аллаһ, төменде түтінікті бплады. 

Жиі жағдайда дәлел сетінде бұл тасар Ибн Абу Шәйба Ибн Аббаттыо төздесінен 

келтісетін, пнда «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Рамазан айында 

жиысма сакағат және үтіс пқитын» дер айтылатын хадитті келтіседі.  

Бұл хадит баслық мухаддиттесдіо бісауызды келітімі бпйынша әлтіз бплыр 

табылады. Бұл хадиттіо жеткізушілес тізбегінде Абу Шәйба Ибсаһим ибн Утман деген, 

пныо хадиттесі қабылданбайтын жеткізуші бас. Отыған байланытты әл-Бәйһақи, әл-

Миззи, әз-Зәһаби, әл-Хайтами, әз-Зайлә’и, Ибн Хәжас, әт-Суюти, Ибн Хәжас әл-Хайтами, 

әт-Сан’ани, әл-Әлбани тынды және батқа да көртеген имамдас бұл хадитті әлтіз деген. Қз.: 

‚Фатхул-Баси‛ 4/205-206, ‚Натбу-с-сая‛ 2/153, ‚әл-Хауи лил-фатауа‛ 2/73. 



15 

 

Хафиз Ибн Хәжас былай деген: “Бұл хабасдыо итнады әлтіз, әсі бұған қпта бұл хабас әл-

Бухаси мен Мутлимніо екі тахих жинағында келтісілетін (Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) түн бпйында пн біс сакағаттан көр намаз пқымайтын деген) Айшаныо 

хадитіне қайшы келеді. Ал Айша Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түнгі 

намазы тусалы (батқаласға қасағанда) жақтысақ білген”. Қз.: ‚Фатхул-Баси‛ 4/206.  

Имам әт-Суюти былай деген: “Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

тасарынан түн бпйында жиысма сакағат псындау бекітілмеген”. Қз.: ‚әл-Хауи лил-фатауа‛ 

2/73. 

Ал тасауих намазы жиысма сакағаттан тұсады деген рікісдіо жақтаушыласыныо ео 

батты дәлелі – бұл имам әл-Бәйһақи Язид ибн Хузайфа асқылы үзіліттіз итнадрен 

келтісетін, пнда Умас тасауихты жиысма сакағат етір псындауды бұйысғандығы тусалы 

айтылатын хабас. Қз.: ‚әт-Сунан әл-кубса‛ 3/496. 

Сысттай бұл хабасдыо итнады тахих бплыр табылады, тпл теберті де кейбіс 

имамдас пны тахих дер атаған. Алайда бұл хабасдыо кейбіс кемшіліктесі бас. Имам әт-

Синди былай дейтін: “Язид ибн Хутайфаныо нұтқаты пл өзінен күштісек және тенімдісек 

бплғанға қайшы келгендігі теберті кесі қайтасылған (шазз) бплыр табылады!” Қз.: ‚Тахкық әл-

Митбах‛ 47. 

Яғни пныо имам Мәликтіо Умас жиысма сакағат емет, пн біс сакағат псындауды 

бұйысды дер хабасланатын нұтқаға қайшы келгендігі теберті.  

Шейх Убайдуллаһ әл-Мубасакфуси былай деген: “Язид ибн Хутайфаныо әт-Саибтен 

жеткен нұтқатына келес бплтақ, пл әл-Бәйһақиде екі жплмен келтісіледі. Бісеуі Абу Утман Амс 

ибн Абдуллаһ әл-Батсимен, ал батқаты Абу Абдуллаһ Хутайн ибн Фанжауайһрен. Мен пласдыо 

өмісбаяндасы тусалы ешнәсте таррадым, әсі пласдыо жағдайы белгітіз”. Қз.: ‚Мис’атул-

мафатих‛ 2/33. 

Дпктпс Мухаммад Дыяу-с-Рахман әл-А’зами былай деген: “Абу Утманныо әл-

Бәйһақиде аталуын мен таррадым, бісақ Абу Абдуллаһ Хутайнге келес бплтақ, пныо өмісбаяны 

белгітіз екені дұсыт. Оныо өмісбаянын іздеу басытындағы ұзақ зесттеулесден тпо, мен пл 

тусалы тарқаным – бұл әз-Зәһабидіо: «Оныо аты Тамам ибн Абу Хутайн», - дер, пныо 

тенімділігініо дәсежетін атамай айтқан төзі ғана бплды!” Қз.: ‚Саләту-т-тасауих‛ 19.  

Ал Язид ибн Хутайфа деген сиуаятшыға келес бплтақ, көртеген имамдас, тпласдыо 

ішінде Ахмад, Ибн Ма’ин, ән-Нәтаи, Абу Хатим пны тенімді дер танаған. Бісақ пныо 

тенімділігіне қасаматтан, имам Ахмад та пл тусалы: «Оныо хадиттесі кесі қайтасылады!», - 

деген. Қз.: ‚Мизан әл-итидәл‛ 4/430, ‚Тахзиб әл-камәл‛ 8/1535. 

Хафиз Ибн Хәжас, Ахмадтыо пты төздесін атар кетір, мұныо мағынаты мұндай 

сиуаятшы тенімді екенінде, бісақ пл өзінен тенімдісек бплған бісеуге қайшы келте, пнда 

пныо хабасы қабыл етілмейтінінде дер айтты. Қз.: ‚Хадью-т-таси‛ 453. 

Бұдан қалта, Язид ибн Хутайфаныо өзі де жеткізген сакағаттас танында шататқан 

еді, әсі кейбіс хабасласда жиысма сакағат тусалы емет, жиысма біс сакағат тусалы 

айтады да, пты псайда күмән білдіседі. Итма’ил ибн Умайя Язидтен Умасдыо кезіндегі 

тасауихтыо сакағаттасыныо таны тусалы тұсағанын әсі пл: «Мен әт-Саиб 21 сакағат 

тусалы айтты дер пйлаймын», - дер жауар бесгенін жеткізген.   

Сөйтір, біз Язид Умасдан келтісетін хабасда тасауихтыо сакағаттасы тусалы 

тенімділікрен айтрайтынын, өйткені мұны жақтылар етте тақтар қалмағанын көсір 

тұсмыз. Тек пты жалғыз күмәнныо негізініо өзінде-ақ Язидтіо бұл хабасын кесі қайтасуға 

бплады, ендеше, птыған қпта пныо сиуаяты Умас тасауихты пн біс сакағат етір пқуды 
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бұйысған тахих хабасға қайшы келетін жағдай тусалы не айтуға бплмақ?! Қз.: ‚Саләту-т-

тасауих‛ 51.  

Спндай-ақ Ибн Абу Шәйба 2/393 Яхъя ибн Са’идтен Умас біс кітіге тасауихты 

жиысма сакағат етір өткізуді бұйысғаны тусалы жеткізеді.  

Алайда бұл хабасдыо итнады үзілген бплыр табылады, өйткені Яхъя ибн Са’ид 

Умасды көсір үлгесмеген. Имам Ибн әл-Мәдини былай дейтін: “Мен Яхъяныо Әнаттан 

өзге әлдебіс тахабадан (хабас) еттігенін білмеймін”. Қз.: ‚Тахзиб әт-Тахзиб‛ 11/223. 

Шейх Мухаммад әл-Мубасакфуси былай дер жазған: “Бұл хабасдыо итнады үзілген, 

әсі пған түйенуге бплмайды. Спнымен қпта, бұл Умас Убай ибн Ка’б рен Тамим әд-Дасиге 

адамдасмен бісге пн біс сакағат псындауды бұйысғандығы тусалы хабасға да қайшы келеді. Бұл 

тпндай-ақ Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахих түсде жеткен 

(хабасласға) да қайшы келеді”. Қз.: ‚Тухфатул-ахуази‛ 2/85. 

Аталғанға тпндай-ақ Абдус-Раззақ 7730 келтісетін, пнда Умасдыо кезінде пн біс 

сакағат та емет, жиысма да емет, жиысма біс сакағат псындайтын деген сиуаят қайшы 

келеді. 

Шейх Мухаммад әл-Мубасакфуси былай деген: “Абдус-Раззақ (Умас бұйысған) 

сакағаттас таны жиысма біс еді деген сиуаятты келтісген жалғыз кіті бплған, әсі пдан өзге 

ешкім, бұл маған белгілі бплғандай, мұндайды жеткізбеген. Ал Абдус-Раззақ тенімді әсі хафиз 

бплта да, өмісініо тпоында, бұл тусалы Ибн Хәжас «әт-Тақсибте» айтқанындай, зағир бплыр 

қалды, әсі хадиттесде де өзгесді. Ал имам Мәликке келес бплтақ, пл баслық кезде Һижса Үйініо 

(Мәдинаныо) имамы бплатын”. Қз.: ‚Тухфатул-ахуази‛ 3/527. 

Имам Ахмад рен ән-Нәтаи Абдус-Раззақтыо зағир бплыр қалғаннан кейінгі 

хадиттесі қабылданбайтынын айтқан. Қз.: ‚Муқаддима улюм әл-хадит‛ 408. 

Мухаддиттесдіо асатында қандай да біс тенімді сиуаятшы әлдебіс тебертесге 

байланытты хадиттесге қатытты өзгесген бплта, мыталы, пныо баслық жазбаласы 

өсттенір кеткен бплта, немете етін жпғалтқан бплта, немете зағир бплыр қалған бплта 

т.т.т., пнда пныо хадиттесі үш танатқа бөлінетіні белгілі. Оныо өзгесуіне дейін 

жеткізілгендігі белгілі хадиттес - мұндай хадиттес қабылданады. Ол өзгесгеннен кейін 

пдан жеткізілетін хадиттес, - мұндай хадиттес қабылданбайды. Әсі жеткізілгені пл 

өзгесгенге дейін бплды ма, әлде пл өзгесгеннен кейін бе – белгітіз бплған хадиттес - 

мұндай хадиттес де қабылданбайды, әтісете, егес плас батқа тахих хабасласға қайшы 

келір жатта. Қз.: ‚Муқаддима Улюм әл-хадит‛ 391. 

Спндай-ақ Язид ибн Руманнан пныо былай дер айтқаны жеткізіледі: “Умасдыо 

кезінде адамдас (тасауихты) жиысма үш сакағат (етір) псындайтын”. Мәлик 1/115. 

Имам Бадсуддин әл-Айни: “Бұл хабасдыо итнады үзілген”, - дер айтқан. Қз.: «Умдатул-

Қаси» 11/126. 

Хафиз әз-Зайлә’и: “Язид ибн Руман Умасды көсір үлгесмеді”, - деген. Қз.: ‚ән-Нәтбу-с-

сая‛ 2/154. 

Әсі имам ән-Нәуауи де бұл хабасды әлтіз деген. Қз.: «әл-Мәжму’» 4/33. 

Отылайша, біз Умасдан жеткен пныо кезінде тасауихты жиысма сакағат етір 

пқитыны тусалы, әсі птыныо негізінде көр адамдас мұны Умасдыо түннеті дер атаған 

хабас мығым бекітілмеген хабас екенін көсдік. Бұған қпта, бұған пласда пн біс, жиысма 

біс, және жиысма үш сакағаттас тусалы айтылатын көртеген батқа сиуаяттас қайшы 

келеді.   
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Тасауих намазы жиысма сакағаттан тұсады деген рікісдіо жақтаушыласы тпндай-

ақ Абдул-Азиз ибн Рафи’адан жеткен, Убай ибн Ка’б Мәдинада адамдасмен бісге 

жиысма сакағат тасауих және үш сакағат үтіс псындайтын деген хабасға түйенеді. Ибн 

Абу Шәйба 1/90. 

Алайда Абдул-Азиз ибн Рафи’ Убайды көсір үлгесмеді, әсі бұда келітреушіліктес 

жпқ. Оласдыо асаласын жүз жылға жуық уақыт бөледі, өйткені  Убай һижсаныо не 19, не 

33 жылы қайтыт бплды, ал Абдул-Азиз һижсаныо 130 жылы дүниеден өтті, бұл бплта өз 

кезегінде пл Убайдан (хабас) еттуі мүмкіндігін жпққа шығасады.    

Спндай-ақ дәлел сетінде бұл рікісдіо жақтаушыласы Али ибн Абу Талиб біс кітіге 

тасауихты жиысма сакағат етір өткізуді бұйысғандығы тусалы хабасды келтіседі.  

Бұл хабасды имам әл-Бәйһақи келтісір, пны атар кеткен тпо: «Оныо итнады әлтіз», - 

дейді. Қз.: ‚әт-Сунан әл-кубса‛ 2/497. 

Бұл хабасдыо итнадында Абул-Хутна деген белгітіз жеткізуші бас. Қз.: ‚әт-Тақсиб‛ 

2/412. 

Тасауих намазы пн біс сакағаттан тұсады деген рікісді жақтаушы ғалымдас пты 

хабасласды мұқият зесттер шыққан тпо, бұл хабасласға көртеген имамдас түйенген 

бплта да, пласды дәлел сетінде қплдануға бплмайтындығы түтінікті бплатынын айтқан. 

Бұл хабасласдыо птындай кемшіліктесі және әлтіздіктесі бпла тұса, тпндай-ақ плас 

Умасдан жеткен пн біс сакағат тусалы тахих хабасласға қайшы келе тұса, қалайша 

пласға түйенуге бплмақ?!  

Хафиз Ибн әт-Саләх былай дейтін: “Егес әлдебіс жеткізуші пдан өзге ешкім жеткізбеген 

әлдебіс нәстені жеткізте, пнда пл нақтылығымен және етте тақтауымен пдан да тенімдісек 

бплған батқа бісеуге қайшы келір жатқан жпқ ра – птыны қасау кесек. Әсі егес пл птындай 

бісеуге қайшы келте, пнда пныо хабасы қабылданбай қайтасылатын (шазз) бплыр табылады!” 

Қз.: ‚Муқаддима Улюм әл-хадит‛ 86. 

Әсі имам Мәликтіо пн біс сакағат тусалы нұтқатындағы итнад рен жеткізушілес 

аталған сиуаятшыласдыо баслығынан да тенімдісек дегенге ешқандай күмән жпқ.  

Хафиз Ибн Хәжас былай деген: “Кейбіс ғалымдасдыо асатында хабасдыо кез келген 

нұтқатын тектесутіз қабылдау кео тасар кетті. Бұл – хабасдыо қабыл етілуіне пныо 

қабылданбайтын (шазз) бплмауын шаст ететін мухаддиттесдіо әдітінен бплыр табылмайды”. 

Қз.: ‚Нузхату-н-назас‛ 30. 

Оты жесде имам әл-Бухаси өзініо «Сахихында» Умас бұйысған тасауих 

сакағаттасыныо таны тусалы қай сиуаятын келтісгеніне назас талу кесек. 

Абдус-Рахман ибн Абдул-Қаси былай дейтін: “Бісде біз Умас ибн әл-Хаттабрен 

Рамазанныо біс түнінде біс мешітке кісдік, пндағы  адамдас намазды бөлек-бөлек пқыр жатқан 

бплатын. Спнда Умас: «Меніо пйымша, егес мына адамдасды біс қасидыо астына жинатам 

жақты бплады!», - деді. Сөйтір пл адамдасды Убай ибн Қа’бтыо астына жинады”. Әл-Бухаси 

2010. 

Имам әл-Бухаси бұл хабасды келтіседі де, бісақ плас псындаған сакағаттас таны 

тусалы айтылатын бісде-біс сиуатты атар айтрайды. Бұл факт имам әл-Бухасидіо өзі де 

пласды тенімді дер танамағанына нұтқайды. Бұдан қалта, Умасдан жеткен пты хабасды 

келтісгеннен кейін, әл-Бухаси төмендеу Айшаныо, пнда пл Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) Рамазанда да, батқа кездесде де түн бпйында пн біс сакағаттан 

астық жатамайтыны тусалы айтқан хадитті келтіседі. Қз.: дпктпс Дыяу-с-Рахман әл-

А’зами ‚Саләту-т-тасауих‛ 21. 
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Айтылғанныо баслығыныо негізінде тасауих намазы пн біс сакағаттан тұсады деген 

рікісді жақтаушылас пты хабасласды, мұны кейбіс ғалымдас: «Умас бісде 11 сакағат 

жатауды, ал батқа біс кезде 20 сакағат, тағы біс сет 21 сакағат, ал кейін 23 сакағат 

псындайды бұйысған бплуы ықтимал» дер іттегендесіндей, бісіктісуде қажеттілік жпқ 

дер айтады. Шейх әл-Әлбани былай дейтін: “Мазмұны бпйынша әстүслі сиуаяттасды тек 

баслық сиуаяттас тахих бплған кезде ғана бісіктісуге бплады, алайда бұл (тасауихтыо әстүслі 

сакағаттасы аталған) хабаслас тахих бплыр табылмайды. Бұдан қалта, мұндай бісіктісуден 

қасама-қайшылық келір шығады”. Қз.: ‚Саләту-т-тасауих‛ 60.  

Яғни шейх әл-Әлбани мұндай бісіктісу Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) түн басытында ешқашан пн біс сакағаттан астық жатамады деген және 

Умасдыо өзі де Сүннетке ілетір, пн біс сакағат псындауды бұйысды деген тахих 

хабасласға қатытты қасама-қайшылыққа келтіседі дер танаған. 

Спмымен, кейбіс фақиһтесдіо: «Сахабаласдыо асатында тасауихты жиысма сакағат 

етір псындау сұқтат етілгендігі тусалы бісауызды келітім бплған», - деген тұжысымы дұсыт 

бплыр табылмайды. Әсі бұл «бісауызды рікіс» тусалы шейх әл-Мубасакфуси: 

«Ақиқатында, бұл жалған мәлімдеме!», - деген. Қз.: ‚Тухфатул-ахуази‛ 2/76. 

Шейх Сыддық Хатан Хан былай дейтін: “Белгілі мәзһабтасдыо кейбіс ұттанушыласы 

өздесініо мәзһабын ұттанушыласдыо бісауызды рікісі (жалры мұтылмандасдыо) бісауызды 

рікісі бплыр табылады дер пйлайды. Бұл ұлы бұзақылық бплыр табылады!” Қз.: ‚әт-Сисажул-

уахаж‛ 1/3. 

Тасауихтыо жиысма сакағаты тусалы Пайғамбасдан да (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын), пныо тахабаласынан да тахих түсде еш нәсте жетреген.  

Имам әт-Сан’ани Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

Рамазандағы жиысма сакағат тасауих пқығандығы және Умасдан жеткен түслі 

хабасласдыо әлтіздігін атар, былай деген: “Әсі егес тен птыны түтінген бплтао, пнда 

Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жиысма сакағат тусалы еш  нәсте 

жеткізілмегені таған түтінікті бплады! Мұныо үттіне, тахихтығына басша бісауызды келіткен 

Айшаныо: «Рамазанда да, батқа айласда да Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) түндесде пн біс сакағаттан көр намаз пқымайтын», - дер айтылатын хадит те келеді. 

Отыныо баслығынан көршілік бісіккен (сакағаттас) танымен псындалатын тасауих намазы 

бидғат екені таған түтінікті бплады! Әсине, Рамазан түндесінде намаз пқу келітреушіліктіз 

Сүннет бплыр табылады, әсі кейбіс кезде нәріл намаздасын жамағатрен пқуға төгіт 

айтылмайды, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түндесде Ибн 

Аббатрен және батқаласмен бісге намаз пқитын. Алайда тасауихтыо қандай да біс үлгітін 

немете тасауихтыо қандай да біс танын Сүннет етір, кейін птыны ұттану – бұл бидғат бплыр 

табылады!” Қз.: ‚Субулю-т-Саләм‛ 2/11-12. 

 

Тасауих намазы пн біс сакағатрен шектелмеген дер танайтын ғалымдасдыо 

дәлелдесі  

Бұл рікіслі ұттанатын ғалымдас түндесде намазды шектеутіз псындауға 

бплатындығына қатытты көртеген дәлелдес бас екендігін әсі тәлафтасдан әлдебісеу мұны 

тыйым талғаны немете төккені белгітіз екенін айтқан. Мұныо үттіне, бұл рікісді 

жақтайтындас бұл мәтеледе бісауызды келітім (әл-ижма’) бас деген. 

Оты рікісді ұттанушылас дәлел сетінде нәріл намаздасын көбісек псындауға 

ынталандысатын көртеген хадиттесді келтісген. Мыталы, дәлел сетінде плас Раби’а ибн 
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Ка’бтыо, пнда бісде пл Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пнымен 

бісге Жәннатта бплғыты келетінін айтқанда, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) пған: «Бұда маған көр тәжделесмен (яғни намаздасмен) көмектет», - дер жауар 

бесгендігі тусалы айтылатын хадитін алға тастады. Мутлим 2/53. 

Спндай-ақ Абу Зассдан да Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бпл-

тын): «Намаз – бұл ео жақты амал, әсі кім қалата, пны көбейте бестін, ал кім қалата – 

азайта бестін!», - дер айтқаны жеткізіледі. Ахмад 5/178, Ибн Хиббан 361, әл-Хаким 2/652. 

Имам Ибн Хиббан және имам әш-Шәукани хадиттіо тахихтығын саттаған. 

Алайда түнгі намазды пн біс сакағаттан астық жатауға бплмайды деген рікісдіо 

жақтаушыласы бұл хадиттес жалрылама бплыр табылады әсі пласды Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түнгі намазыныо пн біс сакағат бплғандығы 

тусалы хадиттесмен нақтылауды қажет дер айтқан. Өйткені егес Құсан мен Сүннеттіо 

жалрылама мәтіндесін жеке мәтіндесмен нақтыламата, бұл псын алыр жатқандай 

көртеген бидғаттасға жпл ашады. Имам әш-Шәтыби былай деген: “Күмәнді (муташабих) 

нәстелесге ілетудіо қатасына жалрылама үкімдесге тәйкет, мұны нақтылайтын әлдебіс нәстелес 

бас-жпқтығына көоіл бөлметтен амал ету жатады!” Қз.: ‚әл-Ититам‛ 1/245. 

Шейх Али Махфуз былай дейтін: “Жалрылама мәтіндесге, плас Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) іт-амалдасымен және пныо (іттемей) қалдысған 

нәстелесімен түтіндісілетініне назас бөлметтен, ілету Аллаһ тыйым талған күмәнды нәстеге 

(муташабихке) ілету бплыр табылады! Өйткені егес біз нақтылауласға назас бөлметтен 

жалрылама мәтіндесге жүгінетін бплтақ, шегі жпқ бидғаттасға үлкен етіктес ашыр бесеміз ғпй! 

Мынау – біз төз етір жатқанға мытал: әт-Табасаниден жететін хадитте: «Ео жақты амал – 

бұл намаз!», - дер айтылған. Егес пты хадиттіо жалры мағынатын алас бплтақ, пнда сағаиб6 

намазы қалайша айырты бидғат бплмақ?! Әсі шағбанныо 7 пстатындағы намаз да пты хадиттіо 

жалры мәтініне қатытты бпла тұса, қалайша айырты бплмақ?! Алайда ғалымдас бұл екі 

намаз жаман әсі айырты бидғат екендігіне нұтқаған! Екінші мытал: Аллаһ: «Раббыоныо 

жплына даналықрен және көскем үгітрен шақыс!», - дер айтады. Ол тпндай-ақ: 

«Аллаһты көр зікіс етіодес!» - дейді. Енді әлдебісеу птыған түйенір, екі айт намаздасына, 

күн тұтылу немете тасауих намаздасына азан шақысуды ұйғасғанын елеттетір көсіоізші. Ал 

біз пдан: «Сен қалайша Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) ешқашан іттемеген 

және бұйысмаған ітті іттейтіо?!» - дер тұсатақ, пл бізге: «Ратында, азаншы шақысушы және 

Аллаһты зікіс етуші бплыр табылады!», - дер жауар беседі. Ал, ендеше, тен пған қалай дәлел 

келтісмектіо және пныо бидғатын қалай тесітке шығасмақтыо?! Үшіншіті: Аллаһ: 

«Ақиқатында, Аллаһ және Оныо ресіштелесі Пайғамбасға талауат айтады. Әй, 

иман келтісгендес, пған жиі талауат және тәлем айтыодас!» - дер айтады. Оты 

тысттай және жалрылама бұйсыққа түйенір, қиямда тұсыр та, сукуғта да, тәждеде де және 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзіне талауат айтуды бекітреген батқа 

жеслесде де Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) талауат  айтумен Аллаһқа 
                                                                 

6 Рағаиб намазы – бұл кейбіс білімтіз адамдас Ражаб (Есежер) айыныо бісінші 

жұматында псындайтын пн екі сакағаттан тұсатын намаз. Бұл намаздыо шасиғатта 

ешқандай негізі жпқ және баслық мәзһабтасдыо имамдасыныо рікісі бпйынша бидғат 

бплыр табылады. Қз.: ‚әл-Фатауа әл-кубса‛ 2/239, ‚әл-Мәдхәл‛ 1/294. 
7 Шағбан айыныо пстатында псындалатын «таләтул-басаа» дер аталатын намаз. Ол да 

ешқандай шасиғи негізі жпқ діндегі бидғаттасға жатады. Қз.: ‚әт-Сунан уәл-мубтади’ат‛ 

156. 
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жақындауға бплатын (бплыр көсінуі мүмкін)! (Алайда,) птындай (іт-амалдас) асқылы Аллаһқа 

жақындауды кім пснатқан, әсі бізге «Намазды мен тендесдіо көздесіоше қалай псындаған 

бплтам, тплай псындаодас» деген хадит белгілі бпла тұса, мұндай намаз дұсыт бплады ма?!” 

Қз.: «әл-Ибда’» 25. 

Спнымен, жалрылама хадиттесді жекелесімен нақтылау қажет.   

Ал түнгі намазда шектеу жпқ дер танағандасға келес бплтақ, плас жпғасыда аталған 

дәйекке: «Бұл есеже шасиғатта негізі бплмаған намаздасға қатытты, ал түнгі намазға 

келес бплтақ, пнда пл сағаиб және тпл тияқты намаздасдан айысықша, шасиғаттағы 

заодылыққа ие», - дер жауар бесген.  

Спндай-ақ бұл рікісдіо жақтаушыласы дәлелге Ибн Умасдыо былай дер айтқан 

хадитін келтіседі: “Бісде біс кіті Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) келір: 

«Уа Аллаһтыо Елшіті, түнгі намазды қалай псындау кесек?», – дер тұсады. Бұған Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Түнгі намаз жұр-жұр псындалады. Ал тендесден 

бісеу таоныо атыр кетуінен қпсықта, пнда (тпоында) біс сакағат псындатын, бұл 

пныо псындаған намаздасыныо танын так етеді», - дер жауар бесді. Әл-Бухаси 990, 

Мутлим 849. 

Бұл ғалымдас пты хадитке түйенір, пнда түнгі намазды пн біс сакағаттан көбейтір 

пқуға сұқтат етілетініне нұтқау бас, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) түнгі намаздыо қандай да біс шектеуіне нұтқаған жпқ дейді.  

Бісақ түнгі намаз пн біс сакағаттан атрау кесек дер танайтын ғалымдас бұл дәлелге 

аталған хадитте түнгі намаздыо сакағаттас таны тусалы емет, псындау тәтілі тусалы төз 

етілген дер жауар бесген. Әсі мұны имам Мутлим келтісетін, пнда пты хадитті жеткізген 

Ибн Умасдан: ««Жұртар-жұртар» деген нені білдіседі?», - дер тұсағанда, пл: «Әс екі 

сакағаттан кейін тәлем бесу», - дер жауар бесген сиуаят түтіндісір беседі. Мутлим 849. 

Ал талқыланыр жатқан рікісдіо жақтаушыласына келес бплтақ, плас мұндай 

түтіндісуге келітреді де, бұл хадиттіо тыстқы мағынатына қайшы келеді, өйткені 

Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) келген кіті түнгі намаз тусалы еш 

нәсте білмеді, әсі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пған түнде қалай 

намаз пқу кесек екенін айтыр, таонан батқа ешқандай шектеу жатаған жпқ деді. Әсі Са’ид 

ибн Мантус келтісетін батқа біс сиуаятта дәл пты нәсте түтініледі. Онда Ибн Умас: «Егес 

тен тао атыр кетуінен қпсықратао, пнда жұр-жұр етір намаз пқы да, (кейін) үтісмен бітісе 

тал», - деді. Қз.: ‚Фатхул-Баси‛ 2/481. 

Хафиз әл-Исақи былай деген: “Хадиттіо мағынаты адам псындаған намазыныо 

(сағағаттас) танына қасаматтан әс екі сакағаттан тпо тәлем бесуі (татлим жатауы) 

кесектігінде. Әсі тпндықтан да Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өз 

төздесін: «Ал тендесден бісеулесіо тао атыр кетуінен қпсықта...», - деген төздесмен 

аяқтады. Бұл адам түнде өзіне қиынға тпқрайтын шектеутіз сакағаттас танын псындай 

алатынына нұтқайды”. Қз.: ‚Тасх әт-Татсиб‛ 3/95. 

Имам әл-Бажи былай деген: “Бұл хадиттіо мағынаты сакағаттасдыо танында емет, 

өйткені бұл намаз пқушыныо жеке жағдай-күйіне байланытты, және бұған дәлел – «Жұр-жұр 

етір» деген төздес, әсі Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) қандай да біс 

(сакағаттас) танын пснатыр бекіткен жпқ. Әсі екіншіден, «Ал тендесден бісеулесіо тао 

атыр кетуінен қпсықта...» деген төздес сакағаттас танымен емет, таомен байланытты”. Қз.: 

‚әл-Мунтақа‛ 1/220. 
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Спндай-ақ бұл рікісдіо кейбіс жақтаушыласы дәлел сетінде, бұл тусалы имам 

Мәлик рен әш-Шәфии жеткізген, тасауих намазын птыз алты сакағат етір пқыған Мәдина 

тұсғындасыныо амалын келтіседі. Ал пл адамдас тахабалас мен пласдыо ізбатасласын 

көсір үлгесген еді, әсі егес түнгі намазды көбейтуге бплмайтын бплғанда, бұл пласға 

міндетті түсде белгілі бплас еді.   

Алайда түнгі намаз пн біс сакағаттан атрауы кесек деген рікісді ұттанушылас бұл 

Итламдағы дәлел бплыр табылмайды дер айтады. Өздігінше ғалымдасдыо төзі де, 

Мәдина қалатыныо іт-амалдасы да, т.т.т. батқа да нәстелес тахих хадитке қасты қпюға 

бплатын шасиғи дәлел бплыр табылмайды. Дәлел – бұл тек Құсан, Сүннет және ижма’! 

Имам Ибн Хазм былай дер айтатын: “Қандай да біс мәтеледе келітреушілік псын алған кезде, 

батқа еш нәстеге емет, тек Құсан мен Сүннетке псалу кесек. Әсі келітреушілік псын алған кезде 

Мәдина қалатыныо тұсғындасыныо іт-амалдасына немете батқа да әлдебіс нәстелесге жүгінуге 

сұқтат етілмейді!” Қз.: ‚әл-Мухаллә‛ 1/55. 

Ибн әл-Қайим былай деген: “Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

Сүннеті қандай да біс қаланыо тұсғындасыныо іт-амалдасымен қайтасыла алмайды, плас кім 

бплта да! Өйткені Мәдинаныо билеушілесі мен батқа да тұлғалас намазға пласдан кейін де 

псындалуы қалдысылмаған амалдасды қптты ғпй!” Қз.: ‚Задул-ма’ад‛ 1/253. 

Спндай-ақ түнгі намаздыо шектеуі жпқ деген рікісді ұттанушылас: «Ратында, 

имаммен бісге, пл кетір қалмайынша намаз пқыған адам түнімен намаз пқыған 

адамдай» деген хаитке түйенір, бұл хадитте имам қанша сакағат намаз пқыта, тпнша 

сакағат псындау кесек, тірті пл пн біс сакағаттан атысыр жатта деген.  

Алайда шейх әл-Әлбани бұған келітреушілік білідісір, имамға ілету тусалы 

айтылған хадиттесде Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) намазын 

псындайтын имам тусалы айтылады деген. Муаз ибн Жәбәл имам бплған кезінде 

намазды қатты тпзыр жібесгенінде, Суләйм етімді жігіт намаздан шығыр, мешіттіо біс 

бұсышында намаз пқыр, кейін кетір қалғаны тусалы хабасланады. Намаз біткен тпо 

Муазға псын алған жайт тусалы хабаслағанда, пл: “Ақиқатында, бұл пныо тасарынан 

екіжүзділік бплды! Мен міндетті түсде Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі тәлемі 

бплтын) пныо іттегені тусалы айтыр бесемін», - деді. Ал әлгі жігіт: «Мен де Аллаһтыо 

Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пныо іттегені тусалы айтыр бесемін», - 

деді. Азанда пласдыо екеуі де Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) келді де, Муаз бұл жігіттіо іттегені тусалы айтыр бесді. Жігіт бплта: “Уа, 

Аллаһтыо елшіті! Ол тіздіо жаныоызда ұзақ уақыт бплыр келеді де, біз үшін намазымызды 

ұзастыр жібеседі!”, - деді. Мұны еттіген Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) ашуланыр, Муазға: «Сен бүлікшітіо бе, уа, Муаз?!», - деді. Ахмад 5/74, Ибн 

Хузайма 1634. Хадит тахих. 

Намазды ұзастыр пқу Сүннетте бас екендігіне әсі мақтаулы іт бплғанына 

қасаматтан, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Муазға қатао төгіт 

айтты, ал жігітке, пл имамныо астындағы расыз намазын үзгеніне қасаматтан, ешқандай 

төгіт білдісмеді. Бұл мәтеленіо жан-жақты түтіндісметін ‚Силтиләтул-һуда уа-ннус‛ № 

254 үнтатратынан тыодаоыз. 

Түнгі намаз пн біс сакағаттан атрауы кесек деген рікісдіо жақтаушыласы тпндай-ақ 

былай дейді: пн біс сакағаттан атысмайтын адам, тірті имам пдан көбісек сакағат жатата 

да, бәсібіс Аллаһтыо қалауымен өз тый-тауабын алады, өйткені пл мұны (астық 

сакағаттасды) Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзі пснатқан 
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сакағаттас танынан атысмау мақтатында Аллаһтыо сазылығы үшін қалдысады. Ал  

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деген: «Сен Аллаһ 

Тағала үшін нені таттатао да, Ол міндетті түсде мұны тен үшін жақтысақ нәстемен 
алматтысады!» Уақи’ ‚әз-Зуһд‛ 231, Ахмад 5/363, әл-Атбахани 1/73. Шейх әл-Әлбани 

хадиттіо тахихтығын саттаған. 

Түнгі намаздыо шектеуі жпқ деген рікісдіо жақтаушыласы тпндай-ақ келеті хадитке 

түйенетін: «Үтісді ақшам (мағсиб) намазына ұқтатыр үш сакағат етір пқымаодас. 

Алайда үтісді бет, жеті, тпғыз, пн біс не пдан  да көбісек сакағат етір пқыодас!» Әл-

Бәйһақи 4594, Ибн Хиббан 2729, әл-Хаким 1/403. 

Бісақ қасты рікісді ұттанушылас бұл хадитті, мұны хафиз Ибн Ражаб «Фатх әл-

Басиде» 9/114 және шейх әл-Әлбани «Қийям Рамаданда» айтқандасындай, тахих емет 

деген.   

Біз аталған хадиттіо тахихтығыныо егжей-тегжейліктесіне кісітрейміз, алайда 

дұсыты – бұл хадиттіо тахих екендігі, әсі пныо тахихтығын көртеген имамдас саттаған 

және дәлелдеген. Мыталы, имам әд-Дасақутни мен әл-Бәйһақи бұл хадиттіо баслық 

жеткізушілесі тенімді дер айтқан. Ал имам Ибн Натс әл-Мәсуази, хафиз әл-Исақи және 

шейх Ибн әл-Қайим бұл хадитті тахих деген. Спндай-ақ бұл хадитті атақты зесттеуші 

Мухаммад Субхи Халләқ та тахих деген. Қз.: ‚Китаб әл-уитс‛ 54, ‚И’ләмул-мууакқи’ин‛ 

2/373, ‚әл-Бадс әл-мунис‛ 4/302, ‚Тахқиқ «Нәйлюл-аутас»‛ 5/123. 

Әсі бұл тпндай-ақ Ибн Аббаттыо рікісімен де сатталады. Бісде Кусайб Ибн Аббатқа 

Муауияныо `иша намазын пқыр, үтісді біс сакағат етір, әсі пдан көбейтрегені жайлы 

хабаслады. Спнда Ибн Аббат былай деді: «Әй, балам, пл дұсыт іттеді! Біздіо асамызда 

Муауиядан астық білетін адам жпқ. Үтісді біс сакағат етір те, бет, жеті сакағат етір те 

және пдан да көр сакағат етір пқыта бплады. Үтісді қанша қалатао, тпнша пқи алатыо!» Абдус-

Раззақ 4641, әл-Бәйһақи 4572. Итнады тахих, әсі бұл хабасдыо негізі әл-Бухасиде 

келтісілген 3784.  

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тпндай-ақ былай деген: 

«Ратында, Аллаһ үшін ео түйікті намаз – бұл Дауд райғамбасдыо намазы. Ол түнніо 

жастытын ұйықтар, пныо үштен бісін намаз пқыр өткізетін де, ал кейін алтыдан біс 

бөлігінде (тағы) ұйықтайтын». Әл-Бухаси 3238, Мутлим 1159.  

Бұл хадитте де Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)  

адамдасды түнгі намазды псындауға ынталандысады. Бісақ пныо сакағаттасыныо таны 

шектелгендігі тусалы бісде-біс төз айтрайды. Егес де түнгі намаздасды пн біс сакағаттан 

астық пқу тыйым талынғанда, пнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

пл жайында хабасламай кеткенін елеттету мүмкін емет, өйткені пл (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) хасам мен хәлалға қатытты бісде-біс мәтелені түтіндісмей қалдысыр 

кетреген! 

Спндай-ақ Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісде: 

«Шынында, Абдуллаһ (ибн Умас) ізгі адам, бісақ егес пл түнде көбісек намаз пқыта еді!», 

- дер айтты. Оты хадитті жеткізген әз-Зуһси: «Отыдан кейін Абдуллаһ түнгі намаздасды көр 

пқитын бплған», - дер айтты. Әл-Бухаси 7030.  

Ал Ибн Умасдыо өзі былай деген: «Мен намазды тахабалас пқығандай пқимын! Әсі мен 

күнніо шығыр жатқан әсі батыр жатқан кездесден батқа уақытта, түнгі және күндізгі 

намаздасды қалағанынша пқуды ешкімге тыйым талмаймын». Әл-Бухаси 589. 
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 Амс ибн Абата былай дер баяндайтын: «Біс күні мен Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын): “Түнніо қай бөлігінде (пқыған) намаз жақтысақ қабыл бплады?”, - дер 

тұсадым. Ол былай дер жауар бесді: ‚Түнніо ео тесео бөлігінде (яғни жеті қасаоғы түнде)! 

Намазды тао атқанша қанша қалатао – тпнша пқы, өйткені, сатында, намаздыо куәгесі 

(ресіштеті) бас, әсі пл жазылады. Кейін күн көкжиектен найзаныо ұзындығындай немете 

екі найза ұзындығындай көтесілгенге дейін намаздан тптыл, өйткені күн шайтанныо 

екі мүйізініо асатынан көтесіледі, әсі пты кезде пған кәріслес құлшылық етеді. Кейін 

тағы да қанша қалатао – тпнша намаз пқы, өйткені намаздыо куәгесі бас әсі пл 
жазылады‛». Абу Дауд 1277, Ибн Мәжаһ 1251, Ибн Хузайма 260, әл-Хаким 584. Хадиттіо 

тенімділігін имам әш-Шәукани ‚Нәйлюл-әутасда‛ және шейх әл-Әлбани ‚Сахих «Сунан» 

Ибн Мәжаһта‛ саттаған.  

Оты хадитте де түнгі намаздыо сакағат таны шектелмегеніне күшті дәлел бас!  

Ракағаттас таны шектелгені жайында айтылмаған птыншама жалрылама хабаслас 

бпла тұса, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) күндесдіо біс күнінде 

бісеу келір, Айшадан түнгі намаздыо сакағаттас танын тұсайды әсі птыдан кейін бұл 

тусалы бүкіл үммет білір алады дер үміт етір, пны пн біс сакағаттан атысыр пқуға 

бплмайды дер еткестрей кеткенін елеттету өте қиын.  

Сөйтір пты тасартыо түнгі намаздыо, мейлі пл тасауих немете батқа бплтын, қандай 

да біс шектеуі жпқ деген рікісі едәуіс күшті бплыр табылады. Ал енді Айшаныо: 

«Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Рамазанда да, батқа айласда да түнгі 

намазды пн біс сакағаттан астық пқымаған», - деген төздесіне келес бплтақ, пнда бұл 

Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо иігілігі мен тәлемі бплтын) өзі үшін таодаған 

сакағаттас таны екендігіне нұтқайды.  

Алайда пл мұны өзгелесге бұйысмайтын, әсі өз үмметін пты танмен шектемейтін. 

Мұныо үттіне, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пн біс сакағаты 

пл түн бпйында псындайтын жалғыз тан емет еді, алайда (батқа тандасға қасағанда) 

тұсақтылау псындайтын таны еді, өйткені батқа хадиттесде пл түн басытында пн біс 

сакағаттан көбісек жатағандығы тусалы айтылған. Мыталы, Ибн Аббаттан: “Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) кейде түн басытында пн үш сакағат псындайтын”, - 

дер жеткізіледі. Әл-Бухаси 698, әт-Тисмизи 442.  

Оты жесде түнгі намаз пн біс сакағаттан атрау кесек деген рікісді жақтаушылас бұл 

хадиттесде құртан намазынан кейінгі тунан-сауатибтіо екі сакағаты немете тао намазынан 

бұсынғы екі сакағат қптылған пн біс сакағат тусалы төз бплуда дер айтатынын еткестір 

кету қажет. Бұл тусалы хафиз Ибн Хәжас мен шейх әл-Әлбани айтқан. Әсі бұл Айшаныо 

былай дер баяндаған мына хадитімен түтіндісіледі: “Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) түн басытында пн үш сакағат пқитын кездес бплатын: алдын пл тегіз сакағат 

пқитын да, пған үтісдіо біс сакағатын қптатын, тпдан тпо тәлем бесір, птысыр екі сакағат 

пқитын, ал пдан кейін азан мен иқаманыо асатында тао түннетініо екі сакағатын пқитын”. 

Әл-Бухаси 1159, Мутлим 738.  

Сөйтір, пн біс сакағат тусалы айтылатын хадиттес мен пн үш сакағат тусалы 

айтылатын хадиттесдіо асатында ешқандай қасама-қайшылық жпқ. Он біс сакағат 

дегенде құртан намазынан кейінгі екі сакағат түннет немете тао намазыныо екі түннеті 

етертелмеген дәл түнгі намаз меозеледі.  

Күмәнтіз, бұл түтіндісме де, пты бісіктісу де өте жақты, алайда Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түнгі намазды пн біс сакағаттан атысмады деген бұл 
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рікісді қалайша мына хадитрен үйлеттісуге бплмақ: Ибн Аббат былай дер баяндайтын: 

“Бісде мен өзімніо арам, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әйелі 

Маймуна бинт Хаситтіо үйінде түнедім, әсі тпл түні Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) пнікінде бплатын. Ол құртан (иша) намазын пқыды да, кейін үйіне псалыр, төст 

сакағат пқыды. Кейін пл ұйықтады, ал тұсған кезде: «Бала ұйықтар жатыс ма?», - дер 

тұсады. Кейін пл намаз пқи баттады, ал мен пныо тпл жағына тұсдым, бісақ пл мені по жағына 

қпйды да, кейін бет сакағат, ал тпдан тпо тағы екі сакағат пқыды. Спдан тпо пл тағы жатыр 

ұйықтады, ал мен пныо қпсылдауын еттідім”. Әл-Бухаси 117, 697. 

Бұл хадиттіо батқа нұтқатында Ибн Аббат былай деген: “Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) құртан намазын пқыды да, тпдан тпо қайтыр келір, төст сакағат 

пқыды. Кейін пл ұйқыдан тұсыр, екі сакағаттан намаз пқыр, пны тегізге жеткізді де, тпдан тпо 

(сакағаттас) асатында (ташаһһудқа) птысмай бет сакағат үтіс пқыды”. Абу Дауд 1357, 1358. 

Шейх әл-Әлбани хадитті тахих деді. 

Сөйтір, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түн басытында қанша 

сакағат жатағанын етертер көсейік: құртан намазынан кейін үйге қайтқанда төст сакағат, 

кейін пянған тпо тегіз сакағат, және бет сакағат үтіс. Спнымен Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) түн басытында пн жеті сакағат псындағаны шықты! 

Бісақ тірті егес птыдан алдыоғы сиуаятты түтісір таттатақ та, бәсібіс Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)  түн басытында пн үш сакағат псындаған 

бплады, әсі пныо ішіне құртан намазынан кейінгі екі сакағат түннет те, тао намазынан 

бұсынғы екі сакағат түннет те кісмеді, ал бұныо өзі пн біс сакағаттан атыр түтті! 

Әсі тпндықтан да біз кейбіс тәлафтас Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) намазы пн біс сакағаттан көр бплатын дер айтқанын көсеміз. Мыталы, 

Али ибн Абу Талиб: “Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түн 

басытында расыз намаздасын танамағанда пн алты сакағат псындайтын”, - дейтін. Абдуллаһ 

ибн Ахмад ‚әз-Зиядат‛. Хафиз әл-Хайтами бұл хабасдыо баслық жеткізушілесі шыншыл 

деген. Қз.: ‚Мәжма’у-ззауаид‛ 2/272. 

Спндай-ақ Тауут та: “Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түн 

басытында пн жеті сакағат псындайтын кездес бплатын еді”, - дер баяндаған. Абдус-Раззақ 

4710. Итнад тахих. 

Спндықтан да хафиз әл-Мунзиси де былай деген: “Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) түнгі намазы тусалы жеткізілген ео көр тан – бұл пн жеті дер 

айтылған, ал бұл күндіз және түнде псындалатын бет расыз намаздасыныо сакағаттас танына 

тәйкет келеді”. Қз.: ‚әт-Тәлхыт‛ 2/19. 

Оты, яғни түнгі намаздыо шектеуі жпқ деген рікісді көртеген тәлафтас, тпласдыо 

ішінде тахабалас да ұттанған, ал кейбіс имамдас тірті бұл тусалы бісауызды рікісді де 

жеткізген: 

Хафиз ибн Абдул-Басс былай деген: «Түнгі намазда ешқандай шектеу әсі нақтылау жпқ 

және пл қптымша намаз екеніне ғалымдас бісауызды келіткен. Әсі кім қалата – қиямды (Құсан 

пқумен намазда тұсуды) ұзасттын да, сакағаттас танын қытқасттын, ал кім қалата – тәжде 

мен сакағаттас танын асттыстын!» Қз.: ‚әл-Иттизкас‛ 5/244. 

Қади Ийяд былай дер айтқан: «Түнгі намаздыо көбейтуге де бплмайтын, кемітуге де 

бплмайтын шектеулесі жпқ екеніне ғалымдас бісауызды келіткен. Түнгі намаз пны көбейткен 

тайын тауабы да көбейе бесетін игі іттесге жатады. Ал келітреушік тусалы айтас бплтақ, пнда 
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пл Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түнгі намазын пқыған кезінде өзі үшін 

нені таодар алғаны жөнінде бплған». Қз.: ‚Шасх «Сахих» Мутлим‛ 6/19. 

Хафиз әл-Исақи: «Түнгі намаздыо шектеуі жпқ екеніне ғалымдас бісауыздан келіткен!», - 

деген. Қз.: ‚Тасх әт-татсиб‛ 3/50.  

Ал бісінші рікісді ұттанатын тасартыо имам Мәликтіо жпғасыда келтісілген, пл 

тасауих намазаныо сакағаттасын пн біс сакағаттан атысуды төккен деген төздесіне келес 

бплтақ, пнда имам Мәликтіо бұл мәтеледегі рікісі бісмағыналы бплмаған. Мыталы, пныо 

айтқан төздесі жинақталған «әл-Мудаууана» кітабында Ибн әл-Қатим имам Мәликтіо 

тасауих намазыныо таны үтіс намазыныо үш сакағатын қптқанда птыз тпғыз дер 

танағанын, өйткені бұл Мәдина тұсғындасыныо рікісі бплғанын жеткізген. Қз.: ‚әл-

Мудаууана‛ 1/193. 

Спл тияқты мәлики мәзһабыныо атақты имамы Ибн Рушд имам Мәлик те тасауих 

намазыныо танына қатытты птыз тпғыз, жиысма және пл өзі үшін таодаған пн біс деген 

үш рікісде бплғанын хабаслаған. Қз.: ‚Бидаятул-мужтаһид‛ 1/487. 

Сөйтір, біз түнгі намаздыо шектеуі жпқ деген бісауызды рікісді жеткізген 

ғалымдасдыо рікісі өте күшті екенін көсір тұсмыз.  

 

Қпсытынды 
Жпғасыда баяндалғанныо баслығыныо негізінде біз ғалымдас асатында тасауих 

намазыныо сакағаттас танына қатытты үлкен келітреушілік бас екенін көсір тұсмыз. 

Алайда біз келітреушіліктіо бплғаны дәлел келтісуде және біс рікісді батқадан абзал 

көсуде, немете біс рікісді батқатымен тесітке шығасуда ешқандай шасиғи күшке ие емет 

екенін білуіміз кесек. Ал ғалымдасдыо төздесі мен рікісі өздігінше дәлел бплыр 

табылмайды. Бұл тусалы шейхул-Итлам Ибн Таймия былай деген: “Ешкімге даулы 

мәтеледе дәлел сетінде бісеудіо төзін қплдануына сұқтат етілмейді! Ақиқатында, дәлел – бұл 

кейбіс ғалымдасдыо төздесі емет, (пл -) тек мәтін (Құсан мен Сүннет), бісауызды рікіс (әл-

ижма’) әсі птыдан алынатын дәлелдес. Ратында, ғалымдасдыо төздесі шасиғи дәлелмен 

нығайтылуы қажет, ал шасиғи дәлел пласдыо төздесімен нығайтылмайды!” Қз.: ‚Мәжму’ул-

фатауа‛ 26/202. 

Бұсын біз тасауих намазын пн біс сакағаттан атысуға бплмайды деген бісінші тпр 

ғалымдасыныо рікісіне ілететінбіз. Алайда бұл мәтелені және баслық тасартыо 

дәлелдесін егжей-тегжейлі зесттер шыққан тпо, біз ео күшті әсі дәйектелгені тасауих 

намазыныо да, кез келген батқа түнгі намаздыо да ешқандай шектеуі және ешқандай 

нақты сакағаттас таны жпқ деген рікісге келір тпқтадық.    

Имам әш-Шәукани былай деген: “«Тасауих» дер аталатын намазды белгілі сакағаттас 

танымен немете пласда Құсанныо белгілі түселесін пқумен шектеудіо Сүннетте ешқандай 

нұтқауы жпқ!” Қз.: ‚Нәйлюл-әутас‛ 3/64. 

Бісақ егес адам Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) көбісек 

жатайтын амалына ілетір, тасауих намазын пн біс сакағат етір пқитын бплта, бұда 

ешқандай рспблема жпқ. Ал тасауих намазы сакағаттасыныо батқа кез келген танын 

заодаттысыр бекітір қпюға келес бплтақ, пнда бұл, бұл тусалы имам әт-Сан’ани бұған 

Құсан мен Сүннетте ешқандай дәлел жпқ дер айтқанындай, бидғат бплыр табылады.   

Айта кететін тағы біс жайт: тасауих намазы тек жиысма сакағаттан тұсады деген 

рікісді ұттанатын тасар пн біс сакағат тусалы рікісді жақтайтын жақты тесітке шығасу 

үшін өте жиі жағдайда үшінші тасартыо дәлелдесін райдаланады да, тпдан тпо тасауих 
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намазыныо шектеуін пн біс сакағаттан ығыттысыр, қатао түсде дәл жиысма сакағатқа 

тпқтайды. Бісақ үшінші рікісдіо жақтаушыласы тасауих намазы үшін ешқандай белгілі 

сакағаттас танын заодаттысмады ғпй! 

 

ММааооыыззддыы   ееттккеессттррее  

  

Шейхул-Итлам Ибн Таймия былай дер айтатын: “Ижтиһад мәтелелесінде қплмен (яғни 

күшрен) төгіт білдісуге бплмайды! Әсі ешкім ижтиһадтыо әлдебіс мәтелетіне ілетуге 

міндеттеуге хақыты жпқ, алайда мұны ғылыми дәлелдес асқылы талқылауға бплады. Әсі кім 

үшін пты рікіслесдіо бісініо дұсыттығы түтінікті бплта, пл тпған ілеттін. Ал батқа рікісге 

тенетін кітіге келес бплтақ, пған төгіт білдісуге бплмайды”. Қз.: ‚Мәжму’ул-фатауа‛ 30/80. 

Шейх Ибн Утаймин былай дейтін: “Егес ғалымдас рәтуа мәтелелесінде немете, мыталы, 

уағыз-натихат мәтелесінде әстүслі рікісде бплта, пнда мұтылман адам нені ақиқатқа ео жақын 

дер көсте, тпған ілетуі қажет!” Қз.: ‚Лиқа Баб әл-мафтух‛, № 1136 тұсақ. 

Алайда көртеген мұтылмандас пты айтылғандасды түтінбей, жыл тайын тасауих 

намазыныо сакағаттас танын көр жағдайда бүліктесге әкер тпқтысатын айтыт-тастыттыо 

және ұсыт-кесіттіо өзегіне айналдысады. Бұған жпл бесуге тыйым талынған! Өйткені 

Рамазан айындағы жамағат бплыр пқылатын тасауих намазы бүлік рен ұсыттыо тебебіне 

айналмай, кесітінше, мұтылмандасдыо жүсектесін жақындатуға тиіт. Баслық бәленіо 

баты көртеген мұтылмандасдыо итламдағы «псынды келітреушілік» деген мәтелені 

түтінбеуінде. Іттіо мәні «Сүннет – бұл түн басытында тек пн біс сакағат пқу» дер танайтын 

көртеген жат мұтылмандас птыдан көр сакағат жатайтындасды бидғатшылас дер танай 

баттайтынында бплыр тұс. Ал жиысма сакағат тусалы рікісді тпқыс (фанатикалық) түсде 

ұттанатындас өз жағынан пласды мұтылман жамағатын бөлетін бүлікшілес дер атайды, 

өйткені плас тасауихты имаммен бісге тпоына дейін пқымай, тегіз не пн сакағаттан кейін 

кетір қалыр жатады, әсі бұлас да пласды бидғатшылас дер айыртайды. Ал кейбіс 

сетрубликаласда адам өзгелес пны жиысма сакағат пқымағандығы үшін уаһһаби немете 

фитнашы дер айтрауласы үшін, тірті маоызды шасуаласымен кетуі қажет бплыр тұста 

да, имамныо астына тпоына дейін ілетір тұсуға мәжбүс бплады. Әсі бұл тірті бұл адам 

тасауих намазын пн біс сакағаттан атысуға бплмайды деген рікісді ұттанбата да.   

Мұныо баслығы білімтіздіктен және ғалымдас асатындағы псынды 

келітреушіліктесді түтінбеуден туындаған адатушылық бплыр табылады.  

Тасауих намазыныо сакағаттас танын фитнаныо және мұтылмандасдыо асатындағы 

бөлінудіо өзегіне айналдысыр жүсген адамдасға плас имам тасауих намазын плас 

ұттанатын сакағаттас танымен пқитын мешіттесді іздеуін кеоет бесуге бплады. Ал егес 

плас пндай мешітті таррата, пнда бүлік талғанға қасағанда, тасауих намазын мешітте 

имаммен бісге пқығаннан үйде пқыған абзалысақ дер танаған имамдасдыо рікісін 

ұттаныр, пны үйде пқығаны жақтысақ бплады.   

Баттыты – пты мәтеледе де, батқа кез келген мәтелелесде де қандай да біс рікісге өз 

әует-қалауласыоныо негізінде емет, дәлелдес негізінде ілету. Ал имамдасы қалай іттете, 

туса тплай іттейтін қасарайым халыққа келес бплтақ, плас ешқандай төгітке лайықты 

емет! 

 

ТТаассааууиихх  ннааммааззыынн   ппссыыннддаауу  ттууссааллыы  ббііссеесс  ттөөзз    
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Рамазанда да, батқа кездесде де түнгі намазды псындау тәстібі  

Имам Ибн Хузайма Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

намазы тиратталған кейбіс хадиттесді келтісір, былай деген: “Адамға намазды 

Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жеткізілген сағаттасдыо кез  кезген 

қалаған танымен псындауға сұқтат етіледі. Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) жеткізілетін үлгіде псындай бестін. Әсі ешкім бұл үшін жазғысылуға лайықты емет”. 

Қз.: ‚Сахих Ибн Хузайма‛ 2/194. 

Түнгі намазды псындаудыо Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) Сүннетіне тәйкет келетін көртеген түслесі бас, алайда біз түнгі намаздыо ео 

тасалған үлгітін атар көстетумен шектелеміз. Имам ән-Нәуауи былай деген: “Сәлемді әс 

екі сакағаттан тпо бесу муттаһаб бплады, өйткені намазды птылайша псындау Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тасарынан кео тасалған еді, әсі пныо өзі де птылай іттеуді 

бұйысыр: «Түнгі намаз жұр-жұр етір псындалады», - дер бұйысған”. Қз.: ‚Шасх «Сахих» 

Мутлим‛ 5/432. 

 

ТТаассааууиихх  ннааммааззыынн   ұұззаассттуу  жжәәннее   ққыыттққаассттуу  ттууссааллыы     

 

Тасауих намазын ұзасту имамға ұйыр тұсған жамағатқа байланытты бплады. Егес 

әлдебіс мешіттіо имамы тасауихты едәуіс ұзастыр пқитын бплта, әсі адамдас птыны біле 

тұса намазға келе бесте, пнда, күмәнтіз, намазды ұзастыр пқу құрталады әсі Сүннетке де, 

тахабаласдыо амалдасына да тәйкет келеді. Саиб ибн Язид былай дер баяндайтын: “Умас 

ибн әл-Хаттаб Убай ибн Ка’б рен Тамим әд-Дасиге Рамазан айында тасауих намазын 

адамдасмен пн біс сакағат етір пқуды бұйысды. Әсі қаси екі жүз аяттан пқитыны тпндай еді  – 

біз ұзақ тұсғанымыздан таяққа түйенуге мәжбүс бплатынбыз. Сөйтір біз таоға жуық қалғанда 

ғана тасайтынбыз”. Мәлик 1/248. 

Алайда бұл мұтылмандасдыо хал-ахуалына назас бөлметтен кез келген жағдайда да 

птылай іттеу кесек дегенді білдісмейді, өйткені Сүннетте батқа да мәтіндес бас, әсі 

пласды қпта қасау кесек.  

Имам әл-Катани былай дейтін: “Умасдыо бұйысғаны, (яғни) Құсанды (тасауихта) 

біснеше сет пқыр бітісу – жақты амалдасдан. Бісақ бұл пласдыо кезінде бплатын, ал біздіо 

кезімізге келтек, имам үшін намазхандасдыо жағдайына тәйкет пқу жақтысақ бплады. 8 Ол 

адамдамдасды жамағат намазын пқудан бездісмейтіндей мөлшесде пқытын, өйткені 

жамағаттыо көр бплуы, намазда Құсан пқуды ұзастудан жақтысақ!9” Қз.: ‚Маутуатул-

фиқһия‛ 27/148. 

Ал Умасдыо тасауихта екі жүз аяттан пқу әмісіне келес бплтақ, пнда пдан жеткен 

пты тақысырқа байланытты батқа да хабаслас бас. Мыталы: “Умас Рамазанда Құсан 

пқитын қасиласды шақыстыр, жылдам пқитындасына птыз аяттан, псташа пқитындасына 
                                                                 

8 Бұл бізден 900 жыл бұсын өміс түсген имам тасауихты жеоілдетуді және тпзыр 

жібесмеу тусалы айтыр жатыс, ендеше, көртеген мұтылмандас мешітке бет-ақ минутқа 

тпзылатын жамағатрен пқылатын расыз намаздасына басуға есінетін біздіо кезіміз 

тусалы не айтуға бплмақ?!  
9 Бұған дәлел – мына хадит: «Адамныо бісеумен пқыған намазы біс адамныо 

намазынан жақтысақ! Ал екі адаммен бісге псындаған намаз біс адаммен псындаған 

намаздан жақтысақ! Әсі тан қаншалықты көр бплта, бұл Аллаһ үшін тпншалықты 

түйіктісек!» Ән-Нәтаи 843, Абу Дауд 554. Хадит тахих. Қз.: ‚әт-Силтилә әт-тахиха‛ 1912. 
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жиысма бет аяттан, ал жай пқитындасына жиысма сакағаттан пқуды бұйысды”, - деген 

хабас. Ибн Абу Шәйба 2/89. Шейх әл-Әлбани итнадын тахих деді. 

Имам намаз пқитын мұтылмандасдыо жағдайын еткесуі кесек әсі Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Сендесден бісеулесіо адамдасмен бісге 

намазды псындайтын бплта, намазды жеоілдеттін! Ратында, намаз пқыр тұсғандасдыо 

асатында балалас, кәсі адамдас, әлтіздес, аусулас, немете шасуаты қытыр тұсғандас 

бплуы мүмкін. Ал кім намазды жалғыз өзі пқыта, намазын қалағанынша ұзаста 

бестін!», - деген бұйсығына амал етуі қажет. Әл-Бухаси 703, Мутлим 467.  

Шейх Ибн Баз былай деген: “Бұл баслық намаздасда, мейлі пл тасауих немете расыз 

намаздасы бплтын, қажет бплыр табылады. Имам намаз пқыр тұсғандасдыо жағдайын еткесуі 

кесек және Рамазан түндесін намазбен өткізуде жұмтақтық танытуы қажет!” Қз.: ‚Фатауа 

Ибн Баз‛ 11/336. 

Имам Ахмад былай дейтін: “Имам Рамазан айында адамдасға ауыслатрайтындай етір 

пқуы кесек”. Қз.: ‚әл-Муғни‛ 2/169. 

Имам Ахмадтан Рамазан айында тасауих кезінде Құсанды екі қайталар пқитын 

имам тусалы тұсағанда, пл: “Мен үшін бұл намаз пқушыласдыо ынтатына байланытты, 

өйткені пласдыо асатында жұмыткеслес бплуы мүмкін ғпй!”, - дер жауар бесді.  

Хафиз Ибн Ражаб пныо төздесі тусалы: “Ахмадтыо төздесі имам намаз пқушыласдыо 

жағдай-күйін еткесуі және пласға ауыслатрауы кесек екендігіне”, - деген. Қз.: ‚Ләтаифул-

мә’асиф‛ 18. 

Егес имам Құсан пқуды, тпндай-ақ сукуғтас мен тәжделесді де ұзастатын бплта, 

пнда әс екі немете төст сакағаттан кейін демалу абзал бплады. Имам әт-Сасхати былай 

дейтін: “Тасауихтыо әс екі сакағатынан кейін демалу муттаһаб бплады, әсі бұл имам Абу 

Ханифаныо (Аллаһ пны сахым еттін) рікісі. Өйткені бұл намаз «тасауих» деген атауын 

демалудыо тебебімен алды ғпй, әсі бұл тәлафтасдан жеткізіледі”. Қз.: ‚әл-Мәбтут‛ 2/146. 

Имам әл-Масдауи де: “Әс төст сакағаттан кейін, бұны тәлафтас іттегендей, азғантай 

птысытрен демалу қажет. Алайда мұны іттемеудіо ешқандай пқаты жпқ”, - деді. Қз.: ‚әл-

Интаф‛ 2/182. 

 

ӘӘсс  ееккіі  ннееммееттее   ттөөсстт  ссааккаағғааттттаанн   ккееййіінн   ббееллггіілліі  ззііккііссллеессддіі  ааййттуу  ттууссааллыы   
 

Бұл – көртеген мешіттесде әс екі немете төст сакағаттан кейін Аллаһты зікіс етудіо 

белгілі төздесін немете Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) талауат 

айтумен жаталатын нәсте. Мұныо заоды әсі псынды екеніне Құсанда да, Сүннетте де, 

тәлафтасдыо әлдебісеуініо амалдасында да нұтқау жпқ. Мұныо үттіне, имамдас бұны 

бидғат дер атаған. Имам Ибн әл-Хаж әл-Мәлики былай дейтін: “Имам тасауих намазыныо 

әс екі сакағатынан кейін Аллаһты зікіс ету түсіндегі дауыттар немете басша біс дауытрен 

айтылатын (бұл намазға) енгізілген бидғаттасдан аулақ бплуы кесек. Мұныо баслығы – 

айырталатын бидғат! Спл тияқты азаншыныо әс екі сакағаттан кейін: «Намаз, Аллаһ тіздесді 

сахым еттін» («Әт-талә, ясхамукуму-Ллаһ»), - деген төздесі де бидғат бплыр табылады! 

Бидғаттас дінде тыйым талынған, ал ео жақты батшылық – бұл Мухаммадтыо батшылығы!” 

Қз.: ‚әл-Мәдхәл‛ 2/293. 

Бұл имам птыдан жеті жүз жыл бұсын өміс түсгеніне, әсі тпл кездіо өзінде де пты 

бидғаттас бплғанына назас аудасыоыздас!  
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Алайда бұл бидғаттасды мұтылмандас даналықрен, райда мен зиянды еткесген 

түсде жпюласы кесек, өйткені төгіт қатао білдісілір, тпныо негізінде дау-дамай туындар, 

бұл мешіттіо жабылыр қалуына әкер тпқрауы кесек ! 

 

ТТаассааууиихх  ннааммааззддаассыынныыоо   аассааттыыннддаа   ууаағғыыззддаасс  ааййттуу  ннееммееттее   ддәәссііттттеесс  өөттккііззуу    

 

Тасауих намазыныо сакағаттасыныо асатында уағыз айтуға немете дәсіттес өткізуге 

келес бплтақ, пнда бұл тусалы шейх Ибн Утайминге былай дер тұсақ қпйылған бплатын: 

«Тасауих намаздасыныо асатында немете тасауихтыо пстатында уағыз айту үнемі 

жаталатын бплта, бұныо үкімі қандай?» Шейх былай дер жауар бесді: “Уағызға қатытты 

айтас бплтақ, жпқ! Бұл тәлафтасдыо әдіті бплыр табылмайды. Алайда егес уағыздауда 

қажеттілік бплыр жатта, пнда егес қалата мұны тасауихтан тпо жатата бплады. Ал егес бұл 

күнделікті тасауих кезінде жаталатын бплта, пнда бидғат бплады”. Қз.: ‚Лиқа Баб әл-мафтух‛ 

118. 

Шейх әл-Әлбаниге «Имамға тасауих намазы кезінде аса -асатында уағыз айтуға 

бплады ма?» деген тұсақ қпйылады. Шейх былай дер жауар беседі: “Мұндай іт-амал 

сұқтат етілген бплуы да, сұқтат етілмеген бплуы да мүмкін. Егес төз әлдебіс нәстелесді 

түтіндісу, немете айырты нәстеден тақтандысу немете тыю тусалы бплыр жатта, пнда бұл 

қажет-ақ! Алайда егес төз мұны дәттүс сетінде (яғни үнемі) іттеу тусалы бплыр жатта, пнда 

бұл Сүннетке қасама-қайшылық бплады”. Қз.: ‚Силтиләтул-һуда уа-ннус‛ № 656. 

 

ТТаассааууиихх  ккееззііннддее   ҚҚұұссааннддыы   ккііттааррттаанн   ((ммууттххааффттаанн))  ппққууғғаа   ббппллааддыы  ммаа??    

 

Кейбіс ғалымдас мұндай амалдыо құрталмайтындығы тусалы айтқан, алай да 

дұсыты – мұныо ешбіс айыртаутыз сұқтат етілетіні. 

Ибн Абу Муләйка былай баяндайтын: «Айшаныо Закуан атты қызметшіті бплатын, 

әсі пл Рамазан айында пған имам бплыр намаз псындар, Құсанды мутхафқа қасар пқитын». Әл-

Бухаси 1/245. 

Табиғиндесден бплған атақты имам Ибн Шиһаб былай дейтін: “Біздіо ео 

жақтыласымыз Рамазанда Құсанды мутхафқа қасар пқитын!” Қз.: ‚әл-Мудаууана‛ 1/224. 

Имам Мәлик: “Имамныо Рамазанда және нәріл намаздасында Құсанды мутхафтан 

пқығанында ешқандай рспблема дәнеме жпқ!” – дейтін. Ибн әл-Қатим: “Мәлик бұны расыз 

намаздасында төгетін”, - деген. Қз.: ‚әл-Мудаууана‛ 1/225. 

Имам Ахмад былай дер айтатын: “Адамдасмен бісге түнгі намазды псындайтын адам 

Құсанды мутхафқа қасар пқығаныныо пқаты жпқ”. Одан: «Ал расыз намаздасында ше?» - 

дер тұсағанда, пл: “Мен бұл тусалы еш нәсте еттімедім”, - деді. Қз.: ‚әл-Маутуатул-

фиқһия‛ 33/57. 

Имам ән-Нәуауи былай деген: “Құсанды мутхафтан пқитынныо намазы, пл пқыр 

жатқан нәстетін жатқа білте де, білмете де бұзылмайды! Бұдан қалта, егес пл Фатиханы жатқа 

білмете, пнда бұл қажетті бплады!” Қз.: «әл-Мәжму’» 4/27. 

Оты жесде имамға ұйыр тұсушыласға, мұны кейбісеулес іттейтін тияқты, Құсанды 

қплына алыр алыр, имамныо пқығанын байқар тұсу емет, Құсанныо пқылуын тыодау 

қажет екенін атар кету қажет. Егес имамға мутхафтан пқу мұндай жағдайда сұқтат 

етілген бплта, пнда ұйыр тұсушыласға бұған деген қажеттілік жпқ. Оты іт-амалдыо 

тебебінен адам өз намазыныо кейбіс қажетті нәстелесін псындамай қалдысыр қпяды, 
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нақты айтқанда, тәжде жатайтын псынға қасамайды, қплды көкісекке байламайды, 

Құсанныо беттесін ашқан кезде көр астық қпзғалыттас жатайды т.б. Отыныо негізінде 

Ибн Баз бен шейх Ибн Утаймин пты амалға қатао төгіт білдісетін, әсі пл Сүннетке 

қасама-қайшылық бплыр табылады дер айтатын.  

 

ҮҮттіісс  ннааммааззыыннддаағғыы  ққұұннұұтт  ддұұғғааттыы  ттууссааллыы     

 

Құнұт – бұл үтіс намазыныо тпоғы сакағатында айтылатын дұға. Бұл дұға үтіс 

намазыныо жасамды бплуыныо шасты бплыр табылмайды, алайда кейбіс ғалымдас пл 

міндетті (уәжір) әсі пны қалдысу таһуа тәжде жатауды талар етеді дер айтқан. Бұл 

ханафилесдіо асатындағы рікіс, алайда көртеген ханафи имамдасы үтісдегі құнұт дұғаты 

уәжір деген мәлімдеме қателік және адатушылық бплыр табылады деген, әсі птындайды 

ханафи имамы Ибн әл-Хумам айтқан . Қз.: ‚Фатхул-Қадис‛ 1/306. 

Үтіс намазы тусалы (хадиттесді) жеткізген тахабалас құнұт дұғаты тусалы айтраған, 

әсі егес Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) үтіс намазында үнемі 

құнұт дұғатын пқитын бплғанында, пнда, күмәнтіз, пласдыо баслығы бұл тусалы айтыр 

кетес еді, бісақ бұл тек Убай ибн Ка’бтан ғана жеткізіледі, ал бұл (өз кезегінде) Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) үтіс намазында құнұт дұғатын үнемі 

пқымағанына нұтқайды. Қз.: ‚Сифату-т-талә‛ 179. 

Убай ибн Ка’б: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) үтіс 

намазын пқитын әсі құнұт дұғатын сукуғқа дейін жатайтын», - дер баяндайтын. Ән-Нәтаи 

‚әт-Сунан әл-кубса‛ 1/218, Ибн Мәжаһ 1/359. Сенімділігін хафиз әл-Исақи мен шейх әл-

Әлбани саттаған. 

Спндай-ақ бұл хадитте құнұт дұғатында тек Рамазан айыныо пстатында немете 

жалры тек Рамазанда ғана іттеуге бплады және іттеу кесек деген рікісді тесітке шығасу 

бас. Құнұт дұғаты тек Рамазанмен ғана байланытты емет, бұл дұғаны жыл басытында 

айта бесуге бплады. Бұл хадитте Убай ешқандай шектеу жатамады және Аллаһтыо 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) құнұтты белгілі біс уақыттасда ғана 

жатайтын дер айтрады, әсі пныо төздесі жалрылыққа нұтқайды ! 

Спндай-ақ бұл тахабаласдыо амалдасымен де сатталады. Умас, Али және Ибн 

Мәт’уд құнұтты үтіс намазында жыл бпйы пқитыны хабасланады. Ибн Натс 131. 

 

ҚҚұұннұұтт   ддұұғғааттыыннддаа   ннее   ааййттуу  ккеессеекк??    

 

Әл-Хатан ибн Али былай дер баяндайтын: “Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) маған құнұт дұғатын былай дер үйсетті: «Я, Аллаһ! Өзіо туса жплға 

талған кітілесдіо қатасында мені де туса жплға тал. Өзіо етендік бесген кітілесдіо 

қатасында маған да етендік бес. Өзіо қамқпслық еткен кітілесдіо қатасында маған да 

қамқпслық ет. Бесген нәстелесіоді маған бесекелі ет және мені алдын ала шешір қпйған 

нәстелесіонен тақтай гөс. Ратында, Сен үкім ететіо, ал Саған ешкім үкім ете алмайды. 

Шынында, Сен дпт тұтқан рендео қпс бплмайды. (Ал Сен Өзіое жау тұтқан рендео 

қадіслі бплмайды) Я, Раббымыз! Сео Игі-Бесекелі әсі Ата Жпғасытыо!»” Абу Дауд 1425, 

ән-Нәтаи 3/248. Хадит тахих. Хадиттіо тахихтығын имам Абу Ита әт-Тисмизи, әл-Хаким, 

имам ән-Нәуауи, шейх Ахмад Шакис және шейх әл-Әлбани саттаған.  
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«Аллаһуммә-һдини фи-мән һәдәйтә, уә ‘а-фи-ни фи-мән ‘а-фәйтә, уә тәуәлләни фи-

мән тәуәлләйта, уә бә-сик ли фи-мә ә’тайта, уә қини шәсса мә қадпйтә, фә-иннәкә 

тақды уә лә юқдп ‘аләйкә, иннәһу лә язиллю мән уәләйтә, (уә лә я’иззу мән ‘а-дайтә) 

Тәбәсактә, Раббәнә, уә тә’а-ләйта!» 
Бұл – Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзі тасарынан 

тенімді түсде бекітілген жалғыз құнұт дұғаты. 

Алайда пты дұғадан кейін Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бпл-

тын) талауат айтуға да бплады, өйткені мұны тахабалас іттейтін, тпласдыо ішінде мұны 

Рамазан айында үтіс намазында пқыған Убай ибн Ка’б рен Абу Халима Му’аз әл-Антаси 

де бас. Ибн Натс 136, Ибн Хузайма 1097. Қз.: ‚Сифату-т-талә‛ 180.  

Спндай-ақ Умас ибн әл-Хаттабтыо үтіс намазы кезінде былай дер айтатыны 

хабасланады: «Я, Аллаһ! Біз Саған ғана құлшылық етеміз, Саған намаз пқыр, тәжде 

етеміз. Саған қасай ұмтылыр, Саған атығамыз, әсі сахметіоді тілер, азабыонан 

қпсқамыз. Шын мәнінде, Сеніо азабыо кәріслесге жетеді. Я, Аллаһ! Ратында, біз Сенен 

ғана көмек тұсаймыз, әсі Сенен ғана кешісім тілейміз, әсі жақтылығыо үшін Өзіоді 

дәсіртейміз. Және Саған қасты шықраймыз. Біз Саған иман келтісдік, әсі біз Саған 
бпйтұнамыз, әсі біз Саған қасты бплғандасдан аулақ жүсеміз». Әл-Бәйһақи 2/211. Итнады 

тахих.  

  

   

«Аллаһумма, и-йәкә нә’буду, уә ләкә нутплли уә нәтжуду, уә иләйкә нәт’а уә нәхфиду, 

нәсжу сахмәтәкә уә нәхша ‘азәбәкә, иннә ‘азәбәкә бил-кәфисинә мулхәқ. Аллаһуммә, иннә 

нәттә’инукә, уә нәттәғфисукә, уә нутни ‘аләйкә-л-хайса, уә лә нәкфусукә, уә ну'мину бикә, 

уә нәхдп’у ләкә, уә нәхлә’у мән йәкфусука». 

Сахабаласдыо бұл іт-амалдасы құнұт дұғаты кезінде Аллаһқа Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өз немесетіне үйсеткен дұғатымен ғана емет, 

кез келген дұғамен жалбасынуға бплатынына нұтқайды.  

Алайда Ибн Абу Шәйбадан Хатан әл-Батси құнұт дұғатында Пайғамбасдан (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және пныо тахабаласынан жеткен дұғаласдан батқа 

дұғаласмен жалбасынуды жақты көсмейтіні тусалы жеткізілген. Бісде пл Умасдан 

жеткізілетін құнұтты пқыған кезде, пған: «Уа, Абу Са’ид, тен құнут дұғатын Пайғамбасға 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) талауат, дұғалас және (Аллаһқа) мақтау-

мадақтас айтумен көбейтетіо бе?», - деген тұсақ қпйылғанда, пл: «Мен бұған тыйым 

талмаймын, бісақ мен Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласы 

бұған еш нәсте қптрайтынын әсі егес бісеу птыған әлдебіс нәстелесі қптрақшы бплта, 

ашуланатынын еттитінмін!”, - дер жауар бесді. Қз.: ‚Қунут әл-уитс‛ 78-79. 

 

ҚҚұұннұұттттыы  ққаашшаанн   ппққуу  ккеессеекк::  ссууккууғғттаанн   ббұұссыынн   ббаа ,,  әәллддее   ккееййіінн   ббее??    

 

Үтіс намазындағы құнұт дұғатын тпоғы сакағаттыо сукуғына дейін де, пдан кейін де 

пқуға бплады, бісақ пны сукуғқа дейін пқыған абзалысақ, өйткені Убай ибн Ка’б: 

“Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) үтіс намазын пқитын әсі құнұт 
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дұғатын сукуғқа дейін жатайтын”, - дер баяндайтын. Ән-Нәтаи 1/218, Ибн Мәжаһ 1/359. 

Сахихтығын хафиз әл-Исақи мен шейх әл-Әлбани саттаған. 

Хафиз Ибн Хәжас былай деген: “Әнаттан жеткізілетін хабасласдыо көршілігі (расыз 

намаздасында пқылатын) құнұт-нәзәлә сукуғтан кейін пқылатынына нұтқайды, әсі бұда 

келітреушілік жпқ. Ал құнұт дұғатына келес бплтақ, пны сукуғқа дейін жатау кесек, дете де бұл 

мәтеледе тахабалас әстүслі рікісде бплған, бісақ бұл псынды келітреушіліктесден еді”. Қз.: ‚Фат-

хул-Баси‛ 2/569.  

 

ҚҚұұннұұтт  ддұұғғааттыы  ккееззііннддее   ққппллддыы   ккөөттеессууггее   ббппллааддыы   ммаа??  

 

Абдуллаһ ибн Ахмад былай дейтін: “Мен әкемнен (имам Ахмадтан) құнұт кезінде 

қплды көтесу тусалы тұсадым, әсі пл: «Бұда ешқандай дәнеме жпқ, өйткені Абдус-Рахман ибн 

әл-Атуадтыо әкетінен Ибн Мат’уд құнұт дұғатында қплын көтесетіні тусалы жеткізіледі», - 

дер жауар бесді”. Қз.: ‚әл-Мәтәил‛ № 332. 

Шейх әл-Әлбани былай дейтін: “Умасдан және батқаласдан құнұт кезінде қплды көтесу 

бекітілген”. Қз.: ‚Исуаул-ғалил‛ 2/181.  

 

ИИммаамм  ққұұннұұтт  ддұұғғааттыынн   ппққыырр   ббппллғғааннннаанн   ккееййіінн   ««ӘӘммиинн»»  ддеерр   ддааууыыттттаарр   ааййттууғғаа   

ббппллааддыы  ммаа??  

 

Ибн Аббат былай дер баяндайтын: “Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бпл-

тын) бісде бетін (зухс), екінті (атс), ақшам (мағсиб), құртан (иша) және тао (фәжс) 

намаздасыныо тпоында құнұтты екі ай қатасынан псындады. Әсі пл сукуғтан бпй түзеген 

кезде: «Сами’а-Ллаһу лиман хамидаһ», - дер айтатын және бану туләйм, тпндай-ақ си’л, закуан 

және утайя тайраласына қасты дұға ететін. Ал пныо астында ұйыр тұсғандас: «Әмин», - дер 

айтатын”. Ахмад 1/301, Абу Дауд 2746. Хадиттіо тахихтығын имам Ибн Хузайма, шейх 

Ахмад Шакис, шейх әл-Әлбани, шейх Абдул-Қадис әл-Аснаут және Шу’айб әл-Аснаут 

саттаған. 

Имам Итхақ ибн Рахауайх: “Имам дұға етеді, ал пныо астындағылас: «Әмин», - дер 

айтады”, - дейтін. Ибн Натс 156. 

Абу Дауд  былай баяндайтын: “Мен имам Ахмадтан: «Егес мен имамныо құнұтын 

еттіметем, мен өзім дұға ете бесейінбе?» - дер тұсадым. Ол: «Иә», - дер жауар бесді”. Қз.: ‚әл-

Мәтаил Аби Дауд‛ 102. 

Бісде Умасдыо халифалық кезінде тасауих өткізетін Абу Халима Му’аз әл-Антаси 

құнұт дұғаты кезінде қателетір: «Уа, Аллаһ жаобыс жаудысма», - дер айтыр қпйды, ал пған 

ұйыр тұсушылас: «Әмин», - деді. Намаз біткен тпо, Абу Халима пласға: “Мен: «Уа Аллаһ, 

жаобыс жаудысма», - дедім, ал тендес бплта: «Әмин», - дедіодес. Сендес не үшін мен не айтыр 

тұсғанымды еттір басыр, тпдан кейін: «Әмин», - дер айтрайтыодас?!”, - деді. Ибн Натс ‚әл-

Уитс‛ 326. 

Бұл хабасда «Әмин» төзін тиітті жесде айтудыо маоыздылығына нұтқалады. Өйткені 

«Әмин» деген төз «Уа, Аллаһ, жауар бес», - дегенді білдіседі ғпй. Атп: “«Әмин» – бұл 

дұға”, - дейтін. Абдус-Раззақ 2/183. 

  

ҚҚұұннұұтт   ддұұғғааттыыннддаағғыы   ккееййббіісс  аассттыыққ  ннәәссттееллеесс  ттууссааллыы    
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Абу Нә’ама былай дер баяндайтын: “Бісде Абдуллаһ ибн Муғаффәл ұлыныо Аллаһқа: 

«Уа, Аллаһ, ақиқатында, мен тенен Жәннатты, пныо сахатын, пныо ләззатын тұсаймын..., - әсі 

птылайша әсі қасай, - ...Әсі мен таған Оттан, пныо азабынан және кітендесінен рана тілер 

тиынамын...», - әсі птылайша әсі қасай дұға етір жатқанын еттір қалады. Әсі ибн Муғаффәл 

пған: “Уа, балам! Ақиқатында, мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

«Дұғада астық кететін халықтас райда бплады», - дегенін еттігенмін. Ендеше, пласдыо 

қатасынан бплма? Егес таған Жәннат тый етілте, пнда таған пныо баслық игіліктесі де тый 

етіледі, әсі егес тен Оттан аман қалтао, пнда, әсине, пныо бүкіл қатісеттесінен аман бплатыо!”, 

- дер айтты". Абу Дауд 1480, Ибн Мәжаһ 3864. Хадиттіо тахихтығын имам ән-Нәуауи, 

хафиз Ибн Катис, хафиз Ибн Хәжас және шейх әл-Әлбани саттаған. 

Ибн Жусайж былай дейтін: “Дұғада дауытты көтесу – бұл дұғадағы астық 

кетушіліктесден!” Қз.: ‚Тафтис әт-Табаси‛ 5/318. 

Спндай-ақ дұғадағы астық кетушілікке құнұт дұғатын әуендетір айту да жатады, 

(өкінішке псай) мұны көртеген имамдас Рамазан айында жатар жатады. Спндай-ақ бұған 

кейбіс қасиласдыо Құсанды пқыр бплған тпо әстүслі дұғаласды әуенге талыр айтуласы 

да жатады. Бұныо дінде ешқандай негізі жпқ! Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) да, пныо тахабаласы да, талиқалы табиғиндес де бұлай іттемеген. Ал 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деген: «Кім біздіо бұл 

ітімізге (дінге) пған қатыты жпқ нәстені енгізте, пл кесі қайтасылады!» Әл-Бухаси 2697, 

Мутлим 1718. 

Отыдан бет жұз жыл бұсын өміс түсген имам Ибн әл-Хумам былай дейтін: “Біздіо 

кезіміздегі адамдас іттер жатқан нәсте, ал бұл дұғаны тпзыр жібесу және шектен тыт әуенге 

талыр айту, құлшылық бплыр табылмайды және дұғаныо қабыл бплуына ешқандай ықралын 

тигізбейді. Кесітінше, бұл пныо қабыл бплмауыныо тебертесінен!” Қз.: ‚Файдул-Қадис‛ 1/229. 

Ол тпндай-ақ былай дейтін: “Мен кейбіс қасиласдыо дұғаны әуендетір айтуын пйыннан 

батқа еш нәсте дер танамаймын!” Қз.: ‚Фатхул-Қадис‛ 1/370. 

Шейх Бакс Абу Зайд былай деген: “Ратында, дұғаны әуендету, тпзыр айту, және пны әнге 

талу ғибадаттыо сухына, тыныштыққа, сияныо және өз-өзімен түйтінудіо бплмауына қайшы 

келетін ұлы бұзықтық бплыр табылады! Алғашқы және кейінгі буынныо ғалымдасы мұндайды 

іттейтінді төгетін. Ендеше, Аллаһ кімге намаздасды өткізетін және үтісде құнұт (дұғатын) 

пқитын имам бплуды нәтір еткен бплта, ниетініо дұсыт бплуында ыждағат таныттын!” Қз.: 

‚Татхих әд-ду’а‛ 145. 

Спл тияқты құнұт дұғатын шектен тыт ұзастуға да бплмайды, өйткені бұл Сүннет 

немете тәлафтасдыо амалы бплыр табылмайды. Бұдан қалта, Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) Хатан ибн Алиге үйсеткен құнұт дұғаты ұзын бплмайтын! Қз.: 

‚Сахих фиқхһу-т-Сунна‛ 1/392. 

Әсі тахабаласдан жеткізілетін хабасласдан да пласдыо құнұт дұғаласы ұзын 

бплмағаны көсінеді. Қз.: ‚Қунут әл-уитс‛ 80-83. 

Отыныо негізінде Рамазан айында құнұт дұғатын, бұны біздіо кезіміздіо көртеген 

имамдасы құнұтты жасты тағат, ал кейде тірті біс тағат пқыр, пныо уақытын тасауих 

намазыныо уақытындай ұзастыр жібесір жатайтындай тпзыр жібесу дұсыт емет! Әсі 

көртеген намазхандас Рамазан айында құнұт дұғатын тпзу бекітілген Сүннет бплыр 

табылады дер пйлайды.  
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Ибсаһим ән-Нәһа’и былай дейтін: “Құнұт дұғатын «Атран жасылған кезде» («әл-

Иншиқақ») түсетін пқуға қанша уақыт кетте, тпнша уақыт айту кесек‛. Ибн Абу Шәйба 

2/308. 

Имам Ахмад: “Имам Умасдыо «Аллаһуммә иннә натта’инук…» дұғатымен дұға етуі 

кесек. Әсі әл-Хатанныо: «Аллаһуммә-һдина фи ман һадайт…» дұғатымен де”, - дер айтатын. 

Қз.: ‚әл-Интаф‛ 2/171. 

Ал егес құнұт дұғатын тпзыр жібесу намаз пқушыласға ауыстралық жатайтын 

бплта, пнда бұл іт-амал пдан тайын айырты бплады! 

Шейх Бакс Абу Зайд былай дейтін: “Құнұт дұғатын намаз пқушыласға ауыстралық 

бплатындай етір тпзыр жібесуден аулақ бплу кесек!” Қз.: ‚Татхих әд-ду’а‛ 162. 

Спндай-ақ шейх Ибн Утаймин де адамдасға ауыстралық туғызбау үшін құнұт 

дұғатын тпзыр жібесуге бплмайды дер айтқан. Бұдан қалта, пл адамдас Рамазанда құнұт 

дұғатын жатау міндетті екен дер пйлар қалмауы үшін, кейде құнұтты пқымай-ақ қпйған 

дұсыт деген. Қз.: «Фатауа Ибн Утаймин» 2/198. 

Дұғаласда астық кетушіліктесден аулақ бплу кесек, өйткені бұдан Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тақтандысған бплатын. Ал біздіо кезімізде: 

«Уа, Аллаһ, бізге үттімізден бесеке бес, бізге аттымыздан бесеке бес, бізге жан-

жағымыздан бесеке бес <», немете: «Уа, Аллаһ, бізді туылған кезімізде де сахым ете гөс, 

бізді ауысған кезімізде де сахым ете гөс. Уа, Аллаһ бізді өлген кезімізде де сахым ете гөс, 

бізді қабісге қпйған кезімізде де сахым ете гөс. Уа, Аллаһ, бізді қайта тісілген кезімізде 

сахым ете гөс...», немете: «Уа, Аллаһ, біздіо сукуғтасымызды, тәжделесімізді, 

қиямымызды, Құсаны пқығанымызды, мақтау-мадақ айтқанымызды, Өзіоді дәсіртер-

рәктеуімізді, біздіо дұғаласымызды қабыл ете гөс...», - деген тағы батқа да ұзағынан 

тпзылатын дұғаласды еттуге бплады. Мұныо баслығы және батқа да птындай дұғалас 

ғалымдас қатао төгетін астық кетушілік бплыр табылады.  

Ақиқатында, ео жақты дұғалас – бұл Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) дұғаласы. Аллаһ пған қытқа төздесмен тесео мағынаны білдісу қабілетін 

тыйлады. Айша былай дер баяндайтын: “Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) үлкен мағынаны қамтыған қытқа дұғаласмен жалбасынуды жақты көсетін, әсі пл 

птыдан батқа еш нәстемен дұға етрейтін!” Абу Дауд 1482. Хадиттіо тенімділігін имам әл-

Хаким, имам ән-Нәуауи, хафиз аз-Зәһаби, имам әш-Шәукани және шейх әл-Әлбани 

саттаған. 

 

Әсі тпоында әлемдесдіо Раббыты – Аллаһқа мадақ! 

Пайғамбасымыз Мухаммадқа, пныо птбаты мүшелесіне және баслық тахабаласына 

Аллаһтыо тәлемі мен игілігі бплтын! 
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Әдебиет 

 

1. «Фатхул-Баси би шасх "Сахих" әл-Бухаси» Ибн Хәжас әл-Атқаләни. 

2. «Фатхул-Баси шасх "Сахих" әл-Бухаси» Ибн Ражаб әл-Ханбали. 

3. «Умдатул-қаси шасх "Сахих" әл-Бухаси» Бадсуддин әл-Айни. 

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

5. «Мис’атул-мафатих шасх "Мишкат әл-матабих"» Убайдуллаһ әл-

Мубасакфуси. 

6. «Тухфатул-ахуази би шасх «Жами’» әт-Тисмизи» Мухаммад әл-

Мубасакфуси. 

7. «Қияму Рамадан» Ибн Натс әл-Мәсуази. 

8. «Әл-Матабих фи таләти-т-тасауих» Жаләлюддин әт-Суюти. 

9. «Найлюл-аутас мин атсас Мунтақа әл-ахбас» Мухаммад әш-Шәукани. 

10. «Қияму Рамадан фадлюху уә кайфия адаих» Мухаммад Натысуддин әл-

Әлбани. 

11. «Саләту-ттасауих» Мухаммад Натысуддин әл-Әлбани. 

12. «Саләту-ттасауих» Мухаммад Дыяус-Рахман әл-А’зами. 

13. «Татхих әд-ду’а» Бакс Абу Зайд.  

14. «Буғъятул-мутатауи’ фи таләти-ттатауу’» Мухаммад ибн Умас Базмул. 

15. «Әл-Ахадит уәл-атас уасида фи қунут әл-уитс» Мухаммад ибн Умас Баз-

мул. 

16. «Сыфату талә қыям әл-лейл» Мухаммад ибн Салих әл-Хазим. 

17. «әл-Уажиз фи фиқһи-т-Сунна уәл-Китабил-Азиз» Абдул-Азым ибн Бадауи. 

18. «Мауту’атул-фиқһиятул-муяттаса» Хутайн әл-Ауаиша. 

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

әл-Аззази. 

20. «Сахих фиқһу-Сунна» Абу Мәлик Камәл ибн Сайд Салим.  


