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РРааммааззаанн  ааййыынныыоо  жжәәннее  ппссааззаа  ұұттттааууддыыоо  аассттыыққшшыыллыығғыы  

Абу Һусайсаныо төздесінен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплcын) былай дегені хабасланады: «Рамазан келгенде Жәннаттыо қақраласы 

ашылады, Тпзақтыо қақраласы жабылады және шайтандас шынжысласға 

бұғауланады» (юл-Бухаси 1899, Мутлим 1079).  

Хафиз ибн Ражаб пты хадитті келтісген тпо былай деді: «Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласын Рамазанныо келуімен түйіншілейтін. 

Ғалымдас: «Бұл хадит адамдас біс-бісін Рамазан айыныо келуімен құттықтауына сұқтат 

етілгеніне негіз бплыр табылады», — деген» (қасаоыз: ‚юл-Лютаиф‛ 279). 

Спндай-ақ Абу Һусайсадан Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) былай дер айтқаны да жеткізіледі: «Рамазан айыныо алғашқы түні келгенде 

жындасдан бплған ма`асид шайтандасы бұғауласға кітенделеді, Тпзақтыо бісде-біс 

етігі қалдысылмай, бәсі жабылады, Жәннаттыо бісде-біс етігі қалдысылмай, бәсі 

ашылады, тпдан біс үндеуші: «Әй, жақтылыққа ұмтылушы, (жақтылықтасыоды) 

батта! Әй, жамандыққа ұмтылушы, дпғас!», — дер шақысу талады. Әсі пты айда 

Аллаһтыо Тпзақтағы азартан бптатылатын адамдасы бас, және мұндай 

бптатылу самазанныо әсбіс түнінде псын алыр тұсады» (ют-Тисмизи 682, Ибн 

Мюжаһ 1642, юл-Хаким 1/421. Сахихтығын шейх Әлбани саттаған).  

Ма`асид шайтандасы – бұл жындасдан бплған алыр, қуатты шайтандас.  

Отыдан біз самазан айында кітендесге баслық шайтандас емет, бісақ, Ибн Хузайма 

өзініо «Сахихында» (3/188) айтқандай, тек пласдыо ішінен ма`асидтесі ғана 

бұғауланатынын түтінеміз. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Рамазандағы умса – 

қажылықрен тео», – деген (юл-Бухаси 1863, Мутлим 1256).  

Хадитте самазан айында жаталған умсаныо тауабы қажылықтыо тауабымен тео екені 

айтылуда, бісақ бұл самазандағы умса тплыққанды қажылықтыо пснын батады 

дегенді білдісмейді (қасаоыз: Имам Ибн Баттал ‚Шасх «Сахих» юл-Бухаси‛ 4/438 

жюне имам юн-Науауи ‚Шасх «Сахих» Мутлим‛ 9/285 ). 

Абу Саид юл-Худсиден Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

былай дер айтқаны жеткізіледі: «Ақиқатында, Аллаһ Тағаланыо алдында тпндай 

адамдас бас, Ол пласды самазанныо әсбіс күндізі мен түнінде Оттан бптатады. 
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Әсі, сатында, әсбіс мұтылман самазанныо түнінде де, күндізінде де өзініо дұғатына 

жауар алыр птысады» (юл-Баззас, тахих хадит, «Сахих ат-Тасғиб» 1002). 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ былай деген: 

«Кімде-кім самазан айында Аллаһтыо тый-тауабына деген иманмен және үмітрен 

псаза ұттата, пныо бұсынғы күнәласы кешісіледі» (юл-Бухаси 38, Мутлим 760).  

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жюне былай деді: «Бет 

расыз намазды псындау, алдынғы жұма намазынан кейін келеті жұма намазына 

қатыту және әс самазан келген тайын псаза ұттау пласдыо асатында іттелген 

күнәласды өтейді, тек егес пласдыо асатында ауыс күнәлас бплмаған бплта» 

(Мутлим 233). 

Ал үлкен күнюлас тек шын ықылатрен тюубе жатағанда ғана кешісіледі.  

Абу Һусайсадан (Аллаһ пған сазы бплтын) Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) былай дер айтатыны  хабасланады: «Адам балатыныо әсбіс игі іті 

етеленеді, ал игі іт үшін бесілетін ео аз тый пн ете бплады, бісақ пл жеті жүз етеге 

дейін де көбеюі мүмкін. Аллаһ Тағала: «Осазадан батқатына. Өйткені, шынында, 

псаза Мен үшін ұтталады, және пныо тыйын Мен Өзім бесемін. Өйткені адам өз 

қалауласын қанағаттандысудан  және өз тамағынан Мен үшін бат тастады!» , - 

дер айтады. Осаза ұттаушыны екі қуаныш күтір тұс: бісі – ауызын ашқанда, 

екіншіті – өзініо Раббытымен кездеткенде. Әсі псаза тұтушыныо ауызынан 

шығатын иіт Аллаһ үшін митктіо (ютісдіо) хпш иітінен де жағымдысақ!» (Мутлим 

1151). 

Аллаһ Тағала псазаны батқа құлшылықтасдан есекшелегенініо тебебі - псазада 

намаз, жиһад, қажылық жюне тадақа тиѐқты құлшылықтасдан айысықша, 

көзбпѐушылық (сиѐ) аз бплады (Қасаоыз: ‚Фатхул-Бюси‛ 4/107). 

Хафиз ибн Абдул-Басс былай деген: «Аллаһ Тағаланыо «Осаза Мен үшін» деген төзі 

псазаныо құндылығын жюне пныо батқа құлшылықтасдан  астықшылығын көстету үшін 

жетір атады» (қасаоыз: ‚Мюжюлиту шаһси самадан‛ 15).  

Сюһлдіо төздесінен Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

былай дер айтқаны жеткізіледі: «Шынында, Жәннатта «әс-Райян» дер аталатын 

қақра бас. Қиямет күні пдан псаза ұттаушылас ғана кіседі, әсі пл қақрадан пласдан 

батқа ешкім кісмейді. (Спл күні:) «Осаза ұттаушылас қайда?» — дер айтылады, 

тпнда плас алға шығады, және пласдан батқа пл қақрадан ешкім өтрейді. Ал плас 
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кісір бплған тпо, пл қақра жабылады да, пдан батқа ешкім кісмейді» (юл-Бухаси 1896, 

Мутлим 1152). 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): « Осаза – бұл Аллаһтыо 

құлы пныо көмегімен Оттан қпсғанатын қалқан», — деген (ют-Табасани ‚Кабисде‛, 

хадит хатан. Қасаоыз: «Сахих юл-жюми’» 386). 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ былай деді: 

«Кімде-кім псаза ұттаған күйінде қайтыт бплта, Жәннатқа кіседі» (юл-Баззас. 

Хадиттіо тахихтығын шейх юл-Әлбани саттаған. Қасаоыз: «Сахих юл-жюми’» 6224). 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тағы былай деді: «Осаза 

мен Құсан Аллаһтыо құлына Қиямет күні шарағатшы бплады. Осаза: «Уа, 

Раббым! Мен пны күндіз тағам мен тутыннан құс қалдысдым, ендеше, пған шарағат 

етуіме сұқтат бесе гөс!», — дейді. Ал Құсан: «Уа, Раббым! Мен пны түнде 

ұйқытынан айысдым, ендеше, пған шарағат етуіме сұқтат бесе гөс!», — дейді. 

Спнда пласдыо шарағаттасы қанағаттандысылады» (Хадиттіо тенімділігін имам 

юл-Хаким, хафиз юл-Мунзиси, шейх Ахмад Шюкис жюне шейх юл-Әлбани саттаған. 

Қасаоыз: ‚Сахих ют-тасғиб‛ 973). 

РРааммааззаанн  ааййыыннддаа  ппссааззаа  ұұттттааууддыы  ттееббееррттіізз  ққааллддыыссууғғаа  ттыыййыымм  

ттааллыыннғғааннддыығғыы  ттууссааллыы  

Рамазан айында күндіз тамақтанған адам Аллаһқа жюне Оныо Елшітіне (пған 

Аллаһтыо игілігі бплтын) мпйынтұнбаушылық жатады юсі ұлы тюубе етуді қажет 

ететін үлкен күню іттеді.  

Ғалымдас псаза ұттаудыо расыз екендігін мпйындамай, пдан бат тастқан адамныо 

кюріс бплатынына біс ауыздан келіткен, өйткені Құсанда да, Сүннетте де псазаныо 

расыз екеніне тікелей нұтқаулас бас. Ал егес де адам шасиғат тұсғытынан ешқандай 

үзісі бплмай, жалқаулық рен телқпттықтыо тебебімен псаза ұттамата, бісақ псазаныо 

расыз екенін жпққа шығасмата,  пнда ғалымдасдыо бісауызды рікісі бпйынша пл 

ратық (бұзақы) бплады, бісақ діннен шықрайды. Ол ұлы тюубеге келір, алдағы 

уақытта мұны қайталамауы кесек ("Итхюф юһлял-Итлюм би хутутыѐти-ттыѐм‛ 72).  

Абу Умама юл-Бюһили былай дер баѐндайтын: «Мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо 

игілігі бплтын) былай дер айтқанын еттідім: «Бісде маған түтімде екі (кіті) келді де, мені 

иықтасымнан ұттар, көтесілу қиын біс тауға әкелді. Олас: «Көтесіл», - деді. Мен: 

«Ратында, мен мұны іттей алмаймын», - дер жауар бесдім. Олас: «Біз таған 
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жеоілдетеміз», - деді. Спнда мен таудыо шыоына жеткеніме дейін көтесіле бесдім. 

Спл тәтте мен қатты айқайласды еттідім. Мен: «Бұл не айқай?», - дер тұсадым. 

Олас: «Бұл Тпзақ тұсғындасыныо зас еоісеуі», - деді. Сптын плас мені әсі қасай 

арасды. Спнда мен жұлындасына ілінір қпйылған адамдасды көсдім. Оласдыо 

беттесі жыстылған әсі қантысар жатқан еді. Мен әлгі (екеуінен): «Мына адамдас 

кімдес?», - дер тұсадым. Олас: «Бұлас - уақытынан бұсын ауыздасын ашатындас», 

- дер жауар бесді» (юн-Нютаи ‚Сунанул-кубса‛ 3273. Хадиттіо тенімділігін имам юл-

Хаким, юз-Зюһаби, хафиз юл-Хайтами жюне шейх юл-Әлбани саттаған).  

Егес птындай қатал азарқа псазаға немқұсайлы қасар, уақытынан бұсын ауызын 

ашатын адамдас талынатын бплта, пнда псынды тебертіз мүлде псаза тұтраған 

адамдасдыо жағдайын елеттету тірті қиын! 

Ибн Мат`уд (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер айтқан: «Рамазанныо біс күнініо 

псазатын  псынды тебертіз бұзған адам Аллаһрен кездеткенінше өміс бпйы псаза ұттар шықта 

да, пны (лайықты түсде) өтей алмайды. Егес Аллаһ қалата - пны кешіседі, ал егес қалата  - 

азартайды» (Ибн Әбу Шюйба 9784. Итнады тахих).  

Имам юз-Зюһаби былай деген: «Мүминдес самазан айыныо псазатын псынды тебертіз 

таттаған адамды зинақпсдан, талық жинаушы мен маткүнемнен де жаманысақ дер 

етертейді» (қасаоыз: ‚юл-Кюбаис‛ 78). 

РРааммааззаанн  ааййыынныыоо  ббааттттааллууыы  ммеенн  ааяяққттааллууыынн  ққааллаайй  аанныыққттаауу  ккеессеекк??  

Рамазанныо келуі екі тютілмен анықталады:  

1. Атранда самазан айын көсу асқылы. 

Егес жаоа туған ай ша`бан айыныо жиысма тпғызынан птызына қасаған түні 

байқалған бплта, пнда бұл Рамазан айыныо батталғанын білдіседі. Ол айдыо юсбіс 

күнінде псаза псаза ұттау кесек, өйткені Аллаһ Тағала былай деді: «Сендесден кім 

пты айда бплта, псаза ұттатын!» («юл-Бақаса» түсеті, 185-аѐт). 

2. Оған дейінгі ша`бан айыныо аѐқталуын анықтау асқылы.  

Егес ша`банныо птыз күні өтір кеткен бплта, пнда птыз бісінші күн міндетті түсде 

Рамазанныо алғашқы күніне тай келеді. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай деді: «(Жаоа) айды көсір псаза ұттаодас, және (жаоа) айды 

көсір  ауыз ашыодас. Ал егес пл (бұлттылықтыо тебебімен) тендесге көсінбете, пнда 
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пдан алдынғы айды (ша`банды) птыз күнмен аяқтаодас» (юл-Бухаси 1909, Мутлим 

1081). 

Рамазанныо батталуы мен аяқталуын бекіту үшін неше мұтылманныо куәлігі 

қажет? 

Рамазанныо жаоа айы көсінгенін  бекіту үшін біс ізгі мұтылманныо куюлігі қажет. 

Ибн `Умас былай дер баѐндайтын: «Адамдас жаоа туған айды көсуге тысытыр жатқан, 

ал мен бплтам Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пны көсгенімді 

хабасладым. Спнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) псаза ұттауға 

шешім қабылдады да, батқаласға да тпны бұйысды» (Әбу Дауд 2342, юд-Дюсими 1691, юл-

Хаким 1/423. Хадиттіо тенімділігін Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, юл-Хаким, Ибн Хазм, юз-

Зюһаби, юл-Мунзиси, юн-Науауи, Ибн Хюжас, юл-Әлбани текілді имамдас саттаған).  

Ал самазан айыныо аѐқталуы мен шюууалдіо жаоа айын көсу тусалы айтас бплтақ, 

пнда пны бекіту үшін ізгі мұтылмандасдан екі куюлік кесек. `Абдус-Рахман ибн Зюйд 

ибн юл-Хаттаб самазанныо батталуына қатытты күмюн туған күні жатаған құтратында  

былай дер айтқаны жеткізіледі: «Ратында, мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) тахабаласыныо асатында птысдым жюне пласдан псаза тусалы 

тұсаттысдым. Олас маған Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

дер айтқанын хабаслады: ‚Жаоа туған айды көсір псаза ұттаодас  және пны көсір 

ауыздасыоды ашыодас, әсі діни сәтімдесіоді атқаса бесіодес. Ал егес тендесге ай 

көсінбете, пнда (алдынғы айдан) птыз күнін танар шығасыодас. Әсі ізгі 

мұтылмандасдан екі куәгес куәлік бесте, псаза тұтыодас және ауыздасыоды 

ашыодас‛» (Ахмад 4/321, юн-Нютаи 1/300, юд-Дюсақутни 232. Хадит тахих. Қасаоыз: 

‚Исуа юл-ғалил‛ 909). 

Отылайша адамдас айды көсген екі мұтылманныо куюлігімен псазаны баттауласы 

жюне аѐқтауласы кесек екені бізге түтінікті бплды, бісақ Ибн `Умасдыо псазаныо 

батталуы тусалы хадиті бұған есекшелеу енгізеді де, псазаны баттау үшін біс 

адамныо куюлігін жеткілікті етеді. Ал псазаныо аѐқталуы жайында айтас бплтақ, 

бізде біс куюгесмен шектелудіо  сұқтат етілгеніне ешқандай дюлелдес жпқ (қасаоыз: 

‚Тухфатул-ахуази‛ 3/374). 

Айды көсген ел ғана псаза ұттайды ма, әлде баслық елдес ме? 

Бұл мютеледе ғалымдас асатында үлкен келітреушілік бас. Оласдыо кейбісі жаоа 

туған айды көсудіо негізінде юлемніо түкріс-түкрісіндегі баслық мұтылмандас псаза 

ұттауы қажет дер етертейді. Батқаласы  жаоа айды көсген ел ғана псаза ұттайды дер 



7 

 

танайды. Ал үшіншілесі гепгсафиѐлық псналатауы пстақ елдесдіо баслығы псаза 

уттауы кесек деген рікісді ұттанады. Оты псайда ғалымдасдыо баслығы  біс 

хадиттесге түйенген, бісақ пласды түтінуде келітреушілікке түткен.  

Алайда бұл мютеледе «егес ай белгілі мекенде райда бплта, пнда пнымен түндесі 

пстақ мекендесдіо баслығына псаза расыз етіледі, өйткені жаоа айдыо тууы 

гепгсафиѐлық жағдайдаға байланытты юстүслі бплады» деген рікіс ео жақты рікіс 

бплыр табылады. Мыталы, Азиѐдағы жаоа айдыо тууы пныо Еуспрадағы тууынан 

өзгешеленеді, ал пныо Афсикада тууы Амесикада тууынан өзгеше. Әсбіс аймақта 

немете елде тұсғындасдыо өздесі псазаныо батталуын анықтайды. Бұл ханафилесдіо, 

шюфи`илесдіо, ханбалилесдіо жюне кейбіс мюликилесдіо рікісі бплыр табылады. 

Спндай-ақ бұл рікісді шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ да абзал көсген (‚юл-Қауанинул-

фиқһиѐ‛ 103).  

Осазаны өз елініо мұтылмандасымен бісге баттар, пласмен бісге аяқтау кесек 

Абу Һусайсадан жеткен хадитте Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай дегені хабасланады: «Басша псаза тұтқанда псаза тұтыодас 

және басша ауыз ашқанда ауыз ашыодас, әсі құсбан шалуды да басша псындайтын 

кезде  псындаодас» (ют-Тисмизи 697, Ибн Мюжаһ 1660. Хадиттіо тенімділігін имам 

Әбу Ита ют-Тисмизи, имам Ибн Муфлих, шейх Ахмад Шюкис жюне шейх юл-Әлбани 

саттаған). 

Оты хадитте «жаоа айды көсген адам, егес имам (билеуші) пныо куюлігін 

қабылдамата, өзі псаза тұта бесуі кесек» дер етертейтіндесге қасты дюлел бас. Имам 

Әбу `Ита ют-Тисмизи былай деген: «Кейбіс ғалымдас айтқандай, бұл хадит жюма`атрен 

(қауыммен) жюне адамдасдыо көршілігімен бісге псаза тұтыр, пласмен бісге ауыз ашу 

кесектігін білдіседі» (қасаоыз: «юл-Жюми’» 3/311). 

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ былай деген: «Адам айды көсте де, жалғыз өзі псаза 

ұттамауы жюне псазатын аѐқтамауы кесек. Ол, бұған Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) хадиті нұтқағандай, адамдасмен бісге псаза ұттар, (адамдасмен бісге) 

пны аѐқтауға тиітті» (Қасаоыз: ‚Мюжму’ул-фютауа‛ 25/114). 

Ибн юл-Қайим былай дер айтқан: «Бұл хадитте «Аттспнпмиѐлық етертес асқылы айдыо 

псналатуын білетін адамға, тірті егес батқалас мұны білмете де,  псаза тұтыр, ауыз ашуға 

бплады» дейтін кітілесге қасты дюлел бас. Спл тиѐқты: «Егес адам айды көсте, бісақ қазы  

(шасиғат тпты) пныо куюлігін қабыл етрете, пнда пл жалғыз өзі псаза ұттауына бплмайды», - 

дер айтылған» (қасаоыз: ‚Тахһзибу-т-Сунан‛ 3/214). 
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Имам ют-Сюн`ани былай деген: «Бұл хадитте айт күндесін анықтауда адамдасмен 

келітімде бплу кесектігі жюне айды көсір юсі айт батталды дер танайтын жеке адам, 

жұстрен келітімде бплуға міндетті екеніне дюлел бас. Айт намаздасға, псазаныо 

аѐқталуына жюне құсбандық шалуға қатытты адамдасдыо бістұтаттығы – жеке адамға 

уюжір (міндетті) бплыр табылады» (‚Субуля-т-Сюлюм‛ 2/72). 

Бұл рікіс тахабаласдыо амалдасымен де сатталады. Матсуқ былай деген: «Мен 

`Айшаға `Асафа күні басдым, тпнда пл: ‚Маcсуққа бптқа бесіндес, юсі пны тюттісек 

жатаодас‛, - деді». (Спнда) Матсуқ: ‚Бүгін Құсбан Айт күні дер қауіртенбетем, батқа 

ештеое мені пты күні псаза тұтудан тыймайтын еді‛. Бұған `Айша: ‚Құсбан Айт күні - 

баслық адамдас құсбандық шалғанда, юсі Осаза Айт күні де - баслық адамдас ауыз ашқанда  

(бплады)!‛, - дер жауар бесді» (юл-Бюйһақи. Итнады хатан. Қасаоыз: ‚ют-Силтилю ют-

Сахиха‛ 1/442). 

Оты дюйектесдіо негізінде итлам елдесінде тұсыр, өз халықтасымен бісге псаза 

ұттамайтындасдыо іттесі қате екендігі айқын бплады. Яғни егес, мыталыға, Сауд 

Асабиѐтында самазан айныо келуі анықталды, ал Мытысда немете батқа итлам 

еліндегі мұтылмандас айды юлі көсмеді делік. Бұндай жағдайда пты елдіо тұсғынына 

Сауд Асабиѐтымен бісге псаза ұттауына бплмайды, өйткені бұл юсекет 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Басша псаза тұтқанда 

псаза тұтыодас және басша ауыз ашқанда ауыз ашыодас, әсі құсбан шалуды да 

басша псындайтын кезде  псындаодас»», - деген юмісіне қайшы келеді.  

Рамазан айыныо келуін аттспнпмиялық етертесге түйенір анықтауға бпла ма? 

Рамазан айыныо батталуы мен аѐқталуын анықтаудыо шасиғатта екі тютілі ғана бас 

дер жпғасыда айтыр өткен едік:  

1. Жаоа айды көзбен көсу асқылы. 

2. Жюне бұлтты күні ша`бан айыныо птыз күнін танар шығыр, тпдан тпо Рамазан 

айыныо бісінші күні псаза ұттау.  

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) айқын жюне 

бісмағыналы түсде былай деді: «(Жаоа) айды көсір псаза ұттаодас, және (жаоа) 

айды көсір  ауыз ашыодас. Ал егес пл (бұлттылықтыо тебебімен) тендесге 

көсінбете, пнда пдан алдынғы айды (ша`банды) птыз күнмен аяқтаодас»  (юл-Бухаси 

1909, Мутлим 1081). 
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Бісақ көртеген мұтылмандас бүгінгі күні Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) бұл төздесіне көоіл бөлмей жүс. Олас, Пайғамбасымыз (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) псазаны жаоа айды көсгенде баттауды жюне пны 

жаоа айды көсгенде аѐқтауды бұйысған бплта да, юлдебіс аттспнпмиѐлық етертесге 

түйенір,  адамдасға псазаныо батталуы мен аѐқталу күндесін біс жыл бұсын алдын-

ала хабаслар қпѐды! 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласы да, ізгі 

тюлюфтас да бұл тиѐқты еш нюстелесді іттемеген. Әсі Рамазаныо батталуы мен 

аѐқталуын птындай тютілмен анықтау «Рамазан айыныо батталуы мен аѐқталуы (жаоа 

айды) тек көзбен көсу асқылы анықталуы кесек» дер айтатын үммет имамдасыныо 

біс аузды келіткен рікісіне қайшы келетін дінге еогізілген жаоалық бплыр табылады 

(қасаоыз: ‚Бидаѐтул-мужтаһид‛ 1/423, ‚Хашиѐту Ибн ‘Абидин‛ 2/393, ‚Фатхул-Бюси‛ 

4/159). 

Көртеген ғалымдас Рамазан айын анықтауда аттспнпмиѐлық етертесге түйенуге 

бплмайтыны жайлы үмметтіо біс ауызды рікісін (ижма`) жеткізді.  

Хафиз ибн Хюжас былай дер айтқан: «Ибн юл-Мунзис псазаны аттспнпмиѐлық етертесге 

түйенір анықтауға бплмайтыны тусалы бісуауызды рікісді (ижма`) жеткізді» (қасаоыз: 

‚Фатхул-Бюси‛ 4/147). 

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ былай деді: «Сүннет рен тахабаласдыо бісауызды рікісі 

аттспнпмиѐлық етертесге түйенуге бплмайтындығына нұтқайтынына ешқандай күдік 

жпқ! Ал кім айдыо батталуын бекітуде птыған түйенетін бплта, пл шасиғатта адатқан, 

дінге жаоалық енгізуді жақтайтын жюне өзініо ақылы мен етебінде жаоылытқан адам бплыр 

табылады» (қасаоыз: ‚Мюжму’ул-фютауа‛ 25/207). 

Алайда кейбіс ғалымдас бұл бісауызды рікісге псазаны бекітуде аттспнпмиѐлық 

етертесге түйенуді сұқтат еткен атақты табиғин Мутассиф ибн Абдуллаһ юш-Шюхис 

қайшы келгенін жеткізген.  

Алайда хафиз Ибн Абдул-Басс былай деген: «Бұл (рікісдіо) Мутассиф ибн 

Абдуллаһтан жеткізілетіні тенімді емет! Бісақ бұныо пдан жеткендігі тенімді бплғанныо 

өзінде де, пныо қате бплуы теберті пған ілетуге бплмайды». Қз.: ‚ют-Тамхид‛ 14/352. 

Туса тпны шейхул-итлам Ибн Таймийѐ да былай дер жеткізген: «Егес бұл (хабас) пдан 

тенімді түсде жеткен бплта да, пл ғалымныо қатеті бплыр табылады». Қз.: ‚Мюжму’ул-

фютауа‛ 25/182. 



10 

 

Спл текілді Ибн Рушд та өзініо «Бидаѐтул-мужтаһид» (2/557) кітабында, Рамазанды 

птылайша етертеудіо юдітін имам юш-Шюфи`и де сұқтат ететін дер айтыр кеткен. 

Алайда бұл да тенімді емет, өйткені имам юш-Шюфи`идіо еобектесінде бұған 

ешқандай нұтқау жпқ, юсі шюфи`и  мазһабыныо атақты ғалымдасы да пдан 

ғалымдасдыо біс ауызды келітіміне тюйкет келетін рікісді жеткізген. Шейхул-итлам 

Ибн Таймийѐ: «Бұл - имам юш-Шюфи`иге жартысылатын негізтіз өтісік, бұдан қалта имам 

юш-Шюфи`иден птыған қасама қайшы рікіс жеткізіледі!», - деген. Қз.: ‚Мюжму’ул-фютауа‛ 

25/183. 

Туса тпны хафиз Ибн Абдул-Басс, қады Абу Бакс ибн юл-Асаби жюне хафиз Ибн 

Хюжас да айтқан. Қз.: ‚ют-Тамхид‛ 14/354, ‚Ахкамул-Қусан‛ 1/82, ‚Фатхул-Бюси‛ 4/146. 

Сөйтір, бізге бұл мютеледегі ғалымдасдыо бісауызды рікісініо ақиқат, ал бұған қасты 

айтылған төздесдіо аттында ешқандай негіз жпқ екендігі айқын бплды.  

Бісақ тірті егес имамдасдыо бісі самазанныо батталуы мен аѐқталуын 

аттспнпмиѐлық етертесге түйенір анықтауды сұқтат еткені сатталған жағдайда да, 

бұл пл іттіо сұқтат етілгендігіне нұтқамайтын еді. Шейхул Итлам Ибн Таймийѐ 

былай дер айтқан: «Шасиғи дюлел – бұл Құсан, Сүннет жюне ғалымдасдыо бісауызды 

рікісі (ижма`)! Ал кейбіс немете көршілік қалаласдыо юдеттесі, немете ғалымдасдыо 

көрішілігі, немете қасарайым құлшылық етушілесдіо жюне т.т.т. рікісі тусалы айтас 

бплтақ, пнда бұласдыо ешқайтытын да Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) төздесіне қайшы қпяға бплмайды» (қасаоыз: «юл-Иқтида‛ 1/270»).  

Имам Ибн Қудама былай деген: «Кімде-кім псазаныо батталуын анықтауда 

аттспнпмдасдыо төздесіне түйенте, юсі тірті плас дұсыт (анықтаумен) бісдей бплыр шықта 

да, пныо псазаты жасамтыз бплады, тірті егес тпл аттспнпмдас (самазан айын етертер 

шығасуда) жиі жағдайда дұсыт айтыр жатта да. Өйткені псазаны етертеудіо бұндай юдіті 

пған түйенуге бплатындай шасиғи дюлел бплыр табылмайды, юсі мұндай тютілдіо басы 

жпқрен тео. Ал Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): “(Жаоа) айды көсір 

псаза ұттаодас және жаоа айды көсір ауыз ашыодас! - ал батқа хадитте, - (Жаоа) 

айды көсмейінше псаза ұттамаодас және (жаоа) айды  көсмейінше ауыз 

ашраодас!‛, - деген» (Қасаоыз: ‚юл-Муғни‛ 3/9). 

Имам юл-Хасаши былай дер айтқан: «Осаза аттспнпмныо төздесіне негізделір 

бекітілмейді. Шасиғат псазаны тек (жаоа) айды көсудіо негізінде немете пны көсгендесдіо 

куюлігі асқылы, немете ша`бан айыныо аѐқталуы асқылы бекітті. Әсі шасиғат птыдан 

астық нюстелес тусалы хабаслаған жпқ. Спндықтан егес аттспнпм айдыо батталғаны не 
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аѐқталғаны тусалы айтта, пнда жүсек пған тенте де, тенбете де, пныо төздесіне де, етертесіне 

де түйенуге бплмайды!» (қасаоыз: ‚Шасх мухтатас Халил‛ 2/237).  

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) псазаныо батталуы мен 

аѐқталуын анықтау юдітіне нұтқаған, юсі пл – (айдыо батталуын) көзбен көсір бекіту. 

Оны қплдануға юсбіс адамныо мүмкіншілігі бас. Әсі пл (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) псазаны анықтар бекіту үшін мұндай аттспнпмиѐлық юдітті пснатқан 

жпқ, өйткені мұндай білімге тек  жеке бісеулес ғана ие.   

Айта кетеслік тағы да біс жайт: бұл жесде төз айды  көсу үшін қандай да біс 

аттспнпмиѐлық құсалдасды райдалану тусалы емет, псазаныо батталуы мен 

аѐқталуын дюл аттспнпмиѐлық етертесге негізделір анықтау тусалы бплыр тұс.  

Қпсытындылай келе, егес мұтылмандас, мыталы, Діни батқасматы аттспнпмиѐлық 

етертесге негізделетін жюне біс ай бұсын псазаныо батталатын күнін алдын ала 

хабаслар қпѐтын елде өміс түсте, пнда птыда пласға ілетуге бплмайтынын атар өту 

қажет. Жпғасыда имам Ибн Қудаманыо ««Кімде-кім псазаныо батталуын анықтауда 

аттспнпмдасдыо төздесіне түйенте, юсі тірті плас дұсыт (анықтаумен) бісдей бплыр шықта 

да, пныо псазаты жасамтыз бплады, тірті егес тпл аттспнпмдас (самазан айын етертер 

шығасуда) жиі жағдайда дұсыт айтыр жатта да»  деген төздесі келтісілген бплатын.  

Олас тасарынан жаталатын мұндай іт-юсекеттіо тебебі жиі жағдай үкіметрен 

келітім жатауға байланытты бплады, өйткені демалыт күнін жасиѐлау қажеттігінен 

т.т.т. нюстелесден туындар жатады. Бұл, юсине, шасиғат есежелесімен пйнауға 

жатады. Мұндай жағдайда мұтылман адам псазаныо батталуын жюне аѐқталуын 

(жаоа айды) көзбен көсір бекіту асқылы етертейтін мүтылман еліне ілетуі қажет.  

Бісақ егес діни батқасманыо өзі псазаныо батталуын анықтауда (жаоа айды) көзбен 

көсуге негізделте юсі пған пты мютеледе пты елдіо мұтылмандасыныо батым бөлігі 

ілетте, пнда пласмен бісге псаза ұттау кесек бплады. Спндай-ақ плас псазаны 

баттауда қандайда-біс итлам еліне, мыталы, Мытысға, түйенте,  пнда Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) «Басша псаза ұттағанда псаза ұттаодас» 

деген бұйсығына ілету үшін, псазаны баттауда батқа мұтылман еліне, мыталы, Сауд 

Асабиѐтына түйенбей, псазаны елмен бісге баттау кесек.  

Оты мютелеге қатытты рікіслесді птылайша бісіктісуге бплады.  

Оты жесде «Мұтылман елдесінде тпл елдіо тұсғындасымен бісге псаза ұттау кесек, 

тірті пты ел псазаны анықтауда аттспнпмиѐлық етертесге түйенте де», - дер етертеген 

шейх юл-Әлбанидіо рікісіне де нұтқау кесек бплады. Ол птыда үмметтіо бістұтаттығы 
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бас дер танаған, юсі біс үйде юкеті мен балаты псазаны юстүслі ұттайтын жағдай 

бплыр жататынын, өйткені балаты Саудиѐға қасар, ал юкеті өз еліне қасар псаза 

ұттайтынын мыталға келтісген.  Ол тпндай-ақ бүкіл дүние жүзініо мұтылмандасы п 

батта псазаны (жаоа айды) көзбен көсір бекітуге негізделір псаза ұттауға тиітті 

екендігін, юсі бістұтаттық рен Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) басшаға асналған «(Жаоа) айды көсір псаза ұттаодас және (жаоа) айды 

көсір ауыз ашыодас»  деген бұйсығы птыны қамтитынын, алайда бұл қазісгі кезде 

псын алмай жатқанын айтқан. Спндықтан да, пныо айтуынша, екі жа мандықтыо 

ішіндегі аздауын таодау қажет, ал бұл өз еліомен бісге псаза ұттау, тірті егес пл 

аттспнпмиѐлық етертесге тұйенте де. Бұл тусалы шейх «Силтилютул-һуда уа-н-

нусда» № 403, 698 біснеше сет айтқан.  

Біз1 құсметті шейхтыо бұл рікісін юділеттілік үшін атар өттік, бісақ біз пты мютеледе 

Люжнаныо рікісіне2 ілетеміз. Бұдан қалта, имамдасдыо «Аттспнпмиѐлық етертесге 

негізделген псаза өздігінен жасамтыз, тірті бұл етер дұсыт бплта да» деген төздесі  өте 

қпсқынышты-ақ. Спдан тпо, «Біс елде айды көсудіо негізінде баслық ел псаза ұттауға 

міндетті ме, юлде тек айды көсген ел ғана псаза ұттайды ма?» деген мютеледі псынды 

келітреушілік жюне екі тасартан да күшті дюлелдес бас, ал псазаны аттспнпмиѐлық 

етертесге тюйкет анықтауға қатытты мұны айтуға бплмайды.  

ООссааззаанныыоо  шшаассттттаассыы  ммеенн  ттііссееккттеессіі  

1. Итлам дінін ұттану 

Итлам дінін ұттану – бұл бүкіл амалдасдыо қабыл бплуыныо негізінде жатқан ата 

маоызды шаст. Аллаһ Тағала былай деді: «Кім иманға қасты шықта, тпнда пныо 

амалы жпйылды және пл Ақысетте де зиян шегушілесден бплады» («юл-Мюида» 

түсеті,  5-аѐт). 

                                                                 
1 Яғни www.ToIslam.com тайтыныо седакциѐты.  
2 Яғни  ‚Егес мұтылман адам *...........+ псазаныо батталуы мен аѐқталу мютелетімен өз юует-

қалауласына тюйкет пйнайтын елде өміс түсте, пнда пл шасиғат заонамаласын батшылаққа алатын 
елге ілетте, мұныо пқаты жпқ!‛ деген рікісіне. Тплығысақ «Суал уа жауаб» № 1602, 1248, 1226, 

12600, 50522  қасаоыз (сед.). 
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Аллаһ Тағала тпндай-ақ былай деді: «Ратында, таған да, тенен бұсынғыласға да: 

"Егес Аллаһқа пстақ қпттао, әлбетте амалыо жпйылыр кетеді де, анық зиянға 

ұшысаушыласдан бплатыо",  - дер уахи етілді» («юз-Зүмас» түсеті,  65-аѐт). 

2. Тыйылу 

Осазаны бұзатын жер-ішу, жыныттық қатынатқа басу тиѐқты кез-келген нюстелесден 

тыйылу псазаныо шасты бплыр табылады (‚Тухфатул-фуқаһа‛ 1/537). 

3. Уақыт 

Бұл жесде псазаны тао атқаннан күн батқанға дейін ұттау жайында айтылуда. Аллаһ 

Тағала: «<ал тптын түнге дейін псаза тұтыодас», — деген («юл-Бақаса» түсеті,  187-

аѐт). 

4. Ниет 

`Умас ибн юл-Хаттабтан Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

былай дер айтқаны хабасланады: «Ратында, амалдас тек ниетке қасай бағаланады. 

Шынында, әсбіс адамға пл қпл жеткізуге ниеттенген нәстеті ғана тиеді» (юл-Бухаси 

1, Мутлим 1907). 

Бұл ұлы хадит Аллаһтан батқа бісеу үшін жаталатын кез -келген амал жасамтыз 

бплыр табылатынына юсі ықылаттыз амал іттеуші адам пты дүниеде де, Ақысетте де 

ешқандай игілікке қпл жеткізе алмайтынына нұтқайды.  

Имам Ибн юл-Мунзис былай деген: «Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) «Амалдас тек ниетке қасай бағаланады» деген төздесі амалдасдыо баслық 

түслесіне нұтқайды, юсі птыда ешбіс амал үшін: мейлі пл міндетті немете есікті бплтын -  

есекшелеу жпқ» (‚юл-Әутат‛ 1/371). 

5. Осаза ұттауға қабілетті бплу 

Бұл жесде псаза ұттау үшін қажетті дентаулықтыо бплуы, тпндай-ақ етеккісден (хайз) 

жюне бптағанан кейінгі қаннан (нифат) тазасу тусалы айтылуда (қасаоыз: ‚Хашиѐ юд-

Дутуқи‛ 1/509). 

Осазаныо ниеті 
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Мұтылман адам псаза ұттағанда «Аллаһтыо юмісіне бағынамын жюне Оған 

жақындаймын» деген ниетке ие бплуы кесек. Ал псаза дентаулыққа райдалы 

бплғандығы үшін ғана, немете басша псаза ұттай баттағандығы үшін ғана, немете 

адамдас мақтатын деген пймен ауызын бекіткен адамныо псазаты етертелмейді 

(жасамтыз). Оласдыо ұттаған псазаласы қабыл бплмайтынымен бісге, көз 

бпѐушылық (сиѐ) үшін псаза ұттағандас пты үшін азарталады да. Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Көзбпяушылықрен (сия жатар) псаза 

ұттаған адам шиск (көрқұдайшылық) жатады», — дер айтқан (Ахмад 4/126 Хадит 

хатан). 

Абу Умама юл-Баһилиден де (пған Аллаһ сазы бплтын) Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтқаны жеткізіледі: «Ратында, 

Аллаһ тек Оныо Жүзіне жақындауға деген ұмтылытрен, ықылатты түсде жаталған 

амалдасды  ғана қабылдайды» (юн-Нютаи 3140, Шейх юл-Әлбани хадитті тахих деген).  

Осаза ұттау үшін ниетті қашан бекітір қпю кесек? 

Осаза дұсыт бплуы үшін, біз Рамазанныо юс түні тао атқанға дейін жүсегімізде псаза 

тұтуға деген ниетімізді бекітір қпяымыз қажет. Әсі бұл ео күшті рікіс бплыр 

таналады, өйткені пл тенімді хадиттесге негізделген.  

Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) юйелі Хафтадан 

Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дегені жеткізіледі: 

«Тао атқанға дейін жүсегінде псаза ұттауға деген ниетін бекітреген адамныо 

псазаты жпқ» (Әбу Дауд, Ибн Мюжаһ, ют-Тисмизи, юн-Нютаи. Хадиттіо тенімділігін юд-

Дасақутни, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, юл-Хаким, Ибн Хазм, юл-Хаттаби жюне юл-

Әлбани текілді имамдас саттаған. Қасаоыз: ‚Тухфатул-аһуази‛ 2/80, ‚Исуа юл-ғалил‛ 

914). 

Туса птыны `Айша мен Ибн `Умас да айтқан (Мюлик 1/288, юд-Дасақутни 2/172. Екі 

итнад та тенімді бплыр табылады).  

Имам юл-Бағауи былай дер айтқан: «Бұл хадит ғалымдасдыо көршілігі айтатын  (тао 

атқанға дейін ниетті бекітір кпя қажет деген рікісге) нұтқайды. Өйткені күнделікті 

псаза өзініо ниетін талар ететін жеке құлшылық бплыр табылады» (Қасаоыз: ‚Шасху-т-

Сунна‛ 3/476, тпндай-ақ ‚Раддул-мухтас‛ 2/87, жюне ‚Шасхул-кюбис‛ 1/521). 

Имам ибн Хузайма: «Нюріл псазадан батқа псазаға ниетті түнде бекітір қпя міндетті», 

— дер айтқан (Қасаоыз: ‚Сахих Ибн Хузайма‛ 3/198).  
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Шейх Сыддық Хатан Хан былай деген: «Әс күнге ниетті бекітір қпя міндетті бплыр 

табылады» (‚Раудату-нюдийѐ‛ 1/539). 

Тао атқанға дейін біс тебертесмен ниетін бекіте алмаған адамныо псазаты 

жайлы 

Егес адам тао атқанға дейін ниетін бекіту кесек екенін білмеген, ұмытыр қалған бплта 

немете ұйықтар қалта, пнда пныо псазаты дұсыт бплады, өйткені Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Ратында, Аллаһ мен үшін үмметіме 

қателетір, ұмытыр және де мәжбүсленір іттегендесін кешіседі», — дер айтқан (Ибн 

Мюжаһ 2045, юл-Бюйһақи 7/356, ют-Тахауи 2/56. Хадиттіо тенімділігін имам юл-Хаким, 

юз-Зюһаби, имам юн-Науауи, хафиз Ибн Ражаб, шейх юл-Әлбани саттаған. Спндай-ақ 

«Исуа юл-ғалил» 83 кітабын қасаоыз).  

Ниетті қалай бекіту кесек 

Ниет – бұл жүсектіо іті, юсі пл түнніо кез-келген тютінде жатала беседі, тірті бұл туса 

тао атудыо алдында бплта да. Имам юн-Науауи былай дер айтқан: «Ниеттіз псаза 

етертелмейді (жасамтыз), ал ниеттіо псны – жүсек!» (қасаоыз: ‚Раудату-т-талибин‛ 

2/350). 

Ал енді, мұны көр адамдас жатайтындай, ниетті тілмен айту мютелетіне келес бплтақ, 

бұл дінге енгізілген жаоалық (бидғат) бплыр табылады, өйткені Пайғамбас да (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын), пныо тахабаласы да, жюне имамдасдыо бісде -

бісеуі де мұндайды іттемеген. 

Шейхул-Итлам ибн Таймийѐ былай дер айтқан: «Ниетті тілмен айту – бұл дінге 

енгізілген жаоалық (бидғат),  юсі естео Рамазан күндесініо бісі бплатынын білетін жюне 

псаза ұттағыты келетін юсбіс адам ниетін бекітуге міндетті» (‚Мюжму’ул-фютауа‛ 

25/215). 

 

ООссааззаанныы  ннее  ббұұззааттыынныы  ттууссааллыы  

1. Әдейілер ішір-жеу 

Аллаһ Тағала: «Таоныо ақ жібі мен қаса жібін ажысата алғандасыоша жеодес 

және ішіодес. Сптын түнге дейін псаза ұттаодас», — деген («юл-Бақаса» түсеті,  

187-аѐт). 
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Шейх Ибн юл-Қайим былай дер айтқан: «Әдейілер ішір-жеу псазаны бұзатынында 

ешқандай келітреушіліктес жпқ» (‚Зюдул-мю’ад‛ 2/60). 

Рамазан айыныо күндізінде юдейілер тамақ жеген адам үлкен тюубені талар ететін 

ұлы күню жатаған бплады. Ғалымдасдыо батым бөлігі (жумһус) тпндай-ақ егес адам 

тіттесініо асатында қалыр қалған тамақты юдейілер жұтыр қпйта, пныо псазаты 

жасамтыз бплатынын айтады. 

Имам Ибн Қудама былай деген: «Тіттесініо асатында тамақ қалдықтасы қалыр кеткен 

адамныо жағдайы екі түсге бөлінеді: егес тамақтыо кішкентай ғана масдымтыз бөлігі 

жұтылған бплта, юсі пны түкісір таттауға еш мүмкіндік бплмаған бплта, пнда псаза 

бұзылмайды, өйткені бұл тілекей тиѐқты бплады. Ибн юл-Мунзисдіо айтуынша ғалымдас 

бұл тусалы біс ауызды келітімде бплған. Екінші түсі – бұл егес тіттіо асатында түкісір 

таттауға бплатын тамақтыо үлкен бөлігі қалта. Әсі егес пл пны юдейілер жұтыр қпйта, 

пнда ғалымдасдыо батым бөлігініо рікісі бпйынша, пныо псазаты бұзылады. Өйткені бұл 

тамақтанумен бісдей» (‚юл-Муғни‛ 3/260). 

Бұған тпндай-ақ ағзаға құнаслы (нюслі) укплдас талу да жатады.  

Темекі шегу де псазаны бұзады, бұдан қалта бұл псазаны хасам нюсте асқылы бұзу 

бплыр таналады (‚Фютауа итлюмийѐ‛ 2/183).  

 2. Рамазан айыныо күндізінде жыныттық қатынат жатау 

Хадитте былай дер айтылған: «Ратында, жыныттық қатынат псазаны бұзады» (Ибн 

Хузайма «Сахих»  3/242).  

Кімде-кім самазан айыныо псазаты кезінде, екі жыныттық мүше қптылатындай юсі 

мүшетініо батын юйелініо жыныттық мүшетіне немете астқы айланшығына кісгізір, 

юдейілер жыныттық қатынат жатаған бплта, тпл өз псазатын бұзды. Әсі ұсық 

шашылды ма, юлде жпқ ра – мұныо айысмашылығы жпқ. Бұндай адам тюубе жатауы, 

тпл күнгі псазатын жалғаттысуы, кейін тпл күнніо қазатын тплықтысуы, юсі жатаған 

күнютіна ауыс өтеу жатауы тиіт. Рамазан айыныо күндізінде жыныттық қатынатқа 

басу псазаны бұзатындығына ғалымдас асатында ешқандай келітреушілік жпқ 

(қасаоыз: ‚юд-Дасасул-мудыѐ‛ 2/22). 

Жыныттық қатынат жатауға деген тыйым күн батқан тпо жпйылады. Аллаһ Тағала 

былай деген: «Сендесге псазаныо кешінде әйелдесіое жақындату хәлал етілді. 

Өйткені плас тендесге киім, тендес де пласға киімтіодес» («юл-Бақаса» түсеті, 

187-аѐт). 
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 3. Әдейілер құту 

Абу Һусайсадан  Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

дегені хабасланады: «Егес құтық есіктіз шыққан бплта, пнда псазаны өтемеу кесек. 

Ал егес құтық әдейі шығасылта, пнда псазаныо қазатын өтеу кесек» (Ахмад 2/498, 

Әбу Дауд 2380. Имам юн-Науауи, шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ жюне шейх юл-Әлбани 

хадиттіо тенімділігін саттаған).  

Егес адам құтығын юдейі келтісген бплта, пл тюубе етуді қажет ететін күню да жатаған 

бплады. 

Имам Ибн юл-Мунзис былай деген: «Құтығын юдейілер келтісген адам псазатын бұзыр 

алғанына ғалымдас біс ауыздан келіткен» (қасаоыз: «юл-Ижма’» 47). 

 4. Етеккіс (хайз) және бптанғаннан кейінгі келетін қан (нифат) 

Егес псаза кезінде юйел кітініо етеккісі (хайз) келте немете туғаннан кейінгі қантысауы 

(нифат) батталта, пнда пл псазатын тпқтатуға міндетті. Мұндай жағдайда псаза 

ұттауға тыйым талынғандығына жюне псаза жасамтыз екеніне ғалымдас асатында 

келітреушіліктес жпқ (қасаоыз: ‚Сахих фиқһу-Сунна‛ 2/105). 

Егес юйел кіті етеккісі естен келір қалады-ау дер бплжамдайтын бплта, пнда пл ниетін 

тақтай птысыр, псазатын жалғаттыса бесуі қажет. Ол етеккісі батталмайынша 

псазатын үзбеуге тиіт. 

Еттеккісдіо батталуына бөгет бплатын дюсілесді қабылдауға бплады ма?  

Ибн `Умасдан етеккісін келтісмейтін дюсі қабылдағыты келетін юйел жайында 

тұсағанда, пл бұда ешқандай айырты ітті көсмейтінін айтты (`Абдус-Раззақ 1219). 

Дюл птылай дер Ибн Әби Нажих те жауар бесген (`Абдус-Раззақ 1220). 

Алайда мұндай дюсілес дентаулыққа зиѐн тигізетін бплта, пнда пласды қабылдауға 

бплмайды! Әсі жиі жағдайда мұндай дюсі-дюсмектесден кейін юйелдесдіо етеккіс 

циклі бұзылады.  

 5. Осазаны бұзуға ниет ету. 

Ауызын ашуға ниет еткен адамныо псазаты тамақ ішкен-ішрегеніне қасаматтан 

бұзылады, тебебі Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): 

«Амалдас ниетке қасай бағаланады», — деген. (Қасаоыз: ‚юл-Мухаллю‛ 6/175, ‚юл-

Муғни‛ 3/25, «юл-Мажму’» 6/314). 
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Алайда бұл мютеледе ғалымдасдыо біс ауызды келіткен рікісі жпқ. Батқа 

ғалымдасдыо айтуы бпйынша, егес адам псынды тебертесмен, мыталы тарасға 

шыққыты келір, біс күн ішінде псазатын тпқтатуға ниеттенген бплта, бісақ кейін 

сайынан қайтқан бплта, пнда пныо псазаты дұсыт бплыр етертеледі. Ол намазда біс 

нюстені айтқыты келір, бісақ пны іттемеген адам ітреттет бплады.  

Алайда, қатеге ұсынбау жюне келітреушіліктен шығу үшін кейінісек псазаны өтеген 

дұсыт. Өйткені, шейх `Абдус-Рахман ют-Са`ди айтқандай, ниет баслық 

кұлшылықтасдыо негізі бплыр табылады, юсі пл бұзылта – құлшылық та бұзылады! 

 6. Діннен шығу (сидда). 

Діннен шығу батқа кез-келген ітті заѐ ететініндей, псазаны да заѐ ететініне ғалымдас 

асатында келітреушіліктес жпқ (қасаоыз: ‚юл-Муғни‛ 3/25). 

Аллаһ Тағала былай деді: «Ратында, таған да, тенен бұсынғыласға да: "Егес 

Аллаһқа пстақ қпттао, әлбетте амалыо жпйылыр кетеді де, анық зиянға 

ұшысаушыласдан бплатыо", - дер уахи етілді» (Зумас 39: 65). 

ООссааззаанныы  ббұұззббааййттыынн  ннәәссттееллеесс  

1. Ұмытшақтықрен ішір-жеу, жыныттық қатынатқа басу 

Абу Һусайсадан Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

былай дегені хабасланады: «Ұмытшақтықрен жер не ішір қпйған адамныо псазаты 

бұзылмайды, өйткені, сатында, пны тамақтандысыр, тутындатқан – Аллаһ» (юл-

Бухаси 1933, Мутлим 2/171).  

Ғалымдасдыо көршілігі пты хадитке түйенген. Тек имам Мюлик қана бұл бұйсықты 

нюріл псазаға ғана қатытты дер етертеген. Алайда пныо рікісі қабыл етуге жасамтыз, 

өйткені батқа хадитте төз самазан айындағы псаза тусалы бплыр жатқаны анық жюне 

нақты айтылған. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

дер айтты: «Егес адам Рамазан айыныо псаза күнінде ұмытшақтықрен 

тамақтанған бплта, пнда пл бұл күнді тплтысуға да, ақытын өтеуге де тиітті 

емет» (юл-Хаким 1/420, юд-Дасақутни 2/178. Хадиттіо тенімділігін имам юл-Хаким, юл-

Байһақи, хафиз юз-Зюһаби, имам юн-Науауи, хафиз Ибн Хюжас жюне шейх юл-Әлбани 

саттаған). 

Егес де бісеу ұмытшақтықрен жер не ішір жатқан адамды көсетін бплта, пнда пл пны 

тпқтатуға жюне пған пныо псаза ұттар жүсгенін еткестуге міндетті. Өйткені, 
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Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Сендесден кім 

айырталатын нәсте көсте, пны өзгесттін», — деген (Мутлим 1/78).  

Хатан юл-Батси мен Мужаһид былай дер айтқан: «Ұмытшақтықрен жыныттық 

қатынатқа басған адам ештеоені өтеуге тиітті емет» (қасаоыз: юл-Бухаси ‚Сахих‛ 

1/452). 

2. Түкісік рен қақысықты жұту  

Осаза кезінде түкісік жұтуға сұқтат етілетіндігі жайында ғалымдас асатында 

келітреушіліктес жпқ. ‘Ата: ‚Түкісікті жұту псазаны бұзбайды‛, - деген. Қз.: юл-Бухаси 

‚Сахих‛ 1/451. 

Тірті егес адам юдейі түкісігін жинар, кейін пны жұтыр жібесте де, ео дұсыт рікісге 

тюйкет, пныо псазаты бұзылмайды. Қз.: ‚юл-Муғни‛ 3/106. Алайда бұлай іттемеген 

дұсыт.  

Ал қақысықты немете мұсын мен тамақтан шығатын қандайда нюстелесді  жұтуға 

келес бплтақ, мұндайды жұтудыо сұқтат етілгендігіне қатытты ғалымдасдыо 

рікіслесі юс түслі бплған. Имам Ахмад рен юш-Шюфи’и қақысықты жұту псазаны 

бұзбайды дер етертеген. Қз.: ‚Раддул-махтас‛ 2/101, ‚юл-Муғни‛ 2/43. 

«Қақысықты жұту псазаны бұзады» деген рікіс мұтылмандас үшін қиындықтас 

туғызады, ал шасиғаттыо мақтаты мұтылмандасдыо жағдайын қиындату емет, 

жеоілдетуде. Ал Құсанда да,  Сүннетте де бұған қатытты ешқандай тыйымдас жпқ 

екендігін жюне ғалымдасдыо асатында да бұл тусалы біс ауызды рікіс жпқ екендігін 

еткесу тірті қажет. Қз.: ‚Сахих фиқһу-т-Сунна‛ 2/117. 

Бұл рікісді тпндай-ақ шейх юл-Әлбани де мақұлдаған жюне ‚Қақысықты жұту 

псазаны бұзады ма?‛ деген тұсаққа: ‚Жпқ, бұл псазаны бұзбайды», - дер жауар 

бесген. Тз.: ‚Силтилюту һуда ую-н-нус‛ № 52. 

Алайда егес адам қақысықты мұснынан не тамағынан ауызына шығасған бплта, пнда 

пны жұтрай, түкісір таттауы кесек. Қз.: ‚Раудату-т-талибин‛ 2/360.  

3. Құшақтату мен түйіту 

Осаза кезінде күйеуіне де, юйеліне де біс-бісін түйяге, құшақтауға жюне аймалауға 

сұқтат етіледі. `Айша, Аллаһ пған сазы бплтын, былай дейтін: «Осаза кезінде 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өз юйелдесін құшақтар, түйген кездес 
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тисек емет еді, алайда пл тендесдіо кез-келгенідесіонен өзін-өзі мықты ұттай алатын» (юл-

Бухаси 1927, Мутлим 1/65).  

Спндай-ақ `Айшаныо жиені Матсуқ пдан: «Осаза уақытында күйеуі мен юйеліне не 

сұқтат етіледі?», - дер тұсағыны хабасланады. Ол: «Жыныттық қатынаттан 

батқатыныо баслығы», — дер жауар бесді (‘Абдус-Раззақ 4/190. Хадиттіо тенімділігін 

хафиз Ибн Хюжас саттаған. Қасаоыз: ‚Фатхул-Бюси‛ 4/183). 

Бұл хадиттес ауызы бесік адам, егес бұл жыныттық қатынатрен аѐқталады дер 

қпсықрата, өз юйелін құшақтар, аймалауына сұқтат  етілетініне нұтқайды. Ал егес 

адам юлтіз бплта, юсі өзін-өзі ұттай алмай қалатынын білте, пнда пл бұдан тыйылғаны 

жөн. Шасиғатта маоызды біс қағида бас: «Хасамға арасатын нюсте де хасам!». 

Сүйіту кезінде адамда мюзи (қпя емет) тұйықтығы шығатын бплта, пнда пныо псазаты 

бұзылмайды. Бұған «мюзи тұйықтығы псазаны бұзады» деген дюлелдіо жпқтығы дюлел 

бплыр табылады. Осаза — құлшылық сютімі бплыр табылады, ал белгілі біс 

құлшылықты жасамтыз бплды дер айту үшін Құсан мен Сүннеттен дюлел келтісу 

қажет (қасаоыз: «Шасхул-Мумти’» 6/397).  

4. Жыныттық қатынаттыз әдейілер ұсық шығасу псазаны бұзады ма? 

Хафиз Ибн Хюжас былай деген: ‚Әйелін аймалау жюне түйя кезінде ұсығы шығыр кеткен 

немете мюзи түйықтығы шыққан адамға қатытты ғалымдасдыо рікіслесі юстүслі бплған. 

Куфалық ғалымдас мен имам юш-Шафи’и: ‚Көз тігудіо емет, іт-юсекеттіо тебебімен ұсығы 

төгілген адам пты күнді өтеуі кесек, ал тек қана мюзи тұйықтығы шыққан адам өтеуге 

тиітті емет», - деген. Имам Мюлик рен Итхақ: ‚Әдейілер ұсық шығасылған бплта, пл қандай 

жплмен шығасылта да, пты күнді қайта тплықтысу кесек жюне өтеуін жатау қажет, ал 

мюзи тұйықтығы шыққан жағдайда тек пты күнді ғана қайта тплықтысу кесек‛, - деген. 

Олас ұсық шығасуды жыныттық қатынатрен талыттысыр қасаған. Мюлик: «Әйелін 

аймалар түйген жюне тпныо нютижетінде эсекциѐ бплған (жыныттық мүшеті тесрінген) адам 

пты күнді қайта тплықтысуы қажет, тірті пдан ұсық рен мюзи тұйықтығы шықраған 

бплта да», - дер етертеген. Ибн Қудама былай деген: ‚Кімде түйіту тебебімен ұсық шықта, тпл 

псазатын бұзды, юсі біз птыған қатытты келітреушіліктес білмейміз‛. Алайда бұл мютеледе 

келітреушілік бас, өйткені Ибн Хазм: «Жыныттық қатынаттыз ұсық шығасу псазаны 

бұзбайды», - дер танаған, юсі пл пты рікісді күшті дер ұттанған". Қз.: ‚Фатхул-Бюси‛ 4/151-

152. 

Имам Ибн Хазм былай дер айтатын: ‚«Жыныттық қатынаттыз ұсық шыққан кезде 

псаза бұзылады» дегенге Құсанда да, Сүннетте де нұтқау жпқ, юсі бұған біс ауызды келітілген 
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рікіс де (ижма`) жпқ, жюне тахабаласдан жеткен бісде-біс тенімді хабас да жпқ‛.  Қз.: ‚юл-

Мухаллю‛ 6/203-205. 

Бұл рікісді тек  имам Ибн Хазм ғана емет, имам Ибн Хузайма да ұттанған, юсі пл 

өзініо «Сахихындағы» тасауды ‚Осаза ұттаушыға жыныттық қатынаттыз люззат алуға 

сұқтат етілгендігі тусалы тасау‛ дер атаған. Қз.: Ибн Хузайма ‚Сахих‛ 3/242.  

Спндай-ақ ханафи мазөабыныо имамы юл-Масғинани ‚юл-Хидаѐда‛ былай дер 

жазған: ‚Жыныттық қатынаттыз ұсық шығасу псазаны бұзбайды‛. Қз.: имам юш-

Шюукани ‚Буляғ юл-маний фи хукмил-иттимна‛ 54. 

Имам ют-Сан’ани де пты мютелеге қатытты келітреушіліктес мен имамдасдыо 

рікіслесін атар айтыр, былай деген: ‚Алайда жыныттық қатынат жатағаннан батқа 

ешкім өтеу де, қайта тплықтысу да жатамайды, өйткені илхақ – бұл жыныттық қатынат 

емет‛. Қз.: ‚Субуля-т-Сюлюм‛ 2/226. 

Оласға бұл мютеледе имам юш-Шюукани де ілетті, юсі пл: ‚Осазаныо бұзылуы тусалы 

үкім тек жыныттық қатынат жатаумен ғана байланытты, жюне птымен бітті», - деді. Қз.: 

‚Нюйлял-юутас‛ 4/526. 

Бісде Жюбис ибн Зюйдке самазан айында юйеліне шақуатрен қасаған жюне тпныо 

нютижетінде ұсығы шығыр кеткен адам тусалы «Оты жағдай пныо псазатын бұзады 

ма?» деген тұсақ қпйылды. Ол: ‚Жпқ, пл псазатын тпоына дейін жеткізтін‛, - дер жауар 

бесді. Ибн Абу Шайба 1/170, итнады тахих.  

Шейх юл-Әлбани де жыныттық қатынат жатамай ұсық шығасу псазаны бұзбайды дер 

етертеген! 

Алайда ғалымдасдыо батым бөлігі мұндай псаза бұзылады юсі бұл күнді кейіннен 

қайта тплықтысу қажет дер етертеген. Оты псайда плас "Аллаһ Тағала былай дер 

айтқан: «Осаза Мен үшін ұтталады, әсі Мен Өзім Ол үшін тый бесемін, өйткені 

адам өзініо құмаслықтасын қанағаттандысудан және өз тамағынан Мен үшін бат 

тастады!»" деген құдти хадитке түйенген.  Мутлим 1151.  

Ал пты хадиттіо батқа нұтқатында: «Ол жеуді Мен үшін қалдысады, ішуді Мен үшін 

қалдысады, ләззаттасды Мен үшін қалдысады және әйелін Мен үшін қалдысады!», - 

дер айтылады. Ибн Хузайма 1151. Итнады тахих. 

5. Бпй дәсеттіо (ғутл) жпқтығы 

Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) юйелдесі `Айша мен 

Умм Сюлюмадан жеткен хабасласда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 
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тюлемі бплтын) юйелімен өткізген түннен тпо, таоды жүнір күйінде қасты алғандығы, 

тпдан кейін шпмылыр, псазатын тұтқандығы тусалы баѐндалады (юл-Бухаси 1925, 

Мутлим 2/80). 

Спндай-ақ бісде Умм Сюлюмадан «Жүнір күйінде таоды қасты алған ескек псаза тұту 

кесек ре?», - дер тұсағанда, пл: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) рплляциѐ (өздігінен ұсық шығыр кетуі) тебебті емет, юйелімен өткізген түннен тпо 

таоды жүнір күйінде қасты алатын. Сптын пл псаза ұттайтын юсі тпл (күнгі) псазаны 

қайта өтемейтін», — деген (Мутлим 2/80).  

Оты хадиттес бпй дюсеттіо (ғутл) жпқтығы адамныо псазатын жасамтыз етрейтініне 

нұтқайды, тірті пл тао атқаннан кейін шпмылта да. 

Ал енді «Таоды жүнір күйінде қасты алған адам псаза ұттамай-ақ қпйтын!» (Мутлим 

1109), — дер айтқан Абу Һусайсаныо рікісіне келес бплтақ, пл – қате. Себебі Абу 

Һусайсаныо бұл төздесін еттіген `Айша мен Умм Сюлюма пған Пайғамбасымыздыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) таоды жүнір күйінде де қасты алыр, псаза 

ұттағанын хабаслағанда, Абу Һусайса өз рікісінен бат тастады да: «Олас Пайғамбас 

тусалы (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) менен жақтысақ біледі», — деген 

(Мутлим 1109). 

6. Тіт тазастқыш (тиуак) қплдану 

Осаза кезінде тіт тазастқышты қплданудыо сұқтат етілгеніне Пайғамбасдан (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жюне тахабаласдан жеткен біснеше хабас дюлел 

бплады. `Амис ибн Раби`аныо: «Мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) псаза ұттар жүсгенінде тантыз мюсте тіттесін тиуакрен (тіт тазалағышрен) 

тазалағанын көсдім», - дегені жеткізіледі (ют-Тисмизи 725, Әбу Дауд 2364, Ибн Хузайма 

2007.). 

Имам Әбу `Ита ют-Тисмизи жюне Ибн Хузайма бұл хадитті хатан дер атаған, бісақ 

хафиз Ибн Хюжас мен шейх юл-Әлбани пны юлтіз деген.  

Алайда бұл хадит Ибн `Аббаттан жеткен «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) ауызы бесік уақытында тиуакты райдаланған» деген батқа хабасмен 

нығайтылады (Ахмад ибн Мюни’. Итнады тахих. Қасаоыз: ‚юл -Мюталибул-‘алиѐ‛ 1089). 

Бұл тпндай-ақ Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пл тусалы пты 

үмметтіо хюлал мен хасам мютелелесін ео жетік білетіні дер айтқан  Му`аз ибн 

Жюбалдіо төздесімен де сатталады. `Абдус-Рахман ибн Ғуним былай дер айтқан: 
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«Мен Му`аздан: «Осаза ұттаған кезімде тіттесімді тазалауыма бплады ма?», — дер 

тұсадым. Спнда пл: «Ию», — дер жауар бесді» (ют-Тюбасани өзініо ‚юл-Кюбис‛ кітабында 

20/133. Хафиз Ибн Хюжас итнадын хатан деген).  

Алайда егес тиуактіо дюмі бплатын бплта, мыталы, жатыл тиуак, немете лимпн ѐки 

жалбыз дюмі бас т.т.т. тиуактас, пнда түкісікті жұтуға бплмайды. Ал ео дұсыты, 

бұндай тиуакты псаза кезінде мүлдем қплданбай-ақ қпйған жөн. 

Егес тіт тазастқышты қплдану кезінде қызыл иектен қан шыға баттата, пны жұтуға 

бплмайды, пны түкісір таттау қажет. Бісақ, егес тпнда да қанныо кейбіс бөлігі 

тамаққа кетір қалта, бұныо ешқандай пқаты жпқ (қасаоыз: ‚Фютауа юл-Люжна юд-

дюима‛ 10/254). 

Ал енді самазан айында күндіз тіт раттатын қплдануға келес бплтақ, пнда ғалымдас 

бұл мютеледе түслі рікіслес білдісген. Алайда келітреушіліктесден шығу үшін жюне 

қатеден алыт бплу үшін бұны жатамаған жақты. Шейх Ибн `Утаймин: « Күндіз тіт 

раттатын қплданбай, пны кешкіге қалдысған дұсыт, тебебі пныо қатты татыйтын дюмі 

бас», — дер айтқан (қасаоыз: ‚Мюжалиту шаһси самадан‛ 72).  

7. Есіктіз құту 

Абу Һусайса жеткізген хадитте Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) былай деген: «Егес құтық есіктіз шыққан бплта, пнда псазаны өтеу 

міндетті емет. Ал егес пл әдейі шығасылта, пнда псазаныо қазатын өтеу кесек» 

(Ахмад 2/498, Әбу Дауд 2380. Имам юн-Науауи, шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ жюне 

шейх юл-Әлбани хадиттіо тенімділігін саттаған).  

Шейх Ибн `Утаймин айтқандай, егес адам құтқыты келір, бісақ кейін жүсек айнуы 

батылыр, қалрына келте, пнда псазаты бұзылмайды, өйткені пл бұл жағдайға 

бақылау жатай алмайды. Алайда егес құтық ауызға келір қалта, ал адам пны қайтыр 

жұтыр жібесте, пнда псазаты бұзылады. Ал егес адам атқазанында юлтіздік тезір 

жатта, пнда пл өзін-өзі қинар құтығын қайтасмаған жөн, юйтрете бұл пныо 

дентаулығына кесі ютесін тигізуі мүмкін (қасаоыз: ‚Мюжалиту шаһси самадан‛ 67).  

8. Қан алу немете қан жпғалту 

Осаза кезінде қан алудыо сұқтат етілгеніне қатытты ғалымдас асатында 

келітреушіліктес бас. «Қан алу псазаны бұзады» дер танайтын ғалымдас 

Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) мына хадитіне 
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түйенген: «Қан алған және қан алдысған адам псазаласын бұзды» (Ахмад 4/123, Әбу 

Дауд 2369. Хадит тахих).  

Ал батқа ғалымдас «қан алу псазаны бұзбайды» дер, Ибн `Аббат жеткізген келеті 

хадитке түйенеді: «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) псаза кезінде пдан 

қан алынған» (юл-Бухаси 1939). 

Спндықтан көртеген ғалымдас қан алу псазаны бұзатындығы жайлы хадиттіо күші 

жпйылған дер етертеген. Спласдыо қатасында юш-Шюфи`и, юл-Бюйһақи, Ибн `Абдул-

Басс, юн-Науауи, юл-Әлбани тиѐқты имамдас бас. 

Аталған келітреушілікке Сюбит юл-Бунаниден жеткен келеті хадит айқындық енгізеді. 

Ол Әнаттан: «Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тісі кезінде қан 

алдысу қайтасылған ба еді?», — дер тұсайды. Спнда Әнат пған: «Жпқ, тек егес пл адамды 

юлтісетрете ғана», - дер жауар бесді (юл-Бухаси 1940). 

Спндай-ақ Әнат былай деген: «Алғашында псаза тұтушыныо қан алғызуы 

құрталмайтын іт бплыр таналатын. Әсі біс күні Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) қан алғызыр птысған Жю`фас ибн Әбу Талибтіо жанынан өтір баса 

жатқанда: «Бұл екеуі псазаласын бұзды», — дер айтқан бплатын. Бісақ, кейінісек 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ауызы бесік адамға қан алдысуына 

сұқтат еткен». Спндықтан Әнат псаза уақытында қан алғызатын еді (юд-Дасақутни 

2/182. Хадиттіо тенімділігін имам юд-Дасақутни, юл-Бюйһақи жюне юн-Науауи 

саттаған). 

Спндай-ақ Абу Са`ид юл-Худсиден: «Осаза тұтушы қан алғызуына сұқтат ра?», — дер 

тұсағанда, пл: «Иѐ, бұныо ешқандай пқаты жпқ», — дер жауар бесді (Ибн Хузайма 

3/235. Шейх юл-Әлбани итнадын тахих деген).  

Жпғасыда айтылғандасға түйене птысыр жюне баслық рікіслесді жинай келе, 

келетідей қпсытынды шығастақ бплады:  

Осаза уақытында қан алдысуға тыйым талынбаған, юсі пл псазаны бұзбайды. Алайда 

егес қан алдысу адамды юлтісететін бплта, пнда пны жатамаған жақты. Бісақ егес қан 

алдысу ауызы бесік адамды аузын ашуға мюжбүслейтін бплта, пнда пл тыйым 

талынады. Бұл тусалы имам юш-Шюукани айтқан (‚Нюйлял-Әутас‛ 4/515). 

Дюл пты үкім қан тартысуға да қатытты. Егес птыда қажеттілік бплта юсі бұл ағзаныо 

юлтісеуіне юкер тпқрата, пнда бұл сұқтат етіледі. Ал кесітінше жағдайда - тыйым 

талынады! (Қасаоыз: ‚Сахих фиқһу-т-Сунна‛ 2/114). 
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9. Қажет бплғанда тамақтыо дәмін тату 

Қажеттілік туыр тұста, ауызы бесік адам тамақтыо дюмін тілімен татыр немете пны 

шайнар көсуіне бплады. Мыталы, тюбиді тамақтандысыр жатқан ана батқа амал  

тарраған жағдайда тамақты шайнар көсте бплады, ат юзіслер жатқанда пныо дюмін 

татыр көсте бплады, немете татыр аласда тағамныо дюмін тектесір көсте бплады. Ибн 

`Аббат былай деген: «Адам тіскеніо немете татыр алайын дер жатқан заттыо дюмін 

көсудіо еш айыбы жпқ» (Ибн Әби Шюйба 2/161. Итнады тахих).  

Шейхул-Итлам ибн Таймийѐ былай дер айтқан: «Осаза ұттаушы тамақтыо дюмін 

қажеттіз көсуі мюксуһ, бісақ бұл псазаны бұзбайды. Бұл ауызды тумен шайқау тюсізді» 

(Мюжму’ул-фатюуа‛ 25/266). 

Алайда тілмен тектесір көсген тамақты жұтуға бплмайды! 

10. Ауыз шаю және шпмылу 

`Умас ибн юл-Хаттаб былай дер баѐндайтын: «Бісде мен псаза ұттаған бпла тұса  

юйелімді түйдім. Спдан тпо мен Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

келір: «Мен қпсқынышты нюсте жатадым: ауызым бесік бпла тұса юйелімді түйдім!», — дер 

айттым. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Осаза кезінде 

ауызыоды шаюыо тусалы не пйлайтыо?», - дер тұсады. Мен: «Бұныо еш айыбы жпқ», 

— дедім. Спнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Онда нетіне 

уайымдайтыо?», — деді» (Ахмад 1/21, Әбу Дауд 2385, юд-Дюсими 1723. Шейх Ахмад 

Шюкис, шейх юл-Әлбани, ‘Абдул-Қадис юл-Аснаут жюне Шу’айб юл-Аснаут хадиттіо 

тенімділігін саттаған).  

Спндай-ақ Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тахабаласыныо бісі жеткізген хадитте «Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) шыжыған ыттықтан құтылу мақтатымен батына ту құѐтын», - дер айтылған 

(Мюлик өзініо ‚юл-Мууатта‛ кітабында 1/294, Әбу Дауд 2365, Ахмад 4/63. Шейх юл-

Әлбани хадиттіо тенімділігін саттаған).  

Оты хадиттес псаза ұттаушы адамға псаза кезінде күндізгі уақытта ауызын шаяға 

немете ыттықтыо ютесін бату үшін шпмылуға сұқтат етілетініне нұтқайды. Осаза 

кезінде ауыз шая: дюсет алғанда бплтын, пдан тыт уақыттасы бплтын - сұқтат 

етілгенінде ешқандай келітреушілік жпқ (қасаоыз: ‚Шасхул-Кюбис‛ 3/44). 

Алайда дюсет алған кезде туды мұсынмен тастраған жақты, юйтрете ту тамаққа өтір 

кетуі мүмкін. Люқит ибн Сабиса былай дер баѐндайтын: «Бісде мен Пайғамбасдан (пған 
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Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Уа, Аллаһтыо елшіті, маған дюсет жайында айтыр 

бесіоізші», — дер тұсадым. Ол былай деді: «Дәсетті дұсыттар ал, таутақ асаласын 

және, егес псаза тұтыр жатқан бплматао, мұсныоды жақтылар жу!»» (юш-Шюфи’и 

1/30, Ахмад 4/33, Әбу Дауд 142. Хадиттіо тенімділігін Ибн юл-Қатан, юн-Науауи, Ибн 

Хюжас мен юл-Әлбани саттаған).  

 Спндай-ақ псазаны келеті нәстелес де бұзбайды: 

11. Сүсме қплдану 

‘Аиша: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) псаза кезінде түсме 

қплданатын‛, - дер баѐндаған (Ибн Мюжаһ 1678). 

Ғалымдас асатында бұл хадиттіо теніміділігі жөнінде келітреушіліктес бас. Шейх юл-

Әлбани пны тахих дер таныған. Ал кейбіс имамдас Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) псаза кезінде түсме қплданғандығы тусалы бісде-біс тахих 

хадит жпқ екенін айтқан. 

Дете де бұл хадиттіо мағынаты, ѐғни түсме қплдану псазаны бұзбайтыны дұсыт. 

Бұған қпта имам ют-Табасани 2/132 Бюсисадан, ал юл-Бюйһақи Ибн `Аббаттан, плас 

псаза кезінде түсме қплданғандасы тусалы хабаслас жеткізеді. Жюне Хафиз ибн 

Хюжас бұл хабасласдыо итнадтасын хатан дер атаған (қасаоыз: ‚Талхитул-хабис‛ 

2/366). 

12. Тіт емдеу және пған рлпмба талу 

Ауыз шая үшін қплданылатын дюсі-дюсмектес, егес адам пласды жұтрата, псазаны 

бұзбайды. Егес адам тітін рлпмбалата, кейін ауызынан біс дюм тезетін бплта, шейх 

Ибн Баз айтқандай, бұл псазаны бұзбайды.  

13. Құнастыз ине ектісулес 

Емделу үшін қплданылатын, ренициллин жюне интулин, немете тесгітетін заттас, егу 

тиѐқты ине шаншулас псазаны бұзбайды. Ол бұлшық етке немете тамысға егілте де -

бюсі біс (қасаоыз ‚Фютауа Мухаммад ибн Ибсаһим‛ 4/189).  

14. Көз бен құлаққа дәсілес тамызу 

Клизмалас, көз бен құлаққа дюсі тамызу, тіт жұлу жюне жасаласды емдеу ео дұсыт 

рікіс бпйынша псазаны бұзбайды (қасаоыз: «‚Мюжму’ул-фютауа‛ 25/233-245»). 

15. Әйелдесдіо иттихада қаны (науқатты қантысау) 
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Әйелдесде бплатын науқатты қантысау (иттихада) пныо намазына да, псазатына да, 

батқа да құлшылықтасына еш зиѐн тигізбейді. Бұл қан нюжіт (лат нюсте) бплыр 

табылмайды, юсі еттекісі немете туғаннан кейінгі қантысауы келген юйелдесге тыйым 

талынған нюстеніо баслығы иттихадаты келір жатқан юйелге сұқтат етіледі (қасаоыз: 

‚Сахих фиқһу-т-Сунна‛ 1/216-217). 

16.  Шао және ауызға кездейтпқ түткен нәстелесді жұту  

Имам Ибн Қудама былай деген: «Егес псаза ұттаушы жасаланта немете мұсынынан қан 

кете бесуінен жюбіс шекте, немете пныо ауызына ту не бензин есіктіз кісір кетте, пнда бұл 

пныо псазатын бұзбайды. Спндай-ақ шао тпзао, түтін немете шыбын байқаутыздан 

адамныо ауыз қуытына кісір кеткен бплта, бұл да пныо псазатын бұзбайды. Спндай-ақ адам 

жұтынған кезінде құтылуы мүмкін емет бплған тілекей, не құсғақ жесдіо шаоы псазаны 

бұзбайды. Жюне де адам ауыз қуытын юдейі тілекейге тплтысыр, тпны жұтқан бплта, 

дұсытысақ рікісге тай, бұл да псазаны бұзбайды» (қасаоыз: «юл-Мұғни» 3/106). 

17. Тыйым талынған төздес мен көз талулас 

«Бет нюсте псаза мен дюсетті бұзады: өтісік, өтек, ғайбат, шаһуатрен көз талу (қасау) жюне 

жалған ант» (Бұл хадит юлтіз! Қасаоыз: ‚ют-Силтилю юд-да’ифа уюл-мауду’а‛ 1708). 

Алайда пты юлтіз хадитте аталған нюстелес псазаны бұзбайтынына қасаматтан, бұл 

нюстелес Итламда ауыс күню бплыр табылады жюне псазаныо тауабын кемітеді!  

18. Аттма аусуы (демікреті) бас адамдасға асналған пттегі қаршықтасы 

Аттма (демікре) кезінде қплданылатын пттегі қаршықтасы псазаны бұзбайды. Себебі 

өкреге басатын қытылған (тығылған) газ тамақ бплыр таналмайды, юсі пған деген 

мұқтаждық тұсақты бплыр табылады, ѐғни самазан айында да, пдан батқа айласда да 

бпла беседі (қасаоыз: Сюб’уна мютюлю фи-т-тыйѐм‛ 36). 

  

РРааммааззаанн  ааййыыннддаа  ккііммддеессггее  ппссааззаа  ұұттттааммааууғғаа  ссұұққттаатт  ееттііллееддіі  

1. Науқат (аусу) адам. 

Аллаһ Тағала былай деді: «Ал бісеу науқат, не тарасда бплта, батқа күндесде 

псазатыныо танын тплтыстын» («юл-Бақаса» түсеті,  185-аѐт). 

Науқат адамға псаза ұттау қиын бплта немете псаза пныо аусуынан тез жазылыр 

кетуіне кедесгі бплта, пл псазатын тпқтатады. «Осаза ұттауды қалдысу үшін  аусудыо 
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ауыслығы қандай бплуы кесек?» деген мютеледе ғалымдасдыо рікісі юстүслі бплған. 

Кейбіс ғалымдас: «Аусу атауыныо баслығы псазаны қалдысуға сұқтат етеді», - деген. 

Оты псайда плас Аллаһ Тағаланыо төздесіне түйенген, ал Ол аусудыо ауыслығын 

нақтыламады юсі: «Ал бісеу науқат.....бплта», - деді. Алайда егес аусу қиындықтас 

туғызбата юсі, мыталы, кішігісім тұмау, аллесгиѐ тиѐқты адамды юлтісетрейтін 

аусуласдан бплта,  пнда пл псаза ұттауы юсі пны таттамауға тиітті. Қз.: ‚Сахих фиқһу-

Сунна‛ 2/119. 

Имам юл-Қустуби былай деген: ‚Аусу адамныо екі жағдайы бплады: бісіншіті – пл псаза 

ұттауға шаматы келмейтін жағдай. Мұндай кезде ауызды ашыр жібесу пған міндетті 

бплады. Екінші жағдай – науқат адам қиналыр жюне өзіне зиѐн тигізір бплта да псаза ұттай 

алады. Мұндай жағдайда пл үшін  ауызды ашу өте құрталады, юсі наданнан батқа ешкім 

мұндай жағдайда псаза ұттамайды!‛ Қз.: ‚Тафтис юл-Қустуби‛ 2/276.  

Имам Ибн Қудама былай деген: ‚Егес науқат адам аусуына қасаматтан псаза ұттайтын 

бплта, пл айырты нюсте іттеген бплады, өйткені пл өзіне зиѐн тигізеді жюне Аллаһтыо бесген 

жеоілдігін таттар қпѐды‛. Қз.: ‚юл-Муғни‛ 4/404. 

Ал егес ауыс науқатрен ауысған адам өзініо аусуына қасамай псаза ұттата, пныо 

псазаты жасамды бплады, бұл тусалы баслық ғалымдас бісауызды келітімде бплған.  

Ибн ‘Умасдан Пайғамбасдыо  (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

дегені жеткізіледі: «Ақиқатында, Аллаһ Тағала Өзініо тыйымдасыныо бұзылуын жек 

көсетініндей, туса тпл тиѐқты Өзініо түтісген жеоілдіктесініо қабылданғанын да жақты 

көседі». Ахмад 2/108, Ибн Хиббан 2742, юл-Қада’и 1078. Хафиз юл-Мунзиси, хафиз юл-

Хайтами жюне шейх юл-Әлбани хадиттіо тахихтығын саттаған. Қз.: ‚Мюжма’у-з-

зауаид‛ 3/165, ‚Сахих ют-тасғиб‛ № 1059. 

2. Сарасда жүсген адам (мутафис) 

Аллаһ Тағала былай деген: «Ал бісеу науқат, не тарасда бплта, батқа күндесде 

псазатыныо танын тплтыстын («юл-Бақаса» түсеті,  185-аѐт). 

Сарасдағы адамға үмметтіо бісауызды келітілген рікісіне (юл-ижма`) тюйкет аузын 

ашуға сұқтат етіледі, юсі бұл пныо ағзатыныо жағдайына немете тарасдыо қиын, не 

жеоіл бплуына байланытты емет. Яғни тірті пныо жплы жеоіл  жюне қиындықтыз 

бплта да, пған псаза ұттамауға жюне намаздасын қытқастыр пқуға сұқтат етілген.  Қз.: 

‚Мюжму’ул-фатауа‛ 25/210. 

Сарасға шыққан адам псаза ұттата да, ұттамата да бплады. Бұған Әнаттыо: ‚Біз 

Пайғамбасмен (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бісге жиі тарасда бплатынбыз, юсі 
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псаза ұттаушы адам псаза ұттамаған адамды, ал псаза ұттамаған адам псаза ұттаған 

адамды төкрейтін‛, - деген төздесі нұтқайды. Әл-Бухаси 1947. 

Жплаушы үшін псаза ұттау жақтысақ ра, юлде ауызды ашқан ба?  

Ғалымдас тарасда нені іттеген абзалысақ бплатындығы жөнінде түслі рікіслес 

білдісген. Бұл мютеле бпйынша ео жақты рікіс «тарасдағы адам өзі үшін не жеоілдеу 

бплта, тпны таодауы кесек», - дер айтқан ғалымдасдыо рікісі бплыр табылады. Бұл 

ғалымдас: «Егес жплаушы үшін псаза ұттау пны кейін өтеуден жеоілдеу бплта, пнда 

пған псаза ұттау жақтысақ бплады, ал егес пған жплда псаза ұттау қиынға тпқта, пнда 

пл псазатын тпқтатқаны жақтысақ бплады», - деген. Оты псайда бұл ғалымдас Аллаһ 

Тағаланыо «Аллаһ тендесге жеоілдікті қалайды әсі Ол тендес үшін 

ауыстралықтасды қаламайды» («юл-Бақаса» түсеті, 185-аѐт) деген төздесіне  

түйенеді. 

Хамда ибн ‘Амса бісде Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тарасда псаза ұттау тусалы тұсады, юсі Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын): «Отыдан өзіое не жеоілдеу бплта, тпны ітте! Қалатао – ауызыоды аш, 

қалатао – псаза ұтта!», - дер жауар бесді.  Тамам ‚юл-Фюуаидте‛ 1/161. Сенімділігін 

шейх юл-Әлбани саттаған. Қз.: ‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 6/889. 

Сарасға шығушы үйінен шыққанға дейін псазатын аша алады ма?  

Ғалымдасдыо батым бөлігі тарасға шығушы адам өз тұсғылықты мекенініо елді 

аудандасын өтір кетрейінше ауызын ашрауы кесек дер етертейді. Яғни қала маоын 

өткен бпйдан ауызын аша бесте бплады. Алайда Сүннетке негізделетін күшті рікіс  

бұл «тарасға шығушы адам жплға шығудан бұсын аузын аша алады» деген рікіс 

бплыр табылады.  Мухаммад ибн Ка’б былай дер баѐндайтын: ‚Бісде мен Әнат ибн 

Мюликке самазан кезінде пл тарасға жиналыр жатқан тұтта келдім.  Ол мініт көлігін 

дайындады, киімін киді жюне тамақ алыр келуді бұйысды.  Ол тамақ жер бплған тпо, мен 

пдан: «Бұл (жплға шығудан бұсын тамақ жеу) - Сүннет ре?», - дер тұсадым. Ол: 

«Сүннет!», - деді де, кейін көлігіне мінір алды‛. Әт-Тисмизи 799, юл-Бюйһақи 4/247, юд-

Дасақутни 2/187.  

Кейбіс ғалымдас бұл хадитті юлтіз деген юсі тпл теберті пған түйенбеген. Алайда бұл 

хадит тахих бплыр табылады. Оныо тенімділігін ют-Тисмизи, Ибн юл-‘Асаби, хафиз 

юд-Дыѐ юл-Мақдити, шейх Ибн юл-Қайим, Абул-Махатин, шейх юл-Әлбани тынды 

имамдас саттаған. Бұл хадитке тпндай-ақ имам Ахмад жюне Итхақ ибн Рахауайх та 

түйенген. Бұл хадиттіо тенімділігі тусалы тплығысақ «Татхиһу хадит ифтасу -т-таим 
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қаблю тафасиһи ба’дюл-фажс уа саду ‘алю манн да’афаһу» еобегінен қасаоыз.  

Бұл хадит тпндай-ақ ‘Убайд ибн Жубайсдан жеткен, пл пнда өзініо Абу Батыс юл-

Ғифасимен бісге самазан айында кемеге птысыр кетуге жиналғанын жюне Абу Батыс 

тамаққа жақындар: «Же!», - дер айтқанын баѐндаған хадитрен нығайтылады. Бұған 

Убайда: ‚Біз юлі үйде еметріз бе?!‛, - дер тұсады. Спнда Абу Батыс: ‚Сен Аллаһтыо 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Сүннетінен бат тастыр жаттыо 

ба?!‛, - дер жауар бесді. Ахмад, Абу Дауд, юд-Дасими. Десек тахих. Қз.: ‚Исуа юл-

ғалил‛ 928. 

Имам юш-Шюукани былай деген: ‚Оты екі хадитте тарасға шығушы адам жплға шығудан 

бұсын ауызын аша алатынына дюлел бас‛. Қз.: ‚Нюйлял-аутас‛ 4/311. 

Бұл тпндай-ақ тахабаласдыо іт-юсекеттесімен де сатталады, ал пласдыо асатында 

Умас, Ибн Умас, Абу Мута жюне: «Егес қалатао - жплға шығудан бұсын тамақтан, ал 

қаламатао – пнда псаза ұттай бес», - дер айтқан Ибн Аббат та бас. Ибн Абу Шюйба 

1/152. Итнады тенімді.  

Са’ид ибн юл-Мутайиб рен Хатан юл-Батсиден де  плас тарасға шығушы адамдасға өз 

үйлесінен тамақ жер шығуға сұқтат еткендігі тусалы хабасланады. Ибн Абу Шайба 

2/151, юл-Бюйһақи 4/247. Итнады тахих.  

Алайда адам тарасға шығудан бұсын ауызын ашыр алыр, кейін тарасға шықрай 

қалмауы үшін абай бплуы кесек!  

3. Қаст адам  

Ибн ‘Аббат (Аллаһ пған сазы бплтын) былай деген: ‚Осаза ұттауға шаматы келмейтін 

қаст ес мен юйелеге псаза ұттамауға жюне пны өтемеуге сұқтат етілді, бісақ жібесілген 

юсбіс күні үшін біс кедейден тамақтандысу бұйысылды‛. Әл-Бухаси 7/179, юд-Дасақутни 

2/205. 

Бұл тпндай-ақ жазылыр кетуге үміттенбейтін науқаттасға да қатытты. Имам Ибн 

Қудама былай деген: ‚Жазылыр кетуге үміті жпқ науқат псаза ұттамайды жюне юсбіс 

(псаза ұттамаған) күні үшін біс кедейді тамақтандысады, юсі птыда пл  қаст адамға тео 

етіледі‛. Қз.: ‚юл-Муғни‛ 4/396. 

Кедейді немен тамақтандысу кесек?  
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Ибн Аббат: ‚Кюсі адам псаза ұттай алмата, пл юсбіс күні үшін біс кедейді біс мудд3 

тамақрен тамақтандысады‛, - батқа сиуатта, - ‚Жасты та`4 бидаймен‛, - дер айтқан. 

Әд-Дасақутни 1/249, имам юд-Дасақутни жюне юл-Әлбани тенімділігін саттаған. Қз.: 

‚Исуа юл-ғалил‛ 4/18. 

‚Әнат қастайған жюне псаза ұттауға шаматы келмейтін шағында тасид дайындар, 

птыз кедейді шақысыр, пласдыо баслығын тамақтандысған», - дер хабасланады. Әд-

Дасақутни 2/207. Итнады тахих.  

Тамақтыо пснына ақша бесуге бплмайды!  

Шейх Салих юл-Фаузан былай деген: ‚Кедейді пты мекенде тұтынатын тамақтыо 

жасты та` мөлшесімен тамақтандысу қажет, ал жасты та` - бұл псташа етеррен біс 

жасым килпгсамм.  Кедейді дюл тамақрен тамақтандысу кесек, юсі пған ақшалай  бесмеу 

кесек, өйткені Аллаһ Тағала былай деген: «Ал кім қиындықрен псаза ұттауға шаматы 

келте, өтемақытына кедейді тамақтандысуы қажет» («юл-Бақаса» түсеті, 184-

аѐт). Әсі Кұсанныо мютіні дюл тамақтыо өзіне нұтқайды‛. Қз.: ‚юл-Фатауа юл-Фаузан‛ 

3/140. 

4. Жүкті әйел 

5. Емізулі әйел 

Әнаттан (Аллаһ пған сазы бплтын) Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай дер айтқаны хабасланады: «Ұлы әсі Құдісетті Аллаһ 

тарасдағыласды псазаныо аусралығынан және намаздыо жастытынан, ал жүкті 

және емізулі әйелдесді псазаныо ауысралығынан бптатты». Әт-Тисмизи 715, Абу 

Дауд 2408, юн-Нютаи 2277. Имам Абу Ита ют-Тисмизи хадитті хатан деді, ал шейх юл-

Әлбани пны тахих дер атады.  

Жүкті жюне емізулі юйелдес өзі немете балаты үшін қауір тезінте, псазатын тпқтата 

алады. Алайда егес плас псаза ұттай алта, пнда пласға псазаны қалдысуға тыйым 

талынады, өйткені Аллаһ Тағала: «... ал тендес үшін псаза ұттау жақтысақ, тендес 

білтеодес еді!» - деді («юл-Бақаса» түсеті, 183-аѐт). 

Имам Ибн ‘Ақил былай деген: ‚Егес жүкті жюне емізулі юйелдес жатысындағы нюсетте 

жюне балаты үшін қауіртенте, пнда плас псаза ұттамауласы кесек, ал егес плас қауіртенбете, 

пнда пласға псаза ұттамауға тыйым талынады!‛ Қз.: ‚юл-Интаф‛ 7/382. 

                                                                 
3 Біс мудд – псташа адамныо қпт алақанына тиѐтын көлем (қз.: ‚Мауту’атул-фиқһиѐ‛ 3/163). 
4 Біс та  ̀төст муддқа тео (қз.: ‚Мауту’атул-фиқһиѐ‛ 3/163). 
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6. Ақылдан азған адам 

7. Жат бала  

‘Аишадан, ‘Алиден, Саубаннан жюне батқа да тахабаласдан (Аллаһ пласға сазы 

бплтын) Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер 

айтқаны жеткізіледі: «(Жаман іттесді жазатын ресіштеніо) қаламы үшеуден 

көтесілген (жазбайды): баладан, пл кәмелетке тплғанша; ұйқыдағы адамнан, пл 

ұйқытынан пянғанша; және ақылдан азғаннан, пл ақыл-етін жинағанша». Ахмад 

1/104, Абу Дауд 4398 жюне 4402, юн-Нютаи 3432, Ибн Мюжаһ 2041, юд-Дасими 2296, Ибн 

юл-Жюсуд, юл-Бюйһақи 6/57, юл-Бюззас 1540. Бұл хадиттіо тахихтығын Ахмад, юл-

Бухаси, Ибн Хузайма, Ибн юл-Жюсуд, Ибн Хиббан, Ибн юл-Мунзис, юл-Хаким, юз-

Зюһаби, Ибн Хазм, Абу Бакс ибн юл-Асаби, Ибн Таймийѐ, Ахмад Шакис, юл-Әлбани 

тынды имамдас саттаған.  

Шейх Ибн ‘Утаймин былай деген: ‚Ақылдан азған адамдас өздесініо іт-юсекеттесі үшін 

жауаркесшілік тастрайды, бісақ егес адам белгілі біс уақыттасда ақылдан азта, ал батқа 

уақыттасда ақыл-еті дұсыт бплта, пнда пл ақыл-еті  тау кезде псаза ұттауы кесек, юсі 

ақылдан азған кезде пл бұдан бптатылады. Егес пл псаза кезінде ақылын жпғалтатын бплта, 

бұл пныо псазатын бұзбайды, бұл бісеудіо аусуға немете батқа біс тебертесге байланытты 

ақыл-етін жпғалтатыны тиѐқты, өйткені пл ақыл-еті тау кезінде псаза ұттау ниетіне ие 

бплатын‛. Қз.: ‚Мюжалиту шаһси самадан‛ 28. Туса пты қпѐншық ауысуымен 

ауысатын адамдасға (эрилертиктесге) де қатытты.  

8. Дентаулығы үшін қауіртенетін адам 

Егес адамды қатты шөл немете қатты аштық қытта юсі пл өлір қалатынынан немете 

дентаулығымен біс талмақты нюсте псын алуынан қауіртенте, пнда пл псазатын 

тпқтатыр, пны кейінісек өтете бплады, өйткені өз өмісіоді тақтау  - расыз. Қз.: ‚Әл-

Мухаллю‛ 6/228, ‚Қауанинул-фиқһиѐ‛ 82. 

Аллаһ Тағала былай деген: «Өздесіоді өздесіо өлтісмеодес, Аллаһ тендесге 

мейісімді ғпй» («юн-Нита» түсеті,  29-аѐт). 

Бісақ шыдауға бплатын мазатыздықтан, немете шасшау тезінгендіктен, немете 

аусуды қиѐлдаудан псазаны тпқтатуға бпмайды. Денені шасшататын жұмыттасда 

іттейтін адамдасға псазатын тпқтатуға сұқтат етілмейді юсі плас түнде келеті күні де 

псаза ұттауға ниет етулесі кесек. Егес плас жұмытын тпқтата алмата  юсі өндісіт 

үттінде пласмен псын алуы мүмкін бплған қандай да біс зақымданудан қауіртенте, 
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немете пласды псазаны тпқтатуға мюжбүслейтін қандай да біс есекше қиындықтасға 

тар бплта, пнда плас псазатын тпқтатыр, пны кейіннен тплықтыса алады.  

Көр дене күшін талар ететін рештесде жюне металл есітуде жұмыт іттейтін адамдас 

түнде жұмыт іттеу үшін жұмыт кеттетін өзгестуге немете самазан айында демалыт 

алуға тысытуы қажет. Әсбіс мұтылман өзініо діни жюне дүниелік міндеттесін бісге 

алыр жүсе алатындай жұмыт іздеуге тиіт, ал Аллаһ Тағала былай деген: «Кім 

Аллаһтан қпсықта, Ол пған біс шығас жпл райда қылады және пйламаған 

жесден сизық беседі. Ал кім Аллаһқа тәуекел етте, тпнда Ол пған жетір 

атады» («ют-Тюлақ» түсеті, 2-3 аѐттас). Қз.: ‚Фатауа юл-Люжна юд-даима‛ 10/233. 

9. Аллаһтыо жплында шайқатушы мужаһид, егес псаза пны әлтісетте және пған 

шайқатуға кедесгі жатата  

Дұшрандасмен шайқатыр жатқандасға  немете пласдыо қпсшауындағыласға, егес 

псаза пласды шайқата алмайтындай етір юлтісетте, өз псазаласын үзуге сұқтат 

етіледі, тірті плас тарасда бплмата да. Егес пласға шайқатуға дейін псазаны бұзу 

қажет бплта, плас мұны іттей алады. Бұған Абу Са’идтен жеткен, пнда Меккеге 

жпсық кезінде Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өзініо 

тахабаласына: «Таоестео тендес дұшрандасыомен кездетулесіое туса келеді, ал 

псазаны тпқтату тендесді күштісек етеді, тпндықтан да псаза ұттамаодас» , - дер 

айтқан хадит дюлел бплады. Мутлим 1120.  

Бұл хадиттен Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) псазаны 

тпқтатудыо тебертесі сетінде тарасда немете жпсықта бплуды емет, дұшрандасмен 

тпғыту үшін күшті тақтар қалуды атағаны айқын бплады.  Бұл тусалы хафиз юл-

Мунзиси, юл-Мунауи, Шамтул-Хақ ‘Азым Абади жюне батқалас айтқан.  

Жиһадта қатыту үшін, агсеттиѐны тпйтасу жюне мұтылман жеслесін  қпсғау үшін  

күш-қуатты тақтар қалу псазаны үзу үшін псынды тебер бплады, юсі бұл тусалы 

Ахмад, Ибн Таймийѐ, Ибн юл-Қайим, Ибн Муфлих тынды имамдас т.б. айтқан. Қз.: 

«юл-Фусу’» 3/28. 

10. Етеккісі келген әйел 

11. Бптанғаннан кейінгі қаны келір жатқан әйел  

Етеккісі келген немете бптанғаннан кейінгі қаны келір жатқан юйелдес, жпғасыда 

аталған танаттағы адамдасдан есекше, жай псаза ұттамата да бплады емет, пласға 

мұндай жағдайда псаза ұттауға тыйым талынады, бұл тусалы ғалымдас бісауызды 

келітімде бплған.   Қз.: «юл-Мюжму’» 6/259. 
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«Етеккісі келген юйелдес псаза ұттамауласы» кесек дегенге юйелдесдіо «Дініміздіо 

кемшілігі неде?» дер қпйған тұсағына Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын):  «Етеккісі батталған әйел намаз пқуын және псаза ұттауын 

дпғасмайды ма?», - дер жауар бесгені тусалы айтылатын хадит дюлел бплады.  Әл-

Бухаси 304, Мутлим 2/132.  

Спндай-ақ бптанғаннан кейінгі қаны келір жатқан юйел де псаза ұттамайды дегенге 

Умм Сюлюмадан жеткен, пнда пл: «Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) (көзі тісі) кезінде бптанғаннан кейінгі қаны келген юйелдес қысық күнге дейін 

намаздан тыйылатын", - деген хадит дюлел бплады. Ахмад 6/203, Абу Дауд 1/311, юл-

Бағауи 2/136, хадит хатан.  

Әсине, егес пласға намаз пқуға тыйым талынған бплта, пнда псаза ұттауға да тыйым 

талынған еді. Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласы 

мен пласдыо ізбатасласы (табиғиндес) «Әйелдес бптанғаннан кейін қысық күн бпйы 

намаз пқымауласы жюне псаза ұттамауласы кесек, тек егес плас (бптанғаннан кейін келетін 

қаннан) естесек тазасмата» дегенге бісауызды келітімде бплған. Қз.: ‚Нюйлял-юутас‛ 

1/274. 

Егес жүкті юйел ұсығыныо баты немете қплы тиѐқты дене мүшелесі қалыртату 

кезінде түтік таттата, пнда бұл жағдай бптанғаннан кейінгі қан келу сетінде 

қасаттысылады да, мұндай юйел псаза ұттамайды.  Егес түтік таттау жүктіліктіо 

естесек кезеоінде (тектен күнге дейін) псын алта, пнда юйел кіті иттихада (ѐғни аусуға 

байланытты қан келу) жағдайында бплыр таналады да, пл псазатын қалдысмай 

ұттайды. Қз.: ‚Фатауа юл-Люжна юд-даима‛ 10/224. 

Жпғасыда аталған танаттасға жатрайтын адамдасдыо баслығы псаза ұттауласы 

расыз!  

Осынды теберрен псаза ұттамайтын адам елге көстетір ішір-жей алады ма? 

Имам юл-Мюсдауи былай дер жазған: ‚Қады: «Рамазанныо жасық кезінде ашық (елге 

көстетір) тамақтану айырталады, тірті бұған (псынды) тебер бплта да», - дер айтты. 

«Әл-Фусу’та»: «Ашық түсде тамақтану қалай бплған жағдайдай да тыйым талынған», - 

дер айтылған. Ибн ‘Ақилге «Сарасдағы, (немете) аусу адамға, немете етеккісі келір жатқан 

юйелге плас ашық (елге көстеткен түсде) тамақтануға тыйым талуға бплады ма?» деген 

тұсақ қпйылғанда, пл: «Егес псаза ұттамаудыо тебебі ізі байқалмайтын аусу, немете тарасда 

екендігі белгітіз бплған тарас тиѐқты жатысын бплта, пнда ашық тү сде тамақтануға 

тыйым талу кесек!», - дер жауар бесген"   Қз.: ‚юл-Интаф‛ 7/348. 
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Рамазан айында тебертіз псаза ұттамайтын адамды күндіз тамақтандысуға бплады ма?  

Ғалымдас псаза ұттауға міндетті жюне псаза ұттамау үшін шасиғи теберке ие емет 

адамдасды күндіз тамақтандысуға тыйым талған. Аллаһ Тағала былай деген: «Біс-

бісіое ізгілік рен тақуалықта көмектетіодес де, күнә мен дұшрандықта біс-

бісіое көмектетреодес» («юл-Мюида» түсеті, 2-аѐт). 

Имам юс-Рамли ғалымдас (самазанныо күндізінде тірті) кюрісге тамақ татуға, егес 

адам кюрісдіо  тпл тамақты самазанныо күндізінде жейтінін білте немете 

жпсамалдата, тыйым талынғандығын жеткізген, юсі  юс-Рамли былай дейтін: «Бұл 

тыйымныо тебебі пты іт-юсекеттіо күню жатауға бплыту бплыр табылатынында жюне ео 

дұсыт рікіс бпйынша шасиғи міндеттемелес кюріслесге де қатытты». Қз.: ‚Нихаѐтул-

мухтаж‛ 5/274, ‚Мауту’атул-фиқһиѐ‛ 9/212.  

Сөйтір, адам күнюға бплытушы бплмау үшін,  самазан айыныо жасық кезінде псаза 

ұттауға міндетті адамдасды тамақтандысуына бплмайды. Бұған аусулас, тарасдағы 

адамдас жюне псаза ұттау расызы мпйындасынан түткен адамдас жатрайды. Бұл 

мютеледегі жалры үкім птындай.  

Алайда бұл мютеледе даналық таныту жюне (шасиғи) райда мен зиѐнды еткесу қажет. 

Мыталы, егес білметтікрен жюне надандығымен псаза ұттамайтын юке псаза ұттайтын 

қызына өзіне тамақ дайындар бесуді бұйыста, ал пл птыдан бат тастта, бұл пл үшін 

бұдан да тпсақы жамандыққа алыр келуі, мыталы, юкеті пған псамал тағуына жюне 

намаз пқуына тыйым талуы жюне пған игі нюстелес іттеуге бпгет жатауы мүмкін т.т.т.  

Спндықтан да райда мен зиѐн мютелелесін еткесу қажет, юсі юсбіс жағдайға жекеше 

тютіл қплдану қажет! 

Қандай да біс теберрен псаза ұттамаған адам, тпл тебер жпйылған жағдайда күнніо қалған 

бөлігінде псаза ұттауға тиітті ме?  

Егес аусу адам жазылыр кетте немете тарасдағы адам үйіне псалта, немете етеккісі 

ѐки бптанғаннан кейінгі қаны келген юйел қанынан тазаста, юсі птыныо баслығы 

күндізгі уақытта псын алған бплта, плас күнніо қалған бөлігінде псаза ұттауға тиітті 

ме, юлде жпқ ра?  Бұл мютеле бпйынша ғалымдасдыо асатында келітреушіліктес бас. 

Ғалымдасдыо біс тпбы: «Олас псаза ұттауға міндетті, өйткені пласға псаза ұттамауға 

сұқтат бесетін тебер күшін жпйды», - дер танаған. Ал батқа ғалымдас: «Олас күнніо 

қалған бөлігінде псаза ұттауға міндетті емет, өйткені мұндай псаза плас үшін бюсібіс (күн 

сетінде) етертелмейді», - деген.   
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Шейх Ибн Утаймин былай дер айтатын: ‚Егес тарасдағы адам өз қалатына күндіз күні 

псаза ұттамаған күйінде псалта, немете юйел кітініо күндіз етеккісі тыйылта, пнда плас 

күнніо қалған бөлігінде псаза ұттауға міндетті емет. Олас ішір-жей бесуіне бплады, 

өйткені пласдыо тыйылуы ешқандай сөл пйнамайды, тебебі плас бюсібіс пты күнді қайта 

тплықтысуға тиітті, юсі пл плас үшін таналмайды. Әсі пты рікіс дұсыт бплыр табылады. 

Бұл имам Мюлик рен юш-Шюфи`идіо жюне имам Ахмадтыо рікіслесініо бісі.  Ал Ибн 

Мат’удтан: «Кім күнніо бісінші бөлігінде тамақ жеген бплта, қалған бөлігінде де 

тамақтана бестін», - дер айтқаны жеткізіледі. Әл-Бюйһақи‛. Қз.: ‚Фатауа Ибн Утаймин‛ 

19-тпм, № 58, 59 тұсақтас.  

Сөйтір, күнніо қалған бөлігінде псаза ұттаудыо міндетті екендігіне ешқандай дюлел 

жпқ, өйткені аталған адамдасдыо псаза ұттамауласына шасиғи тебертес бас. Аллаһ 

Тағала Өз дінін кемелдікке жеткізір, тплық етір аѐқтағаны белгілі, юсі Ол псынды 

теберрен псаза ұттамаған адамды күнніо қалған бөлігінде псаза ұттауға міндеттегені 

белгілі емет.  

Имам юн-Науауи былай деген: ‚Егес тарасдағы адам күн пстатында псаза ұттамаған 

күйінде үйіне псалта юсі юйелін (тпл күні) күндіз етекісінен тазасған немете аусуынан 

жазылған күйінде тарта, пнда пл пнымен жыныттық қатынатқа түтуіне бплады юсі пласға, 

біздіо рікісімізге тюйкет, (пты үшін) өтем жатау жүктелмейді!‛ Қз.: «юл-Мюжму’» 6/174. 

ЖЖүүккттіі  жжәәннее  ееммііззуулліі  әәййееллддеессддііоо  ппссааззааттыы  ттууссааллыы  

Әйелдес жүктілік немете бала емізу тебебімен ұттамай қалған псазаны өтеу 

кесек ре?  

Жүктілік немете бала емізу тебебімен псындалмай қалған псазаны өтеу мютелетініо 

төоісегіндегі келітреушіліктесге байланытты көртеген мұтылман юйелдесін «Жүкті 

жюне емізулі юйелдес не іттеуге міндетті?» деген тұсақ мазалайды. Олас псаза ұттауға 

міндетті ме юлде жпқ ра, юсі плас псазаны қалдысған жағдайда пны тплықтысуға 

тиітті ме?  

Аллаһтыо сұқтатымен, бұл тұсақтас баслық жақтасдыо дюлелдесін келтісген түсде 

қасалатын бплады.  

Жүкті және емізулі әйелдес қажеттілік бплғанда псазатын тпқтата алатындығы 

тусалы  

Әнат ибн Мюликтен (Аллаһ пған сазы бплтын) Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтқаны хабасланады: «Ұлы әсі Құдісетті 
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Аллаһ тарасдағыласды псазаныо ауыстралығынан және намаздыо жастытынан, ал 

жүкті және емізулі әйелдесді псазаныо ауысралығынан бптатты». Әт-Тисмизи 715, 

Абу Дауд 2408, юн-Нютаи 2277. Имам Абу Ита ют-Тисмизи хадитті хатан деді, ал шейх 

юл-Әлбани пны тахих дер атады.  

Жүкті жюне емізулі юйелдес өздесі немете балаласы үшін қауір тезінте, псазатын 

тпқтата алады. Алайда егес плас псаза ұттай алта, пнда пласға псазаны қалдысуға 

тыйым талынады, өйткені Аллаһ Тағала: «... ал тендес үшін псаза ұттау жақтысақ, 

тендес білтеодес еді!» , - деді («юл-Бақаса» түсеті, 183-аѐт). 

Ибсаһим юн-Нюһа’и былай дер баѐндаған: ‚Бісде біс юйел Әлқамаға келір: «Мен 

жүктімін, бісақ псаза ұттай аламын, ал күйеуім псаза ұттауыма тыйым талады», - дер 

айтты. Спнда Әлқама пған: «Аллаһқа мпйынтұн да, (пты мютеледе) күйеуіоді тыодама!», - 

деді‛. ‘Абдус-Раззақ № 7566. 

Имам Ибн ‘Ақил былай деген: ‚Егес жүкті юйел жатысындағы нюсетте үшін, жюне 

емізулі юйел балаты үшін қауіртенте, пнда плас псаза ұттамауласы кесек, ал егес плас 

қауіртенбете, пнда пласға псаза ұттамауға тыйым талынады!‛ Қз.: ‚юл-Интаф‛ 7/382. 

Шейх Ибн ‘Утаймин былай деген: ‚Жүкті жюне емізулі юйелдесге қажеттілік бплған 

жағдайдан батқа кезде псаза ұттамауға сұқтат етілмейді!‛ Қз.: ‚Фютауа ют-тыѐм‛ 161. 

Сөйтір, жүкті жюне емізулі юйелдес, көршіліктіо пйлайтынындай, жай жүктілігі мен 

бала емізетіндігі теберті емет, балаты үшін не өзі үшін қауіртенген жағдайда ғана 

псаза ұттамауына бплады.  

Еткесту: 

Егес жүкті юйел ұсығыныо баты немете қплы тиѐқты дене мүшелесі қалыртату 

кезінде түтік таттар қпйта, пнда мұндай жағдай бптанғаннан кейінгі қан келу сетінде 

қасаттысылады да, птындай юйел псаза ұттамайды.  Егес түтік таттау жүктіліктіо 

естесек кезеоінде (тектен күнге дейін) псын алта, пнда юйел кіті иттихада (ѐғни аусуға 

байланытты қан келу) жағдайында бплыр таналады да, пл псазатын қалдысмай 

ұттайды. Қз.: ‚Фатауа юл-Люжна юд-даима‛ 10/224. 

Жүктілік және бала емізу тебебімен қалыр қалған псаза күндесі 

тплықтысылады ма? 

Оты мютелеге қатытты ғалымдасдыо асатында бет белгілі рікіс бас, ал пласдыо 

дұсыты тек бісеуі ғана, өйткені ақиқат бісеу ғана, ал қасама-қайшы 

келітреушіліктесдіо пған қатыты жпқ.  Имам Мюлик былай дейтін: ‚Аллаһрен ант 
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етемін, ақиқат бісеу ғана, юсі екі өзаса қасама-қайшы рікісдіо екеуі де бісдей дұсыт бплуы 

мүмкін емет!‛ Қз.: ‚Жюми’ул-баѐнил-‘илм‛ 2/82. 

Баслық тасартасдыо рікіслесін жан-жақты қасар шығайық:   

Бісінші рікіс: жүкті жюне емізулі юйелдес псазаны тплықтысуға юсі қалдысылған 

юсбіс күні үшін біс кедейді тамақтандысуға міндетті.   Бұл Мюликтіо, юш-Шюфи’идіо 

жюне Ахмадтыо рікісі бплатын. Қз.: ‚Тухфатул-ахуази‛ 3/402. Алайда кейбіс 

шюфи‘илес мен ханбалилес: «Егес плас өздесі үшін қауіртенір псаза ұттамаған бплта, 

пнда кедейді тамақтандысутыз, жай қалыр қалған псаза күндесін тплықтысуласы ғана 

қажет», - дер танаған. Қз.: ‚Сахих фиқху-т-Сунна‛ 2/125. 

Екінші рікіс: Жүкті юйел қалыр қалған псаза күндесін ғана тплықтысады, ал емізулі 

юйел псазатын да тплықтысады жюне юсбіс қалдысған күні үшін біс кедейді 

тамақтандысады. Бұл имам Мюликтіо жюне көртеген шафи‘илесдіо рікісі.  Қз.: «юл-

Мюжму’» 6/273. 

Алғашқы екі рікісдіо Құсанда да, Сүннетте де, тахабаласдыо бісеуініо төзінде де 

негізі жпқ. Имам Абу ‘Абдуллаһ юл-Мюссузи былай дер айтатын: ‚Біз екі үкімді, ѐғни 

кедейді тамақтандысу мен псазаны тплықтысуды бісіктісу қажет екендігі тусалы имам 

Мужаһидтен батқа ешкімнен тенімді түсде жеткізілетінін білмейміз‛. Қз.: ‚юл-

Иттизкас‛ 3/364. 

Үшінші рікіс: жүкті жюне емізулі юйелдес кедейлесді тамақтандысмай, қалыр 

қалған псаза күндесін жай ғана тплықтысуға міндетті.   Бұл Әбу Ханифаныо, юл-

Әуза’идіо, Суфьѐн ют-Саусидіо, Абу Саусдыо жюне Әбу ‘Убайданыо рікісі. Қз.: 

‚Бидаѐтул-мужтаһид‛ 1/446. Спндай-ақ бұл рікісді шейх Ибн Баз бен шейх Ибн 

‘Утаймин де таодаған. Олас Аллаһ Тағаланыо шасиғатындағы негіз – бұл юсбіс 

мұтылман адамныо псаза ұттауға міндетті екендігін, юсі пты (үкім) жүкті жюне емізулі 

юйелдесге де қатытты, өйткені плас үшін ешқандай есекшелеу жпқ екендігін айтқан.  

Әсі птыған псай жүкті жюне емізулі юйелдес де, псынды шасиғи тебер бпйынша 

псаза ұттай алмаған кез келген адам тиѐқты, қалдысған күндесін тплықтысуға 

міндетті.  

Спндай-ақ плас келеті қиѐттасды дюлел сетінде келтіседі: «Ұлы және Құдісетті 

Аллаһ тарасдағыласды псазадан және намаздасдыо жастытынан, ал жүкті және 

емізулі әйелдесді псазадан бптатты» деген хадит. 

Олас: «Жүкті жюне емізулі юйелдес хадитте тарасдағы адаммен біс қатасда аталады, ал 

тарасдағы адам қалдысылған псазаны тплықтысуға міндетті», - дейді. 
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Спндай-ақ плас жүкті жюне емізулі юйелдесді науқат адамдасмен теоейді де: 

«Өйткені науқат адам өзі үшін қауіртенгендігі теберті псаза ұттамайды, бісақ тпнымен 

қпта аусуынан жазылғаннан кейін псазатын тплықтысуға міндетті», - дейді.  

Төстінші рікіс: жүкті жюне емізулі юйелдес псазаны өтемейді жюне кедейлесді 

тамақтандысмайды. Бұл имам Ибн Хазмныо рікісі, юсі пны шейх Хамад юл -Антаси де 

таодаған. Қз.: ‚юл-Мухаллю‛ 6/263, ‚Тухфату ют-таил ‘ан таум юл-мусды’ уюл-хамил‛ 

138. 

Оласдыо рікісі Аллаһ Тағаланыо шасиғатында жүктілік жюне бала емізу тебебімен 

псаза ұттамауға деген сұқтаттыо бас бплуына юсі Құсанда да, Сүннетте де плас 

псазаны өтеуге тиіттілігіне ешқандай нұтқау жпқ екендігіне негізделеді. Аллаһ Тағала  

тек бет танаттағы адамдасға псазаны өтеуді бұйысды, плас:  тарасдағы адам, науқат 

адам, юдейі құтығын шақысыр құтқан адам, етеккісі жюне бптанғаннан кейінгі қаны 

келген юйел. Отыны атар кеткен тпо  Ибн Хазм: ‚Бісде-біс адам Құсан мен Сүннетте 

тиітті мютіні келмеген нюстелесмен немете тпл тусалы бісауызды келітім (ижма`) жпқ 

нюстелесмен міндеттеуге құқықты емет!», - деді де, тпоынан келеті аѐтты пқыды:  «Ал 

кім Аллаһтыо шектесінен шықта, сатында, пл өзіне қаттық еткен бплады»  (ют-

Тюлақ 65: 1). 

Бетінші рікіс: псазатын жібесір алған жүкті жюне емізулі юйелдес пны тплықтысуға 

міндетті емет, плас юсбіс қалдысған күні үшін біс кедейді тамақтандысуға тиітті.  Бұл 

Ибн ‘Аббат рен и Ибн ‘Умасдыо рікісі бплатын, тпндай-ақ пты мютеледе пласға Са’ид 

ибн юл-Мутайиб, Са’ид ибн Жубайс, Қатада, Қатим ибн Мухаммад, Итхақ ибн 

Рахауайх, Сайд Сабиқ жюне юл-Әлбани ілетті. Қз.: ‚юл-Имам би ахками-т-тыѐм‛ 300-

301, ‚Сахих фиқху-т-Стунна‛ 2/125. 

Ибн ‘Аббат «Осазаға қиналыр күші келетіндес міткінді тамақтандысуға тиітті» 

деген («юл-Бақаса» түсеті, 184) аѐтқа қатытты: «Ол псаза ұттау бұйсығымен күші 

жпйылған», - дер, кейін: «Әсбіс қалдысылған күн үшін кедейді тамақтандысу (үкімі) 

псаза ұттауға шаматы келмейтін шал-кемріслес, тпндай-ақ (балаласы үшін қауіртенетін) 

жүкті жюне емізулі юйелдес  үшін бекітілген», - дер қптты». Әл-Бюйһақи 4/230, Ибн юл-

Жюсуд 381. Сенімділігін имам юн-Науауи, шейх Ахмад Шюкис жюне шейх юл-Әлбани 

саттаған. 

Ибн ‘Аббат тпндай-ақ былай деген: ‚Егес жүкті юйел өзі үшін қауіртенте, ал емізулі юйел 

балаты үшін қпсықта, пнда плас самазан айындағы псазаны қалдысады да, юсбіс қалдысылған 

күні үшін біс кедейді тамақтандысады, юсі плас псазатын тплықтысуға тиітті емет‛ . Әт-

Табаси 2758 жюне батқалас. Итнадыныо тенімділігін хафиз Ибн ‘Абдул-Басс ‚юл-
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Иттизкасда‛ 3/364, Ибн Хюжас ‚юл-Маталибул-‘алиѐда‛ 1/258 жюне шейх юл-Әлбани 

‚Исуа юл-ғалилде‛ 4/19 саттаған.  

Спндай-ақ Ибн ‘Аббаттыо жүкті юйелге: ‚Сіз қиналыр псаза ұттай алатындасдантыз, 

тпндықтан да тіздіо мпйныоызда тплықтысу емет, кедейді тамақтандысу‛, - дер айтқаны 

да жеткізіледі. Әл-Баззас 1/365. Имам юд-Дасақутни жюне хафиз Ибн Хюжас 

тенімділігін саттаған.  

Бісде Ибн ‘Умас да жүкті юйеліне псаза ұттау қиын бплыр жатқанын көсір, 

пған: ‚Осазаны қпй, өйткені тен пны псындай алмайтындасдантын. Спндықтан да юсбіс 

күніо үшін кедейді тамақтандыс да, псазаоды тплықтысмай-ақ қпй‛, - дер айтқан екен. 

Нюфи’  Ибн ‘Умасдыо туса птыны өзініо жүкті қызына бұйысғаны тусалы баѐндаған. 

Әд-Дасақутни 2/207/10. Итнадыныо тенімділігін имам юд-Дасақутни жюне шейх юл-

Әлбани саттаған. Қз.: ‚Исуа юл-ғалил‛ 4/20. 

Туса птыны табиғиндесден Са’ид ибн Жубайс жюне Қатада тынды атақты имамдас да 

айтыр: «Нюсеттеті үшін қауіртенген жүкті юйел де псаза ұттамайды, юсі нюсеттеті үшін 

қауіртенген емізулі юйел де псаза ұттамайды. Олас юсбіс жібесір алған күні үшін біс кедейді 

тамақтандысуға тиітті юсі плас псазатын тплықтысмайды», - деген. ‘Абдус-Раззақ 7555, 

7556. 

Қпсытынды 

Көсір тұсғанымыздай, аталған бет рікісдіо ішіндегі бетінші, ѐғни «жүкті жюне емізулі 

юйелдес псазаны тплықтысуға тиітті емет жюне плас юсбіс өткізір алған күні үшін біс 

кедейді тамақтандысады» деген  рікіс ео күштіті юсі дюйектіті бплыр табылады.  

Бұл рікіс келетідей тебертесмен ео күшті рікіс бплады:  

Бісіншіден, пл Құсанныо түткеніне кую бплған жюне пныо мағынатын батқаласдан 

жақтысақ білген тахабаласдыо рікісі бплыр табылады. Оласдыо асатында пл тусалы 

Ибн Мют’уд: «Құсанныо ео жақты тюртісшіті – бұл Ибн ‘Аббат!», - дер айтқан Ибн ‘Аббат 

та бас. Әт-Табаси 1/89. Итнады тахих.  

Екіншіден, Ибн ‘Аббаттан келтісілген «бекітілген» деген төзде бұл пныо  жеке рікісі 

немете пныо Құсанды түтінуі емет, пл мұны Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) Сүннетінен білетіндігіне нұтқау бас, өйткені тахабалас дінде еш 

нюсте пснатраған. Қз.: ‚Исуа юл-ғалил‛ 4/38. 

Үшіншіден, тахабаласдан бісеу аѐтты тюртіслеуі жюне пныо түтісілгенініо жюне күші 

жпйылғаныныо тебебі тусалы айтуы пты нюсте пныо жеке рікісі емет, шасиғат 
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бекіткен үкім екеніне нұтқайды, юсі хадиттану ғылымында бұл ұттаным жақты 

белгілі. Қз.: ‚Тадсиб юс-сауи‛ 1/192, «‘Улямул-хадит» 1/24. 

Төстіншіден, тірті бұл рікіс тек Ибн ‘Умас мен Ибн ‘Аббаттыо рікіслесіне түйенте де, 

пласдыо рікісі батқаласға қасағанда ілетуге көбісек лайықты.  Бұдан қалта, птыда 

пласға біс тахаба бплта да қайшы келгені тусалы тенімді десектес жпқ, ал 

тахабаласға Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) батқа ешкімніо 

рікісін қасты қпяға сұқтат етілмейді! Әһля-Сунна имамдасыныо баслығы, 

тпласдыо ішінде төст имам да, «егес тахабаласдыо асатында белгілі біс мютеле 

бпйынша екі рікіс бплған бплта, пнда бұл мютеле бпйынша ешкімге үшінші рікісді 

енгізуге сұқтат етілмейді» дегенге келіткен.  Спл тиѐқты, егес тахабалас біс мютеледе 

бісіккен бплта, пласға қайшы келуге бплмайды. Қз.: ‚юс-Риталю‛ 595, ‚юл-Ихкам‛ 

4/561, ‚юл-Утул‛ 1/318. 

Бісде Са’ид ибн юл-Мутайибқа белгілі біс мютеле бпйынша пныо рікісі қандай 

екендігі тусалы тұсақ қпйылғанда, пл: «Бұл мютеледе Аллаһтыо Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласы юстүслі рікісде бплатын, юсі пласдыо 

асатында меніо рікісіме псын бплмау кесек!»,  - дер жауар бесді.  Ибн ‘Абдул-Басс 

‚Жюми’ул-баѐнил-‘илмде‛ 1423. 

Спндай-ақ егес біс тахабаныо төзі немете амалы пныо ижтиһадыныо талдасы 

бплмата жюне тахабаласдан өзге бісеу птыда пған қайшы рікіс айтқаны белгітіз бплта, 

пнда бұл қабылдануға тиіт шасиғи дюлел бплады, юсі «ижма’у тукути» дер аталады! 

Оты есежеге қатытты аш`асилес, му`тазилилес, рюлтарашылас жюне кейбіс шектен 

шыққан ханафилес тиѐқты ақиқаттан ауытқыған адамдасдан батқа баслық 

табиғиндес мен имамдас бісауызды келітімде бплған. Қз.: ‚юл-Ихкам‛ 4/120, ‚ат-

Тахтыл‛ 2/319. 

Имам Абу Ханифа: ‚Егес мен Аллаһтыо Кітабына қайшы келетін біс нюсте айттам, 

меніо төздесімді таттаодас да, Аллаһтыо Кітабына ілетіодес",  - дейтін Одан: ‚Ал егес 

плас Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) айтқан төз іне 

қайшы келте ше?", - дер тұсады. Ол: ‚Меніо төздесімді таттаодас да, Аллаһтыо 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) хадитіне ілетіодес", - дер жауар бесді.  

Одан тағы да: ‚Ал егес плас пныо тахабаласыныо төздесіне қайшы келте ше?‛ , - дер 

тұсады. Ол: ‚Меніо төздесімді таттаодас да, тахабаласдыо төздесіне ілетіодес‛, - деді. Қз.: 

имам юл-Бюйһақи ‚юл-Мюдхал илю-т-Сунанил-кубса‛ 203-204 жюне ‚Фатхул-Мюжид‛ 

241. 
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Ибн Мют’уд былай дейтін: ‚Өз дініоде адамдасға еліктеме, бісақ птылай іттеуіое туса 

келте, пнда тісілесге емет, қайтыт бплғандасға (ѐғни тахабаласға) елікте!‛ юл-Хатыб 1/438, 

юл-Люлюкаи 131. Итнады хатан.  

Кейбіс күмәндасды түтіндісу  

Үшінші рікісге жюне жүкті немете емізулі юйелді тарасдағы неме аусу адаммен қиѐт 

жатауға жауар: бісіншіден, тарасдағы жюне аусу адамдасдыо псазаны өтейтініне 

Аллаһ Тағаланыо Өзі: «Ал бісеу науқат, не тарасда бплта, батқа күндесде 

псазатыныо танын тплтыстын», – дер  нұтқаған («юл-Бақаса» түсеті, 185-аѐт). 

Алайда емізулі жюне жүкті юйел псазаласын өтеу кесек дегенге Құсанда да, Сүннетте 

де ешқандай нұтқау жпқ.  

Екіншіден, «хадитте жүкті жюне емізулі юйелдес тарасдағы адаммен біс қатасда 

аталған жюне птыдан пласдыо да псазаласын өтеу кесектігіне қиѐт келір шығады» 

деген дюлелге қатытты айтас бплтақ,  пнда мұндай қиѐттыо дұсыттығы күмюнді-ақ.  

Бұл хадитте жүкті жюне емізулі юйел тарасдағы адаммен біс қатасда аталғандығыныо 

мағынаты пты адамдас псаза ұттаудан бптатылатынында ғана. Бісақ тірті пты 

хадиттен біс жақтан тарасдағы адаммен ал екінші жақтан жүкті немете емізулі 

юйелмен қиѐт жататақ та, пнда былай айтуға бплады: «Сарасда намаздасын екі 

сакағаттан қытқастыр пқитын жплаушы тарасдан псалған тпо пты қытқастқан 

намаздасын қайта тплықтысуға міндетті емет қпй. Туса тпл тиѐқты: «Сарасдағы 

адамды хадитте жүкті жюне емізулі юйелмен біс қатасда атау пласдыо баслығы 

бісдей псазаласын тплықтысуға міндетті екендігін білдісмейді», - дер айтуға 

бплады». Қз.: ‚Ахкаму-н-нита‛ 37, ‚Сахих фиқһу-т-Сунна‛ 2/125. 

Төстінші, ѐғни «жүкті жюне емізулі юйелдес псазаны да тплықтысмайды жюне кедейді 

де тамақтындасымайды» деген рікісге жауар: бұл рікісді, егес тахабаласдан пған 

қасама-қайшы келетін батқа нұтқау бплмағанда, қабылдауға бплас еді. Оласдыо 

жүкті жюне емізулі юйелдіо кедейді тамақтандысуы жюне псазаны тплықтысмауы 

тусалы жеткізген нюстелесі – бұл жай пласдыо рікісі ғана емет, плас «масфу`», ѐғни 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өзінен жеткізілетін 

төздесдіо үкіміне ие.    

Әсі қасай, кейбіс ғалымдас «Ибн ‘Аббат «Ал қиналыр псаза ұттай алатындас 

кедейді тамақтандысуласы кесек» деген («юл-Бақаса» түсеті,  184) аѐттыо күші 

жпйылмаған дер танар, батқаласға қайшы келді», - дер айтады.  
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Іт жүзінде Аллаһ Тағала псазаны мұтылмандасға юміс еткенде, Ол:  «Ал қиналыр 

псаза ұттай алатындас кедейді тамақтандысуласы кесек» («юл-Бақаса» түсеті, 

184-аѐт), - дер, пласға не псаза ұттауға, не қалдысылған юсбіс күні үшін біс кедейді 

тамақтандысуға сұқтат етті.  

Осаза (алғашында) мұтылмандас үшін юдеттенбеген жат нюсте еді юсі тпндықтан да 

есекше Рахымды Аллаһ бұлтастрат бұйсықтыо пснына өз құлдасына псаза ұттау 

мен кедейді тамақтандысудыо асатында таодау мүмкіншілігін бесді. Кейіннен 

Аллаһ: «Ал псаза ұттау тендес үшін жақтысақ, егес білтеодес!» - жюне: «Кім пты 

айға жплықта, псаза ұттауы кесек!» («юл-Бақаса» түсеті, 184, 185-аѐттас), - дер, 

псаза ұттай алатынныо юсбісін псаза ұттаумен міндеттеді.  

Бұл тусалы десектес Ибн ‘Умас, Му’аз жюне Зайд ибн Әтлам тынды көртеген 

тахабаласдыо хадиттесінде жеткізілген. Қз.: ‚Сыфату-ттаум юн-наби‛ 82. 

Алайда іттіо мюні Ибн ‘Аббатқа да пты аѐттыо күші жпйылғандығы белгілі 

бплғанында бплыр тұс. Ол былай дейтін: ‚Кедейді тамақтандысу тусалы айтас бплтақ, 

пнда пл  «Кім пты айға жплықта, псаза ұттауы кесек!» («юл-Бақаса» түсеті, 185-аѐт), 

деген аѐтрен күші жпйылған. Алайда псаза ұттай алмайтын каст юйел мен қаст ескекке, 

тпндай-ақ (балаласы) үшін қауіртенетін жүкті жюне емізулі юйелдес үшін юсбіс 

қалдысылған күні үшін біс кедейді тамақтандысу бекітілді‛. Әл-Бюйһақи 4/230, Ибн юл-

Жюсуд 381. Сенімділігін имам юн-Науауи, шейх Ахмад Шюкис жюне шейх юл-Әлбани 

саттаған. 

Сөйтір бізге Ибн ‘Аббатрен өзге тахабаласдыо асатында кедейді тамақтандысу 

тусалы аѐттыо күші жпйылғандығына қатытты ешқандай келітреушіліктес 

бплмағаны айқын бплды, юсі біз пған бұл нюстелес батқаласға белгілі бплғандай 

белгілі бплғандығын да көсір тұсмыз. Алайда, тпнымен бісге, пл жалры есежеден тыт 

есекшелеуге, ѐғни дюл қандай танаттағы адамдас үшін бұл аѐттыо күші 

жпйылмағанына нұтқады.    

Спндай-ақ бұл Му’аз ибн Жюбалдіо былай дер баѐндаған хадитімен сатталады: 

‚Осазаға қатытты айтас бплтақ, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) Мюдинаға (көшір) келген тпо юс айда үш күн жюне Ашуса күні псаза ұттайтын. 

Кейін Аллаһ: «Әй, иман келтісгендес! Сендесден бұсыоғыласға псаза расыз 

етілгендей, тендесге де пл расыз етілді – әсине, тақуа бплатыодас» (юл-Бақаса 

2:183), - дер,  пған Рамазан айыныо псазатын расыз етті. Кейін Аллаһ «Рамазан айында 

адам балатына туса жпл және (ақиқат рен жалғанды) ажысататын дәлел түсінде 
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Құсан түтісілді. Сендесден кім самазан айында бплта, псаза ұттатын» («юл-

Бақаса» түсеті,  185-аѐт) деген батқа аѐтты түтісді. Әсі Аллаһ тау адам үшін псазаны 

бекітті де, тарасдағы жюне науқат адам үшін жеоілдік жатады. Әсі Ол псаза ұттай 

алмайтын қаст адам үшін кедейді тамақтандысуды бекітті‛. Абу Дауд 507, Ахмад 

5/246. Хадит тенімді. Қз.: ‚Исуа юл-ғалил‛ 4/20. 

Біз Му’аздыо да псаза ұттау тусалы жалры бұйсықтыо құсамынан қаст адамды  

шығасыр жатқанын көсудеміз. Ал псаза ұттауға шаматы келмейтін кюсі адам псаза 

ұттамайтыны юсі юсбіс псаза күні үшін біс кедейді тамақтандысатыны тусалы 

ғалымдас асатында ешқандай келітреушіліктес жпқ.  Туса тпны жүкті жюне емізулі 

юйелдесге де жатқызуға бплады, өйткені пласдыо жалры есежеден тыт 

шығасылатыны тусалы  Ибн ‘Аббат айтқан. Оты аѐттыо күші жпйылғандығы тусалы 

хабас жеткізілетін Ибн ‘Умас да жүкті жюне емізулі юйелдес псазаны тплықтысмай, 

кедейді тамақтандысуы кесек екендігін айтқан.  

Сахабаласдан жеткен пты аѐттасдан шыға келе, біз кедейлесді тамақтандысу тусалы 

аѐттасдыо күші жпйылғандығын көсудеміз, алайда плас псаза ұттауға шаматы 

келмейтін кюсі кітіге, жүкті  жюне емізулі юйелдесге қатытты өз күшін жпймаған. 

Сахабаласдан жеткен, псазаны тплықтысуды кедейді тамақтандысумен ауыттысуды 

сұқтат ететін аѐттыо күші жпйылғандығы тусалы десектес жалрылама бплыр 

табылады, ал кюсі кіті, жүкті жюне емізулі юйелдес тусалы хабаслас жалры бұйсықты 

нақтылайды жюне жалры бұйсықтан есекшелеу жатайды. Имам юл-Қустуби былай 

деген: ‚Ибн ‘Аббаттан (кедейді тамақтандысу тусалы) бұл аѐттыо күші жпғасыда 

аталған танаттағы адамдасға (каст адам, жүкті жюне емізулі юйел) қатытты 

жпйылмағандығы жеткізіледі. Әсі бұл аѐттыо күші жпйылғандығы тусалы рікіс де дұсыт. 

Алайда бұл жесде есекшелеуі бас аѐттыо күші жпйылуы тусалы айтылуда‛. Қз.: ‚Тафтис 

юл-Қустуби‛ 2/126.  

Жалры үкімнен пты есекшелеуді шығасуды тахабаласдан ешкім Сүннетке түйенбей 

жатай алмайтын еді, юсі бұл есеже шасиғатта жақты белгілі. Қз.: ‚юл-И’люм‛ 1/35, ‚юл-

Мууафақат‛ 3/118. 

Қалайша Ибн ‘Умас мен Ибн ‘Аббат батқа тахабалас тиѐқты пты аѐттыо күші 

жпйылғандығын біле тұса, жүкті жюне емізулі юйелдесге: ‚Сіздес «қиналыр псаза 

ұттайтындас» қатасына жататыодас‛, - дер айтты екен!? Тек Сүннетте псаза ұттауға 

қиналатын кюсі кіті үшін есекшелеу келгендей, жүкті жюне емізулі юйелдес үшін  де 

есекшелеу келгендігі теберті ғана!  
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Оты мютелеге қатытты тағы біс күмюн – бұл тахабалас асатында пты мютеле бпйынша 

келітреушілік бплғанын айтатын ғалымдасдыо төздесі. Оты псайда плас имам юл-

Жютаттыо өз тюртісінде: ‚Сюлюфтас бұл мютеледе үш рікісге бөлінген.  ‘Али: «Жүкті жюне 

емізулі юйел псазаны өтеуге міндетті, юсі плас кедейді тамақтандысуға тиітті емет», - 

деген. Ибн ‘Аббат: «Олас өтеуге тиіт емет, бісақ кедейді тамақтандысуы кесек», - дер 

айтқан. (Ал) Ибн ‘Умас былай деген: «Олас кедейді де тамақтандысуы, псазаны да 

тплықтысуы (өтеуі ) қажет!»‛, - дер айтқанын дюлел сетінде келтіседі.  

Алайда имам бұл хабасласдыо итнадтасын (жеткізушілес тізбектесін) атамай кеткен. 

Ибн ‘Умасдыо жүкті жюне емізулі юйелдес псазаны да өтеуге, кедейді де 

тамақтандысуға тиітті дер танаған итнады бас хабасы бас, бісақ пдан жеткен бұл 

итнадтас тенімтіз. Ал пдан тенімді түсде жеткізілетіні - плас псазаны өтеуге тиіт емет, 

юсі юсбіс қалдысылған күні үшін біс кедейді тамақтандысуы кесек екендігі.  Қз.: ‚юл-

Иттизкас‛ 3/365. 

Ал ‘Алиден жеткен итнады бас хабаслас мүлде жпқ.  Бісақ тірті ‘Алиден 

жеткен «Жүкті жюне емізулі юйелдес псазаны өтеулесі кесек, юсі плас   кедейді 

тамақтандысуға тиітті емет» деген хабас тенімді бплғанда да, пған Ибн ‘Аббаттан 

жеткен масфу` үкіміне ие хабасдыо жюне «бекітілген» деген төздесдіо алдында 

батымдық бесілмейді. Ал іт жүзінде, бұл тусалы имам Ибн Қудама хабаслағандай, 

тахабаласдан бісеу бплта да пты мютеледе Ибн ‘Аббатқа жюне Ибн ‘Умасға қайшы 

келгені  мүлде белгітіз. Қз.: ‚юл-Муғни‛ 3/21. 

Жпғасыда айтылғандасды қпсытындылар, Ибн ‘Аббаттан жюне Ибн ‘Умасдан жеткен 

жүкті жюне емізулі юйелдес  кедейлесді тамақтандысатындығы тусалы айтылған 

хабас масфу` (ѐғни Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

жеткізілетінен хабас) үкіміне ие екенін тағы да біс сет айтыр кеткен жөн. Әсі 

мухаддит ғалымдасдыо асатында Құсанды тюртіслеуде жалры үкімнен есекшелеуге 

нұтқайтын тахабаласдан жеткен птындай хабаслас пласдыо жеке рікіслесі емет 

екендігіне келітреушіліктес жпқ. Оты дюлелдесге қиѐт та, ижтиһадқа түйенетін 

ғалымдасдыо төздесі де тео дюсежеде қасты тұса алмайтынына еш күмюн жпқ. 

Бұл рікіс баслық рікіслесдіо асатындағы ео дюйектіті жюне юділеттіті.  

Кедейді немен тамақтандысу кесек? 

Кюсі адам, жүкті жюне емізулі юйелдес кедейді тамақтандысу мютелетінде бісдей. 

Олас қалдысған юсбіс псаза күні үшін біс кедейді жасты та` немет е біс мудд 
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мөлшесдегі тамақрен тамантандысуға міндетті, ал бұл шамамен 1,5 кг. тамаққа 

тюйкет келеді.  

Ибн `Аббат: ‚Кюсі адам псаза ұттай алмата, пл юсбіс күні үшін біс кедейді біс мудд5 

тамақрен тамақтандысады‛, - батқа сиуатта, - ‚Жасты та`6 бидаймен‛, - дер айтқан. 

Әд-Дасақутни 1/249, имам юд-Дасақутни жюне юл-Әлбани тенімділігін саттаған. Қз.: 

‚Исуа юл-ғалил‛ 4/18. 

Мюликтен Нафи’ Ибн ‘Умасдыо балаты үшін қауіртенетін жүкті юйелдіо псазаты 

тусалы тұсаққа: ‚Ол псаза ұттамайды, юсі юсбіс күні үшін кедейді біс мудд бидаймен 

тамақтандысады‛, - дер жауар бесгені жеткізіледі. Әл-Бюйһақи 4/230. Итнады тенімді.  

‚Әнат қастайған жюне псаза ұттауға шаматы келмейтін шағында тасид дайындар, птыз 

кедейді шақысыр, пласдыо баслығын тамақтандысған», - дер хабасланады. Әд-

Дасақутни 2/207. Итнады тахих.  

Имам юл-Бухаси былай деген: ‚Егес қаст адам псаза ұттауға шаматы келмете, пнда пл 

кедейді тамақтандысады, мұны қастайған шағында юс псаза күні үшін кедейді ет жюне 

нанмен тамақтандысған Әнат іттегендей ‛. Қз.: ‚Сахих юл-Бухаси‛ 2/345. 

Сөйтір кедейлесге кез келген тамақ тасатуға сұқтат етіледі. Спндай-ақ біс кедейге біс 

күндік те, пдан көбісек күндесге өтеу бплатын тамақты бесте бплады. Кедейлесді 

самазан айыныо батында да, пстатында да, немете тпоында да тамақтандысуға 

бплады. Қз.: ‚Фатауа Ибн Баз‛ 15/203.  

Ал егес адамда кедейді тамақтысу мүмкіншілігі бплмата, пнда пныо мпйнынан 

мұндай міндеттеме түтеді. Имам Ибн Қудама былай дер айтатын: ‚Егес каст ес немете 

юйел кедейді тамақтандыса алмата, пнда плас еш нюсте іттеуге тиітті емет, өйткені  

«Аллаһ адамға пныо шаматынан тыт нәстені жүктемейді» («юл-Бақаса» түсеті, 

286-аѐт)‛. Қз.: ‚юл-Муғни‛ 4/396. 

Туса пты қалдысылған псазаты үшін кедейді тамақтандыса алмайтын жүкті 

юйелдесге де, емізулі юйелдесге де қатытты.  

Тамақтыо пснына ақша бесуге бплмайды!  

Бұл үкім тек азық-түлікрен төлененуге тиітті  зюкат юл-фитсдіо үкіміндей.  

                                                                 
5 Біс мудд – псташа адамныо қпт алақанына тиѐтын көлем (қз.: ‚Мауту’атул-фиқһиѐ‛ 3/163). 
6 Біс та  ̀төст муддқа тео (қз.: ‚Мауту’атул-фиқһиѐ‛ 3/163). 
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Шейх Салих юл-Фаузан былай деген: ‚Кедейді пты мекенде тұтынатын тамақтыо 

жасты та` мөлшесімен тамақтандысу қажет, ал жасты та` - бұл псташа етеррен біс 

жасым килпгсамм.  Кедейді дюл тамақрен тамақтандысу кесек, юсі пған ақшалай бесмеу 

кесек, өйткені Аллаһ Тағала былай деген: «Осазаға қиналыр күші келетіндес міткінді 

тамақтандысуға тиітті» («юл-Бақаса» түсеті, 184-аѐт). Әсі Кұсанныо мютіні дюл 

тамақтыо өзіне нұтқайды‛. Қз.: ‚юл-Фатауа юл-Фаузан‛ 3/140. 

 

ССәәссееттіі  ((ттуу һһуусс))  ммеенн  ааууыы ззаашшаасс   ((ииффттаасс))   әәддееррттеессіі   

ССууhhуусс  ((ттююссееттіі))  

Суһусдыо маоыздылығы мен астықшылығы 

Әсбіс мұтылман түнніо тпоғы бөлігінде псаза ұттауға ниет етір, тюсетін жер-ішкені 

жөн. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Тао атраттан 

бұсын тамақтаныодас, өйткені туһусда (тәсетінде) бесеке бас!», — деген (юл-

Бухаси 1923, Мутлим 1095).  

Суһусдыо астықшылығы жайында Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игіл ігі мен 

тюлемі бплтын) былай деген: «Ратында, Аллаһ және Оныо ресіштелесі туһус 

жатайтындасға талауат айтады» (Ахмад 3/12. Шейх юл-Әлбани хадитті хатан деген).  

Суһус – бұл тпндай-ақ мұтылмандасдыо псазаты мен хситтиандас жюне ѐһудилесдіо 

псазаласыныо асатындағы біс айысмашылық. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) былай деген: «Ақиқатында, біздіо псаза мен Кітар 

иелесініо псазатынан айысмашылығы — туһус» (Мутлим 2/770). 

Суһусдыо маоыздылығы тусалы көртеген тахих хадиттесде айтылған. Ибн `Амс, Абу 

Са`ид жюне Әнаттан жеткен хадитте Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын): «Біс жұтым тумен бплта да туһус жатаодас», - дер айтқаны 

хабасланады (Ахмад, Әбу Я’ла, Ибн Хиббан. Хадит тенімді. Қасаоыз «Сахих юл-

жюми’» 2945).  

Спндай-ақ Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Ратында, 

туһусда игілік бас, тпндықтан пны қалдысмаодас», — деген ( Ахмад 11003. Хадит 

хатан. Қасаоыз «Сахих юл-жюми’» 3683). 



48 

 

Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ былай деген: 

«Мүминніо ео жақты туһусы – бұл құсма» (Әбу Дауд. Хадит тахих. Қасаоыз ‚Сахих 

ют-тасғиб‛ 1/448). 

 Суһусдыо уақыты 

Суһусдыо уақыты тао атуға жақын қалғанда батталады. Егес адам тао атраттан 

біснеше тағат бұсын немете ұйқыға жатас алдында тамақтанта, пнда бұл туһус 

бплыр таналмайды (Қасаоыз: ‚юл-Мауту’атул-фиқһиѐ‛ 3/269). 

Суһусды түнніо ақысғы бөлігіне дейін қалдысу, тірті дюл тао намазыныо алдында 

тамақтану абзал. Ибн Аббат: «Мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын): «Бізге, райғамбасласға ауызды естесек ашыр, туһусды кешісек жатау 

әміс етілген», — дегенін еттідім», - дер баѐндайтын (Ибн Хиббан, ют-Табасани, юд-

Дыѐ. Хадит тахих. Қасаоыз: ‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 4/376). 

Ибн `Аббат Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

дегенін баѐндаған: «Тао екі түслі бплады: тао намазын пқуға сұқтат етілетін  бісақ 

тамақтануға тыйым талынатын тао, әсі тао намазын пқуға тыйым талынатын, 

бісақ тамақтануға сұқтат етілетін тао» (Ибн Хузайма, юл-Хаким, юл-Бюйһақи. 

Хадиттіо тенімділігін имам Ибн Хузюйма, юл-Хаким жюне шейх юл-Әлбани саттаған. 

Қасаоыз: ‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 693). 

Адам тао ата баттағанына анық көзі жеткенше тамақтана бесуіне сұқтат етіледі. 

Аллаһ Тағала былай деді: «Таоныо ақ жібі мен қаса жібін ажысата 

алғандасыоша жеодес және ішіодес» («юл-Бақаса» түсеті, 187-аѐт). 

Ибн `Аббат: «(Тан атуына қатытты) күдіктесіо жпйылмайынша Аллаһ тендесге жер-

ішуге сұқтат етті», - деген (‘Абду-с-Раззақ, хафиз Ибн Хюжас итнадын тахих дер 

атаған. Қасаоыз: ‚Фатхул-Бюси‛ 4/135). 

Отындай рікісді шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ да ұттанған (Қасаоыз: ‚Мюжму’ул-

фютауа‛ 29/263). 

«Ішір-жеуді, қателетуден аулақ бплу үшін, тао атудан бұсын, мыталы, тао атуға пн 

минут қалғанда тпқтату кесек» деген тұжысым – бидғат (дінге енгізілген жаоалық) 

бплыр табылады. Кейбіс псаза кеттелесінде тао намазыныо уақыты кісетін уақыттан 

бөлек жаталған қптымша «имтак» (ѐғни, ішір-жеуді тпқтату уақыты) дер аталатын 

бағананы (гсафаны) көсуге бплады. Бұныо ешқандай (шасиғи) негізі жпқ, бұған қпта 

пл тахих хадиттесге қайшы келеді. Абу Һусайсадан жеткен хадитте Пайғамбасымыз 
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(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтқан: «Кімде-кім  азан 

еттіген тәтте қплында (аты бас) ыдыты бплта, пл (атын) жер бплмайынша пны 

қпйматын» (Әбу Дауд 1/549, Ахмад 2/423, юл-Хаким 1/426, юл-Бюйһақи 4/218, юд-

Дасақутни 2/165. Хадиттіо тенімділігін имам юл-Хаким, шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ 

жюне шейх юл-Әлбани саттаған. Қасаоыз: ‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 1394). 

Оты хадитте азан кісген уақытқа дейін тамақтанудан қпсқыр, тао намазынан 15-20 

минут бұсын бекітілетін имтак уақыты дінге еогізілген жаоалық (бид ғат) бплыр 

табылатындығына нұтқау бас (Қасаоыз: «Тюмамул-минна» 418). 

Бұл хадит көртеген тенімді десектесмен бекітіледі. Абу Умама былай дер айтқан: 

«Бісде, намазға азан шақысылыр жатқанда, `Умасдыо қплында кететі бплатын. Спнда пл 

Аллаһ Елшітінен (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Уа, Аллаһтыо елшіті, мынаны 

ішір қпѐйын ба?», - дер тұсады. Ол: «Иѐ, ішір қпй!», — деді» (Ибн Жюсис ют-Табаси 3017. 

Хадиттіо итнады жақты).  

Әбу Зубайс былай дер баѐндайтын: «Мен Жюбисден: «Осаза ұттағыты келетін адам, 

азан айтылыр жатқанда қплында тутыны бас кетемен не іттеуі қажет?», — дер тұсадым. 

Ол маған былай деді: «Біз де Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

алдында пты тусалы төз қпзғаған едік, тпнда пл: «Іше бестін», — дер жауар бесді» (Ахмад 

3/348. Хафиз юл-Хайтами хадиттіо итнадын хатан деген. Қасаоыз: ‚Мюжму’у-з-Зюуаид‛ 

3/153). 

Шейх юл-Әлбани былай деген: «Хадиттегі «Сендесден кім азан еттіте» деген төздес, 

екінші азанды меозер тұс. Бұл пны имтак (тамақтан бат тасту) азаны дер қате 

аталатын азан емет мүлде. Біз бісінші азанды  «имтак азаны» дер атауға Сүннетте 

ешқандай негіз жпқ екенін білуіміз кесек». 

Ибн Мат`удтыо төздесінен Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) былай дер айтқаны жеткізіледі: «Биләлдіо түнде шақысатын азаны тендесге 

тао атудыо алдында тамақтануға кедесгі бплматын. Өйткені пл азан төздесін тао 

намазыныо уақыты кісгенін хабаслау үшін емет, бісақ асаласында ұйықтамай 

жатқандасыоныо көоілін аудасу және ұйықтар жатқандасыоды пяту үшін 

айтады» (юл-Бухаси 621, Мутлим 2/768).  

Хадиттіо батқа нұтқатында былай айтылған: «Спндықтан Ибн Умм Мәктум азан 

айтқанға дейін жеодес және ішіодес!» Ибн Умм Мюктум «пты тюттен баттар 

тамақтануға тыйым талынады юсі тао намазыныо уақыты кісді» дегенді білдісетін 

екінші азан айтатын еді. Бісақ Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 
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бплтын) тпнда да (қплында тамағы бас адамдасға) есекшелеу жатар: «Кімде-кім  азан 

еттіген тәтте қплында (аты бас) ыдыты бплта, пл (атын) жер бплмайынша пны 

қпйматын», — деді. 

Шейх юл-Әлбани тпндай-ақ былай деді: «Кейбіс адамдасдыо «Егес адам екінші азанды 

еттір тұста юсі пныо ауызында тамақ бплта, пнда пл пны түкісір таттау кесек» деген 

төздесі фиқһ тасарынан айырты таналады жюне Сүннетке де қасты. Бұл Аллаһ рен: «Дінде 

шектен шығушылық жатаудан (ғулю) аулақ бплыодас. Ратында, тендесден 

бұсынғыласды діндесінде шектен шығушылық жатағандасы пратқа ұшысатты» 

(юн-Нютаи 2/49, Ибн Мюжаһ 2/242. Хадиттіо тенімділігін юл-Хаким, аз-Зюһаби, юн-

Науауи, Ибн Таймийѐ саттады), — дер айтқан Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) тыйым талған шектен тыт қаталдық, атыса тілтеушілік жюне шектен 

шығушылық бплыр табылады». 

Ибн `Умасдан жеткен хадитте Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) былай дегені хабасланады: «Ратында, Аллаһ Тағала Оныо тыйымдасын 

бұзғанды қалай жек көсетін бплта, туса тплай Ол Өзініо жеоілдіктесін 

қабылдағанды жақты көседі» (Ахмад 2/108, Ибн Хиббан 2742, юл-Қада’и 1078. Хадит 

тахих. Қасаоыз: ‚Сахих ют-тюсғиб‛ 1059). 

ИИффттаасс  ((ааууыыззаашшаасс))    

Жюбис былай баѐндайтын: "Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): 

«Ақиқатында, Ұлы әсі Құдісетті Аллаһтыо әсбіс ауызашас кезінде Оттан 

бптататын (құлдасы) бас. Әсі бұл әсбіс түн тайын псын алады!»" (Ибн Мюжаһ 

1643, Ибн Хузайма 1883. Шейх юл-Әлбани тенімділігін саттаған).  

Осазаны қашан тпқтату кесек? 

`Умас ибн юл-Хаттабтан Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): 

«Егес түн мына жақтан райда бплта , — дер, шығытқа тілтер, - Ал күндіз мына 

жаққа кетте, — дер, батытқа қасай тілтегені, - Және күн батқан кезде псаза 

ұттаушыласдыо псазаты тпқтатылады», — дер айтқаны жеткізіледі (юл-Бухаси 

1954, Мутлим 1100). 

Спндай-ақ бісде Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тахабаласыныо бісіне ауызашасға тамақ юзіслеуді бұйысғанда, пл: «Уа, Аллаһтыо 

елшіті, бісақ юлі күндіз ғпй», — дер айтқаны жеткізіледі. Пайғамбасымыз (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пған жауар бесмей, тағы да ат юзіслеуді 

бұйысды. Оты хадиттіо жеткізушіті: «Біз псазаласымызды тпқтанқанда, алдымызда 
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күндізгі жасықты көсетін едік, — дер айтты да, тптын - Егес де асамыздағы бісеу өз 

түйетіне мінгенде, күнді көсетін еді», — дер қптты (юл-Бухаси 1955). 

Шейхул-Итлам ибн Таймийѐ былай деген: «Күнніо шасаты тплығымен жпғалған бпйда, 

ауыз бекіткен адам, көкжиекте қалған қызыл шараққа көоіл бөлмей, псазатын тпқтата 

бесуі қажет» (‚Мюжму’ул-фютауа‛ 25/216). 

Немете мағсиб (ақшам) намазына азан шақысған кезде-ақ псаза тұтушы адам ауызын 

ашуы кесек. Ал азаншыныо өзі тусалы айтатын бплтақ,  пнда пл намаз уақыттасын 

жюне пласды анықтауды жақты меогесір алуы тиіт, өйткені пныо жауаркесшілігі өте 

үлкен. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Муәзіндес (азаншылас) 

– бұл мұтылмандасдыо ифтасы (ауызашасы) мен туһусын (тәсетін) қпсғайтындас», 

— деген (ют-Табасани. Хафиз юл-Хайтами, имам ют-Суяты жюне шейх юл-Әлбани 

хадитті хатан дер атаған. Қасаоыз: «Сахих юл-жюми’» 6647). 

 Ауызашасға атығудыо қажеттілігі жайында 

Жпғасыда айтылғандасдыо баслығы пты бөлімге де қатытты. Сюһл ибн Са`дтан 

жеткен хадитте тпндай-ақ Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

былай дер айтқаны хабасланады: «Адамдас ауызашасласына атыққандасына дейін 

игілікте бплады» (юл-Бухаси 1957, Мутлим 1092).  

Абу Һусайсадан жеткен хадитте Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) былай дегені айтылған: «Адамдас ауызашасласына атыққандасынша дін 

ашық (айқын) бплады, өйткені яһудилес мен хситтиандас пны кейінге қалдысады 

(кешіктіседі)» (Әбу Дауд, юн-Нютаи, юл-Хаким. Хадит хатан. Қасаоыз: «Сахих юл-

жюми’» 7689).  

`Амс ибн Маймун былай дер баѐндайтын: «Мухаммад райғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласы ауызашасға батқаласдан көбісек атығатын юсі 

туһусласын кейінге қалдысатын» (`Абдус-Раззақ. Хафиз Ибн Абдул-Басс итнадын 

тахих дер атаған. Қасаоыз: ‚Фатхул-Бюси‛ 4/199). 

Егес ауызы бесік адам ифтас жатау үшін ештеое таррата, псазатын ниетімен 

тпқтатуы тиіт.  

 Немен әсі қалай ауыз ашу кесек? 
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Сүннет бпйынша ауызашасды жаоа ріткен немете құсғақ құсмаласмен немете тумен 

баттаған абзал. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

деген: «Сендесден бісеу ауыз ашатын бплта, құсмамен ауызын аштын, ал егес пл 

құсма таррата, пнда тумен ифтас жататын, өйткені, сатында, пл тазастады» (Әбу 

Дауд 2355, ют-Тисмизи 658, Ибн Мюжаһ 1699. Хадиттіо тенімділігін Әбу Хютим, Әбу 

Ита ют-Тисмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, юл-Хаким, юз-Зюһаби саттаған).  

Ауызды мағсиб (ақшам) намазына азан шақысылған бпйда бісден, пты намазды 

псындаудан бұсын ашу кесек,  мұны Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) птылай іттейтіні тиѐқты. Әнат ибн Мюлик былай дер баѐндайтын: 

«Мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) псаза кезінде тумен бплта 

да ауызын ашраттан ақшам намазын пқығанын ешқашан көсген еметрін» (Әбу Я’лю, Ибн 

Хузайма. Шейх юл-Әлбани тенімділігін саттаған. Қасаоыз: ‚Сахих ют-тасғиб‛ 1076). 

 Ифтас (ауызашас) алдында Аллаһқа дұға ету кесек 

‘Абдуллаһ ибн ‘Амсдан Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

былай дегені жеткізіледі: «Ратында, псаза ұттаушыныо ауызашас алдында жатаған 

дұғаты қайтасылмайды» (Ибн Мюжаһ 1753, юл-Хаким 1/422. Хафиз Ибн Хюжас, юл-

Бутайси жюне Ахмад Шакис хадиттіо тенімділігін саттаған).  

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ауызын ашқан тпо былай дер 

айтатын еді: «Шөл батылды, тамыслас нәсге тплды, Аллаһ қалата, тауар та бізді 

күтір тұс» (Әбу Дауд 2357, юл-Бюйһақи 4/239. Хадиттіо тенімділігін юд-Дюсақутни, юл-

Хаким, юз-Зюһаби, юл-Әлбани саттаған). 

 ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت االجر إن شاء اهلل

/Зюһаба ззпма-у уюбталлютил-‘усуқ, ую тюбютюл-южсу ин-шю-Аллаһ/. 

Айтрақшы, бұл Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

ауызашас кезінде айтқан дұғаты тусалы айтылған жалғыз тенімді хадит бплыр 

табылады. 

ҚҚааддіісс  ттүүнніі   

((ЛЛәәййлл әәттуулл--ҚҚааддсс))   

 

Қадіс түнініо ұлықтығы мен астықшылығы жайында 

Аллаһ Тағала былай деді: «Негізінен пны (Құсанды) Қадіс түнінде түтісдік. 

(Мухаммад) Қадіс түнініо не екенін білетіо бе? Қадіс түні мыо айдан қайыслы. 
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Песіштелес және сух (Жебісейіл) пл кеште Раббыласыныо суқтаты бпйынша 

баслық іт үшін түтеді. Ол бейбітшілік кеші тао сауандағанға дейін жалғатады» 

(«Люйлютул-Қадс» түсеті, 1-5 аѐттас). 

Аллаһ Тағала былай деді: «Айқын Кітаррен ант! Шын мәнінде пны құтты біс 

кеште түтісдік. Ратында, Біз еткестушіміз. Ол кеште Біздіо бұйсығымызбен 

баслық хикметті іттес шешіледі» («ад-Духан» түсеті, 2-5 аѐттас). 

Қатада: «Бұл түнде келеті жылдыо амалдасы тағдысға жазылады», - деді (‚Тафтис ют-

Табаси‛ 25/65). 

Ибн `Аббат (пған Аллаһ сазы бплтын) былай дер баѐндайтын: «Аллаһ Тағала Қадіс 

түні Құсанды тплығымен жюне бісден ‚Сақтаулы Тақтадан‛ (Люухул-Махфуз) ‚Ұлылық 

үйі‛ дер аталатын көктіо аттыоғы қабатындағы псынға түтісді. Ол жұлдыздас бататын 

жесде псналатқан еді. Ал бұдан кейін Аллаһ Құсанды Өзініо Пайғамбасына (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) Жюбсейіл ресіште асқылы бөлек-бөлек (түслі жағдайласға 

байланытты)  жиысма үш жыл бпйы түтісді» (Қасаоыз: ‚Тафтис ют-Табаси‛ 2/144, ‚юл-

Муттадсак‛ юл-Хаким 2/530 жюне ‚Тафтис Ибн Катис‛ 4/685. Хабасдыо тенімділігін 

имам юл-Хаким, хафиз Ибн Хюжас, шейх юл-Әлбани мен шейх `Абдул-Қадис юл-

Аснаут саттаған).  

Шейх юл-Әлбани былай деді: «Ғалымдасдыо айтуынша, Ибн `Аббат бұл төздесді өз 

атынан айтуы мүмкін емет. Ол мұны Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) еттіген, өйткені тахабалас ғайыр (көмет, жатысын) іттес жайында өз атынан 

айтрайтын» (Тындаоыз: ‚Силтилютул-һуда ую-н-нус‛ № 410). 

Әнат ибн Мюлик былай дер айтқан: «Рамазан кісгенде, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын): ‚Ратында, тендесге бұл ай келді! Онда мыо айдан да 

қайыслы біс түн бас. Спнда кім пл түннен мақсұм қалта, пныо баслық игілігінен 

мақсұм қалады. Ал пныо баслық игілігінен тек нағыз мақсұм бплған адам ғана 

айысылыр қалады!‛, - дер айтты» (Ибн Мюжаһ 1/289. Хадиттіо тенімділігін  хафиз юл-

Мунзиси жюне шейх юл-Әлбани саттаған. Қасаоыз ‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 1307). 

 Қадіс түні өзініо птындай атауын Ұлы Аллаһтыо алдындағы алатын ұлы псны мен 

батқа күндес мен түндесдіо алдындағы астықшылығы теберті, тпндай-ақ бұл түні 

адамдасдыо өміс месзімі мен нетібелесі, тпндай-ақ жыл бпйы псын алатын нюстелес 

тағдысға жазылатындығы теберті алды  (қасаоыз: ‚Тайтисул-Касими-с-Рахман‛ 

1017). 
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Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деген: «Шын 

мәнінде, Қадіс түні жес бетінде ресіштелес ұтақ таттасдан да көр бплады» (ют-

Таѐлити 2545, Ибн Хузайма 2/223. Шейх юл-Әлбани хадитті хатан деген. Қасаоыз: ‚ют-

Силтилю ют-тахиха‛ 2205). 

Қадіс түні – төзтіз ео жақты түн! Аллаһ Тағала пны игі-бесекелі етті, пл түні Құсанды 

түтісір, батқа түндесден есекшеледі. Спндай-ақ пты түнді мыо айдан да маоыздысақ 

(қайыслы) етті. Ал мыо ай тектен үш жылға тео келеді екен!  

Хафиз Ибн Ражаб: «Ей, өз өмісін ешбіс игілікке қпл жеткізбей өткізген адам! Қплдан 

жібесір алғандасыоды қайта тплықтысу үшін Қадіс түнін райдалан, өйткені бұл түн 

тұтат өмісге тео келеді ғпй!», - дер айтқан (қасаоыз: ‚Лютаифул-мю’асиф‛ 191). 

Қадіс түнінде құлшылық етуде ынта-ыждағат таныту кесектігі жайында 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Кім Қадіс 

түнін Аллаһтыо тый-тауабына иман келтісген және үміт еткен күйде намаз 

пқумен өткізте, пныо бұсыоғы күнәласы кешісіледі» (юл-Бухаси 38, Мутлим 760).  

`Айша (анамыздыо) Пайғамбасымыздан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): 

«Уа, Аллаһтыо елшіті, егес мен Қадіс түнініо кісгені тусалы білтем, не айтуым кесек?» - 

дер тұсағаны хабасланады Ол: «”Уа Аллаһ, сатында, Сен –Кешісімдітіо, кешісуді 

жақты көсетіо. Мені кесіше гөс!”, - дер айт», - деді (ют-Тисмизи, Ибн Мюжаһ, юл-

Хаким. Имам Әбу `Ита ют-Тисмизи, юл-Хаким жюне шейх юл-Әлбани хадитті тахих 

деген. Қасаоыз:  «Сахих юл-жюми’» 4423). 

لهم فو إنك ال حب ع فو ت ع اعف ال  عني ف

/Аллаһуммә иннәкә ‘афуун, тухиббул-‘афуа фа‘фу‘анни/ 

Оты хадиттесді атар бплған тпо, хафиз Ибн Ражаб былай деді: «Суфиѐн ют-Сауси: 

‚Қадіс түні дұға ету мен үшін намаз пқудан да түйіктісек‛, - дейтін. Суфьѐнныо 

айтрақшы бплғаны: көр дұға ету дұға жиі айтылмайтын намаздан астық. Алайда егес 

адам Құсанды пқыр, дұға ететін бплта, пнда юсине бұл жақтысақ. Рамазан айында түнгі 

намаздасды пқығанда, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Құсанды 

ысғақтар пқыған жюне мейісім тусалы аѐт пқығанда, пны тілейтін, азар тусалы аѐт 

пқыта, Одан рана тұсайтын. Отылайша пл намаз бен Құсанды, дұға мен зікісді 

бісіктісетін! Бұл Рамазан айыныо тпоғы пн түнінде жюне батқа түндесі жаталатын ео 

жақты юсі ео кемел іт бплыр табылады» (‚Лютаифул-мю’асиф‛ 204). 
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Қадіс түні қашан бплады? 

Қадіс түнініо нақты күні жөнінде ғалымдас асатында көртеген рікіслес бплған, 

алайда пласдыо баслығы Қадіс түнініо самазанныо тпоғы пн түндесініо бісінде 

екендігіне бісауыздан келіткен. Ол тусалы Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай дер хабаслаған: «Қадіс түнін самазанныо тпоғы пн тақ 

түндесініо бісінде күтіодес!» (юл-Бухаси 2017, Мутлим 1169).  

Имам Әбу `Ита ют-Тисмизи: «Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі) Қадіс 

түні самазан айыныо жиысма бісінші, жиысма үшінші, жиысма бетінші, жиысма жетінші 

жюне тпоғы түніне тай келгені жеткен» (Қасаоыз ‚Сунан ют-Тисмизи‛ 1/372).  

Әл-Музани жюне Ибн Хузайма тынды имамдас пты тақысыртағы хабасласдыо 

баслығын жинар: «Қадіс түні юс жыл тайын ауытыр тұсады!», - деген (Қасаоыз: ‚Сахих 

Ибн Хузайма‛ 3/329). 

Оты рікісді хафиз Ибн Хюжас да таодаған. Ол былай деген: «Ео дұсыт рікісге тюйкет, пл 

(Қадіс түні) Рамазанныо тпоғы пн түндесініо бісі бплыр табылады юсі тақ түнге тай 

келеді. Оныо үттіне, бұл тасаудағы хадиттесден анық бплыр птысғандай, пл  юс жыл тайын 

юстүслі күндесге тай келеді» (Қасаоыз: ‚Фатхул-Баси‛ 4/326). 

Ғалымдасдыо айтуынша, Қадіс түнініо нақты күні белгітіз бплуыныо даналығы 

мұтылмандас тек пты күнгі құлшылықтасына ғана тенім астыр қпймай, самазан 

айыныо тпоғы пн түндесініо баслығын құлшылықта өткізулесі үшін птылай бплған 

бплуы мүмкін.  

Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өзі де самазанныо 

тпоғы пн түнніо баслығында да құлшылықта есекше ынта танытатын. Бұл тусалы 

`Айша: «Рамазанныо тпоғы пн күндесі келгенде, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) түндесін намазбен өткізген, птбаты мүшелесін пѐтқан жюне 

құлшылықтасында есекше ынта танытқан», - дер айтатын (юл-Бухаси 2024, Мутлим 

1174). 

Қадіс түнініо белгілесі жайында 

`Убада ибн Самиттен Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

Қадіс түнініо белгілесі тусалы былай дер айтқаны жеткізіледі: «Қадіс түнініо белгіті  

– пныо түнық әсі жасық, ал ай тпл түні бейне біс жасқысар тұсғандай бплатыны. 

Ол тыныш және жайлы, туық та емет, ыттық та емет. Бұл түні тао атрайынша 

жұлдыздасдыо лақтысылуына сұқтат бесілмейді. Оныо тағы біс белгіті: таоестео 
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күн тәулетіз, тплған ай текілді түзу бплыр шығады,  әсі шайтандасға пнымен бісге 

шығуға сұқтат етілмейді» (Ахмад 5/324. Хафиз юл-Хайтами ‚Мюжма’у-з-зауаидте‛ 

бұл хадиттіо баслық жеткізушілесі тенімге ие екенін айтқан, ал хафиз Ибн Кютис 

итнадын хатан дер атаған. Қасаоыз: ‚Тафтис Ибн Катис‛ 4/255). 

Шейх Ибн ‘Утаймин: «Ал пты түні иттес мүлдем үсмейді немете аз үседі деген хабасласға 

келес бплтақ, пнда плас шыодыққа тай емет» , - дер айтқан (Қасаоыз: «Шасхул-мумти’» 

6/499). 

Бісақ Рамазанныо тпоғы пн түндесінде  Аллаһқа шынайы ықылатрен жюне дұсыт 

құлшылық еткен юсбіс мұтылман Қадіс түнінде жаталған құлшылығы үшін уюде 

етілген ұлы тыйын алады, тірті егес пл пныо дюл қай түні өтір кеткенін білмей қалған 

бплта да! 

РРааммааззаанн  ааййыыннддаағғыы   ммуу ттттааххаабб  ((ққппттыымм шшаа   ттаауу ааррттыы))  ііттттеесс   

Тәубе ету 

Аллаһ Тағала былай деді: «Ал кім тәубе етрете, тплас — залымдас» («Хужусат» 

түсеті, 11-аѐт). 

Ата Мейісімді, есекше Рахымды Аллаһ тюубе етушініо тюубетін юсқашан жюне юс 

уақытта қабылдайды. Бісақ пты айда өзініо бұзақылығы мен күнюласыныо жюне тюубе 

етуден бат тастуыныо тебебімен Раббытыныо кешісіміне лайық бплмаған адамға 

өкініш бплтын. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

дер баѐндайтын: «Маған Жәбсейіл ресіште келір: «Уа, Мухаммад! Рамазан айына 

жетір, тпнда да кешісімге ие бплмаған адам Отқа кіседі, әсі Аллаһ пны Өзінен 

алыттатады. «Әмин!», — дер айт», - деді. Мен: «Әмин!», — дедім» (Ахмад, Ибн 

Хиббан, ют-Табасани ‚юл-Кюбис‛. Хадит тахих. Қасаоыз: ‚Сахих ют-тасғиб‛ 3/216). 

Тюубе еткіті келген адам үшін тюубе етіктесі пныо ажалы жетрейінше ашық тұсады. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Ратында, Ұлы әсі 

Құдісетті Аллаһ құлыныо тәубетін пл жан тәтілім етесдегі қысылын 

шығасмайынша қабыл етеді», — деген (ют-Тисмизи 3537, Ибн Мюжаһ 4253. Шейх юл-

Әлбани хадитті хатан деген).  

Оты айға жетемін дер асмандаған, бісақ дегендесіне жете алмаған қаншама адамдас 

бас еді. Олас өздесініо қабіслесінде ізгі іттесін асттыса да алмайтын, көртеген 

күнюласы үшін кешісім де тұсай алмайтын керілге алынған тұтқынға айналды. 

Спндықтан да ешкім, күнюласы қандай үлкен бплта да, тюубе ету мүмкіншілігін 



57 

 

назастыз қалдысматын, өйткені Аллаһ Тағала былай деді: «Әй, Меніо өздесіне 

зұлымдық жатаған құлдасым, Аллаһтыо мейісімінен күдес үзбеодес! Шын 

мәнінде, Аллаһ күнәласды тплығымен кешіседі: өйткені Ол – Есекше 

Кешісімді, Ата Мейісімді!» («юз-Зүмас» түсеті, 53-аѐт). 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Күнәты үшін тәубе 

еткен адам күнә жатамаған адаммен тео», — деді (Ибн Мюжаһ 4250. Хадит хатан. 

Қасаоыз: «Сахих юл-жюми’» 3008). 

Спндықтан да адам Аллаһтыо мейісімінен күдес үзбеуі жюне күнюласы мен 

айыртасыныо көр екенін юсі пласдан құтыла алмайтынын тылтаусатыр, 

мпйынтұнбаушылықтасы мен күналасын жалғаттысыр, Мейісімді Раббытын 

ызаландысмауы қажет.   

Алайда Раббымыз Кешісімді юсі Мейісімді екенін, бісақ Ол Өзініо кешісімі мен 

мейісімін тек белгілі шасттас псындалған кезде, нақтысақ айтқанда, адам Аллаһ 

Тағалаға тплық юсі ықылатты тюубемен жалбасынғанда ғана нютір ететінін білу кесек.  

 Тюубе етудіо үш шасты бас: 

1) Күню жатауды тпқтату, 

2) Күню жатағаны үшін өкіну, 

3) Бплашақта ешқашан птындайды жатамауға бел байлау. 

 Егес пты шасттасдыо бісеуі бплта да псындалмата, пнда тюубе қабыл етілмейді! Ал 

егес жаталған күню батқа адамға зиѐнын тигізетін бплта, пнда тюубеніо төст шасты 

псындалуы кесек. Нақтысақ айттақ, жпғасыда аталған үш шастқа қпта засдар 

шеккен кітіден кешісім тұсау юсі егес іт матесиалдық құндылықтасды заотыз тастыр 

алуға қатытты бплта, пны иетіне қайтысу (қасаоыз: ‚юл-Әзкас‛ 321, ‚Риѐду-т-талихин‛ 

28). 

 Құсанды көбісек пқу  

Аллаһ Тағала былай деді: «Рамазан айы тпндай біс ай, пл айда адам балатына 

туса жпл және (ақиқат рен жалғанды) ажысататын дәлел түсінде Құсан 

түтісілді» («Бақаса» түсеті, 185-аѐт). 
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Ибн `Аббат былай баѐндайтын: «Жюбсейіл ресіште Мухаммад райғамбасмен (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Рамазан айыныо юс түнінде кездетір, пнымен бісге 

Құсан пқитын» (Бухаси 6, Мутлим 2308).  

Хафиз ибн Ражаб былай деген: «Бұл хадитте Рамазан айында Құсан пқу (үйсену) үшін 

жиналудыо абзал екеніне нүтқау бас. Спндай-ақ хадитте Рамазан айында Құсан пқуды 

асттысу кесек екеніне де нұтқау бас» (‚Лютаифул-мю’асиф‛ 189). 

Егес мұтылман күндізгі уақытын псаза ұттауға, ал түнін Құсан пқуға аснайтын бплта, 

пнда Қиѐмет күні пныо екі шарағатшыты бплады: плас – псаза мен Құсан. Аллаһтыо 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Осаза мен Құсан 

Қиямет күні Аллаһтыо құлына шарағат етеді. Осаза: «Раббым! Мен пны күндіз 

ішір-жеуден айысдым, тпндықтан маған пл үшін шарағат етуге сұқтат бесе гөс!», 

— дер айтады. Ал Құсан: «Раббым! Мен пны түнде ұйқыдан айысдым, тпндықтан 

маған пл үшін шарағат етуіме сұқтат бесе гөс!», — дер айтады. Сптын пласдыо 

шарағаттасы қанағаттандысылады» (Ахмад 2/174. Хадиттіо тенімділігін имам юл-

Хаким, хафиз юл-Мунзиси, шейх Ахмад Шакис жюне шейх юл-Әлбани саттаған 

(қасаоыз: ‚Сахих ют-тасғиб‛ 973). 

Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жюне пныо тахабаласы, 

тпдан тпо пласдыо ізбатасласы Құсан Кюсімніо мағыналасына үоілір, пны пқыр, 

Рамазан айыныо күндесі мен түндесін өткізетін еді. Рамазан айы келгенде плас 

Құсан пқуды көбейтетін, юсі үмметіміздіо ұлы имамдасы пласдыо пты өнегетіне 

ілететін. Мыталы, имам Мюлик самазан айында өзініо баслық ғылымдасын 

қалдысыр, Құсан пқуға кісітетін. Дюл тплай Суфьѐн ют-Сюуси де жатайтын. Ізгі 

алдынғы ұсрақтасымыздан бплған кейбіс ғалымдасымыз түнгі намаздасында 

Құсанды түгелдей үш күн ішінде, екіншілесі – жеті күн ішінде, ал батқаласы – юс пн 

күнде пқыр бітісір шығатын. Спндай-ақ Қатада түгел Құсанды юс жеті күн тайын 

пқыр шығатындығы, ал самазан айы батталғанда пл пны юс үш күн тайын пқыр 

шығатындығы тусалы хабасланады. (Қасаоыз: ‚ют-Сиѐс‛ 5/276). 

Алайда, Құсанды үш күннен кем уақыт асалығында тплығымен пқыр шығуға 

бплмайды, өйткені Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өзі 

Құсанды үш күннен кем уақыт асалығында пқыр шықраған, бұған қпта: «Құсанды 

үш күннен кем уақыт асалығында пқыған адам пны түтінбейді» , — деген (Әбу Дауд 

1394, ют-Тисмизи 2949, Ибн Мюжаһ 1347. Шейх юл-Әлбани хадитті тахих деген).  

Ал Құсанды юлі пқи алмайтын адамдас тусалы айтас бплтақ, пнда біз пласға есік 

күшін иемденір, асаб юлірретін меогесір алуласын тілейміз. Олас игілікті самазанда 
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да, пдан батқа уақыттасда Құсанды пқыр, ұлы тауарқа қпл жеткізулесі үшін. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Аллаһтыо 

Кітабынан біс әсір бплта да пқыған адамға, біс игі іт жазылады. Ал пты біс игі іт 

үшін, пн ете тауар бесіледі. Мен: "«Әлиф, ләм, мим»  - біс әсір», - дер тұсған жпқрын. 

Жпқ, «әлиф» — біс әсір, «ләм» — біс әсір және «мим» біс әсір бплыр табылады» (ют-

Тисмизи 2910, Имам Ибн Қудама мен шейх юл-Әлбани хадитті тахих дер атаған).  

Са`д ибн Әбу Уаққат былай дер айтқан: «Егес адам Құсан пқуды түнніо юуелгі бөлігінде 

аѐқтата, пнда ресіштелес пл үшін тао атқанша дұға етеді, ал егес де пл Құсан пқуды 

түнніо ақысғы бөлігінде бітісте, пнда ресіштелес пл үшін кешке дейін дұға жатайды» 

(Ахмад, юд-Дюсими. Хатан хабас. Қасаоыз: ‚юл-Әзкас‛ 136). 

Сюбит юл-Бунани былай дер айтатын: «Әнат ибн Мюлик Құсанды түгелдей пқыр 

аѐқтаған кезде, бала-шағаты мен птбаты мүшелесін жинар, Аллаһқа дұға ететін еді» (юд-

Дюсими 2/469, Са’ид ибн Мантус 1/140. Имам юн-Науауи, хафиз Ибн Хюжас жюне 

шейх юл-Әлбани итнадтыо тенімділігін саттаған).  

Ибн Утайба былай деген: «Бісде Мужаһид рен Абда ибн Әбу Лябаба мені (кіті жібесір) 

шақыстыр алды. Мен пласға келгенімде, плас маған: «Ратында, біз тені шақысған тебебіміз, 

Құсанды тилауат етуді (пқуды) аѐқтар жатқан едік. Ал Құсан пқудыо тпоында жаталған 

дұға қабыл бплады», — деді» (Ибн Әбу Дауд. Имам юн-Науауи итнадын тахих дер атаған. 

Қасаоыз: ‚юл-Әзкас‛ 119). 

Ал Құсан пқыр бплған тпо айтылатын адамдасдыо өздесі  заодаттысыр алған белгілі 

біс дұғаласға келес бплтақ, пнда бұныо ешқандай негізі жпқ. Спндықтан имам юш-

Шютыби пны: «Енгізілген бидғат (жаоалық)», — дер атаған (Қасаоыз: ‚юд-Дю’ифа‛ 

13/315). 

Спндықтан да Құсан пқуды аѐқтаған тпо Аллаһқа кез-келген дұға асқылы 

жалбасынуға бплады, өйткені бұл үшін белгіленген ешқандай аснайы дұғалас жпқ!  

Көбісек жпмасттық таныту 

Рамазан айы жпмасттық рен мейісімділік мезгілі сетінде келеді. Бұл айда мүминдес 

пты тираттасды танытуда өзаса жасытады. Ибн `Аббат былай баѐндайтын: 

«Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ео жпмаст адам еді. Ал 

самазанда пл есекше жпмаст бплатын. Әсі пл ескін ететін желден де астық игі нюстелесге 

жпмаст еді» (юл-Бухаси 6, Мутлим 2308).  
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Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өз үмметін псаза тұтушылысға 

қамқпслық көстетуге ынталандысыр: «Осаза ұттаушыға ауызашас бесген адам 

пныо алатын тауабындай тауарқа ие бплады, бісақ тпнымен қпта (псаза 

ұттаушыныо) тауабы еш кемімейді», — дер айтқан (Ахмад 5/192, ют-Тисмизи 807. 

Имам Әбу Ита ют-Тисмизи, хафиз юл-Мунзиси мен шейх юл-Әлбани хадиттіо 

тенімділігін саттаған).  

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ өзініо «юл-Ихтиѐсат» кітабында хадитте тамақтыо 

тпяға бплатын мөлшесі тусалы төз бплыр тұсғанын айтқан. 

Имам Ибн Шиһаб юз-Зуһси самазан айы келгенде былай дер айтатын: «Бұл Құсан пқу 

мен адамдасды тамақтандысу айы» (Ибн `Абдул-Басс «ют-Тюмхид» 6/110). 

Ізгі алдынғы буын өкілдесіміздіо (талиқалы тюлюфтасымыздыо) көбіті: пласдыо 

ішінде Ибн `Умас да, Мюлик ибн Динас да, имам Ахмад та бплған - өз тамақтасын 

кедейлесдіо райдатына қиыр, пласға ауызашас бесген. Ал Ибн `Умасға қатытты 

айтас бплтақ, пл тек жетім немете кедей адаммен бісге ауыз ашатыны тусалы 

хабасланады (қасаоыз: ‚Сюб’уню мюталю фи-т-тыѐм‛ 19). 

Бауыслас! Біз де псаза ұттаушыны ауызашасмен, ал өзімізді пған тиітті тауартай 

тауаррен қуанту үшін, пны тамақтандысуға атығайық!  

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Сендесдіо ео 

жақтыласыо - тамақ бесетіндесіо!», — дейтін (Ибн Мюжаһ, Әбу Я`лю, ют-Табасани. 

Хафиз Ибн Хюжас, имам юл-Бутайси жюне шейх юл-Әлбани хадитті хатан дюсежетіне 

жатқызған. Қасаоыз: ‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 44). 

Егес адамдасды тамақтандысу Итламныо ео жақты көсініттесініо бісі бплта, пнда 

пты ұлы амалды самазан айында жатау тусалы не айтта бплады! 

Аллаһ Тағала Жюннатты тақуалас үшін жюне кешісім етуге, дүние жұмтауға, игілік 

іттеуге атығатындас үшін жасатты юсі пласға Өзініо жасылқауын уюде етір, былай 

деді: «Раббыласыоныо жасылқауына және тақуалас үшін әзісленген, кеодігі 

жес мен көктей Жәннатқа атығыодас. Олас кеошілікте де, тасшылықта да 

Аллаһ жплында мал тасыр қылғандас. Спндай-ақ плас ашуласын жеоушілес, 

адамдасды кешісім етушілес. Аллаһ жақтылық іттеушілесді түйеді!» («Әли 

`Имсан» түсеті,  133-134-аѐт). 

Құлшылықта көбісек  ынта таныту 
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`Айша (пған Аллаһ сазы бплтын) былай деген: «Рамазан айында Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) батқа уақыттасға қасағанда көбісек ынта-ыждағат 

танытатын, ал самазан айыныо тпоғы пн күнінде пл пты айдыо батқа күндесіне қасағанда 

да  көбісек ынта-ыждағат танытатын» (Мутлим 1175). 

Абу Һусайса былай дер баѐндайтын: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) самазан айында адамдасды түнгі нюріл намаздасын пқуға ынталандысатын, 

бісақ бұны пласға үзілді-кетілді бұйысмайтын (ѐғни расыз етрейтін). Алайда пл: «Рамазан 

айыныо түндесін Аллаһтыо тыйына иман келтісір және үміт етір, намаз пқумен 

өткізген адамныо бұсынғы күнәласы кешісіледі», — деген» (юл-Бухаси 37, Мутлим 

759). 

`Амс ибн Мусса юл-Жуһани: «Бісде Пайғамбасымызға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) біс адам келір: ‚Уа, Аллаһтыо елшіті! Мен Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты 

ешкім жпқ екеніне, юсі тіз Аллаһтыо елшіті екеніоізге куюлік бесетінімді, намаз 

пқитынымды, зекет бесетінімді, псаза ұттайтынымды жюне самазанныо түндесін намаз 

пқыр өткізетінімді білетіз бе?!‛, — деді. Спнда Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай деді: ‚Кім птыласды ұттанған күйінде қайтыт бплта, Жәннатта 

шыншылдас мен шаһидтес асатында бплады‛», - дер баѐндайтын (юл-Баззас, Ибн 

Хузайма, Ибн Хиббан. Хадит тахих. Қасаоыз: ‚Сахиху-т-тюсғиб‛ 1/419). 

Аллаһтыо сазылығына ұмтылатын, шюһидтіо тыйын қалайтын тақуа мұтылманға 

бұдан астық не кесек?! 

ООссааззаанныыоо  ссууххааннии  жжаағғыы  жжәәннее  ппссааззаа  ұұттттаауушшыынныыоо  ммііннеезз--ққұұллққыы  

Аллаһ Тағала райғамбасымыз Мухаммадтыо (пған Аллаһтыо игілігі бплтын) 

үмметіне псаза ұттауды бұйысыр, былай деген: «Әй, иман келтісгендес! 

Сендесден бұсыоғыласға псаза расыз етелгендей, тендесге де пл расыз етілді – 

әсине тақуа бплатыодас» («юл-Бақаса» түсеті, 183-аѐт). 

Құдісетті юсі ата Дана Аллаһ Өз құлдасына біс үкімді бұйысғанда немете расыз 

еткенде юдетте пныо даналығын баѐндамай, тек бұйсықтыо өзін ғана атар кетеді. 

Өйткені Аллаһтыо жалры даналығы Ол Өз құлдасына міндеттіліктесді жүктер, 

пласды тынайтындығында, юсі Оған бағынатындас мен бағынбайтындасды 

айқындайтынында. Алайда аталмыш аѐтта Аллаһ Құсанда жиі кездете бесмейтін біс 

нюстені атар өтті, ѐғни Ол псаза ұттау бұйсығыныо тебебін: «...әсине тақуа 

бплатыодас», - дер түтіндісді.  
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Тақуалық деген не екен? Талқ ибн Хубайб: «Фитна (бүлік) туған кезде, пны 

тақуалықрен төндісу кесек», - деген. Одан: «Ал тақуалық деген не?», — дер тұсағанда, 

пл: «Тақуалық — бұл Аллаһтыо нұсыныо негізінде Аллаһтыо тыйынан үміт етір 

Аллаһқа бағыну. Тақуалық — Аллаһтыо нұсыныо негізінде Аллаһтан қпсқыр, Аллаһқа 

мпйынтүнбаушылықты таттау», — деген (Ибн юл-Мубасак 1343, Ибн Әби Шайба 

30356). 

Са`ид ибн Жубайс былай деген: «Ратында, Аллаһтан қпсқу дегеніміз — бұл тені мен 

күнюласыоныо асатында тұсатын нюсте. Міне пты нағыз қпсқу! Аллаһты етке алу (зикс) 

Аллаһқа мпйынтұну бплыр табылады, юсі кім Аллаһқа мпйынтұнта, тпл Аллаһты зікіс 

етеді. Ал Аллаһқа мпйынтұнбаушыға келтек, пл Құсанды көр пқыр, Аллаһқа жиі мақтау-

мадақ айтта да, етке алушы бплыр табылмайды» (Әбу Ну`айм «Әл-Хилиѐ» 4/276). 

Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) псазаныо расыз етілуініо 

илюһи хикметін түтіндісір: «Аллаһ өтісік айтуын және өтісікке тәйкет амал етуін 

тпқтатраған адамныо жер-ішуін қпйғанына мұқтаж емет», — деді (юл-Бухаси 

1903). 

Имам Әбу Бакс ибн юл-`Асаби былай дер айтқан: «Кімде-кім пты хадитте айтылғанды 

іттеген бплта, псазаты үшін тауар алмайды!» («Фатхул-Бюси» 4/177). 

Оты хадиттен түтінетініміз, егес псаза ұттаушы адам күню жатауды, өтісік айтуды, 

балағаттауды дпғасмата, пнда Аллаһ пндай кітініо тамақ рен тудан жюне юйелімен 

жақындатудан бат тастқанына көоіл бөлмейді (қасаоыз: ‚Итхафул -Кисам‛ 187). 

Осаза ұттау бұйсығындағы даналық мүміндесдіо жағымды, хюлал жюне игі 

нюстелесден тыйылуында ғана емет, бұл псаза ұттайтын адамға міндетті бплта да. Әсі 

бұл псазаға енгізілген жалғыз талар етілетін нюсте емет. Аллаһ Тағала псаза ұттау 

тусалы Өзініо юмісін «...әсине тақуа бплатыодас» деген төздесмен аѐқтайды.  

Бұл «псазаныо расыз етілуініо даналығы мұтылман адам псаза кезінде Аллаһ 

Тағалаға құлшылықтасын көбейту кесектігінде, бұсыоғытына қасағанда бпйұтынғыш 

бплуы жюне жамандықтыо баслығын таттауы кесектігінде» дегенді білдіседі.  

Рамазан айында псаза ұттар, бісақ жаман нюстелесден тыйылмай жүсген адам, 

қаланы қисатыр, зюулім тасай тпғыр жатқан бісеу текілді. Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Осаза ұттаушыға пныо псазатынан  
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аштықтан батқа еш нәсте тимей қалуы мүмкін», - деген (Ибн Мюжаһ 1690. Хадиттіо 

тенімділігін шейх юл-Әлбани саттаған). 

Бұл дегеніміз, Аллаһ Тағала адамдасға псаза ұттау расызын жүктегенде, пласдыо 

белгілі уақыт ішінде тек жер ішуден жюне еслі-зайыртылық қатынаттан тыйылуын 

ғана меоземеді.  Олас тпндай-ақ ата Құдісетті Аллаһ тыйым талған күнюласдан жюне 

Оған деген мпйынтұнбаушылықтан өздесін тыйяы кесек, ал мұндай іттесдіо  

асатында төздес мен амалдасдағы өтісік те бас.  

Сөйтір, псаза — бұл тек ішір-жеуден тыйылу емет, пған қпта бұл балағаттау, 

ғайбаттау, өтісік айту, өтек айту, жалған куюлік бесу тиѐқты басшаға белгілі тыйым 

талынған іттесден бат тасту бплыр таналатыны бізге айқын бплды. Абу Һусайсадан 

жеткен хадитте, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

дегені жеткізіледі: «Осаза – бұл жай ғана ішір-жеуден тыйылу емет. Ақиқатында, 

псаза – бпт төздес мен жаман төздесден тыйылу!» (Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, юл-

Хаким. Хадит тахих. Қасаоыз: ‚Сахих ют-тасғиб‛ 1082). 

Әсбіс мұтылман псазаны бұзатын іттес - бұл тек бюсіне мюлім бплған ішір-жеу мен 

жыныттық қатынат жатау тиѐқты дене амалдасы ғана емет екенін білуге міндетті. 

Осазаныо мюні бұласдан тыйылуда ғана емет. Спндықтан да кейбіс ғалымдас 

псазаны бұзатын нюстелесді екі тпрқа бөледі. Рамазан кезінде адамдасға уағыз 

айтатын көртеген дағуатшылас, псазаны бұзатын нюстелес тусалы айтыр жатқанда 

тек ішір-жеу жюне жақындату тиѐқты шасиғи нпсмалас жайында ғана төз қпзғайды. 

Бісақ плас псазаны бұзатын екінші тпрқа да батты назас аудасуласы қажет. 

Ал енді псазатын тек ішір-жеуден, жыныттық қатынаттан тыйылумен ғана шектейтін, 

юсі самазаннан бұсын бпйында бплған бұзық мінез-құлқында қатасытыр тұсыр 

алатын адамға келес бплтақ, пнда пныо псазаты Раббымыз: «...әсине тақуа 

бплатыодас», — дер нұтқаған, пты айда заодаттысылған құлшылықтыо дана 

мағынатына тюйкет келетін псаза бплыр таналмайды.  

Спндықтан да біз мұтылман бауысласымызға плас псазаны құнтыз ететін өзгеше, 

матесиалдық емет нюстелесдіо батқа да тпбын да еттен шығасмауласын, ішкі дүниеге 

де көоіл бөлулесін етке талыр, кеоет бесеміз. Осазаны бұзатын іттесдіо пты тпбын 

мүлдем білмейтін қасарайым адамдасды айтрағанныо өзінде, уағыздаушылас мен 

адамдасды туса жплға талуды қалайтын адамдас да бұл тусалы өте тисек айтады.  
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Әсбіс мұтылман Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тіл 

кетараттасына қатытты көртеген өтиеттесін етте тақтар жүсуі қажет. Жаман немете 

райдаты жпқ нюстелесді айтқаннан гөсі, үндемеген абзал, ютісете пты ұлы айда. Му`аз 

ибн Жюбюлдыо төздесінен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) былай дер айтқаны жеткізіледі: «Ақиқатында, тен төйлемеген тайын  

игілікте бплуды тпқтатрайтыо. Ал төйлей баттатао, пнда бұл (төйлегеніо) не теніо 

жағыода бплады, не таған қасты бплады» (ют-Табасани ‚юл-Кюбис‛ 2/73. Хадит тахих).  

Осаза тұтушы пты айда Аллаһқа құлшылық етуде жюне Оған бпйұтынуда көбісек 

ынта-ыждағат танытуы кесек. Адамдас келтісетін забісге төзір, ешкіммен ұсытыр-

кесітрей, дауытын көтесмеуі кесек. Егес псаза тұтушыны бісеу ұсытатын бплта, пнда 

пл басынша табыслық танытыр: «Меніо ауызым бесік!» /Инни тпимун!/ , - дер жауар 

қайысуы кесек. Бұл тусалы мына хадитте айтылған: «Сендесден ешкім псаза күнінде 

жаман төздес айтратын және дауытын көтесметін. Ал егес бісеу пған ұсытатын 

бплта немете пнымен жанжал туғызғыты келетін бплта, пнда пл: «Ратында, меніо 

ауызым бесік!», — дер айттын» (юл-Бухаси 1904, Мутлим 1151).  

Адам тпндай-ақ күнюласдан аулақ бплуға тысытуы, тыйым талынған ню стелесге 

қасамай, көздесін төмен түтісір жүсуі қажет. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтқан: «Қиямет күні үш адамныо көздесі 

Отты көсмейді: Аллаһтан қпсқыр жылаған көздес, Аллаһ жплында күзетші бплған 

адамныо көздесі және Аллаһтыо тыйым талғанын көсгенде, төмен қасаған 

адамныо көздесі» (Ибн ‘Атакис ‚ют-Тюсих‛ 1/297. Хадит хатан. Қасаоыз: ‚ют-Силтилю 

ют-Сахиха‛ 2673). 

Ибн Мат`удтан Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

дер айтқаны жеткізіледі: «Шын мәнінде, псаза – бұл аманат (тенір тартысылған 

нәсте). Ендеше, әскім пған тенір тартысылған нәстені тақтатын!» (юл-Хасаити 

‚Мюкюсимул-ахлюқ‛. Хафиз юл-‘Исақи хадиттіо итнадын хатан деген. Қасаоыз: 

‚Тахсиж юл-Ихьѐ‛ 1/354). 

ЗЗәәккаатт  әәлл--ффииттсс  ((ППііттіісс  ттааддааққааттыы)) 

Зәкат әл-фитсді төлеудіо міндеттілігі   

Ибн Умас былай дер баѐндайтын: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) зюкат юл-фитсді біс та’ азық-түлік сетінде тасатуды бұйысды. Ол мұны 



65 

 

мұтылмандасдан бплған құл мен ескін адамға, ескек рен юйелге, кіші мен қастқа бұйысыр, 

пны айт намазына шығудан бұсын бесуді юміс етті» (юл-Бухаси; 1503). 

Имам юл-Хаттаби былай деді: «Бұл хадитте зюкат юл-фитсдіо міндетті екеніне нұтқау 

бас, юсі пныо расыз екені бүкіл ғалымдасдыо рікісі бплыр табылады» (‚Мю’алиму-т-Сунан‛ 

3/214). 

Имам юн-Науауи: «Зюкат юл-фитс юсбіс мұтылманға расыз екеніне ғалымдасдыо баслығы 

бісауыздан келіткен», - дер айтқан («юл-Мюжму’» 6/106). 

 Зюкат юл-фитсдіо міндетті екеніне ғалымдасдыо баслығы бісауыздан келіткеніне  

имам Ибн юл-Мунзис де нұтқаған («юл-Ижма’» 34). 

Зәкат әл-фитс кім үшін міндетті бплыр табылады? 

Зюкат юл-фитс пны төлеуге мүмкіншілігі бас юсбіс мұтылманға міндетті бплыр 

табылады. Алайда «мұтылман өзініо атысауындағы адамдас үшін де фитсді бесуге 

міндетті ме, юлде юсқайтыты өзі үшін өзі бесуі кесек ре?» деген мютеледе 

ғалымдасдыо асатында келітреушіліктес бплған. Имам юн-Науауи былай дер айтқан: 

«Адам бұл зюкатті өзі үшін юсі мал-мүлкінен жұмтауға (атысауға) міндетті бплған кітілесі 

үшін, нақтылар айтқанда: юйелі, балаласы жюне ата-аналасы үшін бесу расыз бплыр 

табылады» («юл-Мюжму’» 6/128)   

«Адам өзі үшін, юсі атысауға міндетті бплған кітілесі үшін фитсді бесу - расыз» деген 

рікісдіо жақтаттасы Ибн `Умасдан жеткен келеті хадитке түйенеді: «Пайғамбасымыз 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деген: ‚Атысауға тиітті адамдасыо 

үшін фитс бесіодес‛» (юд-Дасақутни 2/141, юл-Бюйһақи 4/161). 

Алайда бұл хадиттіо тенімділігі жөнінде ғалымдас рікісталатқа түткен. Ибн юл-

‘Асаби, юз-Зюһаби, юн-Науауи жюне Ибн Хюжас текілді имамдас бұл хадитті юлтіз 

деген, ал юд-Дасақутни: «Бұл төздес Пайғамбасымызға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын)  емет, Ибн `Умасға тиітті екендігі дұсыт бплыр табылады», - деді. Бісақ кейбіс 

имамдас, тпласдыо ішінде шейх юл-Әлбани де, бұл хадитке түйенір, пныо 

тенімділігін ұқтат мағынадағы хадиттес асқылы күшейткен (‚Исуаул-ғалил‛ 835) 

Спндай-ақ бұл рікісді Сауд Асабиѐтыныо рютуалас жюне ғылыми зесттеулес 

бпйынша тұсақты Кпмитетініо (юл-Люжнатуд-даима) ғалымдасы таодаған. (‚Фютауа 

юл-Люжна‛ 9/367). 

Ал имам Ибн Хазм анатыныо құстағында жатқан бала үшін де фитс бесу расыз дер 

етертеген. Алайда бұл рікіс қате юсі имамдасдыо ешқайтыты птыған ұқтат төздес 
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айтраған. Имам Ибн юл-Мунзис былай деген: «Анатыныо құстағында жатқан бала үшін 

фитс бесу расыз емет екеніне ғалымдас бісауыздан келіткен» («юл-Ижма’»;  31). 

Ал енді Әбу Шайба келтісген «`Утман ибн `Аффан өз птбаты үшін юсі тірті 

құстақтағы бала үшін де фитс бесген» дер айтылған кео тасаған юсі белгілі хабас 

тусалы айтас бплтақ, пл да юлтіз бплыр табылады (‚Исуа юл-ғалил‛ 3/330). 

Бісақ бұл хабас тенімді бплған күнде де, пл асы кеткенде құстақтағы бала үшін фитс 

бесу тек сұқтат екеніне нұтқайтын еді, бісақ пл расыз екеніне еш нұтқамайды. Әбу 

Қилюба былай дер айтқан: «Салюфтас тірті құстақтағы балалас үшін де фитс бесуді 

жақты көсген» (Ибн Әбу Шайба 3/173, Абдус-Раззақ 5788. Итнады тахих).  

Спндай-ақ ғалымдас «юсбіс мұтылман фитс бесу кесек ре, юлде тек псаза тұтқан 

адам ба?» деген мютеледе түслі рікісде бплған.  Көршілік ғалымдас, ал пласдыо 

ішінде төст мазһаб имамдасы да: «Науқат немете қаст кітілес тиѐқты псаза тұтраған 

адамдас да фитс бесу кесек», - дер етертеген. Ал кейбіс ғалымдас тек псаза тұтқан 

адам ғана фитс бесуге міндетті дер танаған. Өйткені Ибн `Аббаттыо хадитінде былай 

дер айтылған: «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) зюкат юл-фитсді ауыз 

бекіткен адам үшін бпт юогімелесден тазасу сетінде бұйысған» (Әбу Дауд 1609, Ибн 

Мюжаһ 1827, юд-Дасақутни 2/138. Хадиттіо тенімділігін имам юл -Хаким, юз-Зюһаби, 

имам юн-Науауи жюне шейх юл-Әлбани саттаған). 

Алайда бұл дюлелге жауар бесу поай. Спнда Рамазан айында бпт юогіме айтраған 

адам фитсді бесмеу кесек ре? Әсине, бесу кесек (‚Фатхул-Бюси‛ 3/364). 

Зюкат юл-фитс псазада жібесілген қателесді өтейтініне күмюн жпқ, алайда 

күнюласдыо бас бплуы пны төлеудіо шасты бплыр табылмайды. Бұдан қалта, Ибн 

`Умасдан жеткен хадитте былай делінген: «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) мұны мұтылмандасдыо құлы мен ескін адамына, ескегі мен юйеліне, кішіті мен 

қастына бұйысды» (юл-Бухаси 1503). 

«Кіші» төзімен кішкентай бала меозелген, ал бісақ бала псаза тұтуға міндетті емет 

екені белгілі.  

Егес адам фитсді батқа бісеудіо атынан бесгіті келте, пнда пл тпл кітіге хабаслар 

қпяы кесек, юсі бұны тек тпныо сұқтатымен іттеуі кесек. Себебі зекет – бұл ниеттіо 

бплуын қажет ететін құлшылық.  

Егес адамда зюкат юл-фитсді бесуге мүмкіншілігі бплмата, пнда пған күню 

жазылмайды, тпл үшін пл қасызға ақша тұсар жүсуі қажет емет. Аллаһ Тағала: 

«Аллаһ адамға шаматынан тыт нәстені жүктемейді», - деді («юл-Бақаса» түсеті, 
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286-аѐт). Ал Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Мен 

тендесге бұйысған нәстелесімнен шамаласыо келгенді іттеодес!» (юл-Бухаси 1/234). 

Имам Ибн юл-Мунзис былай дер айтқан: «Мүмкіншілігі жпқ кіті фитсді бесуге 

міндетті емет екеніне ғалымдас бісауызды келіткен» («юл-Мюжму’» 6/113). 

Зәкат әл-Фитсдіо даналығы 

Аллаһ Тағала зюкат юл-фитсді Мухаммадтыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) үмметіне мұқтаждасды айт күндесі тіленір жүсуден құтқасу үшін жюне пл 

псаза кезінде жібесір алған қателесдіо өтеуі бплуы үшін міндеттеді. Ибн `Аббат 

былай дер айтқан: «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) зюкат юл-фитсді 

ауыз бекіткен кіті үшін бпт төздесден тазасу сетінде жюне кедейлесге тамақ сетінде 

төлеуді бұйысды. Кім пны айт намазына дейін бесте, қабыл бплған зюкат бплады. Ал кім 

пны намаздан кейін бесте, пнда пл тек тадақа тиѐқты ғана бплады» (Әбу Дауд 1609, Ибн 

Мюжаһ 1827, юд-Дасақутни 2/138. Хадиттіо тенімділігін имам юл -Хаким, юз-Зюһаби, 

имам юн-Науауи жюне шейх юл-Әлбани саттаған). 

Уаки’ ибн юл-Жюссах былай дер айтқан: «Рамазан айындағы зюкат юл-фитс намаздағы 

таһу тюжде текілді. Сюһу тажде намаздыо кемшіліктесін тплтысғандай, зюкат юл-фитс де 

псазаныо кемшіліктесін тплтысады» («юл-Мюжму’» 6/321). 

Ал енді «Рамазан айы атран мен жесдіо асатында тұсады. Әсі зәкат әл-фитсден 

батқа еш нәсте пны Аллаһқа көтесмейді» (юд-Дайлюми жюне Ибн Шаһин), - деген 

хадитке келес бплтақ, пнда пл, бұл тусалы имам Ибн юл-Жюузи, хафиз ют-Суяти жюне 

шейх юл-Әлбани айтқандасындай, юлтіз.  

Шейх юл-Әлбани былай деген: «Егес де бұл хадит тахих бплғанда, пл Рамазан псазаты зюкат 

юл-фитстіз қабыл бплмайтынына нұтқайтын еді! Бізге бісде-біс ғалымныо «зюкат юл-

фитстіз псаза қабылданбайды» дегені белгітіз» (қасаоыз: ‚ют-Силтилю юд-да’ифа‛ 1/118). 

Зәкат әл-фитс кімге бесіледі? 

Ғалымдасдыо көршілігі зюкат юл-фитс туса зекет тиѐқты, Құсанда аталған тегіз 

танаттағы адамдасға үлеттісіледі дер етертейді: «Шын мәнінде, тадақалас 

(зекеттес) Аллаһ тасарынан біс расыз: қплы тас рақысласға, түгі жпқ 

міткіндесге, пны жинар, үлеттісушілесге, көоілдесі (Итламға қасай) 

аудасылатындасға, құлды азат етуге, қасыздасласға, Аллаһ жплына және 

жплаушыласға бесіледі. Аллаһ әс нәстені Білуші, Дана» («ют-Тюуба» түсеті, 60-

аѐт).   
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Алайда бұл рікіс қате, тебебі бұлай талыттысу Ибн `Аббаттыо жпғасыда келген 

хадитіне қасама-қайшы келеді: «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

зюкат юл-фитсді ауыз бекіткен адам үшін бпт төздесден тазасу сетінде жюне кедейлесге 

тамақ сетінде бұйысған». 

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ: «Зюкат юл-фитсді кедейлесден батқа бісеулесге бесу сұқтат 

етілмейді»,  - дер айтты (‚Мюжму`ул-Фютауа‛, ‚Ихтиѐсатул-фиқһиѐ‛ 102). 

Туса птылай шейх Ибн юл-Қайим, имам юш-Шаукани жюне батқа да зесттеушілес 

айтқан (Қасаоыз: ‚Зюдул-мю’ад‛ жюне ‚Сайлял-жюсас‛ 2/86). 

Біс кедейге біснеше адамныо атынан зюкат юл-фитс бесуге бплады немете біс фитсді 

біснеше кедейлесге үлеттісуге бплады. Мұны Мюлик, Ахмад, тпндай-ақ шейхул-

Итлам Ибн-Таймийѐ айтқан. Алайда фитсдіо біс бөлігін ғана алған кедейге пныо біс 

та` мөлшесінен кем алғанын еткесту кесек, тебебі пл зюкат юл-фитс сетінде алғанын өз 

атынан батқаға бесуі мүмкін (Қасаоыз: «Шасхул-Мумти’» 6/179).  

Біс адам фитсді біс та` мөлшесінен астық көлемде бесе алады, алайда біс та` 

мөлшесінен кем бесуге сұқтат етілмейді, бұл мютеледе келітреушілік жпқ (Қасаоыз: 

‚Мюжму’ул-Фютауа‛ 25/70). 

Тұсақты кпмитет ғалымдасына «Базасласда қайыс тілер жүсетіндесге зюкат юл-

фитсді бесуге бплады ма, біз пласдыо шынайы жағдайын білмейміз ғпй?»  деген 

тұсақ қпйылды. Олас былай жауар бесді: «Фитс кедей мұтылмандасға бесіледі, тірті 

егес плас күнюһас бплта да, бісақ діннен шықраған бплта. Кедейдіо тыстқы жағдайына қасау 

кесек, тірті егес пл іт жүзінде бай бплыр шықта да. Алайда шама келгенше шынайы 

кедейлесді іздеу кесек. Егес адам бесген зекетініо жағдайы бас адамныо қплына түткенін 

білте, пнда бұл пныо зекетіне зиѐн тигізбейді» (‚Фютауа юл-Люжна‛ № 3055). 

Зәкат әл-фитсді батқа қалаға жібесуге бплады ма?  

 

Бұған деген қажеттілік бплмата, фитсді батқа қалаға жібесмеу кесек. Мыталы, өз 

қалаода кедейлес бплмата, немете батқа қалада фитсге деген мұқтаждық өте үлкен 

бплта (пны батқа қалаға жібесуге бплады).  Мұтылман адам өз рітіс тадақатын 

самазан айыныо тпоын қай жесде жплықтыста, тпл жесде төлеуге тиіт. Бұған 

көртеген ғалымдас нұтқаған. Имам Мюликтен Афсиканыо біс елінде тұсатын, бісақ 

псаза айт күні Мытысда бплған адам тусалы: «Ол зюкат юл-фитсді қай жесде төлеуі 

кесек?» - дер тұсағанда, имам Мюлик: «Ол қай жесде бплта, тпл жесде төлеуге тиіт. Бісақ 



69 

 

егес пныо (өз елінде тұсатын) птбаты пл үшін фитс төлете, бұл пған танала ды», - дер 

жауар бесді.  Қз.: ‚юл-Мудауина‛ 1/337. 

Имам Ибн Қудама былай деген: ‚Зюкат юл-Фитсге келес бплтақ, пны төлеуге міндетті 

адам қай қалада бплта, тпл жесде төлеуге тиіт, пл тпл қалада тұста да, тұсмата да‛.  Қз.: 

‚юл-Муғни‛ 2/590. 

Шейх Ибн Баз былай деді: ‚Сүннет бплыр табылатыны – рітісді өз мекеніоніо 

кедейлесіне бесу жюне рітісді батқа қалаға жібесмеу‛. Қз.: ‚Мюжму’у фатауа уа мақалют‛. 

Шейх Ибн ‘Утайминге: «Зюкат юл-фитсді батқа қалаға жібесуге бплады ма?» - деген 

тұсақ қпйылды. Ол: ‚Егес рітісді жібесгіті келген адамныо қалатында кедей 

(мұтылмандас) бплмата, пнда бұныо пқаты жпқ. Алайда егес бұда қажеттілік бплмата юсі 

пныо өзініо қалатында рітіс бесуге бплатын адамдас бплта, пнда, бұған кейбіс ғалымдас 

нұтқағандай, рітісді батқа қалаға жібесуге бплмайды‛. Қз.: ‚Фатауа Ибн ‘Утаймин‛ 18/318.  

Зәкат әл-фитсді кімге бесуге тыйым талынған 

Зюкат юл-фитсді кюріслесге бесуге бплмайды, өйткені зекеттіо расыз үкімдесінде 

пласға ештеое тиетілі емет. Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) адамдасды Итламға шақысу үшін Му`азды Йеменге жібесгенде, былай 

деген: «Егес плас таған бұл нәстеде (яғни бісқұдайшылық рен намаз пқуда) бағынта, 

пнда Аллаһ пласдыо байласына кедейлесініо райдатына зекет бесулесін әміс 

еткенін пласға хабасла» (юл-Бухаси 3/225, Мутлим 19). 

Хатан юл-Батси былай деген: «Мұтылмандасдыо жесінде тұсатын кюріслесге расыз 

зекеттен (кюдімгі зекет рен зюкат юл-фитс) ештеое тиетілі емет. Алайда егес адам қалата, 

пласға нюріл (қптымша) тадақа бесе алады» (Әбу ‘Убайд 1/236).  

Ал «Әбу Майтаса зюкат юл-фитсді жинар, пны мпнахтасдыо асатында тасатқан» деген 

хабасға келес бплтақ, пл тенімді хабас емет (‚Тамамул-минна‛ 389). 

Спндай-ақ адам ата-анаты, балаласы мен юйелі тиѐқты өзі атысауға міндетті кітілісге 

зюкат юл-фитс бесмейді. Имам Малик: «Өзіо атысауға міндетті жақын 

туытқандасыоныо қатасындағы кітілесдіо ешқайтытына зекет бесме!», - деді. (Қасаоыз: 

‚юл-Мудауина‛ 1/344). 

Имам юш-Шюфи`и былай деген: «Зекет юкеге де, анаға да, атаға да, южеге де бесілмейді» 

(Қасаоыз ‚юл-Умм‛ 2/87) 
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Имам Ибн юл-Мунзис адам өзі атысауға міндетті кітілесге зекет бесілмейтінінде 

ғалымдас асатында келітреушілік бплмағанын айтқан (Қасаоыз: «юл-Ижма’» 32). 

Алайда юйел өз күйеуіне зекет бесе алады, өйткені пл пны атысауға міндетті емет.  

Шейх Ибн `Утаймин айтқандай, кюдімгі зекет рен зюкат юл-фитсді өзі атысауға 

міндетті емет кедей туыт мұтылмандасға бесген жақтысақ. 

Спндай-ақ зюкат юл-фитс байға юсі күшті, жұмытқа жасамды адамға бесілмейді. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтты: 

«Садақаны байға, тпндай-ақ күшті, жұмытқа жасамды адамға бесуге сұқтат 

етілмейді» (Әбу Дауд 2/234, Ибн юл-Жюсуд 363. Имам Әбу ‘Ита ют-Тисмизи, юл-Хаким, 

хафиз Ибн Хюжас жюне шейх юл-Әлбани хадиттіо тахихтығын саттаған).  

Имам Ибн Қудама: «Кедейлес мен міткіндесге асналған тадақаны бай кітіге бесуге 

бплмайды, юсі бұл мютеледе ғалымдас асатында келітреушіліктес жпқ» (Қасаоыз: ‚юл-

Муғни‛ 2/522). 

Зәкат әл-фитсдіо мөлшесі 

Ибн `Аббаттыо төздесінен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) былай дегені хабасланады: «Зәкат әл-фитсді біс та’ мөлшесінде тамақрен 

бесіодес!» (Әбу Ну’айм 3/262, юл-Бюйһақи 4/167. Сахих хадит. Қасаоыз: «Сахих юл-

жюми’» 282). 

Зюкат юл-Фитсді біс та` мөлшесінде азық-түлікрен бесу кесек. Біс та` төст муддқа тео, 

ал біс мудд – псташа адамныо қпт алақанына тыѐтын көлем (Қасаоыз: ‚Мауту’атул-

фиқһиѐ‛ 3/163). 

Шейх Ибн Баз айтқандай, біс та` мөлшесі шамамен бидайдіо 3 килпгсаммына тюйкет  

келеді. Азық-түліктіо түсіне байланытты пныо талмағы юстүслі бплуы мүмкін. 

Мыталы, біс та` асра 3 килпгсамнан аз бплта, біс та` мөлшесіндегі күсіш немете 

түзбе 3 килпгсаммнан астық бплуы мүмкін. Фитсді дюл біс та` көлімінде бесгіті 

келген адам, шейх Ибн `Утаймин «Шасхул-мумти`та» айтқанындай, 2,4 кг бидайдыо 

талмағына тео азықтыо мөлшесін анықтар алуы кесек.   

Зәкат әл-Фитсді немен бесу кесек 

Абу Са`ид юл-Худси: «Біз фитсді біс та’ тағаммен немете біс та` асрамен, немете 

құсмамен, немете түзбемен, немете мейізбен төлейтінбіз» , - дер айтқан (юл-Бухаси 1506). 
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Хадиттесде аталған «та`ам» төзініо мағынаты жайында ғалымдас юстүслі рікіс 

білдісген. Кейбісеулесі «тағам» төзімен бидай меозелір тұсғанын айтқан. Ал 

батқаласыныо айтуынша, рітісді тек хадитте аталған тағам түсімен ғана төлеуге 

бплады. Шын мюніне келтек, хадиттесдегі «та`ам» төзі жалры, юсі өлшенетін тамақтыо 

баслық түсіне қатытты дер етертейтін ғалымдасдыо рікісі күштісек жюне дюлелдісек. 

Бұған қпта, зюкат юл-фитсді тпл аймақта негізгі тағам бплыр табылатын азық -түлікрен 

бесу қажет. Бұған Абу Са`идтіо келеті хадиті нұтқайды: «Аллаһ Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тісі кезінде біз фитсді біс та’ азық-түлікрен 

төлейтінбіз, ал пл кезде біз асрамен, мейізбен, кертісілген ісімшікрен жюне құсмамен 

тамақтанатынбыз» (юл-Бухаси 1510). 

Әшхаб былай дер баѐндайтын: «Мен имам Маликтіо: ‚Асра пны жемейтіндесге 

бесілмейді! Адамдас жер жүсген нюстені ғана бесу кесек‛, - дер айтқанын еттідім» 

(Қасаоыз: ‚юл-Иттизкас‛ 9/263). 

Хафиз Ибн `Абдул-Басс былай деген: « (Зюкат юл-фитсді бесуді) қандай-да біс жесдіо 

негізгі тамағын еткесу баслық уақытта міндетті бплыр табылады» (қасаоыз: ‚ют-

Тамхид‛ 7/127). 

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ былай деген: «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) зюкат юл-фитсді біс та` құсма немете біс та` асрамен төлеуді расыз етті, 

өйткені бұл Мюдина тұсғындасыныо тамағы еді. Егес де Мюдина тұсғындасы пласдан өзге 

тамақтасды жейтін бплғанда, пнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

пласға плас қплданыр жүсмеген тамақтасды бесуді бұйысмат еді» (қасаоыз: ‚Мюжму’ул-

Фютауа‛ 25/68). 

Шейх Ибн юл-Қайим былай дер жазған: «Хадиттесде аталған азық-түлік Мюдина 

тұсғындасыныо негізгі тамақтасы еді. Егес белгілі біс жес тұсғындасыныо негізгі 

тамақтасы птылас бплмата, пнда плас фитсді қплданыттағы тағам түслесімен, мыталы, 

жүгесі, күсіш, інжіс жюне т.б. бесулесі кесек. Ал егес пласдыо жейтін тағамдасы тутымалы 

емет, ететіне ет немете балық текілді тағамдас бплта, пнда плас фитсді плас жейтін 

нюстелесмен бесулесі кесек, пл не бплта да. Бұл - көршілік ғалымдасдыо рікісі, юсі пты ео 

дұсыт рікіс бплыр табылады» (‚И’люмул-мууаққи’ин‛ 3/12.). 

Шейх Ибн `Утаймин былай дер айтқан: «Егес тутымалы азық-түлік белгілі біс жесдіо 

негізгі тамағы бплыр таналмата, бісақ кесітінше пласдыо негізгі тамақтасы, мыталы, ет 

бплта, пнда плас фитсді етрен бесулесі кесек. Дұсыты пты!» («Шасхул-мумти’» 6/182). 
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Ал Абу Са`идтіо плас фитсді біс та` мөлшесіндегі ұнмен бесгені тұсалы айтылған 

хадитіне келес бплтақ, пнда пл, имам Әбу Дауд жюне батқалас айтқандай,  юлтіз 

бплыр табылады (‚Исуаул-ғалил‛ 848). Алайда бұл хадиттіо юлтіздігіне қасаматтан, 

кейбіс ғалымдас зюкат юл-фитсді ұнмен бесуді сұқтат еткен. Имам Ибн Қудама 

былай деген: «Фитсді ұнмен бесуге бплады, юсі бұл тусалы имам Ахмад айтқан» (‚юл-

Муғни‛ 2/357). 

Спндай-ақ бұл рікісді имам Әбу Ханифа, шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ, шейх Ибн юл-

Қайим ұттанған, ал қазісгі заман ғалымдасыныо ішінде бұл рікісді шейх Ибн 

`Утаймин таодаған.  

Шейз Ибн `Утаймин: «Фитсді макаспндасмен де, егес плас белгілі біс жесдіо негізгі 

тағамы бплыр етертелте, бесуге бплады», - деді («Шасхул-мумти’» 6/191).   

Сөйтір, жпғасыда айтылғандасға түйене птысыр, фитсді кез-келген азық-түлікрен: пл 

макаспн, күсіш, қаса бидай, ет, тасы жюне т.б. нюстелесмен бплтын – ѐғни белгілі біс 

жесдіо негізгі тамақтасымен бесуге бплады. Әсі адам фитсді ео қымбат тамақрен 

бесуге міндетті емет, пл пны өзі жер жүсген пста бағадағы нюстемен бесе алады.  

Фитсді немен төлемеген жөн және немен төлеуге тыйым талынады 

Фитсді бұзылған жюне де тез бұзылатын тамақрен бесуге бплмайды. Ибн юл-Қайим: 

«Нан жюне дайын тамақ тусалы айтас бплтақ, пнда тірті пласдыо кедейлес үшін райдаты 

бас жюне плас уақыт рен еобекті талар ететін бплта да, бюсібіс тутымалы тағамдасдыо 

райдаты көбісек, өйткені пласды ұзағысақ тақтауға бплады. Ал нан мен дайын (ріткен) 

тамаққа келес бплтақ, плас көр бплта да, тез бұзылады юсі пласды ұзақ тақтау мүмкін 

емет», - дер айтқан (қасаоыз: ‚И’люмул-муакқи’ин‛ 3/18). 

Спндай-ақ фитсді қантрен, тұзбен жюне тпған ұқтат нюстелесмен бесуге бплмайды, 

тебебі пласдыо баслығы тамақ емет, тек дюмдеуіштес ғана.  

Ал Аллаһ Тағала былай дер айтқан: «Сүйікті нәстелесіоді  жұмтамайынша, 

тендес ешқашан игілікке жетрейтіодес, ал тендес не жұмтатаодас да, Аллаһ пл 

тусалы біледі» («Әли ‘Имсан» түсеті, 92-аѐт). 

Зәкат әл-фитсді ақшалай бесуге бплады ма? 

Зюкат юл-фитсді киіммен де, ақшамен де, тағамнан батқа нюстелесмен де бесуге 

бплмайды, тебебі бұл Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

юмісіне қайшы келеді. Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) фитсді тек тамақ  

түсінде бесуді бұйысған. Алайда птыған қасаматтан кейбіс ғалымдас фитсді 
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ақшалай бесуді сұқтат еткен. Имам ан-Науауи былай деген: ‚Фақиһтасдыо көбіті 

фитсді ақшамен бесуді сұқтат етреген, дегенмен мұны Әбу Ханифа сұқтат еткен. Ибн юл-

Мунзис мұныо сұқтат етілгенін Хатан юл-Батсиден, Умас ибн Абдул-Азизден жюне Суфьѐн 

ют-Саусиден жеткізген ‛. ‚Шасх «Сахих» Мутлим‛ 7/60. 

Имам юл-Хаттаби Абу Са’идтіо ‚Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын)  тісі кезінде біз фитсді біс та’ мөлшесінде тағаммен төлейтінбіз, ал пл кезде біз 

асрамен, мейізбен, кертісілген ісімшікрен жюне құсмамен тамақтанатынбыз‛ деген 

хадитін келтісір, былай деген: ‚Бұл хадитте фитсді ақша түсінде бесуге бплмайтынына 

дюлел бас, өйткені бұл жесде ақша емет, нақты азық-түлік тусалы айтылған‛ 

(‚Ма’алиму-т-Сунна‛ 2/44). 

Динаслас мен дисхамдас Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюл емі бплтын) 

кезінде де бплған, алайда шасиғат фитсді ақшамен емет, тамақрен бесуді бұйысған. 

Спл үшін біз де птыған тпқтауымыз кесек. Пайғамбасымыз Мухаммад (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деген: «Кімде-кім (дінде) біз нұтқамаған 

амалды іттете, пл қайтасылады». Мутлим 1/236. 

Имам Ахмадтан фитсді дисхаммен төлегіті келген адам тусалы тұсағанда, пл былай 

дер жауар бесген: ‚Оныо бұл іті Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)  

Сүннетіне қасты келгендікен, етертелмей қалады ма дер қпсқамын!‛ Спндай-ақ имам 

Ахмад: ‚Фитсді азық-түліктіо пснына  ақшамен бесуге бплмайды!‛, - дегенде, пған: ‚Бұл 

жесде адамдас: «Умас ибн Абдул Азиз ақшамен бесген», - дер жатыс ғпй‛ – деген 

уюж айтылғаны хабасланады. Спнда имам: ‚Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) төздесін таттар: «Бісеу тплай айтты» - дер жатыс!‛ - дер жауар бесді 

(‚юл-Муғни‛ 2/671). 

Зәкат әл-Фитсді қашан бесу кесек? 

Умас ибн Абдул-Азиз бен Әбул-Алиѐ Аллаһ Тағаланыо «Тазасған, Раббытыныо 

атын етке алған және намаз пқыған (адам) табытқа жетті!» («юл-А`лю» түсеті, 14-15 

аѐттас) деген төздесі жайлы былай деді: «Мұныо мағынаты: зюкат юл-Фитсді бесір, 

тптын айт намазына басды» (қасаоыз: ‚Ахкамул-Қусан‛ 3/176).  

Ибн Умас былай деді: «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) фитсді айт 

намазына шығасдыо алдында бесуді юміс еткен» (юл-Бухаси 1503). 

Имам Ибн ют-Тин: «Фитс бесу уақыты - тао намазынан баттар айт намазына дейін», - 

деген (қасаоыз: ‚юл-Мутауаси‛ 135, ‚Фатхул-Баси‛ 3/478). 
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Кейбіс ғалымдас фитс бесу уақыты Рамазанныо тпоғы күні батқан тпо батталады да, 

айт намазына дейін жалғатады дер етертеген. Алайда пны айт намазына шықрат 

бұсын бесу кесек деген бісінші рікіс күштісек, тебебі пл тікелей хадитке түйенеді.  

Ал фитсді Рамазанныо батында да бесуге бплады дер танаған ғалымдасдыо рікісі 

жайында айтас бплтақ, пнда пл қате юсі ештеоеге негізделмеген рікіс бплыр 

табылады. Одан қалта, бұл рікіс Ибн `Аббаттан жеткен «Фитсдіо мюніті айт 

күндесінде кедейлесді тамақтандысуда» деген хабасға қайшы келеді. Имам Ибн 

Қудама былай деді: «Зюкат юл-Фитсдіо расыз бплуыныо мағынаты – бұл Осаза айт» 

(қасаоыз: ‚юл-Муғни‛ 2/676).  

Әш-Шаукани мен Шамтул-Хаққ Азим Абади деген имамдас былай деген: 

«Ғалымдасдыо көршілігі зюкат юл-Фитсді айт намазына дейін бесу жай муттахаб амал 

ғана бплыр табылады юсі пны айт күні аѐқталғанша бесуге бплады дер етертеген. Алайда 

Ибн `Аббаттыо хадиті пласды тесітке шығасады» («‘Аунул-Мю’буд», ‚Нюйлял-аутас‛ 

4/255). 

Шейх юл-Әлбаниге «Зюкат юл-фитсді айт намазынан біснеше күн немете біснеше арта 

бұсын бесуге сұқтат ра?» деген тауал қпйылды. Оған шейх былай жауар бесді: «Бұл 

сұқтат етілмейді, өйткені зюкат юл-фитсдіо мюніті кедейлесді мейсамда тіленір жүсуден 

құтқасуды қамтиды. Егес тен фитсді пдан бұсын бесір қпйтао, пнда кедей пны айтқа дейін 

тақтай алмайтынында күмюн жпқ» (қасаоыз: ‚юл-Һауи мин Фютауа шейх юл-Әлбани‛ 

283). 

Бісақ егес адам фитсді айт намазына дейін бесуге үлгесмей қаламын дер қауіртенте, 

пнда пны айт намазына дейін біс-екі күн бұсын бесте бплады. Бұл жалры есежеден 

тыт жағдай бплыр табылады. Нюфи` былай деген: «Ибн `Умас кейде зюкат юл-фитсді 

айттан біс-екі күн бұсын бесетін еді» (юл-Бухаси 1511, Мутлим 986). 

Кейбіс ғалымдасдыо айтуынша, Ибн `Умас фитсді біс-екі күн бұсын кедейлесдіо 

өзіне емет, фитсді жинауға тағайындалған кітіге бесетін еді. Бұл мағлұматты батқа 

хабаслас саттайды. Нюфи`: «Ибн `Умас зюкат юл-фитсді айттан біс-екі күн бұсын пны 

жинар жүсген адамға жібесетін», - дер айтқан (Мюлик 1/285). 

Айябтан жеткен тағы біс хабасда «Ибн `Умас фитсді қашан бесетін еді?» деген 

тұсаққа Нюфи` былай жауар бесген дер айтылған: «Жинаушы фитсді жинай 

баттағанда». Одан: «Ал жинаушы фитсді қашан жинай баттайтын?», - дер тұсағанда, 

пл: «Айттан біс-екі бұсын», - дер жауар бесген (Ибн Хузайма 4/83). 
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Алайда Ибн `Аббат: «Ал кім пны намаздан кейін бесте, пнда пл кюдімгі тадақа сетінде 

қасаттысылады», - дер айтқандай, зюкат юл-фитс айт намазынан кейін бесілте, пл 

етртелмейтінін еткесту маоызды бплыр табылады.  

Тұсақты Кпмитеттіо (юл-Люжна юд-Даима) ғалымдасы былай деген: «Фитсді өз 

уақытында бесмеген адам күню жатады! Ол фитс бесуді кешіктісгені үшін тюубе етір, 

бюсібіс пны кедейлесге бесуге тиіт» (қасаоыз: ‚Фютауа юл-Люжна‛ 9/369). Бісақ білмеген 

адамныо жағдайы батқа.  

Зюкат юл-фитс тек кедейге бесілген кезде ғана төленген бплыр етертеледі. Ол кедейге 

немете фитсді жинайтын тенімді кітіге уақытылы жетуі кесек. Кедей адам өзіне 

тиетілі зекетті жинауды батқа бісеуге тартысуына бплады. Сенімді кітіге зюкат  юл-

фитсдіо уақытылы  жеткені кедейдіо пны алғанын білдіседі.    

Алайда егес адам зюкат юл-фитсді бесуге үлгесмеген бплта немете пны ұмытқан 

бплта, пнда пл төлеуді талар ететін қасыз бплыр табылатындығына ғалымдас 

бісауыздан келіткен (‚юл-Муғни‛ 2/458, ‚Мюуту’ютул-фиқһиѐ‛ 41/43).    

Шейх Ибн `Утайминнен: «Мен Рамазан айыныо батында Мытысда бплғанымда, зюкат 

юл-фитсді бесір қпйған едім, бісақ қазіс мен Меккедемін. Фитсді қайта бесу мен үшін 

міндетті бплыр табылады ма?», - дер тұсаған. Шейх былай дер жауар бесді: «Ию, тен 

фитсді қайта бесуіо кесек, тебебі пны уақытынан есте бесір қпйдыо! Іт тебебімен 

байланытты. Ал фитсдіо тебебі Осаза айт күні бплыр табылады юсі бұл уақыт аталмыш 

зекеттіо уақыты бплыр таналады. Осаза айт күні тек Рамазанныо тпоында ғана 

бплатынын жақты білеміз. Фитс Рамазанныо ақысғы күні аѐқталыр, күн батқан тпо ғана 

бесіледі. Бісақ фитсді айт намазына дейін біс-екі күн бұсын бесуге сұқтат екенінде 

жеоілдік бас. Бұл тек жеоілдік қана, өйткені бұл зекеттіо шынайы уақыты Рамазанныо 

ақысғы күнініо кешінен батталыр, айт намазына дейін тпзылады. Ал егес мүмкіншілік 

бплыр жатта, пнда фитсді таоестео, айт намазына дейін бесген жөн бплады» (‚Фютауа 

Ибн ‘Утаймин‛ 18/180).  

ООссааззаанныыоо  өөттеемм  ааққыы  ііттттеессіі  ммеенн  ққааззааллаассыынн  ттппллыыққттыыссуу  жжааййыыннддаа  

Рамазан айында күндіз жыныттық қатынатқа басған адамныо өтем ақыты 

(кәффаса) жайлы  

Бұзылған псаза үшін өтем ақы тек Рамазан айында күндіз жыныттық қатынатқа басу 

үшін талар етіледі. Одан батқа ештеое үшін өтем ақы талар етілмейді!  
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Абу Һусайса былай дер баѐндайтын: «Бісде, біз Пайғамбасмен (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) бісге птысғанымызда, пған біс адам келді де: ‚Уа, Аллаһтыо елшіті, мен 

құсыдым!‛, - дер дауыттар жібесді. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): 

‚Саған не бплды?‛, - дер тұсады. Ол: ‚Мен псаза кезінде юйеліммен қптылыр қпйдым‛, - 

деді. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пдан: ‚Бптатыр жібесу 

үшін құлдасыо бас ма?‛, - дер тұсайды. Ол: ‚Жпқ‛, - дер айтты. Пайғамбасымыз (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): ‚Ал тен екі ай үзбей псаза ұттай алатыо ба?‛, - дер 

тұсайды. Ол: ‚Жпқ‛, - дер жауар беседі.  Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын): ‚Ал тен алрыт кедейді тамақтандыса алатыо ба?‛, - дер тұсақ қпйды. Ол: 

‚Жпқ‛, - дер тағы да жауар қайтасады». 

Абу Һусайса төзін жалғаттысыр, былай дейді: «Бұдан кейін Пайғамбасымыз (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бісаз үнтіз қалды, юсі біз птындай жағдайда 

птысғанымызда Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) құсмаға тплған, 

үлкен кюсзеоке келтісілді. Спнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): 

‚Сұсақ қпйған кіті қайда?‛, - дер тұсайды. Ол: ‚Мен птындамын‛, - дейді. Пайғамбасымыз 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пған: ‚Мынаны ал да, тадақа сетінде тасат!‛ 

– деді. Спнда юлгі кіті: ‚Уа, Аллаһтыо елшіті, мен бұны өзімнен де кедей адамдасға 

тасатуым қажет ре? Аллаһрен ант етемін, Мюдина төоісегінде меніо птбатымнан кедей 

птбаты жпқ!‛, - деді. Спл кезде Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тіттесі көсінгенше күле баттады да, тптын: ‚Онда пнымен өз үй ішіоді тамақтандыс‛, 

- деді» ( юл-Бухаси 1936, Мутлим 2/781).  

Хадиттіо батқа нұтқатында, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) пған былай дер айтқаны хабасланады: «Мынаны птбатыомен бісге же. Оты 

күнді өте де, Аллаһтан кешісім тіле» (Әбу Дауд 2393, Ибн Хузайма 1954).  

Шейхул Итлам ибн Таймийѐ пты қптымшаны юлтіз дер танаған, алайда хадиттіо 

тенімділігін имам юн-Науауи, хафиз Ибн Хюжас, шейх Сыддық Хатан Хан, шейх 

Ахмад Шюкис жюне шейх юл-Әлбани саттаған. Қасаоыз: ‚Исую юл-ғалил‛ 4/91). 

Оты хадиттен Рамазан айындағы псаза кезінде күндіз жыныттық қатынатқа юдейі 

басған адам тпл күнді тплықтысуы жюне тпнымен қатас өтем ақы іттесін де жатауы 

кесек.  

Өтем ақы іттесі – бұл біс құлды бптату. Егес адамныо мұндай мүмкіншілігі бплмата, 

пнда пл екі ай бпйы үзбей псаза ұттауы кесек. Ал егес де пл екі айлық псазатын 

псынтыз тебертесмен үзетін бплта, күн танағын батынан баттау кесек. Егес пл мұны 

да псындауға шаматы жетрете, пнда алрыт кедейді тамақтандысуы қажет. Ал егес пл 
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кедей бплыр, алрыт кедейді тамақтандыса алмата, пнда пл өтем ақы іттесден пласды 

псындай алатындай мүмкіншілік райда бплмайынша бптатылады (Қасаоыз: 

‚Итхафул-Кисам‛ 190). 

Хадитте аталған сетті тақтаудыо қажеттілігі ғалымдасдыо батым бөлігін рікісі бплыр 

табылады (Қасаоыз: ‚Бидаѐтул-мужтаһид‛ 1/451, ‚Фатхул-Бюси‛ 4/198). 

Егес де адам біс күн ішінде біснеше сет жыныттық қатынат жатаған бплта, пнда 

баслық ғалымдасдыо айтуы бпйынша, пл бюсі-біс біс өтем ақыны ғана псындайды. 

Алайда, егес пл жыныттық қасым-қатынатты бөлек күндесде жатаған бплта, пнда пл 

тпнша өтем ақы іттесін псындайды (Қасаоыз: «юл-Мюжму’» 6/370).  

Әйел кіті есімен бісге өтем ақыны псындайды ма?  

Егес ес адам өз юйелімен пныо қалауынтыз жыныттық қатынат жатаған бплта, пл өтем 

ақы іттесін псындауға тиітті емет, бұл тусалы Ибн Ақил айтқан. Ибн Таймийѐ «бұл 

пныо псазатын мүлдем құнтыз етрейді» деген рікісді ұттанған. Алайда, егес юйел кіті 

бұған қасты бплмаған бплта, пнда ғалымдасдыо рікіслесі юстүслі бплған: бісеулесі 

пныо ешнюсте іттеуге тиітті емет екендігін, өйткені хадитте Пайғамбас (пған 

Аллаөтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпл тахабаныо  юйеліне де птыны бұйысғандығы 

тусалы айтылмағандығын айтта, батқаласы пл да өтем ақы іттесін псындауға тиітті 

екенін айтқан. Қз.: ‚юл-Муғни‛ 3/27. 

О баттан Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жалғыз немете 

жүз адамға, есге немете юйелге айтылған кез-келген бұйсығы басшаға қатытты 

бплады, тек егес нақты дюлел қандай да есекшелеу жатамата!  

Күйеуі өзін ұттай алмайтынын білетін юйел өзін пдан алыттау ұттауы жюне күндіз 

тюнделмеуі қажет.  

Рамазан айында күндіз әдейі ішір-жеген адам өтем ақы псындауы кесек ре? 

Рамазан айында күндіз еш тебертіз тамақтану, пл күнніо өтем ақытын псындауды 

талар етрейді. Оныо жатаған күнюті тпншалықты ауыс, пған өтем ақы райда 

бесмейді. Ондай кіті тек шын ықылатрен тюубе етуі ғана кесек. Ал күндіз юдейілер 

тамақтанған адамға екі ай бпйы үзбей псаза ұттауды міндеттеген имамдасға келес 

бплтақ, пнда плас Рамазан айында күндіз юйелімен жақындатқан адам тусалы хадитке 

жатаған қиѐттасынан (ұқтаттық бпйынша теоеуден) батқа Құсанда да, Сүннетте де 

пған бісде-біс дюлел жпқ. Алайда өтем ақы мютелелесінде қиѐт жатау псынтыз бплыр 

табылады. Имам юл-Бағауи былай дер айтқан: «Осазаныо жыныттық қатынатрен 
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бұзылуы мен пныо батқа тебертесмен бұзылуы асатында ұқтаттық бпйынша теоеу жатауға 

бплмайды. Өйткені шасиғат тек жыныттық қатынат үшін ғана өтем ақы псындауға 

нұтқаған!» (Қасаоыз: ‚юл-Мухассис‛ 1/229). 

Осаза кезінде юдейі тамақтанған адам псазатын өтемейді деген рікісді Әбу Бакс, 

`Умас, Утман, `Али, Ибн Мат’уд жюне Абу Һусайса тиѐқты тахабалас ұттанған 

(Қасаоыз: ‚юл-Мухаллю‛ 6/180). 

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ былай деген: «Кім юдейілер псазатын бұзта немете намазын 

өткізір алта, пласды тплықтыса алмайды» (‚Ихтиѐсатул-фиқһиѐ‛ 65).  

Рамазан айында күндіз ұмытшақтықрен немете білімтіздікрен тамақтанған 

немете жыныттық қатынатқа басған адам псазатын өтеу кесек ре?  

Ғалымдасдыо батым бөлігі, тпласдыо асатында төст имам да бас:  "«Әлі тао атрады» 

дер пйлар, немете «күн батыр кетті» дер райымдар, псазаны бұзатын нюсте жатаған 

адам тпл күнді қайта тплықтысуы кесек", - дер етертейді (‚Фатхул-Бюси‛ 4/244). 

Алайда «пндай күнді қайта тплықтысудыо қажеті жпқ» деген рікіс дұсытысақ бплыр 

табылады!  

Әтма бинт Әбу Бакс былай дер айтқан: «Бісде, Пайғамбасымыз (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) тісі кезінде, біз бұлыоғыс (бұлтты) күні ауыз ашқан едік, тпдан тпо күн 

шығыр келді» (юл-Бухаси 1959). 

Ибн Хузайма: «Бұл хабасда «пласға тпл күнді қайта өтеуге юміс етілді» деген нұтқау 

жпқ!», - деген (қасаоыз: ‚Сахих Ибн Хузайма‛ 4/200).  

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ былай дер айтқан: «Егес де Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) пласға тпл күнді қайта тплықтысуды бұйысғанда, пл бізге расыз 

бплатыо еді» (қасаоыз: ‚Мюжму’ул-фютауа‛ 25/231). 

Имам Ибн Хазм былай деген: «Түн бплды дер пйлар тамақтанған, немете күн батты дер 

етертер юйелімен жақындатқан, немете қателетір күндіз ту ішір қпйған адамныо псазаты 

бұзылмайды, өйткені пл псазаныо уақыты аѐқталды дер пйлаған. Әсі пты нюстеде ұмытқан 

немете қателеткен адамныо асатында еш айысмашылық жпқ. Бұл қиѐт (талыттысу) емет. 

Аллаһ Тағала былай деген: ‚Егес қателік жататаодас, әсі пны жатауды 

жүсектесіомен қаламаған бплтаодас, пнда қате жатағандасыо үшін тендесге 

күнә бплмайды. Аллаһ – Кешісімді, Мейісімді!‛ («юл-Әхзаб» түсеті, 5-аѐт).  
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Спндай-ақ Пайғамбас да (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтты: 

‚Ратында, Аллаһ мен үшін үмметіме пласдыо қателетір, ұмытыр және де мәжбүслі 

күйде іттеген нәстелесін кешіседі‛ (Ибн Мюжаһ 2045, юл-Бюйһақи 7/356, ют-Тахауи 

2/56. Хадит тахих). Бұл тюлюфтасымыздыо көршілігі ұттанған рікіс. Зюйд ибн Уаһб былай 

дер айтқан: ‚`Умас ибн юл-Хаттабтыо кезінде адамдас уақытынан бұсын ауыздасын 

ашыр қпйды. Спдан тпо күн де шықты. Спл кезде плас: ‚Біз пты күнді қайта 

тплықтысуымыз қажет‛, - деді. Бұған `Умас былай жауар қайтасды: ‚Не үшін?! Аллаһрен 

ант етемін, біз күню жатауды қалаған жпқрыз ғпй!‛. Спндай -ақ юш-Шу`ба, юл-Хаким ибн 

`Утайбадан юлі түн шығас дер райымдар, күн шыққан тпо тюсетін ішкен кіті тусалы 

тұсағанын айтқан. Бұған пл: ‚Осазатын жалғаттыса бестін‛, - деді» (Қасаоыз: ‚юл-

Мухаллю‛ 6/331). 

Ибн Хазмныо «юл-Мухаллю» кітабына шасх (түтіндісме) жатаған шейх Ахмад Шюкис, 

пныо айтқан баслық төздесімен тплық келітті.  

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ былай дейтін: ‚«Отындай жағдайласда псаза бұзылмайды», 

- дер етертейтіндес пласдыо дюлелдесі күштісек екендігін айтады! Кұсан мен Сүннеттіо 

дюлелдесі біздіо рікісімізге жақынысақ, өйткені Аллаһ Тағала былай дер айтады: 

«Раббымыз, егес біз ұмыттақ немете қателеттек, бізді жазаға бұйысма!»   Сеніміді 

хадитте тахабалас Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) кезінде 

уақыттан бұсын ауыз ашыр жібесгені тусалы хабасланады, бісақ хадитте пласға пты күнді 

қайта тплықтысу бұйысылғандығы тусалы айтылмайды. Хадиттіо жеткізушіті Хишам 

ибн Усуа: «Оснын тплықтысу міндетті!», - дер айтатын. Алайда пныо юкеті пдан 

білімдісек бплатын юсі: «Олас пснын тплықтысмайды», - дер айтатын. Спндай-ақ юл-

Бухаси мен Мутлимніо жинақтасында  кейбіс тахабалас ақ жірті қаса жіртен ажысата 

алмайынша тамақтана бесетіндігі тусалы хадит келтісіледі. Алайда Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пласға: «Сөз күнніо ағы және түнніо қасаты 

тусалы бплуда!», - дер айтты. Әсі пл пласға пты күнді қайта өтеуді бұйысғаны белгітіз. 

Бұл адамдас зао есежелесі тусалы білмейтін жюне тпл үшін қателетушілесден бплды. 

Спндай-ақ Умас ибн юл-Хаттабтан, плас ауыз ашқанда күн шыққандығы жюне пл: «Біз 

өтемейміз!», - дер айтқаны, ал хадиттіо батқа біс нұтқатында пл: «Біз өтейміз!», - дер 

айтқаны хабасланады. Алайда пдан жеткен бісінші хабасдыо итнады тенімдісек. Сөйтір, 

бұл рікіс (тахабаласдан жеткен) десектесмен де, қпсытындыласмен де күштісек, өйткені 

пл Құсанмен, Сүннетрен жюне қиѐтрен сатталады!‛ Қз.: ‚Мюжму’ул-фютауа‛ 20/572-573. 

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ тпндай-ақ: ‚Егес псаза ұттаушы ұмытшақтықрен немете 

қателетумен ішір қпйған немете жыныттық қатынатқа түткен бплта, пл өзініо псазатын 

қайта өтеуге тиітті емет‛, - дер айтқан. Қз: ‚Мюжму’ул-фютауа‛ 25/228. 
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Білімтіздіктіо де үкімі птындай. Шейхул-Итлам ибн Таймийѐ былай дер айтқан: «Егес 

псаза ұттаушы адам псазаны бұзатын нюстені, пныо тыйым талынғанын білмей жатаған 

бплта, пнда пл ештеоені де өтеуге тиітті емет» (Қасаоыз: ‚юл-Фютауа юл-кубса‛ 2/19). 

Алайда, егес бісеу псаза кезінде қателетір немете ұмытыр, пны бұзатын тебертесдіо 

бісін жатайтын бплта, псазатын күнніо тпоына шейін ұттар шығуға міндетті. 

Мютелен, адам күн батыр кеткенінде анық тенімді бплыр, тамақтаныр қпйта, пнда 

пныо псазаты дұсыт, юсі пл ештеоені өтемеу кесек, алайда пл псазатын тпоына дейін 

ұттау қажет (Қасаоыз: ‚Сахих фиқһу-Стунна‛ 2/105.).  

Сұсақ: «Мен Рамазан айындағы псаза кезінде юйеліммен пйнар-қысындайтын едім, тптын 

бұл жыныттық-қатынатрен аѐқталатын еді. Мен пныо тыйым талынғандығын білмедім, 

юсі «ұсық шашутыз бплған жақындату, псазаны бұзбайды» деген ұғымым бас еді. Меніо 

білімтіздігімді еткесе птысыр, тұсағыма жауар бесуіоізді өтінемін!» 

Жауар:  

«Рамазан айында юйелімен жақындатқан псаза тұтушы адамныо екі жағдайы бас:  

1 – пныо «Рамазан айындағы псаза кезінде ұсық шашутыз бплған жақындату тыйым 

талынбаған» деген тенімі бас. Спл үшін пл білімтіздіктен юйелімен қптылады. 

2 – пл жыныттық қатынаттыо тыйым талынғанын біледі, бісақ пл іттіо жазатынан 

бейхабас.  

Дұсытысақ рікіс бпйынша, псазаны бұзатын нюстелесдіо бісін немете ихсам кезінде 

(қажылықта) тыйым талынған нюстені, немете намазды бұзатын іттесдіо бісін 

білімтіздікрен жатаған адамға ештеоені (өтем ақыны да, пснын тплықтысуды да) іттеудіо 

кесегі жпқ. Аллаһ Тағала былай деді: «Раббымыз! Біз ұмыттақ, не қателететін бплтақ, 

бізді жазалама!» («юн-Нита» түсеті, 286-аѐт). Аллаһ бұл дұғаға: «Мен мұны іттер  

қпйдым», - дер жауар бесді (Мутлим).  

Кім (псаза кезінде) юйелімен жыныттық қатынат жататудыо тыйым талынғанын білмей: 

«Ол тек ұсық шашу кезінде ғана хасам бплады», - дер пйлар, юйелімен жақындатқан кіті 

ештеоені жатауға міндетті емет.  

Ал екінші жағдай тусалы айтас бплтақ, пнда егес адам Рамазан айында күндіз жыныттық 

қатынатқа басудыо тыйым талынғанын білген бплта, бісақ пныо өтем ақыты (кюффаса) бас 

екенін білмете, пнда пл өтем ақы іттесін псындауға міндетті. Өйткені  үкімді (хукм) 

білмеу мен жазатын (`уқуба) білмеудіо асатында айысмашылық бас. Жазаны білмегені үшін, 

адамныо мпйнынан жауаркесшілігі түтрейді, бісақ үкімі жайында білмеген адамға іттегені 
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кешісіледі. Спндықтан ғалымдас былай деген: ‚Егес адам мат қылатын біс тутынды іште, 

бісақ пныо мат қылатынын немете пныо тыйым талынғанын білмете, пл күню алмайды. Ал 

егес пл пныо мат қылатынын юсі тыйым талынғанын білген бплта, бісақ бұныо жазатынан 

бейхабас бплта, пнда пл жазаланады, юсі жаза мпйнынан түтрейді‛. 

Отыған түйенір, біз тұсақ қпяшыға былай жауар бесеміз: егес тен ұсық шашутыз 

жақындатудыо тыйым талынғанын білмеген бплтао, пнда ештеое іттеуіо кесек емет. Спл 

тиѐқты, юйеліое де, егес пл да бұл тусалы білмеген бплта, ештеое міндетті емет» (Шейх 

ибн `Утайминніо жауабы).  

Ниетін тао атқан тпо ғана бекіткен адам псазатын қайта тплықтысуы кесек ре? 

Бұндай адамдасдыо қатасына: самазанныо келгені тусалы күндіз ғана білген кіті; 

немете Рамазан айында күндіз Итлам қабылдаған адам; немете самазанда есжету 

белгілесі райда бплған бала; немете самазанда ақылы қайта псалған еті ауытқан адам 

жатуы мүмкін. Оты адамдас күнніо қалған бөлігінде псаза тұтыр шығуласы қажет. 

Ал пласдыо псазаны қайта тплықтысуласы жайында, ғалымдасдыо асатында 

келітреушіліктес бас.  

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ былай дер айтқан: «Егес адам псазаныо расыз екенін 

түнде білмеген бплта, пнда тао атқан тпо бекітілген ниетрен расыз псазатын тұту дұсыт 

бплыр етертеледі. Ол қалған күн бөлігінде псаза тұтуы кесек юсі пны өтеуге міндетті емет, 

тірті птыған дейін тамақтанған бплта да» (қасаоыз: ‚Ихтиѐсатул-фиқһиѐ‛ 4/63).  

Бұл мютеледе шейхул-Итламды Ибн юл-Қайим, имам юш-Шюукюни жюне шейх юл-

Әлбани қплдаған.  

Әйелдесдіо еттекісі немете туғаннан кейінгі қаны келуі тебебімен, псазаны 

қайта тплықтысуы 

Рамазан айындағы псаза күндесін өткізір алған еттеккісі немете бптанғаннан кейін 

қаны келген юйел пласды қайта тплықтысуы қажет, юсі бұдан батқа пныо өтем ақыты 

жпқ. `Айша былай деді: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тісі 

кезінде бізге еттеккісіміз келгенде псазаны қайта тплықтысу юміс етілген еді де, намазды 

тплықтысу міндет етілмеді» (Мутлим 1/265). 

Науқат рен жплаушыныо псазаны қайта тплықтысуласы  

Аллаһ Тағала былай деді: «Ал егес бісеу науқаттанта немете тарасда бплта, пнда 

тпнша күн батқа уақыттасы псаза ұттатын» («юл-Бақаса» түсеті, 185-аѐт).  
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Еткесту 

Демек псынды теберрен псаза ұттамаған кез-келген адам мүмкіншілігі райда бплған 

уақытта пны өтеуге тиіт. Аллаһ Тағала: «...пнда тпнша күн батқа уақыттасда псаза 

ұттатын», - деді («юл-Бақаса» түсеті, 185-аѐт). 

Өткізір алған псаза күндесін лезде өтеу кесек ре? 

`Айша былай дер баѐндайтын: «Меніо мпйнымда самазан айыныо (өтеуге тиіт) псазаты 

бплғанда мен пны Ша`бан айынан батқа айда өтей алмадым» (юл-Бухаси 1950, Мутлим 

1146).  

Хафиз ибн Хюжас былай деген: «Бұл хадитте жібесір алған псаза күндесін өтеуді теберрен 

не тебертіз бплтын кешіктісудіо сұқтат етілгеніне нұтқау бас» (Қасаоыз: ‚Фатхул-Бюси‛ 

4/191). 

Алайда жібесір алған псаза күндесін өтеуге атығу юсі Аллаһ Тағаланыо юміслесіне 

немқұсайлық танытрау абзал. Ал жібесір алған псазаны тплықтысуға атықрау 

Аллаһтыо заоына қатытты немқұсайлық танытуға нұтқайды.  

Ал `Айшаныо Ша`баннан бұсын псазатын өтемегені жайлы айтас бплтақ, пнда, имам 

юз-Зюйн ибн Мунайис айтқандай, бұныо тебебі пныо қплы бпт бплмаушылығында еді. 

Әсі еш тебертіз псазаны өтеуді кешіктісу Аллаһ Тағаланыо «Тақуалас үшін 

әзісленген, кеодігі атрандас мен жесге тео Жәннатқа және Раббыласыоныо 

кешісіміне атығыодас!» деген юмісіне қайшы келеді («Әли `Имсан» түсеті, 133-аѐт). 

Жюне де Аллаһ ізгі амалдасды іттеуге атығатын адамдасды мақтар, былай деді: «Олас 

ізгі амалдасды жатауға атығады да, пнда батқаласды пзады» («юл-Муминун» 

түсеті, 61-аѐт). 

Жібесір алған псаза күндесініо асатын үзбей өтеу міндетті бплыр табылады 

ма? 

Осаза күндесініо асатын үзбей тплықтысу міндетті емет. Аллаһ Тағала өтеу тусалы 

айтыр: «...пнда тпнша күн батқа уақыттасы псаза тұттын», - деді де, бісақ сетті 

атар кеткен жпқ, юсі бұған ешқандай уақыт пснатрады. Ибн `Аббат былай деді: 

«Осазаны қатасынан емет өтеудіо ешқандай айыбы жпқ» (Абдус-Раззақ 4/43, юд-

Дюсақутни 2/192. Итнюді тахих).  

Әнат та: «Егес қалатао, псазаоды асатын үзбей өте, ал егес қаламатао, қатасынан емет 

тплықтыса бес», - деген (Ибн Әби Шюйба 9115. Итнады тахих).  
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Алайда, егес адамныо еш тебебі бплмата, пнда пл псазаны лезде юсі асатын үзбей 

тұтқаны жөн (‚Тамамул-минна‛ 422-423). 

Жібесір алған псазатын келеті Рамазанға дейін тплықтысуға үлгесмеген кіті 

өтем ақы псындауы кесек ре? 

Рамазан айыныо кейбіс күндесін псынды тебертесмен жібесір алған адам пласды 

келеті Рамазаныо келуінен бұсын тплықтысыр бплуы кесек.  

Егес де пл жібесір алған күндесін келеті Рамазан келгенге дейін псынды тебертестіз 

өтемеген бплта, пнда өз міндеттесіне талғыст қасандығы үшін төгітке лайық бплады.  

Ал енді «пл өтем ақы іттесін псындау кесек ре, жпқ ра, немете тек жібесір алған 

псаза күндесін тплықтысу ғана кесек ре?» деген мютелеге келес бплтақ, пнда 

ғалымдас асатында бұл тусалы екі рікіс бас.  

Бісінші рікіс бпйынша, белгілі тебертесмен жібесір алған псаза күндесін тплықтысу 

кесек. Әсі ешқандай өтем ақы іттесін псындамата да бплады. Өйткені, пған Құсанда 

да, Сүннетте де ешқандай нұтқау жпқ. Екінші рікіс бпйынша, бұндай адам жібесір 

алған псаза күндесін тплықтысыр, юсбіс өтелмеген псазаты үшін біс кедейді 

тамақтандысуы кесек. Бұл рікісді кейбіс тахабалас да ұттанған.  

Мпйнында Рамазан айныо өтелмеген күндесі бас, бісақ пласды келеті Рамазанға 

дейін тплықтысмаған адам тусалы Абу Һусайсаныо былай дер айтқаны 

хабасланады: «Ол келген Рамазанда псаза ұттайды да, жібесір алған айын тплықтысады, 

юсі юсбіс күні үшін біс кедейді тамақтандысады!» (юл-Бюйһақи 4/253. Шейх юл-Әлбани 

итнадын тахих дер атаған).  

Дюл птыны Ибн `Умас жюне Ибн `Аббат айтқан (`Абдус-Раззақ 4/235, 237, юл-Бюйһақи 

4/235).  

Егес «келеті Рамазанға дейін псазатын өтеуді үлгесмей қалған адам кедейді 

тамақтандысмау кесек» деген рікісді ұттанатын жақ, бұл мютеледе тахабаласдыо 

рікісін дюлел сетінде келтісмете, пнда біз екінші рікісді құртаймыз. Себебі, 

адамдасдыо ішінде дінді ео жақты түтінгендес тахабалас бплыр табылады. Ал 

тахабаласдыо асатында келітреушілік бплмаған жағдайда, пласдыо рікісі мықты 

дюйек бплыр етертеледі.  

Қайтыт бплған адам үшін пныо псазатын өтеу кесек ре?  
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‘Аишадан (пған Аллаһ сазы бплтын) Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай дегені хабасланады: «Әсі псаза ұттауға тиітті бплған адам 

үшін пныо жақындасыныо (уәлиініо) бісі псаза ұттатын» юл-Бухаси 1952, Мутлим 

2/789. 

Ғалымдасдыо батым бөлігі Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

бұл бұйсығы міндетті бплыр табылмайды дер етертейді.  

Спндай-ақ Ибн ‘Аббаттан біс кіті Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын): «Меніо анам біс айы бпйы псаза ұттауға тиітті еді, алайда пл қайтыт бплды. Мен 

пл үшін псаза ұттауым кесек ре?», - дер тұсады. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын): «Ия», - дер жауар бесді де: «Өйткені Аллаһқа деген қасыз төленуге 

бәсінен лайықтысақ», - дер жалғаттысды.  

Бұл хадиттес егес псаза ұттауға тиітті мұтылман адам қайтыт бплта, пнда пныо 

жақындасыныо бісі пл үшін псаза ұттауы кесектігіне нұтқайды.   Алайда бұл хадитті 

түтінуде ғалымдасдыо рікісі бісікреді. Оласдыо біс бөлігі: «Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бұйсығы жалры бплыр табылады юсі расыз псазаныо 

кез-келген түсін ұттау қажет», - дер етертеді, ал батқа ғалымдас: «Сөз тек нюзіс етілген 

псаза тусатында бплуда», - дер танады. Бұл рікісдіо жақтаушыласы: «Рамазанныо юсбіс 

қаза бплған күні үшін біс кедейді тамақтандысу кесек, ал қайтыт бплған адам үшін тек 

нюзіс етілген псазаны ғана өтеу қажет», - дер етертеген.  

Ал бісінші рікісдіо жақтаушыласы бұл дюлелдесдіо тендісетіндей еметтігін, өйткені 

плас Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тахих хадитіне қасты 

тұса алмайтындығын, ал самазанныо қаза бплған күні үшін біс кедейді 

тамақтандысу кесектігі тусалы нұтқаудыо жпқтығын айтқан. Спндықтан да 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бұйсығы расыз 

псазаласыныо баслық түсіне қатытты күшке ие. Қз.: ‚Фютхул-Бюси‛ 4/235-236 жюне 

‚Субулят-Салюм‛ 2/580. 

Алайда ео күшті рікіс бплыр екінші, ѐғни «қайтыт бплған адам үшін тек нюзіс етілген 

псазаны ғана өтеу кесек» деген рікіс табылады, өйткені Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бұйсықтасын бізге пныо тахабаласы түтіндісір 

бесді, ал плас дінге өздесінен еш нюсте қптрайтын.   

Бісде біс юйел кіті Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) келгені 

жюне аратыныо (тіоілітініо) біс ай псаза ұттауды нюзіс етір, нюзісін псындай алмай 



85 

 

қайтыт бплғанын айтады. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) пған: «Арао (тіоіліо) үшін псаза ұтта», - деді. Әт-Таѐлити 2630. Шейх ал-

Әлбани хадиттіо тахихтығын саттаған. 

Ибн ‘Аббат былай деген: ‚Егес адам самазан айында ауысыр қалыр, псаза ұттамаған 

бплта, кейін қайтыт бплта, пныо юсбіс өткізір алған күні үшін біс кедейді тамақтандысу 

қажет жюне пл үшін псаза ұттау қажет емет. Ал егес пл псаза ұттау тусалы нюзіс бесген 

бплта, пнда пл үшін туытқандасыныо бісеуі псаза ұттауға тиітті» Абу Дауд 2401. Итнады 

тахих. 

 ‘Амсаныо шешеті қалдысыр кеткен псаза күндесін өтемей қайтыт бплғанда, пл 

‘Аишадан шешеті үшін псаза ұттауға тиітті ме дер тұсады. `Айша пған: «Жпқ, пныо 

қалдысған юсбіс күні үшін жасты та` мөлшесінде (тамақ) тадақа бес», - деді. Әт-Тахауи 

3/143, Ибн Хазм 7/4. Итнады тенімді.  

Ибн Умас былай дер айтатын: ‚Сендесден ешкім батқа бісеу үшін псаза ұттаматын, юсі 

тендесден ешкім өзге бісеу үшін намаз пқыматын!» Абдус-Раззақ 16346. Итнады тахих.  

Имам Малик былай деген: ‚Мен тахабаласдан немете таби`индесден немете Мюдина 

тұсғындасынан  бісеу батқа бісеу үшін псаза ұттауға немете намаз пқуға бұйысатынын 

еттімеррін‛ Қз.: ‚Натбу-ссаѐ‛ 2/334. 

Бұл рікісді Сүннет имамы Ахмад ибн Ханбал де абзал көсген. Абу Дауд былай дер 

баѐндаған: ‚Мен имам Ахмадтыо: «Қайтыт бплған адам үшін пныо нюзіс еткен 

псазатынан өзге псазаны өтемеу кесек» Қз.: ‚юл-Мютаил‛ 96. 

Ибн ал-Қайим былай дер айтқан: ‚Рамазан айыныо расыз псазатына қатытты іт намазға 

қатытты іттей. Ешкім батқа бісеу үшін намаз пқи алмайды жюне батқа бісеу үшін 

Итламды қабылдай алмайды, юсі пты нюсте псазаға да қатытты. Ал нюзіс етілген псазаға 

қатытты айтас бплтақ, пл қасыз сетінде қасаттысылады, юсі адам туытқаны үшін 

қасызын өте алатындай, өзініо туытқаны үшін птындай псазаны ұттай алады, юсі мұныо 

баслығы фиқһтыо нюзік тұттасы‛ Қз.: ‚И’люмул-мууаққи’ин‛ 3/554.  

Алайда қайтыт бплған адам үшін пныо нюзіс еткен псазатын өтеу үшін, юсі пты пған 

райда келтісуі үшін, пл мұтылман бплуы кесек. ‘Амсдыо юкеті өміс түсу кезінде жүз 

түйені құсбан шаламын дер уюде бесгені, бісақ нюзісін псындамай қайтыт бплғаны 

тусалы хабасланады. Оныо балаты ‘Амс Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) юкетініо пснына өзі құсбан шалта, бұл пған райда беседі ме дер 



86 

 

тұсады. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Егес әкео мүтылман 

(бісқұдайшыл) бплған бплта, пнда теніо пл үшін жатаған құсбандығын, пл үшін 

жатаған қажылығыо, (псаза мен тадақао) пған райда келтісес еді», - дер жауар 

бесді. Абу Дауд 2883, ал-Бюйһақи 6/279, екі жақшаласдағы төздес Ахмадтыо сиуаѐты 

бплыр табылады 2/182. Хадит хатан.  

Ал қайтыт бплған адам үшін дюл кім псаза ұттай алатынына қатытты айтас бплтақ, 

пнда келтісілген хадиттесге түйенген түсде пл пныо кез келген туытқаны бплуы 

мүмкін, ал бісінші хадиттегі уюлидіо аталғандығыныо тебебі, пты тусалы Ибн ал-

Қайим айтқанындай, бұл төздіо мағынаты көбісек жинақталған  бплуында. 

Рамазанныо псаза ұттамай қалыр кеткен күндесін өтеуден бұсын нәріл псаза 

ұттауға бплады ма?   

Рамазанныо псазатын өтеуден бұсын нюріл псаза ұттаудыо сұқтат етілгендігіне 

қатытты үш рікіс бас. Бісіншітініо мюні – бұл іт сұқтат етілгендігінде, өйткені бұныо 

тыйым талынғандығына ешқандай нұтқау жпқ. Себебі нюріл псаза самазан айыныо 

псазатымен байланытты емет. Әсі пты - ханафилесдіо жюне пны астық көсір: «Кім 

мпйнында самазанныо өтелмеген күндесі бпла тұса Асафа күнініо немете Ашуса күнініо 

псазатын ұттаған бплта, пныо псазаты дұсыт», - дер айтқан шейх Утайминніо рікісі. Қз.: 

‚Фютауа ют-тыѐм‛ 438. 

Алайда Ибн Утаймин бұл (үкім) самазан айынан кейін жалғататын шюууал айыныо 

алты күндік псазатына қатытты емет дер айтқан, өйткені Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деген: «Кім самазанда псаза ұттата, 

тпдан тпо пған шәууал айында алты күн қптта, біс жыл бпйы псаза ұттаған текілді 

бплады». Мутлим 1164. Сөйтір, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

шюууалдіо псазатыныо тауабын самазанмен байланыттысды, юсі кім пты тауарты 

алғыты келте, тпл алдын самазанныо псазатын өтеуге тиіт. Қз.: «Шасхул-мумти’» 

6/448. 

Рамазан айыныо псазатын өтеуден бұсын нюріл псаза ұттауға қатытты екінші рікісдіо 

мюні – бұл сұқтат етілетіндігінде, бісақ құрталмайтын амал бплыр 

табылатындығында. Әсі бұл тусалы кейбіс мюликилес мен шюфи`илес айтатын.  

Үшінші рікіс: бұл сұқтат етілмейді, юсі адам самазанныо күндесін өтемейінше пныо 

ұттаған нюріл псазаты қабыл бплмайды.  Бұл - ханбалилесдіо өте тисек кездететін 

рікісі, юсі плас дюлел сетінде Абу Һусайсадан жеткізілетін Аллаһтыо Елшіті (пған 



87 

 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Кім самазан айын қасты алта, юсі пныо мпйнында 

өткен Рамазанныо өтелмей қалған псаза күндесі бплта, пнда пныо псазаты қабыл бплмайды! 

Әсі кім мпйнында самазанныо өтелмей қалған псаза күндесі бпла тұса нюріл псаза 

ұттайтын бплта, ақиқатында, пл самазанныо псазатын өтемейінше бұл пдан қабыл 

етілмейді!», - дер айқан хадитті келтіседі. Ахмад 8606.  

Бұл хадиттіо тенімділігіне қатытты Ибн Люхи’а етімді сиуатшыныо тебебімен  

келітреушіліктес бплған. Ғалымдасдыо пл тусалы рікісі қасама -қасты бплған. 

Оласдыо асатында пныо хадиттесін тплығымен қайтасатындас бплған. Әсі пныо 

кітартасы өстенір кеткенге дейін жеткізген хадиттесі қабыл алынатынын, ал пдан 

кейінгілесі қабылданбайтынын, өйткені пл птыдан кейін қателететінін жюне 

шатататынын  айтқан ғалымдас да бплған.   Оны (хадиттесі) қабыл етілетін сиуатшы 

дер етертейтіндес бұл хадитті тахих деген, ал пласдыо асатында хафиз юл-Хайтами, 

имам ют-Суяты жюне шейх Ахмад Шакис бас.  

Алайда шейх юл-Әлбани бұл хадитті юлтіз дер танаған юсі имамдасдыо батым бөлігі 

Ибн Люхи’аныо хадиттесін пныо кітартасы жаныр кеткенге дейін де, пдан кейін де 

қабылдамағандығын айтқан.  

Әсі егес пты хадит юлтіз бплта, пнда ео жақты рікіс бплыр, шейх Ибн Утаймин 

қплдаған бісінші рікіс табылады. Уа-Ллаһу а’люм. 

РРааммааззаанн  ммеенн  ппссааззаа  ттууссааллыы  ккееоо  ттаассааллғғаанн,,  ббііссааққ  әәллттіізз  ннее  ппййддаанн    

шшыығғаассыыллғғаанн  ххааддииттттеесс 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Меніо 

атымнан мен айтраған нәстені айтқан адам Оттан псын алуға дайындала бестін!» 

(Бухаси 109). 

Хафиз ибн Хюжас Пайғамбасымыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

«Өзі өтісік дер танайтын нәстені менен жеткізетін кіті өтісікшілесдіо бісі бплыр 

табылады!» деген төздесі жайында: «Егес Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) атынан  пл айтраған нюстелесді тірті баѐндауға тыйым талынған бплта, 

пнда птыған негізделген амалды жатау тусалы не айтуға бплады?! Хадитке негізделген амал 

жатауда, бұл  үкімдесге (ахкам) немете астықшылықтасға (фадаил) қатытты бплады ма – 

мұныо еш айысмашылық жпқ, өйткені мұныо баслығы шасиғат!», - дер айтты (‚Тюбйин 

юл-‘ажаб‛ 3-4). 
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Әлтіз хадиттес: 

1. «Егес де құлшылық етушілес Рамазанныо астықшылығын білгенде, пнда плас жыл 

бпйы Рамазан бплуын қалас еді» (Ибн Хузайма 1886).  

Бұл хадит пйдан шығасылған бплыр табылады. Бұл хадиттіо жеткізушілес тізбегінде 

жалған хадиттесді айтатын  Жюсис ибн Айяб деген адам бас (қасаоыз: "Литан юл-

мизан" 2/101). 

Бұл хадиттіо юлтіздігі тусалы имам юл-Бухаси, имам юн-Нютаи, имам Ибн юл-Жюузи, 

шейх юл-Әлбани жюне батқалас айтқан (қасаоыз: ‚юл-Мюуду’ат‛ 2/188). 

2. «Рамазанныо баты – мейісім, пстаты – кешісім, ал тпоы – Оттан құтылу... Әсі пты 

айда ізгі амал жатаған адам пл үшін расыз амал жатағандай тауар алады. Ал расыз 

амал жатаған адам пл үшін батқа уақытта жаталатын жетріт расыз амалға тео 

тауар алады» (Ибн Хузайма 1887, юл-Бюйһақи 3/128).  

Бұл хадит Али ибн Зюйд деген жеткізушініо тебебімен юлтіз бплыр таналады. Оны 

Ахмад ибн Хюнбал, Ибн Са`д, Ибн Әбу Хайтама, Ибн Хузайма жюне батқалас юлтіз дер 

атаған (қасаоыз: "Тюһзиб ют-тюһзиб" 7/322). 

Бұл хадиттіо юлтіздігі жайында тпндай-ақ имам Ибн Са`д, Ибн Ма`ин, Ибн Әби Хатим 

жюне т.б. аѐтқан (қасаоыз: ‚ют-Силтилю юд-да’ифа уюл-мюуду’а‛ 871).  

3. «Осаза тұтыодас, тпнда тау бплатыодас» (ют-Тюбасани «юл-Әутат 1/69») 

Бұл хадит Нахшюл ибн Са`д деген жеткізушініо тебебімен юлтіз бплыр табылады. Ол – 

жиі өтісік айтыр жүсген, қабылдауға тұсмайтын адам еді. Хадиттіо юлтіз бплуыныо  

тағы да біс тебебі юд-Дюххактыо Ибн `Аббатты кездеттісмегендігінде (Қасаоыз: ‚ют-

Силтилю юд-дю’ифа уюл-мюуду’а‛ 253). 

4. «Кімде-кім Рамазан айыныо біс күн псазатын псынды тебертіз жюне ауысматтан 

бұзатын бплта, пл өміс бпйы псаза тұтыр шықта да, тпл күнді өтей алмайды» (юл-

Бухаси 4/160). 

Хафиз ибн Хюжас бұл хадиттіо үш ақауы бас екенін айтты: 1. Анықтыздық, 2. Белгітіз 

жеткізуші, 3. Үзілген итнад (қасаоыз: "Фатхул-Бюси" 4/161). 

Хадиттіо юлтіздігіне Ахмад, Ибн Хузайма, юл-Мунзиси, юл-Бағауи, юл-Қустуби, юз-

Зюһаби жюне тпл тиѐқты тағы да көртеген имамдас нұтқаған. Тірті бұл хадит тусалы: 

«Абу Һусайсадан..............жеткізіледі», - деген имам юл-Бухасидіо өзі де пныо 
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юлтіздігіне нұтқаған,  өйткені пл бекітілген түсде: «Маған...................айтты», 

«Бізге..............жеткізді», - дер айтатын тенімді хадиттесден айысықша белгітіз жюне 

мақұлдар айтылмайтын фпсмада айтады.  

Хадиттану ғылымында «жеткізілетіндей», «айтылады», «хабасланады» деген 

белгітіздікті білдісетін төздес птындай хабасласдыо күмюнды не юлтіз екендігіне 

нұтқайды. Ал күмюнтіз нюстелес «айтты», «іттеді» т.т.т. дер жеткізіледі, мұны имам 

юн-Науауи түтіндісгендей. Қз.: «юл-Мюжму’» 1/63. 

5. «Осаза тұтушыныо ұйқыты – құлшылық, пныо үнтіздігі – татбих, пныо дұғаты 

қабыл етіледі, ал амалдасы екі етеленеді». Әл-Бюйһақи 3/143. 

Имам юл-Бюйһақи былай деген: «Ма`суф ибн Хатан (пты хадиттіо жеткізушіті) юлтіз 

бплыр табылады, ал Сулайман ибн Амс юн-Нюха`и (батқа жеткізушіті) пдан да юлтіз!». 

Хафиз юл`Исаки былай деген: «Сулайман юн-Нюха`и өтісікшілесдіо бісі!» (‚Тахсиж юл-

Ихьѐ‛ 1/310). Спндай-ақ бұл хадитті юлтіз дер имам юл-Мунауимен шейх юл-Әлбани 

атаған (Қасаоыз: ‚Фюйдул-Қадис‛ № 9293, ‚ют-Силтилю юд-дю’ифа уюл-мюуду’а‛ 4696). 

6. «Үш нюсте Итламныо тісегі мен негізі бплыр таналады, юсі кім пласдыо бісеуін бплта 

да қалдыста, қаны сұқтат етілген кюріс бплады: бұл Аллаһтан өзге құлшылыққа 

лайықты ешкім жпқ дер куюлік бесу; бет уақыт намаз пқу жюне Рамазан айында 

псаза ұттау» (Әбу Я’лю 2/126, юл-Люлюкюи 1/202).  

Аталмыш хадит Амс ибн Мюлик юн-Нусидіо тебебімен юлтіз бплыр табылады. Ибн 

Хиббаннан батқа ешбіс имам пны тенімді дер танамаған. Ал мухаддиттесдіо 

асатында имам Ибн Хиббанныо юлтіз юсі тірті белгітіз жеткізушілесдіо тенімділігін 

күшейту юдеті белгілі бплған. Бұл тусалы Хафиз Ибн `Абдул-Һади айтқан. 

Спндай-ақ бұл хадиттіо тізбегінде Мумюл ибн Итма`ил деген кіті бас, пл шыншыл 

жеткізуші, алайда, бұл тусалы имам Әбу Хатим айтқандай, қателіктес жібесетін еді.  

Бұған қпта бұл хадит Итлам үш емет, бет тісекке негізделгені тусалы хабасланған 

көртеген тахих хадиттес мен анық нұтқауласға қасама-қайшы келеді.  

Шейх юл-Әлбани былай дер айтқан: «Мен псазаныо міндеттілігін мпйындай птысыр, 

пны қалдысған адамды, ғалымдасдан бісеу бплта да кюріс дер атайды дер пйламаймын! 

Алайда бұл хадиттіо (псаза таттаған адамныо кюріс бплатындығы тусалы) тыстқы 

мағынатына қайшы келір тұс. Әсі птыда да бұл хадиттіо юлтіз екеніне ғылыми дюлел бас» 

(‚ют-Силтилю юд-дю’ифа уюл-мюуду’а‛ 94). 
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7. «Аллаһ Тағала былай деді: ‚Ауызашасға бюсінен тез атығатындас Меніо ео түйікті 

құлдасым бплыр табылады‛» (ют-Тисмизи 700). 

Бұл хадит Қусса ибн `Абдуссахманныо тебебімен юлтіз бплыр таналады. Оны Ахмад, 

Ибн Мю`ин, Әбу Зус`а, Әбу Хатим жюне батқалас юлтіз жеткізуші дер атаған 

(Қасаоыз: ‚Исуа юл-ғалил‛ 1/38).  

8. «Рамазан айы атран мен жесдіо асатында тұсады, юсі пны зюкат юл-фитсден батқа 

ештеое Аллаһқа көтесмейді» (юд-Дюйлами, Ибн Шахин).  

Бұл хадит етімі Мухаммад ибн `Убайд деген белгітіз жеткізушініо тебебімен юлт із 

бплыр таналады (қасаоыз: "юл-`Илюл" 824). 

Шейх юл-Әлбани: «Егес бұл хадит тахих бплғанда, пнда Рамазан псазаты зюкат юл -фитстыз 

қабыл бплмайтынына нұтқау бплас еді! Мен «зюкат юл-фитстыз псаза қабылданбайды» деген 

бісде–біс ғалымды білмеймін», - деген (қасаоыз: ‚ют-Силтилю юд-дю’ифа‛ 1/118). 

Әсі тпоында юлемдесдіо Раббыты Аллаһқа мақтаулас айтамыз! 


